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कायिकारी साराांश 

िजेट र खर्ि सबिन्त्र्ी र्ववरण 
 आर्थिक वर्ि 207८/7९ को लार्ग प्रदेश सरकारको कुल िजेट रू.४० अिि ९५ करोड ९७ 

लाखमध्ये सम्ित कोर्मार्थ व्ययभार हनुे रकम रू. ९९ लाख 40 हजार र र्वर्नयोजन ऐन 
िमोम्जम खर्ि हनु ेरकम रू. ४० अिि ९4 करोड ९७ लाख 60 हजार रहेको छ, 

 र्वर्नयोम्जत रकममध्ये २०७८ पसु मसान्त्तसबम र्ालतुर्ि  रू.३ अवि ४८ करोड १७ लाख ९५ 
हजार र पुुँजीगततर्ि  रू. २ अिि ८४ करोड ९३ लाख ३८ हजार गरी जबमा रू. ६ अिि ३३ 
करोड ११ लाख ३३ हजार खर्ि भएको छ जनु र्वर्नयोम्जत िजेटको र्ालतुर्ि  १८.८३ प्रर्तशत, 
पुुँजीगततर्ि  १२.६८ प्रर्तशत गरी जबमा १५.४६ प्रर्तशत खर्ि भएको देम्खन्त्छ । 

 गत आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को सोही अवर्र्मा र्ालतुर्ि  रू.४ अिि ७४ करोड ७४ लाख ९२ 
हजार र पुुँजीगततर्ि  रू. ३ अिि ५४ करोड २१ लाख ७ हजार गरी जबमा रू. ८ अिि २८ 
करोड ९५ लाख ९९ हजार खर्ि भएको छ जनु र्वर्नयोम्जत िजेटको र्ालतुर्ि  26.85 प्रर्तशत, 
पुुँजीगततर्ि  18.97 प्रर्तशत गरी जबमा 22.8 प्रर्तशत खर्ि भएको देम्खन्त्छ, 

 गत आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को उक्त अवर्र्को खर्िको तलुनामा यस आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 

मा र्ालतुर्ि  8.02 प्रर्तशत पुुँजीगततर्ि  6.29 प्रर्तशत र कुल 7.34 प्रर्तशत कम रहेको छ, 
 गत आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा नेपाल सरकारिाट प्राप्त सशति अनदुान, र्वशेर् अनदुान र 

समपूरक अनदुानमध्ये खर्ि नभई िाुँकी रकम रु. २ अिि ३५ करोड ०६ लाख ७७ हजार सांघीय 
सम्ित कोर्मा र्र्ताि गररएको छ। 

र्वत्तीय सांघीयता कायािन्त्वयन   
 र्ाल ुआ.व.मा प्रदेश सरकारवाट स्थानीय तहमा हस्तान्त्तरण गने अनदुानमा जबमा रु. 4 अिि 8४ 

करोड 23 लाख ९६ हजार र्वर्नयोजन गररएकोमा र्वत्तीय समानीकरण अनदुानतर्ि  रु. ७० करोड, 
समपूरक अनदुानतर्ि  रु. १ अिि ८५ करोड, र्वशरे् अनदुानमा रु. १ अिि र सशति अनदुानमा रु.१ 
अिि २८ करोड ७३ लाख ९६ हजार र्वर्नयोजन गररएको छ । 

 र्ाल ुआ.व.मा समपूरक अनदुानमा १०९ वटा स्थानीय तहका ४५९ वटा आयोजना स्वीकृत भई 
स्थानीय तहमा कायािन्त्वयनका लार्ग हस्तान्त्तरण गररएको छ । र्वशेर् अनदुान अन्त्तगित सवै स्थानीय 
तहमा मखु्यमन्त्री शैम्िक सरु्ार कायिक्रम कायािन्त्वयनमा रहेको छ । 

 स्थानीय तहमा हस्तान्त्तररत र्वत्तीय समानीकरण अनदुानको रकमिाहेक अन्त्य अनदुान अन्त्तगित 
उपलब्र् गराइएको रकम आ.व.को असार मसान्त्तसबम खर्ि हनु नसकेमा प्रदेश सांम्र्त कोर्मा 
र्र्ताि गनुिपने प्रावर्ान िमोम्जम स्थानीय तहहरुमा हस्तान्त्तररत रकममध्ये स्थानीय तहिाट रु.१ अिि 
१४ करोड ६ लाख ६९ हजार र्ाल ुआ.व. मा प्रदेश सांम्र्त कोर्मा र्र्ताि भएको छ । 



   

 

 २०७८ पसु मसान्त्तसबम स्थानीय तह र्वत्त हस्तान्त्तरण अन्त्तगित समपूरक अनदुानतर्ि  4६ करोड 
32 लाख 25 हजार 5 सय, र्वशेर् अनदुानतर्ि  रू. 17 करोड 35 लाख र सशति अनदुानतर्ि  
रु. 32 करोड 1८ लाख 49 हजार र र्वत्तीय समानीकरण अनदुान तर्ि  रु. 35 करोड गरी 
जबमा रु. 1 अिि 3० करोड ८5 लाख 74 हजार 5सय हस्तान्त्तरण भइसकेको छ । 

िजेट कायािन्त्वयन र स्रोतको व्यवस्थापनमा तत्काल गनुिपने सरु्ार 
 र्वर्यगत मन्त्रालयले आयोजनागत िजेट र्वर्नयोजन दिता िढाई कायिक्रम सांशोर्न तथा रकमान्त्तर 

गने प्रवृम्त्तलाई न्त्यून गनुिपने, 

 िजेट तजुिमा गदाि आयोजना पर्हर्ान नगरी अमूति{ शीर्िक कायम गरी अवण्डामा रकम राखी पर्छ 
आयोजना तथा कायिक्रमहरु स्वीकृत गने पररपाटीको अन्त्त्य गनुिपने, तोर्कएको समय र्समार्भर 
अिण्डा रकम िाुँडर्ाुँड गने । 

 पर्हर्ान नभएका नयाुँ अत्यावश्यक िेरका आयोजना तथा कायिक्रममा िजेट खर्ि गनुिपने र्वशरे् 
पररम्स्थर्त र्सजिना भएमा मारै खर्ि हनु नसक्न े सबभार्वत आयोजना तथा कायिक्रम र खर्ि  
शीर्िकिाट दोश्रो र्ौमार्सक र्भर रकमान्त्तर गने व्यवस्था गनुिपने, 

 िजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गदाि अन्त्तरमन्त्रालयगत र महाशाखागत समन्त्वय िढाउनपुने साथै 
सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायि म्जबमेवारीिमोम्जम आपसी समन्त्वयमा आयोजना तथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयन गनुिपने, 

 मनोरञ्जन कर र र्वज्ञापन कर सांकलनमा स्थानीय तहहरुको पयािप्त ध्यान जान नसकेकोले सो िेर 
करको दायरामा समावेश भए तापर्न अपेिाकृत रुपमा कर सांकलन भएको नदेम्खएकाले स्थानीय 
तहहरुले र्वशेर् जोड ददनपुने, 

 नदीजन्त्य पदाथिको र्िक्रीिाट प्राप्त रकमका सबिन्त्र्मा अन्त्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, 
2074 र स्थानीय सरकार सिालन ऐन, 2074 (सांशोर्नसर्हत) मा देम्खएका दिर्वर्ाले 
अपेिाकृत  कर सांकलन हनु नसकेको, 

 सांघिाट हस्तान्त्तरण भई आएका सशति, समपूरक र र्वशेर् अनदुानका आयोजनाहरु प्राथर्मकताका 
साथ कायािन्त्वयन गनुिपने साथै सशति अनदुानका आयोजनाहरुमा नपगु हनु ेरकम अथि मन्त्रालयसुँग 
समयमै माग गने, 

 प्रदेश सरकारको िजेट कायािन्त्वयनमा स्थानीय तहहरुको समेत उल्लेख्य भरू्मका हनु ेभएकोले प्रदेश 
सरकारिाट स्थानीय तहहरुलाई उपलब्र् गराइएको सशति, समपूरक र र्वशरे् अनदुानका 
आयोजनाहरु समयमै सबपन्न गनि ध्यान ददनपुने, 

 आयोजना तथा कायिक्रमहरु कायािन्त्वयनका लार्ग प्रार्वर्र्क जनशम्क्त अभाव रहेका र्नकायहरुले 
प्रर्र्लत काननुिमोम्जम आवश्यक जनशम्क्त सेवा करार वा परामशि सेवािाट आपूर्ति गरी समयमा 
कायािन्त्वयन गने, 



   

 

 आयोजना तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका सबिन्त्र्मा कुनै अन्त्यौलता वा िार्ा अड्काउ देम्खन आएमा 
नेपाल सरकारका सबिम्न्त्र्त र्वर्यगत मन्त्रालयहरु, प्रदेश सरकारका अन्त्य मन्त्रालयहरु तथा 
स्थानीय तहहरुसुँग समयमै आवश्यक समन्त्वय गरी िार्ा अड्काउ रु्काएर आयोजना तथा 
कायिक्रम सबपन्न गने । 
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पररच्छेद-१ 
पररर्य 

१.1 पषृ्ठभरू्म 
प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् ऐन २०७४ को दर्ा २० मा िजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनको अवस्थाको 
मूल्याङ्कन गरी आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्िवार्र्िक र वार्र्िक रुपमा सो अवर्र् समाप्त भएको 
दईु मर्हनार्भर राजश्व, खर्ि, आयोजना र कायिक्रम सिालन गनि नेपाल सरकारिाट प्राप्त भएको समानीकरण 
अनदुान, सशति अनदुान, समपूरक अनदुान र र्वशरे् अनदुान, वैदेम्शक अनदुान तथा ऋणको अनमुान, राजस्व 
प्रार्प्त तथा पररर्ालनको यथाथि र्ववरण र प्रदेश सरकारको नीर्त तथा िजेटमा समावेश भएका कायिक्रमहरुको 
कायािन्त्वयनको अवस्था साथै अन्त्य आवश्यक र्ववरणहरु समेत समावेश गरी साविजर्नक गनुिपने व्यवस्था रहेको 
छ । सो काननुी प्रावर्ानका आर्ारमा प्रदेश सरकार अन्त्तगितका र्वर्भन्न मन्त्रालय तथा र्नकायहरुिाट 
आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को अर्िवार्र्िक अवर्र् (र्व.सां. २०७८ श्रावण देम्ख पसु मसान्त्तसबम) मा भए 
गरेका कायिहरुको र्ववरण समावेश गरी यो प्रर्तवेदन तयार गररएको छ । 

प्रस्ततु ् प्रगर्त र्ववरणमा सिै मन्त्रालय/सम्र्वालय/लमु्बिनी प्रदेश अन्त्तगितका आयोगको लार्ग आर्थिक वर्ि 
२०७८/79 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा पसु मसान्त्तसबमको खर्ि र उपलब्र्ीहरुको र्ववरण र प्रदेश 
सरकारलाई नेपाल सरकारिाट प्राप्त भएको र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, समपूरक अनदुान, 

र्वशेर् अनदुान, राजस्व िाुँडर्ाुँट रकमका साथै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्र् गराएको र्वत्तीय 
समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, समपूरक अनदुान, र्वशेर् अनदुान, राजस्व िाुँडर्ाुँटिाट प्राप्त रकम एवम ्
स्थानीय तहिाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त राजस्व िाुँडर्ाुँटको रकम समेत समावेश गररएको छ । आर्थिक वर्ि 
2078/79 को प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र वार्र्िक िजेटले र्नर्ािररत गरेका नीर्त तथा 
कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयनको अवस्थालाई र्नकायगत रुपमा छुट्टाछुटै्ट रुपमा प्रस्ततु ् गनुिका साथै र्वर्भन्न 
मन्त्रालयहरुिाट प्राप्त त्याङ्कहरुका आर्ारमा यो प्रर्तवेदन तयार गररएको छ ।  
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पररच्छेद-2 
प्रदेश सभा सम्र्वालय 

2.1 पषृ्ठभरू्म 
नेपालको सांर्वर्ानले नेपाल स्वतन्त्र, अर्वभाज्य, साविभौमसत्ता सबपन्न, र्मिर्नरपेि, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, 

समाजवाद उन्त्मखु, सङ्घीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी र्ारा ४ मा घोर्णा गरेको छ । यसरी 
सांघीयता लाग ु गरेको नेपालको सांर्वर्ानको र्ारा ५६ ले राज्यको पनुसंरर्ना गने क्रममा नेपालको मूल 
सांरर्ना सांघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह िनाएको छ । सोही िमोम्जम सांर्वर्ानको अनसूुर्ी ४ मा 
नवलपरासी पम्िम, रूपन्त्देही, कर्पलवस्त,ु पाल्पा, अघािखाुँर्ी, गलु्मी, पूवी रूकुम, रोल्पा, प्यठुान, दाङ, िाुँके र 
िददिया गरी १२ वटा म्जल्लाको प्रदेश नां. ५ हाल लमु्बिनी प्रदेशको गठन भएको छ । 

लमु्बिनी प्रदेश नेपालका सिै र्वशरे्ता िोकेको र औसत त्याङ्क तथा सूर्काङ्कहरूका अनसुार सानो नेपाल िन्न 
पगेुको छ । भौगोर्लक रुपमा तराई, पहाड, र्हमाल रहेको यो प्रदेश साांस्कृर्तक रुपले पर्न र्नकै र्वर्वर्तायकु्त 
छ । थारु, मगर, मरे्शी, ममु्स्लम र खस आयि समदुायको साांस्कृर्तक सम्बमश्रण र अन्त्तरघलुनिाट यो प्रदेश 
सप्तरङ्गी इन्त्रेणी जस्तै िन्न पगेुको छ । 

नेपालको मध्य भागमा र्हमाल, पहाड र तराइको भभूाग समेटेर िनेको लमु्बिनी प्रदेश र्वश्वले शाम्न्त्तका 
अग्रदतुका रुपमा म्र्नेका भगवान गौतम िदु्ध जन्त्मेको लमु्बिनी (रुपन्त्देही), िदु्धले २९ वर्िको उमेर सबम 
जीवन व्यर्तत गरेको र्तलौराकोट (कर्पलवस्त)ु, एम्शयाको सिैभन्त्दा ठूलो र सनु्त्दर उपत्यका दाङ्ग, मनमोहक 
रमणीय पहाडी िेरहरु पाल्पा, प्यठुान, अघािखाुँर्ी र गलु्मी साथै र्सस्न ेर पथुा र्हमाल रहेको रुकुम पूवि र 
जलजला पहाड रहेको रोल्पा, नेपालको अन्न भण्डार भनेर म्र्र्नएका नवलपरासी, रुपन्त्देही, कर्पलवस्त,ु दाङ्ग, 

िाुँके, िददिया, त्यस्तै कणािली प्रदेशको मूख्य भन्त्सार नाका नेपालगांज (िाुँके) र गण्डकी तथा लमु्बिनी प्रदेशका 
मखु्य भन्त्सार नाका सनुौली (रुपन्त्देही) अर्न औद्योर्गक नगरको रुपमा स्थापना भैसकेको िटुवल र नेपालगांज 
जस्ता नेपालकै ठूला शहरहरु रहेको अर्त सनु्त्दर िनावट भएको सामाम्जक, साुँस्कृर्तक, ऐर्तहार्सक तथा 
भौगोर्लक र आर्थिक र्हसावले अत्यन्त्त महत्वपूणि पयिटकीय प्रदेशको रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशको दम्िण 
तर्ि को लामो र्समाना भारतसुँग जोर्डएको छ भने पूविमा गण्डकी प्रदेश, पम्िममा कणािली प्रदेश र सदुरुपम्िम 
प्रदेश तथा उत्तरमा गण्डकी र कणािली प्रदेश रहेका छन ् । सार्वकका रुकुम र नवलपरासी म्जल्ला 
टुक्राइएपर्छ िनकेो नवलपरासी पम्िम र रुकुम पूवि गरी १२ म्जल्ला यस प्रदेशमा समेर्टएका छन।् 

नेपालको सांर्वर्ानको भाग १४ मा सातै प्रदेशहरूका लार्ग एक सदनात्मक व्यवस्थार्पकाको र्सद्धान्त्त अनसुार 
प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सभाको व्यवस्था गररएको छ । यस प्रदेशमा पर्न सांर्वर्ानको र्ारा १७६ िमोम्जम 
६० प्रर्तशत पर्हलो हनुेले म्जत्न ेर्नवािर्न प्रणालीिाट र ४० प्रर्तशत समानपुार्तक र्नवािर्न प्रणालीवाट प्रदेश 
सभा सदस्यहरू र्नवािम्र्त हनुे व्यवस्था छ । सोही िमोम्जम र्नवािर्न िेर र्नर्ािरण सबिन्त्र्मा व्यवस्था गनि 
िनेको ऐन, २०७३ को दर्ा १२ िमोम्जम र्नवािर्न आयोगले पर्हलो हनुे र्नवािम्र्त हनुे प्रणालीका लार्ग र्मर्त 
२०७४ भार १५ गतेको नेपाल राजपरको भाग ३ खण्ड ६७ (अर्तररक्ताङ्क १५क)मा प्रकाम्शत सूर्ना 
अनसुार यस प्रदेशका ५२ वटा प्रदेश सभा सदस्य र्नवािम्र्त हनु े र्नवािर्न िेरहरू र्नर्ािरण भएको छ । 
लमु्बिनी प्रदेशमा सांर्वर्ान िमोम्जमको उक्त ५२ र्सटलाई ६० प्रर्तशत मानी िाुँकी रहेको ४० प्रर्तशत 
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र्सटमा समानपुार्तक र्नवािर्न प्रणालीिाट र्नवािम्र्त हनु े३५ जना गरी जबमा ८७ जना सदस्य रहेको प्रदेश 
सभा गठन भएको छ । 

प्रर्र्लत सांसदीय अभ्यास अनरुूप नै प्रदेश सभाले पर्न प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकार गठन गने, प्रदेश 
कानूनहरूको र्वरे्यक पाररत गने, प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र िजेट पाररत गने, सरकार तथा 
सरकारी र्नकायहरूको सांसदीय र्नगरानी तथा र्नयन्त्रण जस्ता कायिहरु गदिछ । ती कायिहरु मयािददत रुपमा 
व्यवस्थापन गनि सांर्वर्ानले र्ारा १८२ मा सभामखु र उपसभामखुको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश 
सभाले आफ्नो कायि सिालन गनि, िैठकको सवु्यवस्था कायम राख्न र सर्मर्तहरूको गठन, काम, कारवाही र 
सर्मर्त सबिन्त्र्ी अन्त्य र्वर्य र्नयर्मत गनिका लार्ग नेपालको सांर्वर्ानको र्ारा १९४ िमोम्जम प्रदेश सभाले 
प्रदेश सभा र्नयमावली, २०७४ िनाएको छ । 

उक्त प्रदेश सभा र्नयमावली, २०७४ मा र्वर्भन्न र्वर्यगत तथा र्वशरे् सर्मर्तहरु, सांसददय दलहरु 
सांरर्नाहरुका साथै सर्मर्तका सभापर्तहरू र र्वपिी तथा सत्तापिका नेता, उपनेता, प्रमखु सरे्तक, सरे्तक 
जस्ता पदार्र्कारीहरूको व्यवस्था छ । यसका साथै उक्त र्नयमावलीमा सभा तथा सर्मर्तका िैठकहरूको 
कायिर्वर्र्, प्रश्नोत्तर, र्वर्भन्न प्रस्तावहरूको कायिर्वर्र्, सरकार गठन र्वघटनका व्यवस्था जस्ता र्वर्यवस्त ु
उल्लेम्खत छन ् । लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा र्नयमावलीको र्नयमा ६० मा मम्न्त्रपररर्द, सरकारी वा 
गैरसरकारी र्नकायको र्नणियको कुनै कारणले सबिम्न्त्र्त प्रदेशर्भर िसोिास गने नपेाली नागररकलाई मकाि 
परेको र्वर्य खलुाई कबतीमा एक सय जना व्यम्क्तको हस्तािर सर्हत ददएको आवेदनपरलाई तीन जना 
सदस्यले प्रमाम्णत गरी प्रस्तावको रुपमा पेश गनि सक्ने नयाुँ र लोकताम्न्त्रक व्यवस्था गररएको छ। 

प्रदेश सभाका लार्ग आवश्यक सभा हल, र्वर्यगत सर्मर्तहरू, सांसदीय दलका कायािलयहरू र पसु्तकालय 
जस्ता सांरर्नाहरूको प्रभावकारी र मयािददत व्यवस्थापन गनि सम्र्वायलको आवश्यकता पने हनुाले सांर्वर्ानको 
र्ारा १९५ ले प्रदेश सभा सम्र्वालय र सम्र्वको व्यवस्था गरेको छ । सोही िमोम्जम प्रदेश सभा सम्र्वायल 
सबिन्त्र्ी ऐन, २०७५ िनी सम्र्वायलयको स्थापना तथा प्रदेश सभा सम्र्वको र्नयमु्क्त भइसकेको छ । 
तत्कालीन अवस्थामा सांघीय सरकारको सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको दरिन्त्दी तेररज िमोम्जम यस 
सम्र्वालयमा सम्र्वको नेततृ्वमा ३६ जना कमिर्ारीहरू रहने व्यवस्था छ । यस िाहेक सेवा करारका र 
माननीय पदार्र्कारीहरू तथा सदस्यज्यूहरूका स्वकीय सम्र्वालयमा कायिरत कमिर्ारीहरूिाट पर्न 
सम्र्वालयमा सहयोग परु्गरहेको छ । 

2.2 दीघिकालीन सोर् 
जनमैरी, म्जबमेवार, प्रभावशाली र मयािददत प्रदेश सभा । 

2.3 उद्दशे्य 
प्रदेश सभालाई जनमैरी, म्जबमेवार, प्रभावशाली र मयािददत िनाई कानून र्नमािण तथा सांसदीय र्नगरानी प्रकृयालाई 
प्रभावकारी िनाउने । 

2.4 रणनीर्तहरु 
 प्रदेश सभामा प्रस्ततु र्वरे्यकहरुलाई घर्नभतू छलर्ल गरेर पास गने । 
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 सांसददय गर्तर्वर्र्हरुलाई सिार माध्यमिाट प्रर्ार प्रसार गने । 

 सांसदमा िाह्य पहूुँर्का लार्ग र्वर्भन्न कायिक्रमहरु गने । 

 सांसदीय अनगुमनलाई र्तव्रता ददने । 

 प्रदेश सभाका पदार्र्कारी तथा सदस्यहरुलाई िमता अर्भवृर्द्ध तार्लम तथा अध्ययन अनसुन्त्र्ान र 
भ्रमणको व्यवस्था र्मलाउने । 

 प्रदेश सभा सम्र्वालयमा कायिरत कमिर्ारीहरुको िमता अर्भवृर्द्ध कायिक्रम सिालन गने। 

 सांसददय गर्तर्वर्र्लाई अनशुार्सत र मयािददत िनाउन मयािदापालन तथा सरुिाको व्यवस्था गने । 

 

2.5 कायििरे 
 नेपालको सांर्वर्ानको र्ारा १९४ ले ददएको अर्र्कार प्रयोग गरी आफ्नो कायि सिालन गने, 

 लमु्बिनी प्रदेश सभा सम्र्वालय सबिन्त्र्ी ऐन, २०७५ िमोम्जमको कायििेर, 

 प्रदेश सभा र्नयमावली, २०७४ िमोम्जमको कायििेर, 

 सांवैर्ार्नक प्रावर्ान अनसुार प्रदेश सभालाइ ऐन कानून तथा नीर्त कायिक्रम सबिन्त्र्ी र्नणिय गनि 
सहयोग गने, 

 जनताका सरोकारका र्वर्यहरुमा छलर्ल गने, 

 प्रदेश सभाको िैठकको सवु्यवस्था कायम राख्न र अन्त्य कामकारवाही र्नयर्मत एवम ् प्रभावकारी 
िनाउने । 

 प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाका सर्मर्तलाई र्वर्ार्यकी तथा प्रदेश सरकार र मातहतका र्नकायहरूको 
सांसदीय र्नगरानी सबिन्त्र्ी कायिमा सहयोग गने, 

 प्रदेश सभाको काम कारवाहीलाई र्नयर्मत, प्रभावकारी र व्यवम्स्थत िनाउन आवस्यक प्रशासर्नक, 

आर्थिक र भौर्तक व्यवस्थापन सबिन्त्र्ी कायि गने, 

 प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका सर्मर्त र सदस्यलाई आवश्यक सेवा सरु्वर्ा उपलब्र् गराउने, 
 प्रदेश सभाका सर्मर्तको र्नणिय कायािन्त्वयन सबिन्त्र्मा आवश्यक कायि गने, 

 प्रदेश सभाको सूर्ना प्रणालीलाई प्रभावकारी िनाउने, 
 प्रदेश सभामा प्रर्तर्नर्र्त्व गने सांसदीय दलका कायािलयलाई आवश्यक सेवा सरु्वर्ा उपलब्र् गराउने, 
 प्रदेश सभामा परबपरागत तथा र्वद्यतुीय दिैु प्रकारका पसु्तकालय र सांवाद केन्त्रको सांर्ालन गने। 

 सांसदीय अध्ययन तथा अनसुन्त्र्ान सबिन्त्र्ी कायि गने, 

 प्रदेश सभा पररसरमा सरुिा व्यवस्थापन गने, 

 प्रदेश सभालाई मयािददत िनाउन अन्त्य कायि गने । 

 

2.6 कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु 
 नेपालको सांर्वर्ान को भाग ५ र्ारा ५६ उपर्ारा १ मा सांघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्र नेपालको मूल 

सांरर्ना सांघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हनुे व्यवस्था गरेको। 
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 नेपालको सांर्वर्ान को भाग ५ र्ारा ५६को उपर्ारा ३ ले सांर्वर्ानको अनसूुर्ी ४ िमोम्जमका १२ 
वटा म्जल्ला रहने गरी प्रदेशको ५ नां प्रदेशको व्यवस्था गरेको । 

 नेपालको सांर्वर्ान को भाग ५ र्ारा ५७ को उपर्ारा २,३ र ५ मा अनसूुर्ी ६,७ र ९ िमोम्जम 
प्रदेशको अर्र्कार सूर्ी, सांघ र प्रदेशको साझा अर्र्कार सूर्ी र सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा 
अर्र्कार सूर्ीको व्यवस्था गरेको ।  

 नेपालको सांर्वर्ान को भाग १४ र्ारा १७५ मा एक सदनात्मक प्रदेश सभा र र्ारा १७६ मा प्रदेश 
सभा गठन सबिन्त्र्ी व्यवस्था गरेको । 

 नेपालको सांर्वर्ान को भाग १४ र्ारा १८२ प्रदेश सभा वैठक सिालनका लार्ग  सभामखु र 
उपसभामखुको व्यवस्था गरेको । 

 नेपालको सांर्वर्ान को भाग १४ र्ारा १९३ मा प्रदेश सभाको कायि  प्रणालीलाई व्यवम्स्थत गनि 
प्रदेश सभा र्नमावली िमोम्जम आवश्यकता अनसुार सर्मर्त तथा र्वशरे् सर्मर्त गठन गनि सक्न े
व्यवस्था रहेको । 

 नेपालको सांर्वर्ान को भाग १४ र्ारा १९४ मा प्रदेश सभाले आफ्नो कायि सिालन गनि, वैठकको 
सवु्यवस्था कायम राख्न, सर्मर्तहरुको गठन, काम कावािही र सर्मर्त सबिन्त्र्ी अन्त्य र्वर्य र्नयर्मत 
गनिका लार्ग र्नमावली िनाउन ुपने व्यवस्था गरेको छ । 

 नेपालको सांर्वर्ान को भाग १४ र्ारा १९५ मा प्रदेश सभा सम्र्वालय र प्रदेश सभा सम्र्वको 
र्नयकु्ती सबिन्त्र्ी व्यवस्था गरेको ।  

 नेपालको सांर्वर्ान को भाग १५ र्ारा १९८ र्वदे्ययक प्रदेश सभामा पेश गनुि पने व्यवस्था रहेको र 
पाररत गनुिपने व्यवस्था रहेको साथै र्ारा २०२ मा अध्यादेश प्रदेश सभामा पेश गने र पाररत गने 
सबिन्त्र्ी व्यवस्था रहेको ।  

 प्रदेश सभाको काम, कारवाहीहरुलाई सरु्ारी रुपल सिालन तथा व्यवस्थापन गनिका लार्ग प्रदेश सभा 
सम्र्वालय सबिन्त्र्ी ऐन २०७५ रहेको । 

 प्रदेश सभाका पदार्र्कारी तथा सदस्यहरुलाई आवश्यक सेवा सरु्वर्ाहरु उपलब्र् गराउन प्रदेश 
सभाका पदार्र्कारी तथा सदस्यहरुको पाररश्रर्मक र सरु्वर्ा सबिन्त्र्ी ऐन २०७७ रहेको । 

 प्रदेश सभाले आफ्नो कायि सिालन गनि, िैठकको सवु्यवस्था कायम राख्न र प्रदेश सभाका 
पदार्र्कारीहरुको व्यवस्था गरी प्रदेश सभाका काम कायिहरुलाई र्नयर्मत गनि र्नयर्मत गनि प्रदेश 
सभा र्नयमावली, २०७४ कावािन्त्वयनमा रहेको । 
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2.7 सांगठन सांरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 
तार्लकानां.-१.१ दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था(मातहत कायािलय समेत) 

 

2.8 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्र्को र्ववरण 

 प्रदेश सभाका पदार्र्कारी तथा सदस्यको पाररश्रर्मक र सरु्वर्ा सबिन्त्र्ी ऐन, २०७५ लाई सांशोर्न 
गनि िनेको र्वरे्यक” 

 “सेवा केन्त्र तथा पनुस्थािपना केन्त्रको स्थापना तथा सिालन र सेवा तथा पनुस्थािपना कोर् सबिन्त्र्मा 
व्यवस्था गनि िनेको र्वरे्यक”  

 “प्रदेश पूवािर्ार र्वकास प्रार्र्करणको स्थापना र सांर्ालन सबिन्त्र्मा व्यवस्था गनि िनेको र्वरे्यक” 

  “प्रदेश नां. ५ प्रदेश पदक ऐन, २०७६ लाई सांशोर्न गनि िनेको र्वरे्यक” 

 वन सबिन्त्र्मा व्यवस्था गनि वनेको र्वरे्यक 

 प्रदेश सरकारको अथि सबिन्त्र्ी प्रस्तावलाई कायािन्त्वयन गनि िनेको र्वरे्यक 

क्र.स. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरवन्त्दी 
सांख्या 

पदपूर्ति 
सांख्या 

ररक्त 

१ सम्र्वालय सम्र्व सांसद  रा.प.प्र. 1 1 0 

२ 
उपसम्र्व  

 प्रशासन 
सामान्त्य 
प्रशासन रा.प.दि. २ - 2 

३ उपसम्र्व न्त्याय कानून रा.प.दि. १ - १ 
4 शाखा अर्र्कृत प्रशासन सा.प्र. रा.प.त.ृ 4 2 2 
५ लेखा अर्र्कृत प्रशासन लेखा रा.प.त.ृ १ १ 0 
६ कानून अर्र्कृत न्त्याय कानून रा.प.त.ृ 1 - 1 
७ कबप्यटुर अर्र्कृत र्वर्वर्  रा.प.त.ृ १ - १ 
८ प्रहरी र्नररिक नेपाल प्रहरी - - 1 १ 0 
8 नायव सवु्िा प्रशासन सा.प्र. रा.प.अन.प्रथम. 7 5 2 
9 कबप्यटुर अपरेटर र्वर्वर्  रा.प.अन.प्रथम. १ १ 0 
१० ईलेम्क्िर्सयन ईम्न्त्जर्नयररङ ईलेम्क्िकल रा.प.अन.प्रथम. १ १   0 
११ माईक सिालक र्वर्वर्  रा.प.अन.प्रथम २ -   १ 
१२ सहायक लेखापाल प्रशासन लेखा रा.प.अन.दि 1 1   0 
१३ मयािदापालक नेपाल प्रहरी - - ६ ६   0 
१३ ह.सा.र्ा. - - शे्रणी र्वर्हन ३ ३   ० 
१४ का.सां. - - शे्रणी र्वर्हन ३ ३   0 

जबमा 36   
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 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को सेवा र कायिको लार्ग लमु्बिनी प्रदेश प्रदेश सम्ित कोर्िाट केही 
रकम खर्ि गने र र्वर्नयोजन गने सबिन्त्र्मा व्यवस्था गनि िनेको र्वरे्यक 

 

2.9 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 
          (रु. हजारमा) 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७८ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 195114 64016 32.81 

पुुँजीगत 69561 87 0.13 

जबमा 264675 64103 24.22 

     (स्रोतिःप्रदेश सभा सम्र्वालय)  

2.10 आर्थिक वर्ि 207८/07९ को पसु मसान्त्त सबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको 
र्ववरण         (रु. हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप् त रकम खर्ि रकम 

 

१ 
नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान  - - 

 

२ 

नेपाल सरकार सशति अनदुान - - 

३ 

 

नेपाल सरकार समपूरक अनदुान - - 

 

४ 

नेपाल सरकार र्िशेर् अनदुान - - 

 

५ 

प्रदेश सरकार (राजश्व वाुँडर्ाुँड 
समेत)  

264675 64103 

 
2.11 नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 नीर्त तथा कायिक्रममा उल्लेख नभएको ।  
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2.12 िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि. व.को िुुँदा 
नां. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 िजेट िक्तव्यमा उल्लेख नभएको ।  

   

   

   

 
2.13 आ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत अर्िवार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  (रु.हजारमा)                                          

क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य प्रथम र्ौमार्सक सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
िजेट 

िजेट खर्ि 
% 

1 

प्रदेश सभा र सम्र्वालयका प्रार्वर्र्क, 
अप्रार्वर्र्क कमिर्ारीहरुलाई सूर्ना प्रर्वर्र्  
(अर्डयो र्सस्टम, एर् र्ड स्टुर्डयो, कबप्यटुर 
नेटवर्कि ङ, भवेर्टम र्सस्टम आदद ) सबिन्त्र्ी 
न्त्य ुभजिन ररफे्रर्सङ तार्लम । 

1 250 0 0 0 0 

2 

 

प्रदेश सभाका महत्वपूणि िैठकहरु र्टर्भमा 
प्रत्यि प्रसारण गने 

4 240 0 0 0 0 

3 
सभा र सर्मर्तको गर्तर्वर्र् समेट्ने रेर्डयो 
कायिक्रम उत्पादन तथा प्रसारण 

45 1980 5 11 193 10 

4 
सभा र सर्मर्तको गर्तर्वर्र् समेट्ने र्टभी 
कायिक्रम उत्पादन तथा प्रसारण 

52 3510 16 31 1120 32 

5 प्रदेश सभा स्थापना ददवस र्वशेर् कायिक्रम 1 1000 0 0 0 0 

6 
प्रदेश सभाका सभामखु र उपसभामखुको 
अन्त्तरप्रदेश अध्ययन अवलोकन भ्रमण 

2 600 0 0 0 0 

7 
स्थापना ददवसको अवसरमा सांसदीय मार्मला 
परकार समाज मार्ि त अन्त्तरर्क्रया  

1 100 0 0 0 0 

8 
प्रदेश सभाका पदार्र्कारीहरुको 
परकारहरुसांग अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम 

1 400 0 0 0 0 

9 
नयाुँ वर्िको अवसरमा शभुकामना आदान 
प्रदान कायिक्रम 

1 200 0 0 0 0 

10 
सांसदीय मार्मला परकार समाजलाई िमता 
अर्भवरृ्द्ध तार्लम कायिक्रम प्रदान 

1 500 0 0 0 0 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य प्रथम र्ौमार्सक सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
िजेट 

िजेट खर्ि 
% 

11 सांवाद केन्त्रमा र्वज्ञहरुसांगको अन्त्तरर्क्रया 3 360 0 0 0 0 

12 
सांसदीय मार्मला परकार समाज िटुवललाई 
अध्ययन प्रर्तवेदन प्रकाशन गनि र्ाल ुअनदुान 

1 500 0 0 0 0 

13 
Compounding Works Including Entry and 
Exit Gate With Guard House and Four 
Numbers of Sentry Post at New Assembly 
Hall 

1 3800 0 0 0 0 

14 Construction of Parking Shade 1 1600 0 0 0 0 

15 जेनेरेटर शेड र्नमािण 1 500 0 0 0 0 

16 Utility Water Supply System 1 600 0 0 0 0 

१७ Interior Decoration in New Assembly Hall 1 2000 0 0 0 0 

18 Acoustic Treatment in New Assembly Hall 1 7500 0 0 0 0 

19 
Different Existing Structures Renovation 
for Secretariat, Parliamentary Parties 
Office, Parliamentary Committees and 
Library cum Dialog Center 

1 800 0 0 0 0 

20 

प्रदेश सभा र सम्र्वालयका अप्रार्वर्र्क 
कमिर्ारीलाई िमता अर्भवरृ्द्ध ( लेखापालन, 
पसु्तकालय व्यवस्थापन, म्जन्त्सी व्यवस्थापन, 
साविजर्नक खररद, र्वरे्यक र्नमािण र्क्र, 
कायािलय व्यवस्थापन आदद ) सबिन्त्र्ी 
ररफे्रर्सङ तार्लम 

1 375 0 0 0 0 

21 

प्रदेश सभा र सम्र्वालयका प्रार्वर्र्क, 
अप्रार्वर्र्क कमिर्ारीहरुलाई सूर्ना प्रर्वर्र् ( 
अर्डयो र्सस्टम, एर् र्ड स्टुर्डयो, कबप्यटुर 
नेटवर्कि ङ, भवेर्टम र्सस्टम आदद ) सबिन्त्र्ी 
न्त्य ुभजिन ररफे्रर्सङ तार्लम । 

1 125 0 0 0 0 

२२ 
प्रदेश सभाले गरेको कायिको र्ौमार्सक 
समीिा प्रसे र्मट 

3 150 0 0 0 0 

23 
स्थानीय तहको मत सांकलन प्रणाली सबिन्त्र्ी 
अर्भमखुीकरण कायिक्रम 

1 100 0 0 0 0 

24 
सांसदीय कायिप्रर्क्रया र कायिपद्धर्तको 
अन्त्तरप्रदेश सांघीय अध्ययन अनसुन्त्र्ान र 
अवलोकन कायिक्रम 

2 800 2 100 792 99 

25 Construction of Sachiwalaya Building 1 10000 0 0 0 0 
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2.14 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण अनमुान 
                                                (रु. हजारमा) 

क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

1 15111  2.6  

2 14229  21  

जबमा  23.6  

 
 
2.15 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा २०७८ पसुसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
(क) महत्वपूणि कायिहरुको र्ववरण (िुांदागत रुपमा) 

 सात वटा र्वदे्यकहरु प्रदेश सभािाट पाररत भएको । 

 आ.ि. २०७८/७९ को नीर्त तथा कायिक्रम पाररत । 

 प्रदेश सभािाट आ.ि.२०७८/७९ का लार्ग िजेट पाररत । 

 पूवािर्ार र्वकास प्रार्र्करण दाङले रार्प्त गाउुँपार्लका दाङकोमा र्नमािण गरररहेको प्रदेश सभा भवन 
र्नमािणमा समन्त्वयात्मक कायि गरेको । 

 सभा र सर्मर्तहरुको र्गर्तर्वर्र् समेट्ने रेर्डयो कायिक्रम उत्पादन  भई प्रसारण भएको 
 सभा र सर्मर्तहरुको र्गर्त र्वर्र् समेट्ने र्टभी कायिक्रम प्रदेश सभा सेरोरे्रो कायिक्रम उत्पादन गरी 

प्रसारण गररएको । 

 प्रदेश सभा सम्र्वालयको भवन दाङमा र्नमािण गनिका लार्ग वोलपर आह्वान 

 र्नमािणार्र्न प्रदेश सभा भवनमा सेन्त्िल एसी जडानका लार्ग सबझौता भएको 
 र्नमािणार्र्न प्रदेश सभा भवन दाङमा कबपाउण्ड वाल र्नमािणका लार्ग सबझौता भएको । 

 र्नमािणार्र्न प्रदेश सभा भवनमा ध्वनी अनकुुलन जडान खररद कायिका लार्ग वोलपरको सूर्ना 
प्रकाशन । 

 प्रदेश सभाका पदार्र्कारीहरु तथा सदस्यहरुको पाररश्रर्मक तथा सरु्वर्ाहरुको व्यवस्था 
 प्रदेश सभा स्थापना ददवस भव्यताका साथ मनाउने कायि सबपन्न 

 प्रदेश सभाका पदार्र्कारी तथा प्रदेश सभा सम्र्वालयका कमिर्ारीहरुले प्रयोग गने सवारी सार्नहरुको 
र्नयर्मत ममित सांभार 

 प्रदेश सभाका कमिर्ारीहरुको अन्त्तर प्रदेश भ्रमण सबपन्न भएको । 

(ख) खण्ड (क)मा उल्लेम्खत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा प-ुयाएको योगदान(त्य/त्याङ्क सर्हत)-नभएको । 

१०-नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई(यदद भए)-नभएको । 

११-मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदम (प्रस्तार्वत)-नभएको । 

१२-अन्त्य/र्वर्वर्(अर्िवार्र्िक प्रर्तवेदनमा समेट्ने उपयकु्त देम्खएका अन्त्य कुनै र्ववरण) -नभएको । 
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पररच्छेद-३ 
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

 

3.1 पषृ्ठभरू्म 
नेपालको सांर्वर्ानको भाग २३ र्ारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग सबिन्त्र्ी सांवैर्ार्नक व्यवस्था रहेको 
छ ।यसैसांिैर्ार्नक व्यवस्था अनरुुप लमु्बिनी प्रदेशले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कतिव्य र 
अर्र्कार सबिन्त्र्मा व्यवस्था गनि िनेको ऐन, २०७६प्रदेश सभािाट पाररत गराई कायािन्त्वयनमा ल्याइसकेको 
छ । उक्त ऐनको दर्ा ३ िमोम्जम प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई आयोगको कायािलय लमु्बिनी 
प्रदेशको मकुाम : िटुवलमा स्थापना भई सञ् र्ालनमा आएको छ ।प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश र्नजामती 
सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्त्य सरकारी सेवा रस्थानीय सरकारी सेवा तथा सांगदठत सांस्थाको सेवाको पदमा 
उपयक्त उबमेदवारकोछनौटमा स्वच्छता तथा र्नष्पिता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवििन गदैसाविजर्नक 
प्रशासनलाई सिम, सदृढ र सेवामखुीिनाउनका लार्ग गठन भएको हो । यसै गरी प्रदेशस्तरमा उल्लेम्खत 
सेवाका र्वर्भन्त् न सेवा समूहका पदहरुमा दि जनशम्क्तलाई आकर्र्ित गने, परीिा सांर्ालन गरी र्सर्ाररस गने 
सबमका कायिमा र्नष्पिता, तटस्थता र योग्यता कायम गरर जनशम्क्त व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई 
सहयोग गने उद्देश्यले प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापना भएको हो । 

3.2 आयोगको दीघिकालीन सोर् 
प्रदेश सरकारको ददघिकालीन सोर् “समदृ्ध लमु्बिनी: आत्मर्नभिर प्रदेश” अनरुुप लमु्बिनी प्रदेशमा गणुस्तरीय 
सेवा प्रवाहका लार्ग सिम र उच्र् नैर्तक र्ररर भएका जनशम्क्त छनौट गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय 
तहलाई र्सर्ाररस गने साथै प्रदेशमा सशुासन प्रवद्धिनमा सहयोग गने । 

3.3 उद्दशे्य 
 प्रदेश र्नजामती सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र अन्त्य सरकारी सेवाको पदमा र्नयमु्क्तका लार्ग उपयकु्त 

उबमेदवार छनौट गनि परीिाहरु सञ् र्ालन गने ।  

 परीिा पद्धर्तमा सरु्ार गरी समसामर्यक एवां वैज्ञार्नक प्रणाली अवलबिन गने । 

 सेवा प्रवाहसुँग सबिम्न्त्र्त समय सापेि पाठ्यक्रम तजुिमा गरी दि उबमेदवार छनोट गने । 

 लोक सेवाका मूलभतू मान्त्यता : योग्यता प्रणाली, र्नष्पिता र स्वच्छतालाई सदुृढ र र्वश् वसनीय 
िनाउने । 

 प्रदेश, स्थानीय तह र अन्त्य तोर्कएको िेरमा जनशम्क्त व्यवस्थापनमा अध्ययन अनसुन्त्र्ान गने। 

 तोर्कएका र्वर्यमा सबिम्न्त्र्त र्नकायलाइि परामशि ददने । 
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3.4 रणनीर्तहरु 
 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दर्ा ६१ र ६२ मा व्यवस्था भए िमोम्जम र्नमािण 

गररएका आयोगको र्नयमावली, कायिर्वर्र्, मापदण्ड र र्नदेम्शकाको कायािन्त्वयन तथा अद्यावर्र्क गदै 
जाने । 

 आयोगको लार्ग आवश्यक हनुे र्वर्भन्त् न र्वर्य िेरका र्वज्ञको रोस्टर सूर्ी तयार तथा अद्यावर्र्क गदै 
जाने । 

 प्रदेश र्नजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका र्वर्भन्त् न तहका पदको पाठयक्रम र्नमािण र 
अद्यावर्र्क गदै जाने । 

 आयोगको भौर्तक पूवािर्ार, जनशम्क्त र प्रर्वर्र्को र्वकास गदै आयोगको सिमता वरृ्द्ध गने । 

 लोक सेवा आयोगका मूलभतू मान्त्यता, योग्यता, र्नष् पिता र स्वच्छतालाइि सदुृढ र र्वश् वसनीय 
िनाउने ।  

 गणुस्तरीय सेवा प्रवाहका लार्ग सिम, र्रररवान र सामाम्जक उत्तरदार्यत्व िहन गनि सक्ने जनशम्क्त 
छनोट गने ।  

 प्रदेश सरकार र प्रदेश र्भरका स्थानीय तहहरुलाइि सशुासन प्रवद्धिनका लार्गसहयोग गने । 

 

3.5 कायििरे 
प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दर्ा ७ मा उल्लेख भए िमोम्जम यस आयोगको कायििेर देहाय 
िमोम्जम रहेका छन ्।  

 प्रदेश र्नजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा र्नयमु्क्तका लार्ग उपयकु्त उबमेदवार छनोट 
गनि परीिा सञ् र्ालन गने । 

 प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्त्य सरकारी सेवा र सांगदठत सांस्थाको पदमा पदपूर्तिका लार्ग र्लइने र्लम्खत 
परीिा सञ् र्ालन गने । 

 प्रदेश र्नजामती सेवा, अन्त्य सरकारी सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पदमा िढुवा गदाि अपनाउन ु
पने सामान्त्य र्सद्धान्त्तका र्वर्यमा परामशि ददने । 

 सांगदठत सांस्थाको सेवाका कमिर्ारीहरुको सेवाका शति सबिन्त्र्ी कानून र त्यस्तो सेवाको पदमा िढुवा 
वा र्वभागीय कायिवाही गदाि अपनाउन ुपने सामान्त्य र्सद्धान्त्तको र्वर्यमा परामशि ददने ।  

 प्रदेश र्नजामती सेवाको शति सबिन्त्र्ी र्वर्यमा प्रदेश र्नजामती सेवा वा पदमा र्नयमु्क्त, िढुवा र 
र्वभागीय कायिवाही गदाि अपनाउन ुपने र्सद्धान्त्तको र्वर्यमा र प्रदेश सरकारी सेवाको पदमा ६ मर्हना 
भन्त्दा िढी समयका लार्ग र्नयमु्क्त गदाि उबमेदवारको उपयकु्तताको र्वर्यमा परामशि ददन।े  

 कुनै एक प्रकारको प्रदेश सरकारी सेवाको पदिाट अको प्रकारको प्रदेश सरकारी सेवाको पदमा वा 
अन्त्य सरकारी सेवािाट प्रदेश र्नजामती सेवामा सरुवा वा िढुवा गदाि वा कुनै प्रदेशको सेवाको 
पदिाट प्रदेश र्नजामतीसेवाको पदमा सेवा पररवतिन वा स्थानान्त्तरण गदाि उबमेदवारको उपयकु्तताको 
र्वर्यमा परामशि ददने । 

 आयोगको परामशि र्लन ुनपने अवस्थाको पदमा िहाल रहेको कमिर्ारीलाइि आयोगको परामशि र्लन ु
पने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा िढुवा गनुि पने र्वर्यमा र प्रदेश सरकारी सेवाको र स्थानीय 
सरकारी सेवाका कमिर्ारीलाइि ददइने र्वभागीय सजायको र्वर्यमा परामशि ददने । 
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3.6 कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु 
प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सांर्वर्ान एवां कानूनले तोर्कददएको कायि म्जबमेवारी पूरा गनि अन्त्य प्रर्र्लत 
कानूनका अर्तररक्त देहायका कानूनहरुको अर्र्नमा रही र्क्रयाकलाप सिालन गदै आएको छ । 

 नेपालको सांर्वर्ान  

 प्रदेश लोक सेवा आयोग (आर्ार र मापदण्ड र्नर्ािरण) ऐन, २०७५ 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ र र्नयमावली २०७६ 

 प्रदेश लोक सेवा आयोगको खर्िको मापदण्ड, २०७६, 
 प्रदेश लोक सेवा आयोग (कायि सञ् र्ालन) र्नदेम्शका, २०७७ 

 साविजर्नक खररद ऐन, २०६३  

 प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् ऐन, २०७५  

 साविजर्नक खररद र्नयमावली, २०६४  

 भ्रमण खर्ि र्नयमावली, २०६४  

 साविजर्नक खर्िको मापदण्ड, कायिर्वर्र् र र्मतव्यर्यता सबिन्त्र्ी र्नदेम्शका, २०७५  

 

3.7 सांगठन सांरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 
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3.7.1 आयोगको सांगठन सांरर्ना 

तार्लका नां.-१.१ दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलय समेत) 

 

क्र.स. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
स्वीकृत 
दरवन्त्दी 

पदपूर्ति 
सांख्या 

ररक्त 
दरवन्त्दी 
सांख्या 

१ सम्र्व प्रशासन सा.प्रशासन एघारौं 1 - 1 
२ अर्र्कृत प्रशासन सा.प्रशासन नवौं/दशौं 2 1 1 
३ अर्र्कृत प्रशासन सा.प्रशासन सातौं/आठौं 4 1 3 

४ 
कबप्यटुर 
ईम्न्त्जर्नयर 

र्वर्वर् र्वर्वर् सातौ/आठौं 
1 

- 
1 

५ अर्र्कृत न्त्याय काननु सातौ/आठौं 1 - 1 
६ अर्र्कृत म्शिा म्शिा प्रशासन सातौ/आठौं 1 - 1 
७ सहायक/अर्र्कृत प्रशासन सा.प्रशासन पार्ौं/छैठौं 9 5 4 
८ सहायक/अर्र्कृत  र्वर्वर् र्वर्वर् पार्ौं/छैठौं 2 1 1 
९ सहायक/अर्र्कृत प्रशासन लेखा पार्ौं/छैठौं 1 1 - 

१० ह.स.र्ा.   
शे्रणी 
र्वहीन 

4 
३ 

1 

११ का.स.   
शे्रणी 
र्वहीन 

4 
4 

- 

जबमा 30 १6 14 
(स्रोत: प्रदेश लोक सेवा आयोग) 

3.8 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्र्को र्ववरण 
 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, 2076 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग (कायि सांर्ालन) र्नदेम्शका, २०७७ 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग र्नयमावली, 2076 

 परीिा सांर्ालन तथा व्यवस्थापन सबिन्त्र्मा स्वास््य सरुिा मापदण्ड, २०७७ 

 प्रदेश लोक सेवा आयोगको पररश्रर्मक तथा दस्तरु सबिन्त्र्ी मापदण्ड, 2076 

 प्रदेश लोक सेवा आयोगको आर्ारसांर्हता, 2076 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग िैंठक सिालन कायिर्वर्र्, 2076 

 परीिा सिालन तथा व्यवस्थापन सबिन्त्र्मा स्वास््य सरुिा मापदण्ड, 2077 

 प्रदेश लोक सेवा आयोगको कायिसबपादनसुँग सबिम्न्त्र्त अन्त्य प्रर्र्लत ऐन, र्नयम र र्नदेम्शकाहरु  

 प्रदेश र्नजामती सेवा अन्त्तगित नेपाल वन सेवा, जनरल र्रेष्ट्री समूह, तहर्वर्हन, वन रिक पदको 
शारीररक परीिण तथा तन्त्दरुुस्ती परीिको लार्ग आवश्यक जनशम्क्त, कायि र्रण तथा खर्ि 
व्यवस्थापन मापदण्ड, 2078     
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3.9 आर्थिक वर्ि 2078/79 मा र्िर्नयोम्जत िजेट तथा आर्िवार्र्िक र्वम्त्तय प्रगर्त 
(रु. हजारमा) 

 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट 2078 पसु मसान्त्त 
सबमको खर्ि 

प्रर्तशत 

र्ाल ु 49798.00 27420.00 55.06 

पुुँजीगत 1250.00 741.00 59.28 
;+lrtsf]if 3479.00 1256 36.10 

जबमा 54527.00 29417 53.95 
स्रोतिः प्रदेश लोक सेवा आयोग 

3.10 आर्थिक वर्ि 2078/079 को पसु मसान्त्तसबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण  
(रु हजारमा) 
क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान   

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान   

३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान   

४ नेपाल सरकार र्िशेर् अनदुान   

५ प्रदेश सरकार (राजश्व वाुँडर्ाुँड समेत)   

 
3.11  नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
ि.व. को 
िुुँदा नां 

कायिक्रम लक्ष्य प्राम्प् तको र्वद्यमान अवस्था 

२८१ 
 
 
 
 
 
28२ 
 
 
 
 
 
 
283 
 
 

प्रदेश र्नजामर्त सेवा र स्थार्नय तहके सेवाका 
तोर्कएका पदहरुमा र्वज्ञापन प्रर्कम्शत गने 
उदे्धश्यले कायितार्लका र्नमािण गरी सो 
िमोम्जमको जनशम्क्त भनाि प्रर्क्रया शरुु गने 
व्यवस्था र्मलाएको । 
 
प्रदेश र्नजामर्त सेवा र स्थानीय तहको सेवा 
अन्त्तरगतका र्वर्भन्न सेवा समहुका ४१ वटा  
पदहरुको पद परु्तिका लार्ग र्ार्हने पाठ्यक्रम 
तजुिमा भइसकेको छ ।िाुँकी अन्त्य सेवा 
समहुका लार्ग र्ार्हने पाठ्यक्रम तजुिमा आगामी 
आर्थिक वर्िमा गररसक्ने व्यवस्था र्मलाइएको  
प्रदेश स्थानीय तह र अन्त्य तोर्कएको िेरमा 
जनशम्क्त व्यवस्थापन सबिन्त्र्मा अध्ययन 
,अनसुन्त्र्ान ,अनगुमन तथा र्नरीिण गरर  
आवशेयक व्यवस्थाहरु अम्घ िढाउने प्रवन्त्र् 

सहायकस्तर पाुँर्ौं र र्ौथो तह तथा वन रिक 
पदको र्वज्ञापन प्रकाशन गरी पदपूर्तिको कायि भै 
रहेको । 
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ि.व. को 
िुुँदा नां 

कायिक्रम लक्ष्य प्राम्प् तको र्वद्यमान अवस्था 

 
 
284 
 
 
 
 
285 

गररएको । 
प्रदेश र्नजामर्त सेवा र स्थार्नय सेवालाइ सिम 
र प्रभावकारी िनाउन तथा र्नजामर्त सेवाप्रर्त 
आकर्िण िढाउन अनसुन्त्र्ानात्मक र 
प्रवद्धिनात्मक कायिका लार्ग िजेट र्वर्नयोजन 
गररएको । 
प्रदेश लोक सेवा आयोगले सांर्ालन गने 
परीिाको र्वज्ञापनमा आवेदकले Online िाटै 
दरखास्त ददनसक्ने गरी आयोगको िमता 
अर्भिरृ्द्ध गनि िजेट व्यवस्था गररएको । 

स्रोतिः प्रदेश लोक सेवा आयोग 
 
3.12  आ.व. 2078/79 को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण  
(रु. हजारमा) 
क्र.सां. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण% िजेट िजेट % 

१ र्र्निर्र तथा र्र्क्र्सि 25 500 22  440.304 88.06 
२ सवारी सार्न खररद 1 250 1 00 00 00 

३ मेर्सनरी औजार 8 500 7 00 268.00 53.6 
४ र्नर्मित साविनम्जक सबपर्तको ममित 

सबभार खर्ि 
1 300 0 00 139.33 

46.33 
५ परपर्रका छपाइ तथा सरु्ना 

प्रकाशन खर्ि 
5 200 5 0 0 

0 
७ प्रदेश लोक सेवा आयोगको 

स्थापना ददवस मनाउने 
१ 100 0  0.61 00 

८ प्रदेश र स्थार्नय तहका 
कमिर्ारीहरुको सिमता 
अर्भिमृ्ध्दको साथैआयोगिाट गररने 
पद परु्ति र्नर्त र्वश्लरे्ण सबिन्त्र्मा 
अध्ययन अनसुन्त्र्ान 
तथाअन्त्तरर्क्रयात्मक कायिक्रम 

4 600 0  0 0 

९ िलेुर्टन तथा ब्रोसर तथा पसु्तक 
प्रकाशन 

3 300   0 0 

१० र्नयम काननु तजुिमा सबिन्त्र्ी 
कायिहरु 

10 100    00 

11 पाठ्यक्रम र्नमािण एवां पररमाजिनका 
कामहरु 

 
25 300    
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12 सांम्घय तथा अन्त्तरप्रदेश लोक सेवा 
आयोगर्वर् अनभुव आदान 
प्रदानसबिन्त्र्मा अन्त्तरर्क्रयात्मक 
कायिक्रम 

 

4 400    

 
१3 पाररश्रर्मक दररेट 2076 

िमोम्जमका परीिा सांर्ालन 
सबिम्न्त्र् खर्िहरु 

- 32500 - - 19094 

58.75 
१4 भ्रमण खर्ि कमिर्ारी 10 400 10  50. 6 12.5 
१5 घरभाडा 12 381 12  150.00 39.37 

(स्रोत: प्रदेश लोक सेवा आयोग) 

 

3.13 आर्थिक वर्ि 2078/79 को अर्िवार्र्िक प्रदेश रावस्व सांकलनको र्ववरण अनमुान  
(रु. हजारमा) 
क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य(नतोर्कएको) 

++ 
प्राप् त रकम प्रर्तशत पौर् मसान्त्त सबमको सांशोर्र्त 

अनमुान 
१ परीिा 

दस्तरु 
 

24887.00 24887.00 

  

     (स्रोतिः प्रदेश लोक सेवा आयोग) 

 

3.14 आर्थिक वर्ि 2078/79 मा 2078 पसुसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 आयोगको कायि सबपादन गनि आवश्यक कानूनी आर्ार तयार गरेको । 

 आयोगको दोस्रो वार्र्िक प्रर्तवेदन मानर्नय प्रदेश प्रमखु समि पेश गरेको । 

 आयोगले आफ्नो कायिसबपादनको लार्ग र्वज्ञहरुको रोष्टर तयार पारेको । 

 आयोगले प्रदेश र्नजामती र स्थानीय सरकारी सेवामा कमिर्ारी पदपूर्तिका लार्ग र्वर्भन्न सेवा समूहका 
गरी ४४ वटा पाठ्यक्रम र्नमािण गररसकेको र िाुँकी अन्त्य पाठ्यक्रमहरु र्नमािणको र्रणमा रहेको । 

 प्रदेश र्नजामती सेवा तर्ि  वन रिक पदको र्वज्ञापन प्रकाम्शत गररएकोमा ६०८६० जनाको दरखास्त 
स्वीकृत भएकोमा पर्हलो र्रणको परीिामा २२८८० जना सहभागी भएकामा पर्हलो र्रणको 
परीिमा ११५४३ जना परीिामा सर्ल भएका दोस्रो र्रणको परीिामा ९४०८ जना सहभागी 
भएका । 

 सहायक पाुँर्ौ तहको र्वज्ञापन प्रकाम्शत गररएकोमा ३३०८ जनाको दरखास्त स्वीकृत भएकोमा 
पर्हलो र्रणको परीिामा १८३४ जना सहभगी भएको । 

 सहायक र्ौथो तहको र्वज्ञापन गररएकोमा ४२८७ जनाको दरखास्त स्वीकृत भएकोमा पर्हलो 
र्रणको परीिामा २२५३ जना सहभागी भएको । 

 प्रदेश सरकारिाट माग भएको वखत कमिर्ारी पदपूर्तिको प्रर्क्रया प्रारबभ गने गरी आयोगले तयारी 
गरररहेको । 
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 आयोगले सांर्ालन गने परीिाको र्वज्ञापन Onlineिाटै दरखास्त ददने प्रयोजन तथा आयोगका 
अर्भलेखलाई Digitalized गने उद्देश्यले आयोगको वेवसाइट र्नमािण गररएको । 

 प्रदेश मन्त्रालयहरु, सम्र्वालय, आयोग तथा कायािलयहरु सुँग जनशम्क्तको अवस्थािारे छलर्ल 
गररएको । 

 

3.15 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्याहरु 
 सांघीय तथा प्रदेश र्नजामती सेवा ऐन, र्नयमहरु र्नमािण हनु वाुँकी रहेकाले आयोगले प्रकाम्शत 

गरेको कायितार्लका िमोम्जम पदपूर्तिको काम गनि कदठनाई भईरहेको । 

 आयोगिाट परीिा सञ् र्ालन गने उदे्दश् यका साथ Lay out  हनुे गरी भवनको अभाव। 

 पयािप् त जनशम्क्तको कमी । 

3.16 समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरु 
 प्रदेश र्नजामती कमिर्ारी ऐन र्नमािण कायिमा तदारुकता गररददन सबिम्न्त्र्त र्नकायसुँग अनरुोर् 

गररएको  

 आयोगिाट प्रकाम्शत कायितार्लका िमोम्जम ररक्त दरवन्त्दीमा माग गरर पठाउनका लार्ग प्रकृया 
अगार्ड िढाइएको । 

 सवारी सार्न तथा मेर्सनरी सार्न समेतका पवुािर्ारको व्यवस्थाका लार्ग प्रदेश सरकारसुँग माग 
भइरहेको  

 प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसांग अन्त्तरर्क्रया गोष्ठीको माध्यमिाट प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा 
कमिर्ारी व्यवस्थापन तथा आयोगको कायि प्रकृया सबवन्त्र्मा जानकारी गराउने, छलर्ल गने र 
सझुाव र्लने ददने काम भइरहेको । 

3.17 अन्त्य तथा र्वर्वर्  
 आयोगलाई आवश्यक जनशम्क्त र भौर्तक सार्न श्रोतको सममु्र्त प्रवन्त्र् गने । 

 सेवा समूहको पदमा काम गनि सहयोग परु् याउने समय सापेि पाठ्यक्रम तजुिमा गने । 

 आयोगिाट र्लइने परीिालाई प्रभावकारी िनाउन र्वज्ञ समूहको सूर्ी (रोष् टर) र्नमािण गने । 

 आयोगले प्रकाम्शत गरेको कायितार्लका िमोम्जम परीिा सांर्ालन गने । 

 िजारमा उपलब्र् दि जनशम्क्तलाई लोक सेवा आयोगको परीिामा आकर्र्ित गने । 

 लोक सेवाका मलुभतू मान्त्यता योग्यता प्रणाली, र्नष्र्िता र स्वच्छतालाई सदुृढ र र्वश् वसनीय 
िनाउने । 

 र्सु्त, दरुुस्त, गणुस्तरीय सेवा प्रवाहका लार्ग सिम र उच्र् र्ररर भएका जनशम्क्त छनौट गदाि 
प्रदेश सरकार र प्रदेश र्भरका स्थानीय सरकारलाई सशुासनका लार्ग सहयोग गदै प्रदेश 
सरकारको सोर् “समदृ्ध लमु्बिनी: आत्मर्नभिर प्रदेश” लाई साकार िनाउन र्नरन्त्तर प्रयत् नशील 
रहने । 
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3.18 र्नष् कर्ि 
नेपालको सांर्वर्ानमा उल्लेम्खत एवां ऐनमा भएको व्यवस्था िमोम्जमलमु्बिनी प्रदेश र यस अन्त्तगितका स्थानीय 
तहमा आवश्यक जनशम्क्त भनाि गदाि दि जनशम्क् तलाई आकर्िण गरर र्नष्पिता एवां योग्यता प्रणाली अनरुुप 
वैज्ञार्नक रुपमा परीिा सांर्ालन देम्ख र्सर्ाररस सबमका कायिमा नर्वन सोर् सर्हत आयोगका काम 
कारवाहीमा प्रभावकारीता ल्याउन आयोग सदैव प्रयत् नम्शल रहेको छ ।  आगामी ददनमा प्रदेश सरकार 
सुँगको सहकायिमा आयोगले प्रकाम्शत गरेको कायितार्लका िमोम्जम ररक्त दरवन्त्दी पदपूर्तिका कायिमा आयोग 
केम्न्त्रत रहने छ ।आयोगको ऐन, र्नयमावली, र्नदेम्शका, आर्ारसांर्हता र्नमािणको कायि गररसकेको छ । त्यसै 
गरी र्वज्ञहरुको रोष्टर तयार गररसर्कएको छ ।प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरु र कायािलयहरु एवां स्थानीय 
तहहरुसुँग र्नरन्त्तर अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम सांर्ालन गररएको छ। र्िर्भन्न पदहरुलाई र्ार्हने शैम्िक योग्यताको 
िारेमा छलर्ल गरी सो को  र्नर्ािरण गररसर्कएको छ । वेवसाइट र्नमािण गने कायि प्रकृया अगार्ड िढेको 
छ । आयोगको वलेुर्टन र ब्रोसर प्रकाशन गने कायि सबपन्न गररएको छ ।र्िर्भन्न पदका लार्ग र्ार्हने ४४ 
वटा पाठ्यक्रम र्नमािण गने काम सबपन्न भै सकेको छ । त्यसै गरी अन्त्य पाठ्यक्रम र्नमाणिको काम 
प्रर्क्रयामा रहेको छ ।  

माग िमोम्जम पदपूर्तिका लार्ग परीिाहरु सिालन गनि पूवािर्ार तयार गने काम आयोगले गररसकेको छ। 
अत: आयोग आगामी ददनमा कमिर्ारी भनाि प्रकृयाका लार्ग सबिम्न्त्र्त र्नकायसुँगको परामशिमा अगाडी िढ्ने 
नै छ ।गणुस्तरीय सेवा प्रवाहका लार्ग सिम र उच्र् नैर्तक र्ररर भएका जनशम्क्त छनौट गरी प्रदेश 
सरकार र स्थानीय तहलाई र्सर्ाररस गनेछ। यसिाट प्रदेशमा सशुासन प्रवद्धिनमा सहयोग परु् याई प्रदेश 
सरकारले अगार्ड सारेको “समदृ्ध लमु्बिनी: आत्मर्नभिर प्रदेश” को नारालाई साथिक िनाउन आयोग सरै्व 
प्रर्तिद्ध रहेको छ । 
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पररच्छेद-4 
मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय 

 

4.1 पषृ्ठभरू्म 
प्रदेशमा शासकीय प्रवन्त्र्, साविजर्नक सेवा प्रवाह र र्वकास व्यवस्थापन गने प्रदेश सरकारको कायिम्जबमेवारी 
र्नवािह गने प्रमखु प्रशासकीय र्नकायका रुपमा मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय रहेको छ। प्रदेश 
र्नजामती सेवाको केन्त्रीय प्रशासर्नक र्नकाय, सशुासन प्रवद्धिन, साविजर्नक श्रोत व्यवस्थापन, र्वकास र्नमािण, 
प्रदेश र्भरको शासन व्यवस्थाको सामान्त्य र्नदेशन, र्नयन्त्रण र सिालन लगायत 22 वटा कायिम्जबमेवारी यस 
कायािलय अन्त्तगित रहेका छन।् मखु्यमन्त्रीज्यूको मातहत रहने यस कायािलयमा राजपरार्ङ्कत र्वम्शष्ट शे्रणीका 
प्रमखु सम्र्व प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा रहने ब्यवस्था छ।  

 

4.2 दीघिकालीन सोर् 
प्रदेशमा शासन व्यवस्था सिालन र कायिकाररणी अर्र्कारको प्रयोग गने प्रमखु र्नकायका रुपमा रहेको यस 
कायािलयले र्लएको दीघिकालीन सोंर् देहाय िमोम्जम रहेको छिः 
“सांर्वर्ान िमोम्जम प्रदेशको कायिकाररणी अर्र्कारको प्रयोग र प्रदेशको समरृ्द्ध तथा प्रदेशवासीको खसुीका 
र्नर्मत्त अनकूुल वातावरण तयार गने उत्कृष्ट र्नकाय।“ 

 

4.3 उद्दशे्य 
सांगठन स्थापना र सिालनका र्नम्ित उद्देश्य र लक्ष्य रहेका हनु्त्छन। यस कायािलयले र्लएका दीघिकालीन 
सोंर् हार्सल गने सन्त्दभिमा यस कायािलयका उद्देश्य देहाय िमोम्जम छन:् 

(क) प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द्)का र्नणियहरूलाई त्यपरक एवम ्नर्तजामूलक िनाउन,ु 
(ख) प्रदेश सरकारका र्नणियहरू प्रभावकारी रुपमा कायािन्त्वयन गनुि गराउन,ु 
(ग) प्रदेशको प्रशासनयन्त्रलाई र्वश्वसनीय, पररणाममूखी, उत्तरदायी र सिम िनाउनकुा साथै प्रदेशका 

सांरर्ना र जनशम्क्तको व्यवम्स्थत पररर्ालन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी िनाउन,ु 
(घ) सदार्ाररताको प्रवद्धिन, प्रभावकारी काननुी व्यवस्था एवम ्शून्त्य सहनशीलतामार्ि त भ्रष्ट्रार्ार 

र्नयन्त्रण गनुि, 
(ङ) प्रदेशको समरृ्द्धका र्नर्मत्त िढी प्रर्तर्लदायी र्वकास नीर्त, योजना, कायिक्रम र आयोजना तजुिमा 

हनुे वातावरण र्सजिना गनुि, 
(र्) र्वकास र्नमािण कायिलाई समन्त्वयात्मक रुपमा र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको 

प्रभावकारीतामार्ि त नर्तजामूलक िनाउन।ु 

4.4 रणनीर्तहरु 
प्रदेशमा समरृ्द्ध हार्सल गने र आत्मर्नभिरता उन्त्मखु जनजीवन र्वकास गने सन्त्दभिमा कायािलयले देहायका 
रणनीर्तक र्क्रयाकलाप सिालन गने गरी दीघिकालीन रणनीर्तहरु स्वीकृत गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छिः 
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(क) प्रदेश सरकारका नीर्त, र्नणिय प्रर्क्रयालाई आवश्यक सूर्ना तथा त्याङ्क व्यवम्स्थत रुपमा 
उपलब्र् गराइनछे, 

(ख) नीर्त एवम ्र्नणिय प्रर्क्रयालाई र्वश्वसनीय िनाउन सहभार्गतामूलक पद्धर्त अवलबिन गररनेछ, 
(ग) र्वद्यतुीय शासन प्रणालीको र्वकास एवम ्र्वस्तार गररनेछ, 
(घ) साविजर्नक सेवा प्रवाहको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई नर्तजामूलक एवम ्प्रभावकारी िनाइनेछ, 
(ङ) मानव अर्र्कारको सांरिण एवम ्प्रवद्धिन हनुे वातावरण र्सजिना गररनछे, 
(र्) मन्त्रालयहरू, प्रमखु र्वकास आयोजनाहरू, सेवा प्रदायक र्नकायहरू र अन्त्य र्नकायहरूमा 

कायिसबपादन सूर्कमा आर्ाररत नर्तजामूलक व्यवस्थापन पद्धर्त लागू गररनेछ, 
(छ) भौर्तक पूवािर्ार र्वकासमा प्रभावकाररता अर्भवृर्द्धका लार्ग सहकायि, समन्त्वय र सहभार्गतामूलक 

र्वर्र् अवलबवन गररनेछ, 
(ज) र्नणिय र्नमािण एवम ्कायािन्त्वयनमा सहजीकरण र एकरुपता कायम गनि एकीकृत त्याङ्क पद्धर्तको 

र्वकास गररनेछ। 

 

4.5 कायििरे 
नेपालको सांर्वर्ान, कायिर्वस्ततृीकरण प्रर्तवेदन, सांघीय नीर्त र्नयम, प्रदेश सरकार कायिर्वभाजन र्नयमावली 
िमोम्जम यस कायािलयको मखु्य कायििेर देहाय िमोम्जम रहेको छ। 

(१) शासन व्यवस्थाको र्नदेशन, र्नयन्त्रण र सिालन 

(२) प्रदेश मम्न्त्रपररर्द्को सिालन, व्यवस्थापन र र्नणिय कायािन्त्वयन 

(३) प्रदेश मन्त्रालयहरुको सपुररवेिण, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र र्नयन्त्रण 

(४) नीर्त तथा कानून तजुिमा, कायािन्त्वयन तथा मूल्याङ्कन 

(५) सशुासन, भष्ट्रार्ार र्नयन्त्रण र प्रशासन सरु्ार 

(६) प्रदेश र्नजामती सेवाको सिालान, व्यवस्थापन, तार्लम र सांगठन तथा व्यवस्थापन सवेिण 

(७) अन्त्तरप्रदेश पररर्द्, सांघ तथा अन्त्य प्रदेश र स्थानीय तहहरुसांगको समन्त्वय र अन्त्तसिबिन्त्र् 

 

4.6 कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु 
 नेपालको सांर्वर्ान 

 सांर्वर्ानको र्ारा १६२(१) अनसुार "प्रदेशको कायिकाररणी अर्र्कार प्रदेश मम्न्त्रपररर्दमा र्नर्हत 
हनुेछ" भनी उल्लेख भएको 

 सांर्वर्ानको र्ारा १६२ (२) िमोम्जम "यो सांर्वर्ान र अन्त्य कानूनको अर्ीनमा रही प्रदेशको शासन 
व्यवस्थाको सामान्त्य र्नदेशन, र्नयन्त्रण र सिालन गने अर्भभारा प्रदेश मम्न्त्रपररर्दमा रहनेछ" भने्न 
व्यवस्था भएको 

 प्रदेश सरकार कायिर्वभाजन र्नयमावली, 2078 

 प्रदेश सरकार कायिसिालन र्नयमावली, 2078 



 22  

 

4.7 जनशम्क्त र्ववरण 

क्र.स. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरवन्त्दी 
सांख्या 

पदपूर्ति 
सांख्या 

ररक्त 

१ प्रमखु सम्र्व प्रशासन  रा.प.र्वम्शष्ट १ 1 0 

२ प्रदेश सम्र्व प्रशासन  रा.प.प्रथम ३ 3 0 

3 उप सम्र्व प्रशासन सा.प्र. रा.प.दितीय/अर्र्
कृत नवौं/दशौं 

८ 3 5 

4 शाखा अर्र्कृत  प्रशासन सा.प्र. 
रा.प.ततृीय/अर्र्
कृत सातौं/आठौं 

८ 4 4 

5 लेखा अर्र्कृत  प्रशासन लेखा 
रा.प.ततृीय/अर्र्
कृत सातौं/आठौं 

१ 1 0 

6 कबप्यटुर अर्र्कृत  र्वर्वर्  
रा.प.ततृीय/अर्र्
कृत सातौं/आठौं 

१ 0 1 

7 स.पार्ौँ/अ.छैठौँ प्रशासन सा.प्र. 

रा.प.अनां.प्रथम/
सहायक 
पार्ौं/अर्र्कृत 
छैठौं 

१० 4 6 

8 क.अपरेटर  र्वर्वर्  

रा.प.अनां.प्रथम/
सहायक 
पार्ौं/अर्र्कृत 
छैठौं 

४ 3 1 

9 खररदार  प्रशासन सा.प्र. 
रा.प.अनां.दितीय/
स.र्ौथो/पार्ौं 

२ 1 1 

10 स.ले.पा. प्रशासन लेखा 
रा.प.अनां.दितीय/
स.र्ौथो/पार्ौं 

१ 1 0 

11 का.स. प्रशासन  शे्रणीर्वर्हन ७ 7 0 

12 ह.स.र्ा. प्रशासन  शे्रणीर्वर्हन ८ 7 1 

जबमा 54 35 19 
 

 

4.8 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्र्को र्ववरण 
र्ाल ुआ.व.को अर्िवार्र्िक अवर्र्मा यस कायािलयिाट र्नमािण भएका ऐन, र्नयम तथा कायिर्वर्र्हरुको र्ववरण 
देहाय िमोम्जम रहेको छ। 

1. प्रदेश नां.5, मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रको पाररश्रर्मक तथा सरु्वर्ा सबिन्त्र्ी ऐन, 2075” मा हेररे्र 
2. प्रदेश सरकार (कायि र्वभाजन) र्नयमावली सांशोर्न 
3. प्रदेश सरकार (कायि सिालन) र्नयमावली सांशोर्न 

(श्रोतिः मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय) 
) 
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4. मखु्यमन्त्री शैम्िक सरु्ार कायिक्रम सिालन कायिर्वर्र्, 2078 
5. प्रदेश प्रम्शिण प्रर्तष्ठान (स्थापना तथा कायिसिालन) आदेश, 2078 

4.9 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 
         (रु. हजारमा) 
िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७८ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 221266 42328 19.13 

पुुँजीगत 13400 1691 12.62 

जबमा 234666 44019 18.76 

     (श्रोतिः मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय) 

४.10 आर्थिक वर्ि 207८/07९ को पसु मसान्त्त सबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको 
र्ववरण          (रु. हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप् त रकम खर्ि रकम 

 

१ 
नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान  - - 

 

२ 

नेपाल सरकार सशति अनदुान - - 

३ 

 

नेपाल सरकार समपूरक अनदुान - - 

 

४ 

नेपाल सरकार र्िशेर् अनदुान - - 

 

५ 

प्रदेश सरकार (राजश्व वाुँडर्ाुँड समेत)  - - 

 

4.11 नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
र्ाल ुआ.व.को नीर्त तथा कायिक्रममा यस मन्त्रालयको कायि म्जबमेवारीमा रहेका नीर्त तथा कायिक्रमको 
अर्िवार्र्िक अर्वर्सबमको कायािन्त्वयन अवस्था देहाय िमोम्जम रहेको छ। 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

8 प्रदेशमा आवश्यक जनशम्क्त व्यवस्थापन 
गने 

प्रदेशको सांगठन तथा व्यवस्थापन सभेिण 
िमोम्जम नयाुँ स्थार्पत मन्त्रालय र कायािलय 
सिालनलाई मध्यनजर गदै उपलब्र् 
जनशम्क्तको सरुवा र कामकाजको व्यवस्था 
गररएको। सांघीय सरकारिाट यस प्रदेशमा 
कामकाज गनि इच्छुक जनशम्क्तलाघ सरुवा 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

सहमर्त प्रदान गरी जनशम्क्त उपलब्र् हनु े
व्यवस्था र्मलाइएको। 

10 

समन्त्वय, सहकायि र सह अम्स्तत्वको 
सांवैर्ार्नक र्सद्धान्त्तलाई आत्मसात गदै 
प्रदेश र स्थानीय तहहरु वीर् समन्त्वयका 
लार्ग प्रदेश समन्त्वय पररर्दको िैठक गरी 
स्थानीय तहसुँगको समन्त्वय र सहकायि थप 
सदुृढ गने 

प्रदेश समन्त्वय पररर्द िैठक सिालनका 
लार्ग पररर्द गठन गररएको। िैठक 
सिालनको आन्त्तररक तयारी भैरहेको। 

6, 67 

प्रदेशको स्थायी राजर्ानी देउखरुी उपत्यका 
(राप्ती उपत्यका) मा राष्ट्रको गौरव र 
प्रदेशको पर्हर्ान झल्कने गरी प्रदेश 
राजर्ानीको गरू योजना तयार गरी प्रदेश 
राजर्ानी स्थल देउखरुी उपत्यकालाई नदी 
सभ्यतामा आर्ाररत आर्रु्नक व्यवम्स्थत 
शहरको रूपमा र्वकास गने 

नदी सभ्यतामा आर्ाररत आर्रु्नक राजर्ानी 
शहर र्नमािणका लार्ग गरुुयोजना र्नमािणका 
र्रणमा र्वर्भन्न सरोकारवालासुँग प्रारम्बभक 
छलर्ल र पषृ्ठपोर्ण र्लन े कायि भैरहेको। 
प्रशासर्नक सांरर्ना र्नमािणका लार्ग जग्गा 
प्रार्प्त र ल्याण्ड परु्लङ्गका लार्ग सर्मर्त 
सांरर्ना र्नमािण गरी प्राप्त प्रर्तवेदनका 
आर्ारमा जग्गा प्रार्प्तका लार्ग नेपाल 
सरकारसाग समन्त्वय भैरहेको। 

 

 
4.12 िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि. व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

16 मखु्यमन्त्री शैम्िक सरु्ार कायिक्रम सिालन 
गरी र्वद्यालय म्शिाको गणुस्तरमा सरु्ार 
ल्याउन े

मखु्यमन्त्री शैम्िक सरु्ार कायिक्रम सिालन 
कायिर्वर्र् स्वीकृत भएको, समन्त्वय इकाई 
गठन, कायिक्रम छनोट सर्मर्त गठन, कायिम्रम 
छनोट भै स्वीकृर्तको प्रर्म्रयामा रहेको। 

 
4.13 आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत अर्िवार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण      (रु.हजारमा)                                          
क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट िजेट खर्ि% 

1 
िैठक ब्यवस्थापन र सांर्ालन तथा 
मम्न्त्रपररर्द्को र्नणियहरुको र्वद्यतुीय 
अर्भलेख व्यवस्थापन 

 
1500 

  
820.21 54.68 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट िजेट खर्ि% 

2 

 

कमिर्ारी अध्ययन छारिमृ्त्त 
कायिक्रम  

1000 
  

- 
 

3 
प्रदेशस्तरका र्नकायहरुको सांगठन 
तथा व्यवस्थापन सवेिण   

 1400   98 7 

4 
प्रदेश सेवाका कमिर्ारीहरुको 
अर्भलेख व्यवस्थापन 

 1500     

5 पसु्तकालय व्यवस्थापन र सांर्ालन  500   16.7 3.34 

6 ददवस समारोह तथा अन्त्य कायिक्रम    1500   59.89 3.99 

7 
कमिर्ारी तार्लम तथा गोष्ठी 
(प्रमाणपर ददने/नददने) 

 2500   -  

8 सेवाग्राही सन्त्तषु्टी सवेिण  1500   -  

9 प्रदेश समन्त्वय पररर्द्को िैठक  2000   -  

10 
प्रदेश र स्थानीय तह र्िर् 
अन्त्तरर्क्रया 

 2100     

11 प्रदेश नर्तजा सूर्क तयारी  1500   -  

12 

स्थानीय तह, न्त्यार्यक सर्मर्त र 
कानून र्नमािण प्रर्क्रया सहयोग 
कायिक्रम 

 2000   700 35 

13 
मानव अर्र्कार सांरिण र सबिद्धिन 
सबिन्त्र्ी कायिक्रम 

 1000   4 0.4 

14 

गाउुँसभा/नगरसभा सिालन/कानून 
र्नमािण र न्त्यायीक सर्मर्तको िमता 
र्वकास कायिक्रम 

 2000     

15 
प्रदेश सरकारका ऐन, र्नयम सांग्रह 
अद्यावर्र्क गरी प्रकाशन 

 1000     

16 मखु्यमन्त्री शैम्िक सरु्ार कायिक्रम  5000     

17 
कमिर्ारीहरु तथा पदार्र्कारीहरुको 
स्वास््य र्वमा कायिक्रम 

 500   -  

18 

प्रदेश सरकारिाट सिार्लत 
आयोजना तथा कायिक्रमको प्रभाव 
मूल्याङ्कन 

 1500   -  

19 

प्रदेशको र्वकास व्यवस्थापन 
सबिन्त्र्मा र्वदेशी तथा स्वदेशी सांघ 
सांस्था, व्यम्क्त र पदार्र्कारी िीर् 
अन्त्तर्क्रि या 

 3000   384.99 12.83 

20 व्यवस्थापन परीिण  1000   -  
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट िजेट खर्ि% 

21 
मखु्यमन्त्री सांर्ार सिलीकरण 
कायिक्रम 

 2000     

22 हेल्लो मखु्यमन्त्री कायिक्रम  2000   -  

23 

प्रदेश मन्त्रालय/कायािलयमा कायिरत 
कमिर्ारीका लार्ग अध्ययन तथा 
असल अभ्यास/र्सकाई सबिन्त्र्ी 
अवलोकन भ्रमण 

 2000   332.76 16.64 

(श्रोतिः मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय) 

 
4.14 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण अनमुान   
                                                                      (रु. हजारमा) 

क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

- - - - - 

 
 
4.15 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा २०७८ पसु सबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
(क) महत्वपूणि कायिहरुको र्ववरण (िुांदागत रुपमा) 

 प्रदेश सरकार मम्न्त्रपररर्द्को िैठक सिालन, नेततृ्व र्वकास तथा कानूनी रायका सबिन्त्र्मा 
अन्त्तरर्क्रया सबपन्न गररएको । 

 कोर्भड-19 को रोकथाम, र्नयन्त्रण र उपर्ार सबिन्त्र्मा PCCMC स्तरीय िैठक िसी र्वर्भन्न 
र्नणिय र र्नणिय कायािन्त्वयन गरेको। 

 र्वपद् व्यवस्थापनका सबिन्त्र्मा समन्त्वय र सहजीकरण गरेको। 

 प्रदेश सरकारिाट सिार्लत कायिक्रमहरुको र्नयर्मत रुपमा अनगुमन /मूल्याङ्कन गररएको। 

 कायििोझ र कायिप्रकृर्त अनसुार मन्त्रालय तथा कायािलयको सांख्या थपघट गररएको । 
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पररच्छेद-५ 
पयिटन ग्रार्मण तथा शहरी र्वकास मन्त्रालय 

5.1 पषृ्ठभरु्म 
प्रदेशर्भरका खानेपानी, आवास, भवन, शहरी र्वकास र पयिटन पूवािर्ारजस्ता आयोजनाहरुको तजुिमा, 
कायािन्त्वयन, अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, अनगुमन सबिन्त्र्ी व्यवस्थापकीय कायि गने उद्देश्यले र्मर्त 
२०७८/०१/०६ मा ग्रामीण तथा शहरी र्वकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। 
लमु्बिनी प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द्)को २०७८/०१/०६ को र्नणियानसुार यस मन्त्रालय अन्त्तगित आवास, 
भवन तथा शहरी र्वकास, खानेपानी तथा सरसर्ाई, पयिटन पूवािर्ार, प्रशासन, योजना तथा अनगुमन गरी 
र्वर्भन्न ३ वटा महाशाखा र र्वर्भन्न १२ वटा र्वर्यगत कायािलयहरु र्क्रयाशील रहेकोमा र्मर्त 
२०७८।०५।१३ को प्रदेश मम्न्त्रपररर्द्को र्नणियानसुार पयिटन, ग्रामीण तथा शहरी र्वकास मन्त्रालयको 
रुपमा नाम सांशोर्न भई प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द्)को र्मर्त २०७८/०६/२२ को र्नणियानसुार यस 
मन्त्रालय अन्त्तगित (१) ग्रामीण तथा शहरी र्वकास महाशाखा, (२) खानेपानी तथा सरसर्ाइ महाशाखा, (३) 
प्रशासन तथा पयिटन महाशाखा र (४) राजर्ानी ब्यवस्थापन महाशाखा गरी र्वर्भन्न ४ वटा महाशाखा रहेका 
छन ् भने प्रदेश सरकार मम्न्त्रपररर्द्को र्मर्त २०७८/०८/१६ को र्नणियानसुार थप तीन वटा र्वर्यगत 
कायािलयहरु स्थापना गररएको छ। 
 
5.2 दीघिकालीन सोर् र उद्दशे्य 
प्रदेशभर खानेपानी तथा सरसर्ाइ, आवास, भवन तथा शहरी र्वकास, ग्रार्मण र्वकास र पयिटन पूवािर्ार 
र्वकासजस्ता भौर्तक पूवािर्ारको र्वकास गनुि यस मन्त्रालयको मूलभतू उद्देश्य रहेको छ।गररवी र्नवारण र ददगो 
शाम्न्त्त स्थापनाका लार्ग आवश्यक भौर्तक पूवािर्ार र्वकासको माध्यमिाट आर्थिक तथा सामाम्जक समरृ्द्ध 
हार्सल गरी प्रदेशको “समदृ्ध लमु्बिनी: आत्मर्नभिर प्रदेश” को लक्ष्यमा टेवा पयुािउन ु नै यस मन्त्रालयको 
दीघिकालीन सोर् रहेको छ। 
 
5.3 रणनीर्तहरु 
पूवािर्ार र्वकासका लार्ग अवलबवन गररएका रणनीर्तहरु: 

 भौर्तक पूवािर्ारको र्वकासलाई रोजगारीका अवसर र्सजिना गने माध्यमको रुपमा प्रयोग गने। 
 भौर्तक पूवािर्ारको र्वकासलाई नागररक एवम ्वातावरणमैरी िनाउन।े 
 र्वपन्न र सीमान्त्तकृत वगि तथा जोम्खममा रहेका नागररकका लार्ग सरुम्ित, र्कर्ायती र वातावरणमैरी 

आवास िनाउने। 
 सिै प्रकारका र्वपद् जोम्खम न्त्यूनीकरण हनुेगरी पूवािर्ारहरुको र्वकास रक र्वस्तार गने। 
 शहर गाउुँ अन्त्तर-सबिन्त्र्लाई सूदृर्ढकारण गने गरी पूवािर्ारहरुको र्वकास र र्वस्तार गने। 
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 स्थानीय श्रम, र्सप, श्रोत, सार्न र प्रर्वर्र्को उपयोगलाई प्राथर्मकता ददई जनसहभार्गता र 
जनस्वार्मत्त्वमा पूवािर्ारहरुको र्वकास गने।  

 
5.4 कायििरे 

क्र.सां. कायििेर 

१ 
प्रदेशस्तरका सरकारी कायािलयहरुको भौर्तक ब्यवस्थापन र र्नमािण सबिन्त्र्ी नीर्त, मापदण्ड र 
योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

२ 
प्रदेशर्भरको शहरी र्वकास योजना तजुिमा, शहरी पूवािर्ार र्नमािण, सञ् र्ालन, ममित सबभार र 
आवास तथा भवन सबिन्त्र्ी योजनाहरुको कायािन्त्वयन र मागि र्नदेशन 

३ 
प्रदेशस्तरमा रार्ष्ट्रय भवनसांर्हताको कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा प्रदेशर्भर उपयकु्त भवन र्नमािण 
प्रर्वर्र्को प्रवद्धिन 

४ 
प्रदेशको राजर्ानी र प्रादेम्शक शहरको र्वकास, योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन, सांयोजन र पूवािर्ार 
र्नमािण 

५ सरुम्ित िसोिास र जग्गा एकीकरण सबिन्त्र्ी नीर्त तजुिमा र कायािन्त्वयन 

६ िस्ती स्थानान्त्तरण सबिन्त्र्ी नीर्त, मापदण्ड, योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

७ 
प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसर्ाइ तथा स्वच्छता सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त तथा मापदण्ड तजुिमा र 
कायािन्त्वयन, सेवाको शलु्क र्नर्ािरण, योजना, आयोजना कायािन्त्वयन तथा सञ् र्ालन, सबभार र 
र्नयमन 

८ 
खानेपानी तथा सरसर्ाइ सेवा र्वस्तारमा र्नजी िेरको सहभार्गता प्रवद्धिन सबिन्त्र्ी नीर्त तथा 
मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

९ 
सविसार्ारणलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्र्ता र खानेपानी, सरसर्ाइ तथा स्वच्छतामा र्पछर्डएका 
वगिको पहुुँर् सरु्नश् र्तता 

१० 
लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत, गररि, जेष्ठ नागररक लम्ित आवास सबिन्त्र्ी नीर्त, मापदण्ड तथा योजना 
तजुिमा र कायािन्त्वयन 

११ प्रादेम्शक पयिटन र्वकास सबिन्त्र्ी पूवािर्ारको र्वकास र र्नमािण 

१२ प्रादेम्शक पयिटन र्वकासको नीर्त, मापदण्ड र योजना र्नमािण 
१३ प्रदेशमा पयिटन प्रवद्धिन 

१४ पयिटक सरुिा ब्यवस्थापन 

 
5.5 काननुी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु 

 प्रदेश भवन ऐन २०७५ 
 प्रदेश भवन र्नयमावली, २०७६ 
 जनता आवास कायािन्त्वयन, २०७५ (प्रथम सांशोर्न सर्हत) 
 खानेपानी, सरसर्ाई तथा स्वच्छता (वास) कायिर्वर्र्, २०७६ 
 र्वपद् प्रभार्वत िेरमा एकीकृत वस्ती तथा पूवािर्ार र्वकास कायिक्रम कायिर्वर्र्, २०७६ 
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 प्रदेश पयिटन ऐन, २०७६ 
 िार्र्िक र्वकास कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र् २०७८ 

5.6 मन्त्रालय र मातहतका कायािलयहरुको दरिन्त्दी सबिन्त्र्ी र्ववरण 

क्र.सां. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 

कुल 

दरिन्त्दी 
सांख्या 

पदपूर्ति 
सांख्या 

ररक्त कैर्र्यत 

१ सम्र्व इम्न्त्जर्नयररांग र्सर्भल रा.प.प्रथम १ १ ०   

२ र्स.र्ड.ई. इम्न्त्जर्नयररांग र्सर्भल नवौं/दशौँ १२ ७ ५   

३ अर्र्कृत नेपाल प्र. सा. प्र. नवौं/दशौँ ४ ० ४   

४ अर्र्कृत नेपाल प्र. सा. प्र. सातौँ/आठौँ ५ २ ३   

५ अर्र्कृत नेपाल प्र. लेखा सातौँ/आठौँ १ १ ०   

६ कानून अर्र्कृत न्त्याय कानून रा.प.ततृीय १ १ ०   

७ इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्जर्नयररांग र्सर्भल सातौँ/आठौँ ४४ २३ २१   

८ सहायक/अर्र्कृत प्रशासन सा. प्र. पार्ौं/छैठौं १८ १३ ५   

९ 
सहायक/अर्र्कृत 
लेखा 

प्रशासन लेखा पार्ौं/छैठौं १४ १२ २   

१० 
कबपटुर 
अपरेटर/अर्र्कृत 

र्वर्वर्   पार्ौं/छैठौं ९ ८ १   

११ 
सव-
इम्न्त्जर्नयर/अर्र्कृत 

इम्न्त्जर्नयररांग र्सर्भल पार्ौं/छैठौं ४८ २४ २४   

१२ खा.प.स.टे/ अर्र्कृत इम्न्त्जर्नयररांग र्सर्भल पार्ौं/छैठौं २४ १३ ११   

१३ 
मर्हला 
कायिकताि/अर्र्कृत' 

र्वर्वर्   पार्ौं/छैठौं ६ २ ४   

१४ सहायक प्रशासन सा. प्र. र्ौथो/पार्ौं ८ ४ ४   

१५ सहायक/लेखा प्रशासन लेखा र्ौथो/पार्ौं ४ ० ४   

१६ खा.प.स.टे दितीय इम्न्त्जर्नयररांग   र्ौथो/पार्ौं १२ १० २   

१७ ह.स.र्ा. इम्न्त्जर्नयररांग     २० ६ १४   

१८ का.स. प्रशासन     ३० ८ २२   

जबमा       २६१ १३५ १२६   

 
5.7 आ.व. २०७८/७९ मा तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्र् र्ववरण 

 िार्र्िक र्वकास कायिक्रम कायिन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७८ 
 पयिटन र्नयमावली, २०७८ (प्रस्तार्वत) 
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5.8 र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्ििार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 

क्र.सां. िजेट शीर्िक 
र्वर्नयोम्जत 

िजेट 

२०७८ पसु 
सबमको खर्ि 

र्वत्तीय प्रगर्त 
(%) कैर्र्यत 

१ र्ाल ु ३१०९८५ ६७५९८ २१.७४   

२ पुुँजीगत ५६०७०८६ ५०९७६० ९.०९   

  जबमा ५९१८०७१ ५७७३५८ ९.७६   

 
5.9 र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्ििार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त (र्ाल)ु 

क्र.सां. कायािलय र्वर्नयोम्जत 
िजेट (रु 
हजारमा) 

२०७८ पसु 
सबमको खर्ि 
(रु हजारमा) 

र्वत्तीय 
प्रगर्त 
(%) 

कैर्र्यत 

१ मन्त्रालय १०१४५० १२,४८१ १२.३०   

२ खानेपानी १०६,८५८ ३२,८९० ३०.७८   

3 भवन ५८,१०७ १५,६०४ २६.८५  

४ पयिटन ४४,५७० ६,६२३ १४.८६  

  जबमा ३१०,९८५ ६७,५९८ २१.७४   

 
5.9.1 र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्ििार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त (पूुँजीगत) 

क्र.सां. िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट 
२०७८ पसु 
सबमको खर्ि 

र्वत्तीय प्रगर्त 
(%) कैर्र्यत 

१ मन्त्रालय १२१,६५० १३,३७७ ११.००   

२ खानेपानी २,८९०,८८६ ३४५,६२७ ११.९६   

३ भवन १,८४६,६०० १४०.१५६ ७.५९  

४ पयिटन ७४७,९५० १०,६०० १.४२  

  जबमा ५,६०७,०८६ ५०९,७६० ९.०९   
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5.9.2 मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण: 

क्र.सां. िजेट शीर्िक प्राप्त रकम  खर्ि रकम कैर्र्यत 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान १,४७८,८४४ २०१,१७३   

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान १,४१९,७०० १४४,८२२   

३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान ७५,९०० -   

४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान ७१,००० -   

५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाांडर्ाांड समेत) २,८७२,६२७ २३१,३६३   

  जबमा ५,९१८,०७१ ५७७,३५८   

 
5.10 नीर्त तथा कायिक्रम र िजेट वक्तव्यको अर्ििार्र्िक प्रगर्त र्ववरण: 

क्र.स. 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

िजेट 

वक्तव्यको 
िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्ममान अवस्था 

१ िुुँदा नां ६७ िुुँदा नां ९ 

 प्रदेश सभािाट र्नणिय भए िमोम्जम राजर्ानी 
ब्यवस्थापन सबिन्त्र्ी कायि सङ्ख घीय सरकार 
तथा स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी राष्ट्रको 
गौरव र प्रदेशको पर्हर्ान झल्कनेगरी र्नमािण 
गने कायिलाई र्ाल ुआर्थिक वर्िमा तीब्रतासाथ 
अगार्ड िढाउन ेब्यवस्था र्मलाएको छु। 

 प्रदेश सरकारका लार्ग भौर्तक 
सांरर्ना र्नमािणको अध्ययन भइ 
EPC Modal िाट ठेक्का प्रर्क्रयाको 
लार्ग कायि भैरहेको। 

२ 
िुुँदा नां 
१४३, १४४ 

िुुँदा नां 
३५ 

लमु्बिनी तथा स्वगििारी  िेरमा स्थानीय 
समदुायको सहकारी वा सामूर्हक कबपनी 
मार्ि त स्थानीय हस्तकलामा आर्ाररत म्र्नो 
(सोर्भर्नयर) उद्योग स्थापना गनि सहयोग 
गररनेछ। लमु्बिनी िेर र स्वगििारी जस्ता 
पर्वर स्थलको माटो वा पानी प्रयोग गरी 
म्र्नोको रुपमा र्वर्भन्न कलात्मक सामग्रीहरु 
र्नमािण गनि सबभाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

 - 

३   
िुुँदा नां 
३८ 

गण्डक नदीको र्रवेणी-देवघाट खण्ड, राप् ती 
नदीको भालवुाङ-अगैया खण्ड र भालवुाङ-
खङु्ख ग्रीमा साविजर्नक-र्नजी साझेदारीमा 
र् याम्फ्टङ सञ् र्ालन गररनेछ। 

 यस प्रदेशको र्वर्भन्न ५ स्थानमा 
(दाङ म्जल्ला, रार्प्त खोलाको 
िडडाुँडा-भालवुाुँग र कुसमु-
अगैयामा, ििई खोलाको 
परुन्त्र्ारा झारना पूविमा, रोल्पा- 

प्यूठान म्जल्ला माडी खोलाको 
खङुग्री-िडडाुँडामा र रूकुम 
पूविको सानो भेरी) सबभाव्यता 
अध्ययनको कायि भैरहेको। 
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क्र.स. 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

िजेट 

वक्तव्यको 
िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्ममान अवस्था 

४ 
िुुँदा नां 
१३9, १४१ 

िुुँदा नां 
४२ 

सिै म्जल्लाको र्वशेर् ठाउुँ पर्हर्ान गरी 
खस/आयि, अवर्, मगर, थारु, ममु्स्लम 
समदुायको स्थानीय साुँस्कृर्तक परबपरागत 
खाना, भेर्भरु्ा, नार्गानको सांरिण गनि 
समदुायमा आर्ाररत साुँस्कृर्तक ग्राम, होमस्टे 
र्नमािण गरी ग्रामीण पयिटनको प्रवद्धिन 
गररनेछ। 

प्रदेशका र्वर्भन्न १२ स्थानमा 
साुँस्कृर्तक ग्राम र्नमािणको 
अवर्ारणा पिात सबभाव्यता 
अध्ययन सबपन्न भई र्वस्ततृ 
अध्ययन गने र्रणमा रहेको। 

५ 
िुुँदा नां 
१४० 

िुुँदा नां 
४३ 

लमु्बिनी प्रदेशमा रहेको प्राकृर्तक 
सौन्त्दयितालाई पयिटन र्वकास र ग्रामीण 
आयआजिनसुँग जोड्ने हेतलेु रुपन्त्देही, पाल्पा, 
अघािखाुँर्ी, गलु्मी, रुकुमपूवि, रोल्पा, दाङ र 
प्यूठान मा सबभाव्यता अध्ययन गरी र्हल-
स्टेशनको र्वकास गररनेछ। 

 अवर्ारणा र कायिगत शतिहरु 
तयार भई सबभाव्यता 
अध्ययनको कायि प्रारबभ हनुे 
र्रणमा रहेको। 

६ िुुँदा नां ७० 
िुुँदा नां 
४४ 

१२ म्जल्लामा नयाुँ शहर र एकीकृत िस्ती 
र्वकासको सबभाव्यता अध्ययन गररनेछ। 

 कायिगत शतिहरु तयार भई 
अध्ययनको कायि प्रराबभ हनुे 
र्रणमा रहेको। 

७ िुुँदा नां ६२   

स्थानीय तहसांगको समन्त्वयमा पूणि सरसर्ाई 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददईनेछ।प्रदेश 
सरकारको एक घर: एक र्ारा को 
सांकल्पलाई परुा गनि सिै स्थानीय तहहरुको 
खानेपानी, सरसर्ाई तथा स्वच्छता योजना 
(वाश प्लान) सबपन्न गरी सोर्ह योजनाको 
आर्ारमा खानेपानी आयोजाहरुको कायािन्त्वयन 
गररनेछ। 

 प्रदेशको सिै १०९ पार्लकामै 
वास सबिन्त्र्ी त्याांक सांकलन 
कायि एकै साथ सरुु भएकोमा  
५० पार्लकामा त्याांक 
सांकलनको कायि सर्कएको र 
िाुँकी ५९ पार्लकामा त्याांक 
सांकलन गने कायि भैरहेको छ। 

 
5.11 स्वीकृत िार्र्िक कायिक्रमको अर्ििार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

क्र.सां 
िजेट 

उपशीर्िक नां. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

िार्र्िक 

लक्ष्य 
अर्ििार्र्िक प्रगर्त 

कै
र्र्

यत
 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण

% िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि %

 

(क) मन्त्रालय 

१ ३४७०००११३ पयिटन ग्रार्मण तथा शहरी र्वकास मन्त्रलय   

१०
१४

५०
 

    

१२
४८

१ 

१२
.३
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क्र.सां 
िजेट 

उपशीर्िक नां. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

िार्र्िक 

लक्ष्य 
अर्ििार्र्िक प्रगर्त 

कै
र्र्

यत
 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण

% िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि %

 

२ ३४७०००११४ पयिटन ग्रार्मण तथा शहरी र्वकास मन्त्रलय २९
 

१२
१६

५०
 

 १
५ 

 २
१.

५०
 

१३
३७

७ 

११
 

  

(ख) भवन 

१ ३४७०१०११३ भवन तथा शहरी र्वकास कायािलयहरु   

५८
१०

७ 

    

१५
६०

४ 

२६
.८

५ 

  

२ ३४७०१०११४ भवन तथा शहरी र्वकास कायािलयहरु   

५३
००

 

    ० ०   

३ ३४७०१०१२४ आवास व्यवस्था तथा वस्ती र्वकास कायिक्रम १७
२ 

४८
९७

००
 

 १
५२

 

 १
४.

६ 

३१
३४

९ 

६.
४   

४ ३४७०१०१३४ भवन तथा सभाहल र्नमािण कायिक्रम १३
२ 

२९
४५

००
 

 १
१९

 

 २
३.

५ 

३५
२७

६ 

११
.९

८ 

  

५ ३४७०१०१४४ शहरी पूवािर्ार र्वकास कायिक्रम ९२
 

४५
३६

००
 

७८
 

 २
७.

८ 

६१
७६

२ 

१३
.६

२ 

  

६ ३४७०१०१५४ आवास, भवन ममित सरु्ार ८५
 

१०
३५

००
 

 ६
९ 

 १
३.

८७
 

६५
९१

 

६.
३७

 

  

७ ३४७९११२६४ आवास व्यवस्था कायिक्रम(सांघ शसति  अनदुान) २३
 

५०
००

००
 

 १
० 

 ५
.८

 

५१
७८

 

१.
०४

 

  

(ग) खानपेानी                 

१ ३४७०२०११३ खानेपानी कायािलयहरु   

१०
६८

५८
 

    

३२
८९

० 

३०
.७

८ 

  

२ ३४७०२०११४ खानेपानी कायािलयहरु   

१५
७०

० 

    ० ०   



 34  

 

क्र.सां 
िजेट 

उपशीर्िक नां. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

िार्र्िक 

लक्ष्य 
अर्ििार्र्िक प्रगर्त 

कै
र्र्

यत
 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण

% िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि %

 

३ ३४७०२०१२४ सघन  खानपेानी  र्वकास आयोजना 

१८
४६

 

१७
१२

०८
० 

 १
३४

९ 

 २
६.

५ 

१९
८७

०९
 

११
.६

१ 

  

४ ३४७०२०१३४ सरसर्ाई तथा ढल व्यवस्थापन कायिक्रम ३७
 

११
४१

००
 

 २
२ 

५.
८ 

१८
०७

 

१.
५८

 

  

५ ३४७०२०१४४ 
खानेपानी आयोजना गणुस्तर अर्भवरृ्द्ध तथा  
श्रोत सांरिण कायिक्रम 

२३ 

४३
२०

० 

 ०
 ० ० ०   

६ ३४७०२०१५४ खानेपानी आयोजना ममित सरु्ार तथा र्वस्तार  कायिक्रम ८३ 

१०
६१

०६
 

 ५
२ 

२२
.५

७ 

५४
६७

 

५.
१५

 

  

७ 

 
 

३४७९११२१४ खानेपानी तथा गणुस्तर सरु्ार  कायिक्रम(सांघ शसति अनदुान) १ 
२०

००
 

 ०
 ० ० 0
 

  

९ ३४७९११२३४ 
खानेपानी तथा सरसर्ाई सह-लगानी  
कायिक्रम(सांघ शसति अनदुान) 

१ 

२०
००

 

 ०
 ० ० ०   

१० ३४७९११२४४ डीप ट्युवेल आयोजना (ममित सूर्ार)(सांघ  शसति अनदुान) १ 

१०
००

 

 ०
 ० ० ०   

११ ३४७९११२५४ तराई-मरे्श खानेपानी सरु्ार कायिक्रम(सांघ   शसति अनदुान) १३
८ 

२२
८३

००
 

 १
३८

 

४२
.८

३ 

६०
७१

५ 

२६
.५

९ 

  

घ पयिटन                 

१ ३४७०३०११३ पयिटन कायािलयहरु   

१८
१२

० 

    

५६
२८

 

३१
.०

६ 

  

२ ३४७०३०११४ पयिटन कायािलयहरु   

९०
००

 

 ०
 ० ० ० 
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क्र.सां 
िजेट 

उपशीर्िक नां. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

िार्र्िक 

लक्ष्य 
अर्ििार्र्िक प्रगर्त 

कै
र्र्

यत
 

परर
मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण

% िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि %

 

३ ३४७०३०१२३ पयिटन र्वकास र प्रवद्धिन कायिक्रम   

२६
४५

० 

    

९९
५ 

३.
७६

 

  

४ ३४७०३०१२४ पयिटन र्वकास र प्रवद्धिन कायिक्रम १७
७ 

७१
८९

५०
 

 १
१२

 

 ९
.४

७ 

१०
६०

० 

१.
४७

 

  

ङ सह-लगानी(सांघ शसति अनदुान) 

१ ३४७९११२०४ पयिटकीय स्थल जलाशय पूवािर्ार र्वकास १ 

१०
००

० 

० ० ० ० 

  

२ ३४७९११२०४ प्रादेम्शक िसपाकि  र्नमािण १ 

१०
००

० 

० ० ० ०   

    जबमा   
५,
९१

८,
०७

 

    

५७
७,

३५
८ 

९.
७६

 

  

 
5.12 अर्ििार्र्िक राजस्व सांकलन अनमुान 

क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तसत कैर्र्यत 

१     १५     

  जबमा 
 

१५     

 
५.13 आ.व २०७८/७९ मा पसु मसान्त्तसबम भएका महत्वपूणि कायिहरुको र्ववरण 

 साुँस्कृर्तक ग्रामको सबभाव्यता अध्ययन टुम्ङ्ख गएको। 
 वार्र्िक र्वकास कायिक्रम सञ् र्ालन तथा कायिन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७८ स्वीकृत 

गररएको। 
 राजर्ानी व्यवस्थापन सबिन्त्र्ी कायि अम्घ िढाइएको। 
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5.14 नीर्त तथा कायिक्रम कायिन्त्वयनमा देम्खएका समस्या, समार्ानका प्रयास र समार्ानका उपाय: 

क्र.सां. समस्या समस्या समार्ानको लार्ग भएको प्रयास समस्या समार्ानका उपाय 

१ 
नयाुँ कायािलय स्थापना, कायािलय प्रमखुको 
खटनपटन र कमिर्ारी ब्यवस्थापन 

मन्त्रालयिाट नयाुँ कायािलयहरुको 
दरिन्त्दी सांरर्ना तयार र प्रस्ताव पेश/ 
कायािलय प्रमखुको खटनपटन तथा 
कमिर्ारी कामकाजमा पठाउन मांम्शरसबम 
समय ब्यर्तत हनु गएको। 

 

२ 
न्त्यून िजेट र्िर्नयोजनका कारण सशति 
तर्ि को खा. पा. आ. हरु लामो समयदेम्ख 
सबपन्न हनु नसकेको। 

थप िजेट र्वर्नयोजनको लार्ग परार्ार 
गररएको। 

समयमै थप िजेट र्नकासा 
हनु ुपने। 

३ 

समानीकरण तर्ि  अत्यार्र्क योजना 
सांख्याका कारण  कम िजेट र्वर्नयोजन 
हुुँदा अर्र्काांश योजना कायािन्त्वयनमा लान 
नसर्कएको। 

थप िजेट र्वर्नयोजनको लार्ग परार्ार 
गररएको। 

समयमै थप िजेट र्नकासा 
हनु ुपने। 

४ 

आयोजनास्थलको जग्गा व्यवस्थापन । 
(जस्तै: ररफे्रस सेन्त्टर, लमही; म्जल्ला वन 
कायािलय, दाङ, लमही; सवदाह गहृ, 
घोराही-१३, दाङ)। 

स्थानीय सरकार, म्जल्ला 
प्रशासन कायािलय तथा 
म्जल्ला वन कायािलयसुँग 
समन्त्वय गररएको। 
  

सहजीकरण गररददनपुने। 
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पररच्छेद-6 
आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालय 

6.१ पषृ्ठभरू्मिः 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको र्मर्त २०७४ साल र्ाल्गनु ३ गते गठन भएको हो। प्रदेशको 
आर्थिक अवस्थाको र्वश्लरे्ण तथा आर्थिक नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक श्रोतको 
िाुँडर्ाुँड, लगानी प्रिेपण र र्वत्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व सबिन्त्र्ी नीर्त तथा कानूनको तजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन गने दार्यत्व आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय रहेकोमा हाल २०७८ साल भार 
१३ गते मम्न्त्रपररर्दको र्नणियानसुार प्रदेश सरकार कायि र्वभाजन र्नयमावली, २०७८ को अनसूुर्ी सांशोर्न 
हदुा यस सांशोर्र्त कायि र्वभाजन अनसुार यस मन्त्रालयलको नाम आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालय 
कायम भएको छ। उक्त सांसोर्न पिात सार्वकमा कायम रहेको कायि म्जबमेवारीका अलावा सहकारी र्वकास 
तथा व्यवस्थापन, र्नती तथा मापदण्डको तजुिमा कायिन्त्वयन, सांर्ालन, अनमुर्त र्नयमन, त्याांक व्यवस्थापन, 
पररर्ालन लगायतका सहकारी िेरसांग सबिन्त्र्ीत र्वर्यवस्तहुरु कायि म्जबमेवारीमा थप भएको छ। 

 6.2 दीघिकालीन सोर् 

लमु्बिनी प्रदेशलाई “समदृ्ध लमु्बिनी: आत्मर्नभिर प्रदेश” को मूल नाराका साथ रतु्ततर र्वकास गदै सवल र्वत्तीय 
र आर्थिक व्यवस्थापनको माध्यमिाट ददगो, र्रार्कलो तथा उच्र् दरको आर्थिक वृर्द्ध हार्सल गरी समग्र 
प्रदेशस्तरीय अथितन्त्रको िमता अर्भवृर्द्ध गने साथै सहकारी िेरलाई पररर्ालन गरी प्रदेशको अथितन्त्रमा 
सरु्ार तथा सहकारी िेरको र्वकास र जनस्तरमा सरु्ार ल्याउने रहेको छ। 
 

6.३ उद्दशे्य 

सांर्वर्ान प्रदत्त अर्र्कारको अर्र्कतम उपयोग गदै उपलब्र् स्रोतको प्रभावकारी र सममु्र्त उपयोगिाट 
समर्ष्टगत आर्थिक स्थार्यत्व कायम गनिमा सहयोग परु् याउने। सहकारीको र्सद्धान्त्त र मलु्यहरुको प्रवद्धिन गदै 
सहकारीमा आर्ाररत उत्पादन, उद्यम, सेवा व्यवसाय, र्वकास र र्वस्तार गरी प्रदेशको ददगो र समतामूलक 
आर्थिक, सामम्जक र्वकासमा योगदान परु् याउन।े 
 

6.४ रणनीर्त 

 आर्थिक व्यवस्थापन सरु्ार कायिमा योगदान ददने, 
 कृर्र्, पयिटन, म्शिा, स्वास््य र भौर्तक पूवािर्ार र्वकास जस्ता सामाम्जक आर्थिक पूवािर्ार र 

िढी मारमा गररिी र्नवारणोन्त्मखु िेरमा अनकुुल हनु े गरी साविजर्नक खर्िको प्राथर्मकीकरण 
गने, 

 िढी भन्त्दा िढी राजस्व वृर्द्धका उपाय अवलबिन गने, 
 स्थानीय सरकारहरुवीर्को साझेदारीमा सबपन्न गनि सर्कन ेआयोजनाहरुलाई प्राथर्मकता ददने, 
 र्वर्भन्न मन्त्रालय र र्नकायहरुको लार्ग भएको िजेट र्वर्नयोजन र र्तनीहरुले प्रदान गने सेवा 

प्रवाह प्रणाली िीर्मा प्रभावकारी सबिन्त्र् स्थार्पत गने। 
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 माग तथा सामाम्जक न्त्यायमा आर्ाररत आयोजना कायािन्त्वयनमा जोड ददने। 

 
6.५ कायििरे 

 प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको र्वश्लरे्ण तथा आर्थिक नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

 प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको िाुँडर्ाुँड, लगानी प्रिेपण र र्वत्तीय व्यवस्थापन, 
 प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थार्यत्व र मूल्यस्थीरता सबिन्त्र्ी नीर्त तजुिमा,कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
 सांघको स्वीकृर्तमा वैदेम्शक सहयोग, वैदेम्शक ऋण र अनदुान प्रार्प्त, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रर्तवेदन, 
 प्रदेशम्स्थत सरकारी सबपम्त्तको एकीकृत र्ववरण र सरकारी िाुँकी  रकमको लगत तथा असलु 

उपर, 
 प्रदेशस्तरीय र्वकास नीर्त, प्राथर्मकता, आवर्र्क तथा िेरगत योजना र वार्र्िक र्वकास 

कायिक्रमको तजुिमा, कायािन्त्वयन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, 
 रार्ष्ट्रय तथा अन्त्तर प्रदेश र्वकास आयोजनाको समन्त्वय र सशति अनदुानको सदपुयोग, 

 प्रदेश राजश्व सबिन्त्र्ी नीर्त तथा कानूनको तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
 प्रदेश साविजर्नक खर्ि सबिन्त्र्ी नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा स्थानीय तह अनदुान, 
 सांघीय नीर्त अनरुुप सहर्वत्तीयकरण, 
 प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् सबिन्त्र्ी नीर्त तथा कानूनको र्नमािण, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

 प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन तथा प्रदेशको िजेट तजुिमा, कायािन्त्वयन, र्नयमन र आर्थिक अनशुासन, 
 प्रदेश सांम्र्त कोर्को सिालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा र्नयन्त्रण एवम ्व्यवस्थापन, 
 प्रदेश परुक अनमुान तथा पेश्की खर्ि र प्रदेश आकम्स्मक कोर् सबिन्त्र्ी, 
 प्रदेश सरकारी लगानी र लाभाांशको लेखा व्यवस्थापन, 
 प्रदेशगत र्वर्नयोजन, राजस्व, र्रौटी, कायिसिालन कोर् र अन्त्य सरकारी कोर् तथा सबपम्त्तको 

एकीकृत र्ववरण र लेखा परीिण, 
 घरजग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्क, सवारी सार्न कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, पयिटन शलु्क, कृर्र् 

आयमा कर, सेवा शलु्क, दस्तरु र दण्ड जररवाना सांकलन, िाुँडर्ाुँड र उपयोग सबिन्त्र्ी नीर्त तथा 
कानून तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

 सांघीय कानून अनसुार प्राकृर्तक स्रोतिाट प्राप्त रोयल्टी र शलु्क सांकलन, र्नयमन र हस्तान्त्तरण, 
 राजश्व र्हुावट र्नयन्त्रण सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र 

र्नयमन, 
 सांघसांगको अन्त्तरसरकारी र्वत्तीय सबपकि , सबिन्त्र् र सहकायि, 
 त्याङ्क, सूर्ना प्रणाली तथा अर्भलेख व्यवस्थापन सबिन्त्र्मा प्रादेम्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड एवम ्

योजना तजुिमा,कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा सांघ र स्थानीय तहसुँग सहयोग, समन्त्वय र सहकायि, 
 िीमा र िीमा व्यवसायको सिालन,व्यवस्थापन,प्रवद्धिन तथा र्वस्तार र र्नयमन, 
 प्रदेशस्तरका साविजर्नक सांस्थान,र्वत्तीय सांस्था,सर्मर्त,प्रर्तष्ठान तथा कबपनी आददको सिालन, 

व्यवस्थापन,सरु्ार र र्नयमन, 
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 आर्थिक र्वकासमा र्नजी, सहकारी तथा गैरसरकारी िेरसांगको समन्त्वय र सहकायि। 

 सहकारी सांस्था,सहकारी सांघ तथा सहकारी िैंक सबिन्त्र्ी प्रदेम्शक नीर्त,कानून तथा मापदण्डको 
तजुिमा र कायािन्त्वयन सांर्ालन अनमुर्त र्नयमन,त्याांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्त्र्ान 

 सहकारी िर्त तथा ऋण पररर्ालन सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक मापदण्ड र्नर्ािरण र र्नयमन 

 सहकारी सबिन्त्र्मा सांङघीय,अन्त्तर प्रादेम्शक र स्थानीय तहका सांघ,सांस्थासांग समन्त्वय र सहकायि 
 सहकारी िेरको र्वकास तथा प्रवद्धिन  

 
6.६ काननुी तथा नीर्तगत व्यवस्था 

नेपालको सांर्वर्ान, कायि र्वस्ततृीकरण प्रर्तवेदन तथा प्रदेश सरकारको कायिर्वभाजन र्नयमावली िमोम्जम यस 
आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालयको कायि म्जबमेवारी अन्त्तगित रहेका देहायका ऐन, र्नयमावली, कायिर्वर्र्, 

र्नदेम्शका तथा आदेशसमेतका कानूनहरु आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को र्ागनु मसान्त्तसबम र्नमािण भई हाल 
कायािन्त्वयनमा रहेका छनिः 

 प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् ऐन, २०७४ 

 प्रदेश र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 

 प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सबिन्त्र्ी ऐन, २०७५ 

 प्रदेश आकम्स्मक कोर् सांर्ालन ऐन, २०७५ 

 प्रदेश त्याङ्क ऐन, २०७५ 

 सालवसाली रुपमा ल्याइने प्रदेश र्वर्नयोजन ऐनहरु तथा प्रदेश आर्थिक ऐनहरु 

 सांम्र्त कोर् सांर्ालन कायिर्वर्र्, २०७४ 

 समपरुक अनदुान व्यवस्थापन कायिर्वर्र्, २०७५ 

 साविजर्नक खर्िको मापदण्ड, कायिर्वर्र् र र्मतव्यर्यता सबिन्त्र्ी र्नदेम्शका, २०७५ 

 प्रदेश घरजग्गा न्त्यूनतम मलु्य र्नर्ािरण सर्मर्त(गठन तथा कायिसिालन) आदेश, २०७६ 

 र्वशेर् अनदुान व्यवस्थापन कायिर्वर्र्, २०७६ 

 मनोरञ्जन कर र्नयमावली, २०७६ 

 साविजर्नक खररद सबिन्त्र्ी प्रदेश र्नयमावली, २०७६ 

 र्वज्ञापन कर र्नयमावली, २०७६, 

 कोरोना भाइरस (COVID-19) र्नयन्त्रण तथा उपर्ार कोर् (स्थापना र सिालन) र्नदेम्शका, 
२०७८, 

 प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ 

 प्रदेश सहकारी र्नयमावली, २०७६ 

 प्रदेश सहकारी सांस्था दताि ददग्दशिन, २०७७ 

 प्रदेश सहकारी एकीकरण कायिर्वर्र्, २०७७ 

 एक स्थानीय तह एक सामूर्हक उद्यम कायिक्रम सांर्ालन कायिर्वर्र्,२०७८ 

 सहकारी िजार स्थापना तथा सांर्ालन कायिर्वर्र्,२०७८ 
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६.७ दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था 

६.७.1 आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालय 

क्र.सां. पदनाम सेवा समूह 
कूल 

दरिन्त्दी 
पदपूर्ति 

ररक्त कैर्र्यत 
स्थायी करार 

1 प्रदेश सम्र्व (रा.प.प्रथम) प्रशासन सा.प्र. 1 1 
 

0 

 

2 अर्र्कृत नवौं/दशौं प्रशासन सा.प्र. 2 २ 
 

0 
 

3 अर्र्कृत नवौं/दशौं प्रशासन लेखा 1 0 
 

1 
 

4 अर्र्कृत नवौं/दशौं प्रशासन राजश्व 2 1 
 

1 
 

5 अर्र्कृत सातौ/आठौं प्रशासन सा.प्र. 7 ६ 
 

१ 
 

6 अर्र्कृत सातौ/आठौं प्रशासन लेखा 1 1 
 

0 
 

7 अर्र्कृत सातौ/आठौं प्रशासन राजश्व 3 0 
 

3 
 

8 त्याङ्क अर्र्कृत सातौं/आठौं आ.यो. तथा त्याङ्क  1 1 
 

0 
 

9 कबप्यटुर अर्र्कृत सातौं/आठौं र्वर्वर्  1 1 
 

0 
 

10 कबप्यटुर इम्न्त्जर्नयर र्वर्वर्  0 0 
 

0 
 

11 अथिशास्त्री र्वर्वर्  1 0 
 

1 
 

12 अर्र्कृत सातौ/आठौं न्त्याय कानून 1 1 
 

0 
 

13 सहायक/अर्र्कृत, पाुँर्ौ/छैठौं प्रशासन सा.प्र. 7 3 
 

4 
 

14 सहायक/अर्र्कृत, पाुँर्ौ/छैठौं प्रशासन राजश्व 3 0 
 

3 
 

15 सहायक/अर्र्कृत, पाुँर्ौ/छैठौं र्वर्वर् (कबप्यटुर)  4 3 1 0 
 

1६ सहायक र्ौथो/पाुँर्ौ प्रशासन सा.प्र. 1 0 
 

1 
 

1७ सहलेखापाल प्रशासन लेखा 1 1 
 

0 
 

1८ ह.स.र्ा. (तहर्वर्हन)   5 1 ४ ० 
 

१९ का.स. (तहर्वर्हन)   6 १ ५ ० 
 

  जबमा     48 2३ 10 1५ 
 

 

नोटिः प्रदेश सरकारिाट र्ाल ुआ.व. ०७८/७९ का लार्ग स्वीकृत भएको दरवन्त्दी । 



 41  

 

६.७.2 प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय  

क्र.सां. पदनाम सेवा समूह 
कूल 

दरिन्त्दी 
पदपूर्ति 

ररक्त कैर्र्यत 
स्थायी करार 

1 अर्र्कृत नवौं/दशौं प्रशासन लेखा 1 1 
 

0   

2 अर्र्कृत सातौ/आठौं प्रशासन लेखा 4 4 
 

0   

3 सहायक/अर्र्कृत, पाुँर्ौ/छैठौं प्रशासन लेखा 4 3 
 

1   

4 सहायक/अर्र्कृत, पाुँर्ौ/छैठौं र्वर्वर् 
 

1 0 
 

1   

5 सहलेखापाल प्रशासन लेखा 4 4 
 

0   

6 ह.स.र्ा. (तहर्वर्हन)   2 1 १ 1   

7 का.स. (तहर्वर्हन)   4 0 4 0   

  जबमा     20 17 
 

3   

 

६.७.3 सहकारी प्रम्शिालय 

क्र.सां. पदनाम सेवा समूह 
कूल 

दरिन्त्दी 
पदपूर्ति 

ररक्त कैर्र्यत 
स्थायी करार 

1 अर्र्कृत नवौं/दशौं प्रशासन सा.प्र. 1 0 
 

1   

2 अर्र्कृत सातौ/आठौं प्रशासन सा.प्र. 3 3 
 

0   

3 सहायक/अर्र्कृत, पाुँर्ौ/छैठौं प्रशासन सा.प्र. 3 1 
 

2   

4 सहायक/अर्र्कृत, पाुँर्ौ/छैठौं प्रशासन लेखा 1 1 
 

0   

5 सहायक/अर्र्कृत, पाुँर्ौ/छैठौं र्वर्वर् (कबप्यटुर)  1 1 
 

0   

6 ह.स.र्ा. (तहर्वर्हन)   1 0 १ 0   

7 का.स. (तहर्वर्हन)   3 0 3 0   

  जबमा     13 6 4 3   

 

६.७.4 सहकारी दताि अर्र्कारीको कायािलय 

क्र.सां. पदनाम सेवा समूह उपसमूह 
कूल 

दरिन्त्दी 
पदपूर्ति ररक्त कैर्र्यत 

1 अर्र्कृत नवौं/दशौं प्रशासन सा.प्र.  1 0  

 

2 अर्र्कृत सातौ/आठौं प्रशासन सा.प्र.  2 0 2 
 

3 सहायक/अर्र्कृत, पाुँर्ौ/छैठौं प्रशासन सा.प्र.  3 0 3 
 

4 सहायक/अर्र्कृत, पाुँर्ौ/छैठौं प्रशासन लेखा  1 0 1 
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क्र.सां. पदनाम सेवा समूह उपसमूह 
कूल 

दरिन्त्दी 
पदपूर्ति ररक्त कैर्र्यत 

5 सहायक/अर्र्कृत, पाुँर्ौ/छैठौं र्वर्वर् (कबप्यटुर)   1 0 1 
 

6 सहायक/अर्र्कृत, पाुँर्ौ/छैठौं 
आ.यो. तथा 
त्याङ्क 

  1 

१ 
(स्थायी) 

० 
 

7 सहायक र्ौथो/पाुँर्ौ प्रशासन सा.प्र.  1 0 1 
 

8 ह.स.र्ा. (तहर्वर्हन)    1 0 1 
 

9 का.स. (तहर्वर्हन)    2 0 2 
 

  जबमा 
   

13 १ १२ 
 

 

 
6.8 आर्थिक वर्ि २०७8/0७9 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 

(रु. हजारमा  ) 

 

 
 

6.९ नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

122 लगानी सबमेलन प्रर्क्रयामा रहेको 
123 पुुँजी िजार प्रवद्धिन प्रर्क्रयामा रहेको 
124 र्वत्तीय सांस्थाको स्थापनाका लार्ग सबभाव्यता 

अध्ययन 
अवर्ारणा पर तयार भएको 

 

 

िजेट 
शीर्िक 

र्वर्नयोम्जत िजेट २०७८ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु २९१८१८ ३०६५८ १०.५१ 

पुुँजीगत २१५२० १४१५ ६.५७ 

जबमा ३१३३३८ ३२०७३ १०.२४ 

(स्रोतिः आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालय) 

 

(स्रोतिः प्रदेश लेखा र्नयांरक कायािलय) 
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6.1० िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
ि.व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

59 लगानी सबमेलन प्रर्क्रयामा रहेको 

60 लमु्बिनी प्रदेश िैंक स्थापना प्रर्क्रयामा रहेको 

61 पुुँजी वजार र्वकास र वीमा व्यवसायको पहुुँर् 
र्वस्तारका लार्ग सबभाव्यता अध्ययन 

अवर्ारणा पर तयार भएको 

 

 

6.1१ आ.व. २०७८/०७९ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
(रु. हजारमा) 

क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

कैर्र्यत 
पररमाण िजेट पररमाण 

पररमाण 
% 

िजेट 
िजेटखर्ि 

% 

1 
प्रदेशमा अवम्स्थत सरकारी सबपम्त्तको 

एकीकृत अर्भलेखीकरण  

१ 
पटक 

500 0 0 0 0  

2 लगानी सबमेलन 

१ 
पटक 

10000 0 0 16
9 

1.
69

 

अन्त्
रर्
क्र
या
 

भए
क
ो 

3 
प्रदेश स्तरका िैंक तथा र्वत्तीय 
सांस्थाहरुको अध्ययन अनसुन्त्र्ान 

१ 
पटक 

५०० 0 0 0 0  

4 
प्रदेशस्तरका करका स्रोतहरुको अध्ययन 

अनसुन्त्र्ान 

१ 
पटक 

1500 0 0 0 0  

5 

लमु्बवनी प्रदेशमा पूुँजीवजारको र्वकास र 
र्वस्तारको लार्ग सबभाव्यता अध्ययन 
गरी आवश्यक सांरर्ना र्नमािणको कायि 

अम्घ वढाउन े

१ 
पटक 500 0 0 0 0  

6 

लमु्बवनी प्रदेशमा वीमा व्यवसायको पहुुँर् 
र्वस्तारको लार्ग सबभाव्यता अध्ययन 

गने 

१ 
पटक 500 0 0 0 0  

7 लमु्बिनी प्रदेश िैक स्थापना गने 

१ 
पटक 

10000 0 0 0 0  

(स्रोतिः. आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालय) 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

कैर्र्यत 
पररमाण िजेट पररमाण 

पररमाण 
% 

िजेट 
िजेटखर्ि 

% 

8 
अन्त्तर प्रदेश अध्ययन अवलोकन भ्रमण 

तथा अनभुव आदान प्रदान 

१ 
पटक 

1100 0 0 0 0  

9 िजेट सबिन्त्र्ी अन्त्तरर्क्रया 
१ 

पटक 
२००० 0 0 0 0  

10 कमिर्ारी िमता र्वकास कायिक्रम 

१ 
पटक 

 1100 

 

0 0 0 0  

11 योजना/ राजस्व र अनदुानको अनगुमन  

१२ 
पटक 

1000 

 ४ 

३३
 

0 0  

12 

िजेट,  राजस्व र अनदुान सबिन्त्र्ी 
अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम स्थानीय 

तहहरुसुँगको 

१ 
पटक २१०० 0 0 0 0  

13 
िजेट तजुिमा/MTEF तजुिमा / PLMBIS 

तार्लम 

 

१ 
पटक 1500 0 0 0 0  

14 
आन्त्तररक प्रशासन सबिन्त्र्ी 
अन्त्तरर्क्रया/तार्लम/गोष्ठी 

१ 
पटक 

१६००0 0 0 0 0  

15 

लम्ित समूह/समदुायमा (मकु्तकमैया, 
हर्लया, कबलरी, दर्लत, भरू्मर्हन, र्वपन्न 
आदद) रहेका गरीि नागररकहरुका 

लार्ग सीप र्वकास तार्लम (दाङ, िाुँके र 
िददिया) 

१ 
पटक 

5000 0 0 0 0  

16 

गाुँउ गाुँउमा सहकारी घर घरमा 
रोजगारी(उद्यमशीलता, रोजगारी मलुक / 

सशम्क्तकरण / सीप र्वकास तथा 
िमता अर्भवरृ्द्ध तार्लम) 

१ 
पटक 

2400 0 0 0 0  

17 
सहकारी र्वकास िोडि र्वकास तथा 

िमता  अर्भवरृ्द्ध तार्लम 

 

१ 
पटक 

1000 0 0 0 0  

18 

 

गोष्ठी तथा 
कायिशाला(PEARLs,copomis)लगायतका 

तार्लमसमेत) 

१ 
पटक 

५000 0 0 0 0  
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

कैर्र्यत 
पररमाण िजेट पररमाण 

पररमाण 
% 

िजेट 
िजेटखर्ि 

% 

19 

गररिी र्नवारणका लार्ग स्थानीय 
तहसुँगको सहकायिमा व्यावसार्यक कृर्र्, 

वन तथा प्राकृर्तक श्रोतजन्त्य व्यवसाय 
तथा उद्योग सिालनको लार्ग मागमा 
आर्ाररत एक पार्लका एक सामदुार्यक 

कबपनी 

१ 
पटक 

30000 0 0 0 0  

20 
सहकारी सांस्थालाई प्रर्वर्र् र पूवािर्ार 

र्नमािणमा सहयोग 

१ 
पटक 

10000 0 0 0 0  

21 सहकारी Expo 
2 

पटक 
2000 1 50 100 5  

22 
सहकारीहरुलाई आवश्यकताको 
आर्ारमा IT उपकरण सहयोग 

१ 
पटक 

1000 0 0 0 0  

23 

एक म्जल्लामा एक पार्लका छनौट गरी 
सहकारीको सहयोगमा र्वपन्न घर 

पररवारलाई सस्तो मूल्यमा  अत्यावश्यक 
खाद्यवस्त ु(र्ामल, दाल, नून, म्र्नी, गुँह ुर 
तेल) उपलब्र् गराउन साविजर्नक सलुभ  

पसल सिालन गने 

१ 
पटक 

10000 0 0 0 0  

24 
सहकारी मार्ि त जर्डिटुी सांकलन 

प्रशोर्न कायिक्रम 

१ 
पटक 

2000 0 0 0 0  

25 
सहकारी मार्ि त एर्ककृत सहकारी 
नमनुा गाउुँ स्थापना तथा सांर्ालन 

१ 
पटक 

12000 0 0 0 0  

26 सहकारी िाजार स्थापना तथा सांर्ालन 
१ 

पटक 
20000 0 0 0 0  

27 
सहकारी मार्ि त नर्वनतम सोर् सर्हतको 

उत्पादन र रोजगार कायिक्रम 

१ 
पटक 

10000 0 0 0 0  

28 
सहकारी िलेुर्टन प्रकाशन 

 

१ 
पटक 

200 0 0 0 0  

29 
र्ाटिड एकाउन्त्टेन्त्ट/लेखा पररिक 
मार्ि त सहकारीहरुको Re-Audit गने 

१ 
पटक 

500 0 0 0 0  
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

कैर्र्यत 
पररमाण िजेट पररमाण 

पररमाण 
% 

िजेट 
िजेटखर्ि 

% 

30 

सहकारी सिालन तथा व्यवस्थापन 
सबवन्त्र्ी सहकारी सांस्थाका अध्यि तथा 

व्यवस्थापकहरुसुँग अन्त्तरर्क्रया 

१ 
पटक 500 1 100 258 52  

31 

लम्ित समूह/समदुायमा (मकु्तकमैया, 
हर्लया, कबलरी, दर्लत, भरू्मर्हन, र्वपन्न 
आदद) रहेका गररि नागररकहरुका 

लार्ग सीप र्वकास तार्लमका 
सहभागीहरुलाई अनदुान सहयोग 
कायिक्रम (दाङ, िाुँके र िददिया) 

१ 
पटक 

5000 0 0 0 0  

32 

सहकारी र्वकास कोर् स्थापना,सिालन 
तथा प्रशासर्नक खर्ि (मर्हला 
उद्यमशीलता प्राथर्मकता) 

१ 
पटक 10000 0 0 0 0  

33 
ददव्यज्योर्त मर्हला िहउुद्देश्य सहकारी 

सांस्था, िाणगांगा ५, कर्पलवस्त ु

१ 
पटक 

500 0 0 0 0  

34 
नवज्योर्त मर्हला िहउुद्देश्य सहकारी 

सांस्था हथौसा, िाणगांगा ११, कर्पलवस्त ु

१ 
पटक 

500 0 0 0 0  

3५ 

सहकारीसांगको समन्त्वयमा प्रादेम्शक 
रुपमा दरु्को UHT उद्योग  

स्थापनामा अनदुान सहयोग - रुपन्त्देही 

१ 
पटक 20,000 0 0 0 0  

3६ 
सहकारी ददवस, समारोह, अन्त्तरर्क्रया 

तथा छलर्ल कायिक्रम 

१ 
पटक 

300 0 0 0 0  

37 तार्लम हलमाथी तला थप गने 1 तला 2000 0 0 0 0  

38 Copomis Lab  स्थापना 1पटक २००० 0 0 0 0  

 

 
(स्रोतिः आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालय) 
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6.1२ आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण 

क्र.सां. राजस्व म्शर्िक  िार्र्िक लक्ष्य रु. प्रगर्त रु. % मा कैर्र्यत 
सांघिाट प्राप्त हनु ेअनदुान   

13311 र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 
      8,025,700,000       

4,012,850,000  

    

50.00    

13312 सशति अनदुान  
      6,339,398,000  

  

       

-      

13314 र्वशेर् अनदुान  
        634,900,000  

  

       

-      

13317 समपूरक अनदुान  
        721,600,000  

  

       

-      

  जबमा   15,721,598,000  

   4,012,850,000      

25.52    

सांघिाट प्राप्त हनु ेराजश्व िाुँडर्ाुँड   

11411 मूल्य अर्भवदृि कर 
      6,720,700,000     

2,993,115,846.1  

    

44.54  

  

11421 अन्त्त शलु्क 

      2,813,800,000       

918,305,677.8  

    

32.64  

जबमा     9,534,500,000   3,911,421,523.9  

    

41.02  

सांघिाट प्राप्त हनु ेरोयल्टी  

१४१५३ वन सबिन्त्र्ी रोयल्टी 
        100,000,000  

  

       

-    

 

14154 खानी तथा खर्नज रोयल्टी 
        175,000,000  

  

       

-    

14156 र्वद्यतु सबवन्त्र्ी रोयल्टी 
        125,000,000         

267,758,000  

  

214.21  

14158 पवितारोहण वापतको रोयल्टी 
            150,000  

  

       

-    

जबमा 
      400,150,000      267,758,000      

66.91  

प्रदेशको आन्त्तररक राजश्व  

११११४ कृर्र् आयमा लाग्ने कर 
            100,000               

47,670  

    

47.67  

 

14151 सरकारी सबपतीको वहालिाट प्राप्त  
           3,000,000           

1,119,786  

    

37.33  

14211 कृर्र् उत्पादनको र्िक्रीिाट प्राप्त  
         15,000,000           

5,241,981  

    

34.95  

14212 सरकारी सबपतीको र्वर्क्रिाट प्राप्त  
           1,000,000               

60,618  

     

6.06  

१४२१३ अन्त्यर्वक्रीिाट प्राप्त रकम 
            100,000                

5,000  

     

5.00  

१४२१७ 
नहर तथा कुलो उपयोग वापतको शलु्क 

            100,000  

  

       

-    
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क्र.सां. राजस्व म्शर्िक  िार्र्िक लक्ष्य रु. प्रगर्त रु. % मा कैर्र्यत 

14219 अन्त्य सेवा शलु्क तथा र्वक्री 
         25,000,000           

1,078,998  

     

4.32  

14223 म्शिा िेरको आबदानी 
            500,000             

248,065  

    

49.61  

14224 परीिा शलु्क 

           7,700,000          

27,753,679  

  

360.44  

14225 यातायात िेरको आबदानी 
        150,000,000          

40,822,160  

    

27.21  

14229 अन्त्य प्रशासर्नक सेवा शलु्क 

         60,000,000          

26,115,167  

    

43.53  

14253 व्यावसाय रम्जषे्ट्रशन दस्तरु 
        200,000,000          

50,515,209  

    

25.26  

१४२५५ टेर्लर्भजन सिालन दस्तरु 
           1,000,000  

  

       

-    

14256 र्ालक अनमुर्त पर र सवारी  
        450,000,000         

322,791,376  

    

71.73  

14264 वन िेरको आय 
      1,500,000,000          

18,925,286  

     

1.26  

१४३११ न्त्यार्यक दण्ड,जररवाना र जर्त 
            100,000               

75,038  

    

75.04  

14312 प्रशासर्नक दण्ड जररवाना र जर्त 
         60,000,000           

2,104,360  

     

3.51  

14313 र्रौटी सदरस्याहा 
           5,500,000               

17,932  

     

0.33  

१४५२९ अन्त्य राजस्व 
      1,002,000,000             

220,342  

     

0.02  

15111 िेरुज ु
         65,750,000          

25,497,482  

    

38.78  

15112 र्नकासा र्र्ताि 
         48,814,000         

248,711,740  

  

509.51  

15113 अनदुान र्र्ताि 
      1,500,000,000         

882,538,273  

    

58.84  

  जबमा 
      5,095,664,000       

1,653,890,161  

    

32.46    

  आन्त्तररक ऋण 
      2,070,000,000  

  

       

-      

  

जबमा 
    7,165,664,000  

   1,653,890,161      

25.08    

प्रदेश र स्थानीय तहर्वर् िाुँडर्ाुँड हनु ेराजश्व (प्रदेशले सांकलन गने)   

11456 सवारी सार्न कर     2,200,000,000  

    928,306,708      

42.20    

प्रदेश र स्थानीय तहर्वर् िाुँडर्ाुँड हनु ेराजश्व (स्थानीय तहले सांकलन गने)   

11315 घरजग्गा रम्जष्ट्रशन दस्तरु 
      1,420,000,000         

404,110,901  

    

28.46    

11471 मनोरञ्जन कर                       
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क्र.सां. राजस्व म्शर्िक  िार्र्िक लक्ष्य रु. प्रगर्त रु. % मा कैर्र्यत 
7,500,000  -    

11472 र्वज्ञापन कर 
         10,000,000  

  

       

-      

14157 दहत्तर िहत्तरको र्वर्क्र आय 
        600,000,000          

55,505,062  

     

9.25    

जबमा     2,037,500,000  

    459,615,963      

22.56    

32121 गत वर्िको मौज्दात 
    3,900,288,000   4,704,236,066.8  

  

120.61  
  

  कुल जबमा    40,959,700,000   15,938,078,422  

    

38.91    

 
 

6.1३ आ.व. २०७८/७९ को पसुमसान्त्तसबम सबपादन भएका महत्वपूणि उपलब्र्ीहरु 
• प्रदेश मन्त्रालयहरुले मस्यौदा गरेको कायिर्वर्र्, र्नदेम्शका, र्वरे्यक, र्नयमावलीको मस्यौदा उपर राय, 

परामशि उपलब्र् गराइएको । 

• प्रदेश सरकारको र्नकायका लार्ग आवश्यक जनशम्क्त व्यवस्थापन गनि दरिन्त्दी र्सजिना गने 
सबिन्त्र्मा राय/सहमर्त उपलब्र् गराइएको । 

• प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयिाट आ.व. ०७७/7८ को आ.ले.प. सबपन्न भएको । 

• र्वर्भन्न मन्त्रालय तथा र्नकायिाट माग भई आएिमोम्जम रकमान्त्तर एवम ् िजेट िाुँटर्ाुँट तथा 
स्वीकृत गरी िजेट कायािन्त्वयनका लार्ग सहजीकरण गररएको । 

• सिै स्थानीय तहलाई उपलब्र् गराउन ुपने र्वत्तीय समानीकरण अनदुानको पर्हलो र्कस्ता २५% र 
दोस्रो र्कस्ता २५% गरर जबमा ५०% रकम स्थानीय तहलाई उपलब्र् गराइएको। 

• स्थार्नय तहलाई उपलब्र् गराउन ु पने सशति, समपरुक र र्वशेर् अनदुानको पर्हलो र्कस्ता २५% 
रकम  स्थानीय तहलाई उपलब्र् गराइएको । 

• १८ वर्िमरु्नका सबपणुि िालिार्लकाको लार्ग भ्याम्क्सन उपलब्र् गराउन ५० करोडको स्रोत 
सरु्नम्ितता स्वास््य,जनसांख्या तथा पररवार कल्याण मन्त्रालयलाई ददएको।  

• प्रदेश सभा सम्र्वालयको नयाुँ भवन दाङ्गमा र्नमािण गनि ५ करोड ५० लाख स्रोत सरु्नम्ितता प्रदान 
गररएको।सहकारी दताि अर्र्कारीको कायािलय दाङ भालवुाड्गमा स्थापना गने र उक्त कायािलयको 
अस्थायी दरिन्त्दी सांगठन सांरर्ना स्वीकृत भएको। 

• मध्यकालीन खर्ि सांरर्ना प्रणाली (MTEF),समपूरक तथा र्वशेर् अनदुान व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली (CS 

grants)यस मन्त्रालयले र प्रदेश पररयोजना िैंक व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली (PPBMIS) प्रदेश योजना 
आयोगवाट सांर्ालनको लार्ग स्वीकृत भै कायािन्त्वयनको प्रर्क्रयामा रहेको। 

• भालवुाङ स्वास््य र्ौकीलाई प्रदेश मातहत ल्याई ५० शैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नर्त गने प्रस्ताव पेश 
गने सहमर्त प्रदान गररएको । 

 

(स्रोतिः प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय) 

 



 50  

 

6.14 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई 
 प्रदेश सरकारको आयको दायरा साघरुो रहेको। एकल अर्र्कारको सूर्ीमा पने कर (कृर्र् 

आयमा लाग्ने कर) कायािन्त्वयनमा आउन नसकेको, 
 स्थानीय तहसुँग वाुँडर्ाुँड हनुे करहरु समेत प्रभावकारी हनु नसकेको, 

 नदीजन्त्य  पदाथिवाट प्राप्त हनुे आयमा समस्या रहेको, 
 र्वज्ञापन करको दायरा वढ्न नसकेको, 
 मनोरञ्जन करको दायरा वढ्न नसकेको, 
 सवारी सार्न करमा समस्या रहेको (अन्त्य प्रदेशमा दताि हनुे, कर अन्त्यर वझुाउने प्रयोग 

यस प्रदेशमा गने) 

 घर जग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्कको वास्तर्वक कारोवारसुँग तादबयता र्मल्न नसकेको, 
 अन्त्य सांभार्वत आयमा श्रोत पर्हल्याउने र आय वृर्द्ध गने कायि हनु नसकेको, 

 प्रदेशको िजेट तथा कायिक्रममा स्पष्ट मापदण्ड र प्राथर्मकताको अभाव देम्खएको। केही मापदण्ड 
तथा नीर्तगत व्यवस्था भएको भए तापर्न कायािन्त्वयनमा समस्या देम्खएको, 

 प्रदेश स्तरीय योजना/कायिक्रममा स्वदेशी तथा र्वदेशी लगानी कतािहरु आकर्र्ित हनु नसकेको, 
 अर्रुा आयोजनाको सांख्या िढ्दै गइरहेको, 
 केन्त्रिाट प्राप्त हनु ेसमपूरक र र्वशरे् अनदुान िजेटमा प्रस्ताव गररएिमोम्जम प्राप्त नहनुे गरेको 
 मन्त्रालयले अर्र्काांश समय र्वर्यगत मन्त्रालयहरुको कायिक्रम सांशोर्नमा केम्न्त्रत गनुिपने 

भएको, 
 स्थानीय तहमा र्वतरण गररने अनदुान रकमको खर्िको र्ववरण हेने प्रणालीको र्वकास हनु 

नसकेको, 
 PLMBIS System मा समस्या आउुँदा समय समयमा कायिसबपादनमा कदठनाई आउने गरेको, 
 स्थानीय तहले सांकलन गरेको साझा करको अध्यावर्र्क र्ववरण प्राप्त गने सांयन्त्रको र्वकास भई 

नसकेको । साथै साझा करिाट सांकर्लत रकम कर्तपय स्थानीय तहहरुले समयमै दाम्खला 
नगरेको, 

 प्रदेश र स्थानीय तहिीर्को कोर् प्रवाह सांयन्त्र तयार हनु नसकेको, 
 स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ र प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व सबिन्त्र्ी ऐन, २०७५ 

िाम्झएको । 

 
6.15 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम  

 कमिर्ारीहरुको िमता अर्भवरृ्द्धको लार्ग आवश्यक कायिक्रम सिालन गनुिपने, 
 राजस्व वृर्द्धको लार्ग स्थानीयतहलाई प्रभावकारी पररर्ालन गरी र्नुढुांगा खानी, र्गटी िालवुा, 

र्वज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर मार्ि त कर िरृ्द्ध गनुिपने , 
 राजस्व, खर्ि तथा अनदुान व्यवस्थापन सबवन्त्र्ी एकीकृत प्रणाली र्वकास गनुिपने, 
 प्रदेशमा आन्त्तररक तथा वाह्य लगानी आकर्र्ित गनि नीर्तगत कानूनी एवां सांस्थागत प्रवन्त्र् गदै 

लमु्बवनी प्रदेशलाई लगानीकतािको आकर्िणको केन्त्रको रुपमा अगार्ड िढाउनपुने, 
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 अर्रुा आयोजना तथा कायिक्रमको लार्ग आवश्यक श्रोत सार्नको प्रवन्त्र् गरी त्यस्ता 
आयोजनाको सांख्यालाई यथासबभव न्त्यूनतम सीमामा कायम गनुिपने, 

 केन्त्रिाट प्राप्त हनुे समपूरक र र्वशेर् अनदुान िजेटमा प्रस्ताव गररएिमोम्जम प्राप्त गनि केन्त्रसुँग 
पहल गनुिपने, 

 स्थानीय तहमा र्वतरण गररन ेअनदुान रकमको खर्िको र्ववरण हेने प्रणालीको र्वकास गनुिपने, 
 PLMBIS System को सभिर तथा Backup System लाई Upgrade गनुिपने, 
 स्थानीय तहले सांकलन गरेको साझा करिाट सांकर्लत रकम समयमै दाम्खला गराउन पहल 

गनुिपने, 
 स्थानीय सरकार सिालन ऐन, २०७४ र प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व सबिन्त्र्ी ऐन, २०७५ 

मा िाम्झएका वुुँदाहरु सांसोर्न गराउन पहल गनुिपने  । 

 
6.16 अन्त्य/र्वर्वर्  

 मन्त्रालयको कायिलाई र्छटो छररतो रुपमा सबपादन गने गरी व्यवस्थापकीय िमता वृर्द्ध गने र 
सूर्ना प्रर्वर्र्को प्रयोगवाट कायिकुशलता अर्भवृर्द्ध गने, 

 तीन तहको सरकारको अर्र्कार तथा म्जबमेवारी उपर थप वहस र र्वश्लरे्ण गरी प्रदेशको कायि 
िेरको र्समाङ्कन (Scooping) गरी सो कायििेरमा पने र्वर्यमा मार ध्यान केम्न्त्रत गदै प्रदेश 
सरकारको वैर्ता स्थार्पत गने ददशामा कामकारवाहीहरु अम्घ वढाउने, 

 प्रदेश सरकारले सांर्ालन गने योजना तथा कायिक्रममा पररमाणात्माक मापदण्ड (Threshold) 

कायम गरी र्नम्ित आकारका कायि आयोजनामा िजेट र्वर्नयोजन गने, र्वर्नयोम्जत िजेटको 
दितापूविक कायािन्त्वयन गने गरी िजेट प्रणालीलाई थप व्यवम्स्थत गदै अम्घ वढाउने, 

 "थोरै गने तर राम्रो गने" नीर्त अवलबवन गदै प्रदेशले कायािन्त्वयन गने र्वकास आयोजना तथा 
गणुस्तरमा र्वशेर् ध्यान ददन ेर श्रोत सार्नको कमी हनु नददने गरी योजना तजुिमा तथा िजेट 
व्यवस्थापनलाई सरु्ार गदै अम्घ वढ्ने, 

 प्रदेश सरकारका सवै जनता िीर् प्रदेश सरकार "देम्खन"े र "सरु्नने" कुरा सरु्नम्ित गनि प्रदेशका 
सवै जनताले सामूर्हक रुपमा प्राप्त गने प्रदेशस्तरीय सेवाको पर्हर्ान गरी त्यस्ता सेवाहरुका लार्ग 
श्रोत प्रवन्त्र् गने एवां कुशलतापूविक सेवा प्रवाह गने काम कारवाही अम्घ वढाउने, 

 प्रदेशको अथितन्त्रलाई आत्मर्नभिर अथितन्त्रको रुपमा र्वकर्सत गदै अगार्ड वढाउन े। त्यसका 
लार्ग प्रदेशमा उपलव्र् प्रादेम्शक श्रोत सार्नको ददगो एवां कुशलतम उपयोगमा दिता अर्भवृर्द्ध 
गने, 

 सांघ तथा स्थानीय तहसुँगको सरकारको सबवन्त्र्लाई थप घर्नभतू िनाउुँदै समग्र आर्थिक 
प्रणालीको र्वकास एवां आत्मर्नभिर रार्ष्ट्रय अथितन्त्र र्नमािणमा योगदान ददने। 
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6.17 र्नष्कर्ि 
राजस्व वृर्द्धको लार्ग स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रुपमा पररर्ालन गरी आन्त्तररक आयमा िढोत्तरी 
गदै स्थानीय तहलाई उपलव्र् गराउने अनदुानहरु मागमा आर्ाररत र प्रदेश सरकारको योगदानको 
स्पष्ट पर्हर्ान हनुे गरी पररमाजिन गदै प्रदेशको समग्र र्वकासको लार्ग स्रोत सार्न व्यवस्थापनका 
साथै र्वर्यगत मन्त्रालयहरुको पुुँजीगत खर्िमा िढोत्तरीका माध्यमिाट “समदृ्ध लमु्बिनी: आत्मर्नभिर 
प्रदेश” को दीघिकालीन लक्ष्य हार्सल गनि सर्कने अपेिा गनि सर्कन्त्छ । 
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पररच्छेद-7 
भौर्तक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय 

 

7.1 पषृ्ठभरू्म 

नेपालको सांर्वर्ान अनसुार सांघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धर्तको अवलबिनसुँगै प्रदेश 
र्भरका सडक, पूल, र्सांर्ाइ, खानेपानी, उजाि, आवास, भवन, शहरी र्वकास जस्ता पूवािर्ार 
आयोजनाहरुको तजुिमा, कायािन्त्वयन, अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, अनगुमन तथा यातायात सबवन्त्र्ी 
व्यवस्थापकीय कायि गने उदे्दश्यले र्मर्त २०७४/१०/१९ मा भौर्तक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालयको 
स्थापना भएको हो। 

प्रदेश सरकारको र्मर्त २०७८/01/06 को र्नणियानसुार स्वीकृत प्रदेश सरकार कायिर्वभाजन 
र्नयमावली २०७८ ले ददएको अर्र्कार प्रयोग गरी र्मर्त २०७८ भार १८ गते प्रदेश राजपरमा 
प्रकाम्शत भए वमोम्जम यस मन्त्रालयको कायििरे सडक, पूललगायतको यातायात पूवािर्ारहरुको 
अध्ययन, र्नमािण, सांर्ालन, ममित कायम गररएको छ।हाल यस मन्त्रालय अन्त्तगित एउटा यातायात 
पूवािर्ार र्नदेशनालय र ११ वटा सडक पूवािर्ार र्वकास कायािलयहरु र्क्रयाशील रही प्रदेशका १२ 
वटै म्जल्लामा सेवा प्रदान गदै आएका छन।् 

7.2 दीघिकालीन सोर् 

गररिी र्नवारण र ददगो शाम्न्त्त स्थापनाका लार्ग आवश्यक यातायात पूवािर्ार र्वकासको माध्यमिाट 
आर्थिक तथा सामाम्जक समरृ्द्ध हार्सल गरी “समदृ्ध लमु्बिनी: आत्मर्नभिर प्रदेश"को लक्ष्यमा टेवा 
परु् याउन ुयस मन्त्रालयको दीघिकार्लन सोर् रहेको छ । 

 
7.3 उद्दशे्य 

प्रदेशभर सडक, सडक-पूल, झोलङु्गे पूलजस्ता भौर्तक पूवािर्ारहरुको र्वकास गनुि यस मन्त्रालयको 
मलुभतू उदे्दश्य हो । 

 
7.4 रणनीर्तहरु 

 प्रदेशका स्थानीय तहहरुको पहुुँर् र आर्थिक िरृ्द्धलाई योगदान पगु्ने गरी यातायात पूवािर्ारहरुको 
र्वकास, र्वस्तार र सदुृर्ढकरण गने । 

 सडक पूवािर्ारको र्वकासलाई रोजगारीका अवसर र्सजिना गने माध्यमको रुपमा प्रयोग गने । 

 भौर्तक पूवािर्ारको र्वकासलाई नागररक एवां वातावरण मैरी िनाउन।े 
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 जलउत्पन्त् न प्रकोप तथा र्वपद जोम्खम न्त्यूनीकरण हनुे गरी पूवािर्ारहरुको र्वकास र र्वस्तार गने 

 शहर गाउुँ अन्त्तर सबवन्त्र्लाई सदुृर्ढकरण गने गरी सडक पूवािर्ारको र्वकास र र्वस्तार गने । 

 स्थानीय श्रम,सीप, स्रोत, सार्न र प्रर्वर्र्को उपयोगलाई प्राथर्मकता ददई जनसहभार्गता र 
जनस्वार्मत्वमा पूवािर्ारहरुको र्वकास गने । 

 

7.5 कायििरे 
(क) सडक तथा यातायात 

 प्रदेश स्तरका लोकमागिहरु 

 सार्वकमा स्थानीय पूवािर्ार तथा कृर्र् सडक र्वभागिाट सञ् र्ार्लत प्रदेश स्तरका सबपूणि कायिहरु 
(सांरर्ना समेत) 

 दईु वा दईुभन्त्दा िढी स्थानीय तह भएर जाने सडकहरु (ग्रामीण र कृर्र् सडक समेत) 

 झोलङु्गे पलु 

 सडक पलु 

 सडक सरुिा सदुृढीकरण 

 

7.6 कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु 
 प्रदेश मम्न्त्रपररर्द कायिर्वभाजन र्नयमावली, २०७८ 

 र्िर्नयोजन ऐन, २०७८ 

 आवर्र्क योजना 
 प्रदेश सरकारको र्नर्त तथा कायिक्रम २०७८ 

 

7.7 सांगठन सांरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 
दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलय समेत) 

क्र.स. पद सेवा समूह उपसमूह शे्रणी/तह 
कूल दरवन्त्दी 

सांख्या 
पदपूर्ति 
सांख्या 

ररक्त 

१ सम्र्व 
नेपाल 

ईम्न्त्जर्नयररङ्ग 
र्सर्भल जनरल रा.प.प्रथम १ १ 0 

२ र्नदेशक 
नेपाल 

ईम्न्त्जर्नयररङ्ग 
र्सर्भल जनरल अर्र्कृत एघारौँ १ ० १ 

३ र्स.र्ड.ई 
नेपाल 

ईम्न्त्जर्नयररङ्ग 
र्सर्भल जनरल अर्र्कृत नवौँ/दसौँ 12 4 7 

४ र्स.र्ड.ई 
नेपाल 

ईम्न्त्जर्नयररङ्ग 
र्सर्भल जनरल/हाइवे अर्र्कृत नवौँ/दसौँ 1 1 0 

४ उपसम्र्व नेपाल प्रशासन सा.प्र  अर्र्कृत नवौँ/दसौँ 1 0 1 

५ अर्र्कृत सातौ/आठौँ नेपाल प्रशासन सा.प्र  
अर्र्कृत 

सातौँ/आठौँ 
3 1 2 

६ अर्र्कृत सातौ/आठौँ नेपाल प्रशासन लेखा  
अर्र्कृत 

सातौँ/आठौँ 
6 6 0 
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क्र.स. पद सेवा समूह उपसमूह शे्रणी/तह 
कूल दरवन्त्दी 

सांख्या 
पदपूर्ति 
सांख्या 

ररक्त 

7 ईम्न्त्जर्नयर 
नेपाल 

ईम्न्त्जर्नयररङ्ग 
र्सर्भल जनरल 

अर्र्कृत 
सातौँ/आठौँ 

35 18 17 

8 ईम्न्त्जर्नयर 
नेपाल 

ईम्न्त्जर्नयररङ्ग 
मेकार्नकल जनरल 

अर्र्कृत 
सातौँ/आठौँ 

१ 0 १ 

9 कानून अर्र्कृत न्त्याय कानून  रा.प.ततृीय १ १ 0 
१० सहायक/अर्र्कृत प्रशासन सा.प्र   15 13 2 
११ सहायक/अर्र्कृत प्रशासन लेखा   8 8 0 
१२ कबप्यटुर अपरेटर र्वर्वर्    १ 0 1 

१२ सव-इम्न्त्जर्नयर 
नेपाल 

ईम्न्त्जर्नयररङ्ग 
र्सर्भल जनरल  61 28 33 

१३ ल्याव-टेम्क्नर्सयन 
नेपाल 

ईम्न्त्जर्नयररङ्ग 
र्सर्भल   12 0 12 

१४ ह.स.र्ा     16 16 0 
१५ का.स     29 29 0 

जबमा 204 126 77 

 

 

 

7.8 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्र्को र्ववरण 
 प्रदेश सडक ऐन, २०७७ 

 सडक छेउमा फ्यलु र्र्र्लङ स्टेशन स्थापनका लार्ग मापदण्ड, २०७६ 

 सडक तथा रु्टपाथ र्नमािण सबिन्त्र्ी र्नदेम्शका, २०७७  

 सडक पूवािर्ार र्नमािणमा उपभोक्ता सर्मर्त पररर्ालन कायिर्वर्र्, २०७८ 

 
7.9 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 

          (रु. हजारमा) 
िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७८ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 170382 99629 58.47 

पुुँजीगत 8927400 1294707 14.5 

जबमा 9097782 1394336 15.33 

     (स्रोतिः भौर्तक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय) 

(श्रोतिः  भौर्तक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय) 
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7.10 आर्थिक वर्ि 207८/07९ को पसु मसान्त्तसबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 
        (रु. हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप् त रकम खर्ि रकम 

 

१ 
नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 6760100 918662 

 

२ 

नेपाल सरकार सशति अनदुान 991900 199888 

३ 

 

नेपाल सरकार समपूरक अनदुान 1125400 100748 

 

४ 

नेपाल सरकार र्िशेर् अनदुान 50000  

 

५ 

प्रदेश सरकार (राजश्व वाुँडर्ाुँड 
समेत)  

  

 

7.11 नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

88 सडक गरुुयोजना वमोम्जम प्रदेश राजमागि, कृर्र्, 
पयिटन तथा आन्त्तररक आयमा टेवा पयुािउन े
सडक र्नमािणमा जोड ददनेछ। 

८ वटा कृर्र् सडक, १६ वटा पयिटन स्थल सडक 
र्नमािणार्र्न रहेको। 

८९ स्थानीय तह पहुुँर् मागि र अन्त्तर म्जल्ला जोड्ने 
सडक र्नमिण गने 

२१ वटा स्थानीय तह पहुुँर् मागि योजना 
र्नमािणार्र्न अवस्थामा रहेको। 

९० प्रदेश सरकारको प्राथर्मकतामा रहेको र्सद्बाथि 
राजमागि अन्त्तगितको र्सद्बिािा िेरको िैकम्ल्पक 
मागिको रुपमा रहेको र्नमािणार्र्न र्रङ्गे-झबुसा 
सडकमा आगामी आ.व मा यातायात सांर्ालन 
गने गरी खण्डाम्श्मत गररनेछ। 

१३ र्क.मी सडक मध्य ९ र्क.मी मा स्िक्र्र 
सर्हत र्ौडा गररएको, ३.५ र्क.मी कालोपरे 
गररएको। 

९१ प्राथर्मकता प्राप्त सडक सांजालको ददगो 
व्यवस्थापनको लार्ग कायिसबपादनमा आर्ाररत 
सबझौता गरी र्नयमीत ममित सांभार कायिलाई 
र्नरन्त्तरता ददइनेछ। 

1750 र्क.मी र्नयर्मत ममित सांभार गररएको। 

९५ प्रदेशका सडक पूलको सूम्र् तयार गरी 
प्राथर्मकताको आर्ारमा अध्ययन र र्नमािण गने 
नीर्तलाई र्नरन्त्तरता ददइनेछ। 

सूम्र् तयारी गरी प्राथर्मकताको आर्ारमा DPR कायि 
अम्घ िढाइएको। 

97 प्रदेशस्तरमा सरु्वर्ा सबपन्न प्रयोगशाला र्नमािण 
गररनेछ। 

कर्पलवस्तमुा प्रयोगशाला र्नमािणका लार्ग ठेक्का 
सबझौता गररएको। 

 
(श्रोतिः भौर्तक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय) 
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7.12 िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
ि. 
व.कोिुुँदा 
नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

46 प्रदेश सरकारको प्राथर्मकतामा रहेको र्सद्बाथि 
राजमागि अन्त्तगितको र्सद्बिािा िेरको िैकम्ल्पक 
मागिको रुपमा रहेको र्नमािणार्र्न र्रङ्गे-झबुसा 
सडकमा आगामी आ.व मा यातायात सांर्ालन गने 
गरी खण्डाम्श्मत गररनेछ। 

१३ र्क.मी सडक मध्य ९ र्क.मी मा स्िक्र्रको 
सर्हत र्ौडा गररएको, ३.५ र्क.मी कालोपरे 
गररएको। 

४८ र्नयर्मत सवारी र्ल्ने ११४ वटा सडकमा 
र्नयर्मत ममित सांभार गरी सडकको ददगोपन 
अर्भवदृद्द गररने। 

सडक हेराल ु वाट र्नयर्मत ममित सांभार हनु े
गरेको। 

४९ सडक दघुिटनालाई न्त्यूनीकरण गनि सडक सरुिा 
कायिक्रमलाई महत्त्व ददइने। 

सडक दघुिटना न्त्यूनीकरणका कायिक्रमहरु पूवािर्ार 
र्वकास कायािलयहरुवाट सांर्ालन गररएको। 

५० 
प्रदेशस्तरीय यातायात गरुुयोजना तयार गने 

(PTMP) प्रदेशस्तरीय यातायात गरुुयोजना तजुिमा 
अम्न्त्तम र्रणमा रहेको 

 
7.13 आ.व. २०७८/०७९को स्वीकृत अर्िवार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण    (रु.हजारमा) 
क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट िजेट खर्ि% 

१ 
प्रदेशस्तरका प्रमखु राजमागि एवां 
प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु 

२३ 684000 23 100 119924 17.53 

२ 

 
प्रदेश िेर स्तरीय सडक 421 1005000 421 100 70719 7.03 

३ प्रदेश स्तरीय सडक 149 519800 149 100 81028 15.58 

४ स्थानीय तह पहुुँर् मागि 21 535000 21 100 139211 26.02 

५ पयिटन स्थल पहुुँर् मागि 16 183000 16 100 2288 1.25 

६ सीमा िेर सडक कायिक्रम 18 296800 18 100 35963 12.11 

७ कृर्र् सडक 8 78060 8 100 23500 30.11 

८ 
अन्त्य पहुुँर् मागि (जलाशय, उजाि, 
र्नमािण सामाग्री श्रोत स्थल, अन्त्य 
सरकारी र्नकाय आदी) 

6 55300 6 100 23500 42.5 

९ अर्रुा आयोजनाहरु 15 120740 15 100 21121 17.49 

10 सडक पलु र्नमािण क्रमागत 103 1531500 103 100 335023 21.9 

११ झोलङु्गे पलु र्नमािण क्रमागत 13 122500 13 100 25686 20.96 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य अर्िवार्र्िक सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट िजेट खर्ि% 

1२ झोलङु्गे पलु र्नमािण (नयाुँ) 8 144500 8 100 2821 1.95 

१३ सडक पलु र्नमािण (नयाुँ) 66 48400 66 100 5000 10.33 

१४ परामशि सेवा खररद 11 39000 66 100 4035 10.34 

१५ अन्त्य सडक आयोजनाहरु 339 479350 339 100 7843 1.64 

१६ सडक सरुिा कायिक्रम 11 10500 11 100 495 4.71 

१७ आकम्स्मक ममित 11 8500 11 100 3060 36 

१८ सडक सांजालको र्नयर्मत ममित 113 221218 113 100 47672 21.55 

१९ झोलङु्गे पलु ममित 13 13012 13 100 3478 26.73 

19 सडक सांजालको ममित सांभार 64 555370 64 100 55953 10.07 

२० समपरुक आयोजनाहरु 11 1125400 11 100 75408 67 

२१ 
स्थानीय स्तरका सडक पलु तथा 
सामदुार्यक पहुुँर् सरु्ार पररयोजना 

27 240000 27 100   

२२ रणनीर्तक सडक 13 407800 13 100   

२३ प्रादेम्शक सडक 39 313100 39 100   

३४ 
वर्ाितको कारण िर्तग्रस्त ६ 
म्जल्लाका सडकहरुको ममित सांभार 

28 50000 28 100   

 
7.14 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा २०७८ पसुसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 नयाुँ सडक ियाक र्नमािण कायि १७ र्क.मी मा भएको। 

 सडक र्वस्तार १०५ र्क.मी भएको। 

 सडक ग्राभेल गने कायि १०९ र्क.मी मा भएको। 

 सडक कालोपरे गने कायि ६६ र्क.मी मा भएको। 

 कल्भटि/कजिे २४७ वटा र्नमािण भएको। 

 पक्की नाला र्नमािण ३९ र्क.मी लबवाइमा भएको। 

 ११ वटा सडक पूल र्नमािण भएको। 

 ५ वटा झोलङु्गे पूल र्नमािण भएको। 

 ग्यार्वयन वाल र्नमािण ४४४४१ घ.मी र्नमािण भएको। 

 स्टोन मेसोनरी र्नमािण कायि १६९१३ घ.मी र्नमािण भएको। 

 उल्लेम्खत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा प-ुयाएको योगदान(त्य/त्याङ्क सर्हत) 

 कुल यातायात खर्ि न्त्यून भएको (यातायात अवर्र् र खर्ि घट्न)ु  

 नम्जकको िजार सांग आिद्बता कायम भई कृर्र् तथा उद्योग उत्पादनको िजारीकरण भएको। 

 रोजगारी वृदद्ब भएको 
 म्जर्वकोपाजिनमा सरु्ार भएको 
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7.15 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई(यदद भए) 
 प्रार्वर्र्क जनशम्क्त अभाव भएको। 

 केन्त्र सरकारवाट हस्तान्त्तररत सडकमा दार्यत्व अनसुार िजेट अपगु भएको। 

 

7.16 समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदम (प्रस्तार्वत) 
 शशित तर्ािका दाइत्व अनसुार अपगु िजेट सांघीय सरकार सुँग माग गनि सहजीकरण 

 ररक्त दरिन्त्दीमा पदपूर्तिको व्यवस्था 

 

 



 60  

 

पररच्छेद-8 
आन्त्तररक मार्मला तथा सिार मन्त्रालय 

8.1 पषृ्ठभरू्म 
साविजर्नक प्रशासनलाई जनमखुी, जवार्देही, पारदशी, नर्तजामूलक र सशुासनयकु्त िनाउन ेपर्हलो दार्यत्व 
सरकारको हो । सरकारका नीर्त तथा कायिक्रमलाई उपयकु्त तवरले यथा समयमै कायािन्त्वयन गरी 
नागररक आवश्यकता परीपूती गनुिका साथै सरकार र नागररक वीर्को सबवन्त्र्लाई समुर्रु िनाई प्रदेश 
सरकारको "समदृ्ध लमु्बिनी आत्मर्नभिर प्रदेश" को दीघिकार्लन सोँर्लाई व्यवहारमा उतानि आन्त्तररक 
मार्मला तथा सिार मन्त्रालय प्रर्तवद्ध रहुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो कायि म्जबमेिारी िमोम्जम 
साुँगठर्नक लक्ष्य तथा उद्देश्य हाुँर्सल गने सन्त्दभिमा शाम्न्त्त सरुिा, र्वपद् व्यवस्थापन र सूर्ना तथा सांर्ार 
िेरको कायिलाई कायािन्त्वयन योग्य तवरले वजेट तथा कायिक्रमका माध्यमिाट कायािन्त्वयनमा जोड ददएको 
छ । 

8.2 कायििरे  
नेपालको सांर्वर्ान िमोम्जम प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेश सरकार (कायि र्वभाजन) र्नयमावलीले 
मन्त्रालयलाई मूलत: प्रदेश र्भर शाम्न्त्त सरुिा, र्वपद् व्यवस्थापन, र सूर्ना तथा सांर्ार िेरको म्जबमेवारी 
समु्बपएको छ । प्रदेश सरकार (कायि र्वभाजन) र्नयमावलीले यस मन्त्रालयलाई र्वर्भन्न 33 वटा कायििरे 
तोर्कएकोमा मन्त्रालयले मूलतिः उम्ल्लम्खत र्तनवटा िेरमा आर्ाररत भई वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रम र 
वजेट तजुिमा गरी कायािन्त्वयन गररां दै आईएको छ । प्रदेश सशुासन सिालन, व्यवस्थापन र समन्त्वयमा 
प्रभावकाररता कायम गरी सशुासन प्रवद्धिन गनि मन्त्रालय प्रर्तवद्ध छ । प्रहरी कमिर्ारीको समायोजन भई 
प्रदेश मातहत आउने अपेिा सर्हत मन्त्रालयले प्रदेश र्भरको शाम्न्त्त सरुिा कायम गनि टेवा पगु्ने गरी 
सरुिा र्नकायको मनोवल उच्र् राख्न ेगरी वजेट र्वर्नयोजन गदै आएको छ। र्वपद् व्यवस्थापन कोर्मा 
रकम सरु्नित गरी र्वपदिाट प्रभार्वतहरुलाई राहत उपलब्र् गराउुँदै आएको छ । यसै गरी कानून 
र्नमािणको कायिलाई उच्र् प्राथर्मकतामा राखी मन्त्रालयलाई आवश्यक पने कानूनहरु तजुिमा गनुिका साथै 
अन्त्य मन्त्रालयहरुिाट तजुिमा भएका कानूनमा राय तथा परामशिका साथै सहमर्त प्रदान गदै आईएको छ । 
प्रदेश सरकारिाट सबपादन भएका कायिहरुका िारे नागररकलाई ससूुम्र्त हनु ेवातावरण सजृना गनुिका साथै 
सांर्ारकमीहरुको िमता अर्भवृर्द्ध गदै सत्य, त्य र र्वश्वसनीय समार्ार सांप्ररे्णमा जोड ददुँदै आएको छ । 
र्वश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्र्लएको कोरोना भाईरस (कोर्भड १९) ले पारेको प्रभावका कारण 
वार्र्िकरुपमा र्नददिष्ट गररएका लिहरु अपेिाकृतरुपमा हार्सल गनि कदठनाई उत्पन्न भएता पर्न समग्रमा 
वार्र्िक कायिक्रम कायािन्त्वयनमा मन्त्रालयको तयारी र तत्परता पयािप्त नै रह्यो । 
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8.3 कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु 
 कायि र्वभाजन र्नयमावलीले व्यवस्था गरेको र्वपद् व्यवस्थापनका सन्त्दभिमा थप राहात तथा 

व्यवस्थाका लार्ग प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन ऐन 

 प्रदेशभर शाम्न्त्त सरुिा तथा प्रहरी व्यवस्थापनको कायिलाई व्यवम्स्थत िनाउन प्रदेश प्रहरी ऐनको 
मस्यौदा तयारी गररएको । 

 सिार िेरलाई व्यवम्स्थत िनाउन सिार र्वरे्यकको मस्यौदा तयार गररएको । 

 

8.4 सांगठन सांरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

क्र.सां.  पद  पद सांख्या  पदपूतीको अवस्था  ररक्त दरिन्त्दी  
1 प्रदेश सम्र्व  1 1 0 
2 अर्र्कृत नवौ/दशौँ (प्रशासन)  2 1 1 
3 अर्र्कृत नवौ/दशौँ  (I T)  1 0 1 
4 अर्र्कृत सातौ/आठौ (प्रशासन)  6 3 3 
5 I T ईम्न्त्जर्नयर (सातौँ/आठौँ)  1 0 1 
6 लेखा अर्र्कृत  1 1 0 
7 कानून अर्र्कृत  1 1 0 
8 सहायक/अर्र्कृत (पार्ौँ/छैटौ)  6 2 4 
9 कबप्यूटर अपरेटर(पार्ौँ/छैटौ)  4 4 0 
10 सहायक(र्ौथो/पार्ौँ)  1 1 0 
11 लेखा सहायक(र्ौथो/पार्ौँ)  1 1 0 
12 हलकुा सवारी र्ालक  4 4 0 
1३ कायािलय सहयोगी  6 6 0 

 जबमा  35 25 10 
 

8.5 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्र्को र्ववरण 

 प्रदेश पदक (पर्हलो सांशोर्न) ऐन, 2078 

 सिार माध्यमलाई अनदुान र्वतरण सबिन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 2078 

 साविजर्नक सन्त्देशमलुक रेर्डयो सामग्री उत्पादन तथा प्रशारण कायिर्वर्र्, 2078 

 िन्त्ि प्रभार्वत स्वरोजगार कायिक्रम (सिालन तथा व्यवस्थापन) कायिर्वर्र्, 2078 

 प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन कायिसिालन र्नदेम्शका, 2076 को दोस्रो सांशोर्न 

 



 62  

 

8.6 आर्थिक वर्ि २०७8/७9 मा र्वर्नयोम्जत वजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  
( रु. हजारमा  ) 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७८ पौर् सबमको  खर्ि खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 2677.58  623.92  23.30  

पुुँजीगत 4047.5  589.33  14.56  

जबमा 6725.08  1213.25  18.04  

 

 
8.7 आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को पौर् मसान्त्तसबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण     

      (रु. हजारमा) 
क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान   
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान   
३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान   
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान   
५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाुँडर्ाुँड समेत) 6725.08  1213.25  

 
 

8.8 नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 
 
 
 

101 प्रदेश प्रहरी इकाई भवन र्नमािण 

अम्घल्लो आर्थिक िर्िहरुमा प्रस्ताव गररएका प्रदेश प्रहरी इकाई भवन र्नमािण 
कायिलाई र्नरन्त्तरता दददैँ यो िर्ि नवलपरासीको िेलटार, रुपन्त्देहीको 
हार्टिनगाई, कर्पलवस्तकुो पकडी, िददियाको जयनगर र भरुीगाुँउ, िाुँकेको 
र्नौली, पाल्पाको िल्ढेङगढी, प्यूठानको मरन्त्ठा, रोल्पाको नवुागाुँउ र 
रुकुमपूविको काुँक्रमीमा भवन र्नमिणका लार्ग रकम वण्डा गरी सबिम्न्त्र्त 
म्जल्ला प्रहरी कायािलयहरुलाई िजेट अम्ख्तयारी प्रदान गररएको । 

 
 
 

102 

प्रदेश प्रहरी अस्पतालको 
स्तरोन्नती 

प्रहरी अस्पतालको अपरेशन र्थयटर र्नमािणको लार्ग िजेट व्यवस्था गरी 
अम्ख्तयारी प्रदान गररएको । 

प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्रको 
स्तरोन्नती 

प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्र प्रम्शिाथी व्यारेक र्नमािण तथा तार्लम केन्त्रको 
कबपाउण्ड वाल र र्डउटी कि र्नमािणका लार्ग आवश्यक िजेट व्यवस्था गरी 
अम्ख्तयारी प्रदान गररएको । 

 

103 प्रदेश प्रहरीको िमता अर्भवरृ्द्ध 
प्रहरी कायािलयको कायिसबपादन उच्र् िनाउनका लार्ग बे्रथलाईजर मेम्शन 
खररद र मोटरसाईकल खररदका लार्ग आवश्यक प्रर्क्रया थालनी गररएको। 

(स्रोतिः आन्त्तररक मार्मला तथा सिार मन्त्रालय) 

 

 

(स्रोतिः आन्त्तररक मार्मला तथा सिार मन्त्रालय) 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 
 

104 िार्र्क व्यवस्थापन र 
र्स.र्स.र्ट.र्भ. जडान 

दाङको भालवुाङ देम्ख लमर्हसबम र्भ.एम.एस. प्रर्वर्र्मा आर्ाररत र्स.र्स.र्ट.र्भ. 
जडान कायि सबपन्न गररएको तथा रुपन्त्देहीको सैनामैना देम्ख सालझण्डी सबम 
र्भ.एम.एस. प्रर्वर्र्मा आर्ाररत र्स.र्स.र्ट.र्भ. जडान कायिका लार्ग िोलपर 
आव्हान गररएको । 

 

105 लागूपदाथि र्वरुद्ध जनरे्तनामलुक 
कायिक्रम 

पाल्पाको तानसेन िहमुखुी क्याबपस र गलु्मीको रुङ्खा मा.र्व.मा अध्ययनरत 
र्वद्यार्थिको लार्ग जनरे्तनामूलक कायिक्रम सबपन्न गररएको । र अन्त्य 
म्जल्लामा कायिक्रम गने तयारी गररएको । 

 

106 कारागार सरु्ार 
कर्पलवस्त,ु िददिया, रोल्पा, गलु्मी र पाल्पा म्जल्लामा कारागारको सदुृर्ढकरणका 
लार्ग िजेट अम्ख्तयारी प्रदान गररएको । 

 

107 आत्महत्या न्त्यूर्नकरण कायिक्रम 
तनाव तथा िन्त्ि व्यवस्थापन गरी आत्महत्या न्त्यूर्नकरणका लार्ग कायिक्रम 
सिालनको तयारी गररएको । 

 
 
 
 

108 

र्वपद् जोम्खम िेरको पर्हर्ान 
प्रदेशर्भरको र्वपद् जोम्खम िेरहरुको पर्हर्ान र नक्साङ्कनको लार्ग अवर्ारणा 
पर स्वीकृत गरी खररद प्रर्क्रया सरुु गररएको । 

हेर्लप्याड र्नमािण 

पाल्पाको झ्याल्टुङ्ग, गलु्मीको छल्लीिगर, अघािखाुँर्ीको भरु्मकास्थान, रोल्पाको 
राङ्खसी र रुकुमपूविको पथुा उत्तरगांगामा हेर्लप्याड र्नमािणका लार्ग रकम वण्डा 
गरी सबिन्त्र्ीत म्जल्ला प्रहरी कायािलयमा िजेट अम्ख्तयारी प्रदान गररएको ।  

 
 

109 

िन्त्िका क्रममा घाईते भएका 
व्यम्क्तहरुको उपर्ार 

िन्त्िका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरुको लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालमा 
उपर्ार व्यवस्था र्मलाइएको । 

जनआन्त्दोलन र जनयदु्धका 
घाईते र पूवि लडाकुहरुको 
स्वास्थ र्वमा 

१२ वटै म्जल्ला प्रशासन कायािलय र गहृ मन्त्रालयसुँग जनआन्त्दोलन र 
जनयदु्धका घाईते र पूवि लडाकुहरुको र्ववरण माग गररएको । 

 
 

115 

सांर्ार माध्यम, परकार एवां 
सांर्ारकमीको िमता अर्भवरृ्द्ध 

परकाररिा िमता र्वकास कायिक्रमको अवर्ारणापर स्वीकृत गरीएको । 

सांर्ार माध्यमसुँग सहकायि 
78 वटा एर्.एम. रेर्डयोहरु, 12 वटा टेर्लर्भजन तथा २८ वटा छापा सिार 
माध्यमहरुिाट प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न गर्तर्वर्र्हरु समेर्टएका कायिक्रमहरु 
प्रशारण भैरेहका छन । 

 

 
8.9 िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि.व.को 
िुुँदा नां. 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 
 

271 
प्रदेश प्रहरीको सांस्थागत 
सदुृर्ढकरण 

अम्घल्लो आर्थिक िर्िमा प्रस्ताव गररएका प्रदेश प्रहरी इकाई भवन र्नमािण कायिलाई 
र्नरन्त्तरता दददैँ यो िर्ि १० वटा नया प्रहरी ईकाई भवन र्नमािणका लार्ग िजेट 
अम्ख्तयारी प्रदान गररएको । म्जल्ला प्रहरी कायािलयहरुको सरु्ारमा िजेट अम्ख्तयारी 

(स्रोतिः आन्त्तररक मार्मला तथा सिार मन्त्रालय) 
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ि.व.को 
िुुँदा नां. 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

प्रदान गररएको । प्रहरी तार्लम केन्त्र, दङ्गा र्नयन्त्रण, प्रदेश प्रहरी अस्पताल लगायतका 
प्रहरी कायािलयहरुमा िजेट अम्ख्तयारी प्रदान गररएको । 

 

272 सरुिा सांवेदनशील िेरमा 
र्स.र्स.र्ट.र्भ जडान 

दाङ्गको भालवुाङ्ग देम्ख लमहीसबम र्भ.एम.एस. प्रर्वर्र्मा आर्ाररत र्स.र्स.र्ट.र्भ. 
प्रणालीको कायि सबपन्न गररएको तथा रुपन्त्देहीको सैनामैना देम्ख सालझण्डी सबम उक्त 
प्रणाली जडानको लार्ग र्वद्यरु्तय िोलपर आव्हान गररएको । 

 

273 लागूपदाथि र्वरुद्ध 
जनरे्तनामलुक कायिक्रम 

पाल्पाको तानसेन िहमुखुी क्याबपस र गलु्मीको रुङ्खा मा.र्व.मा अध्ययनरत र्वद्यार्थिको 
लार्ग जनरे्तनामूलक कायिक्रम सबपन्न गररएको । र अन्त्य म्जल्लामा कायिक्रम गने 
तयारी गररएको । 

 
 

274 

िन्त्िका क्रममा घाईते 
भएका व्यम्क्तहरुको 
उपर्ार 

िन्त्िका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरुको लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालमा उपर्ार 
व्यवस्था र्मलाइएको । 

कारागार सरु्ार 

रोल्पा, दाङ्ग र प्यूठानमा कारागार कायािलय र्नमािणका लार्ग िजेट अम्ख्तयरी प्रदान 
गररएको । कर्पलवस्त ु िददिया, रोल्पा, पाल्पा र गलु्मीमा कारागार सरु्ारका लार्ग 
आवश्यक िजेट अम्ख्तयारी प्रदान गररएको । 

 
 

277 
र्वपद् जोम्खम िेरको 
पर्हर्ान र र्वपद् प्रर्तकायि 
तार्लम 

प्रदेशर्भरको र्वपद् जोम्खम िेरहरुको पर्हर्ान र नक्साङ्कनको लार्ग अवर्ारणा पर 
स्वीकृत गरी खररद प्रर्क्रया सरुु गररएको । हालसबम गलु्मीको मदाने, पाल्पाको 
रैनादेवी छहरा गाुँउपार्लका र अघािखाुँर्ीको म्शतगांगा नगरपार्लकामा र्वपद् प्रर्तकायि 
तार्लम प्रदान गररनकुा साथै अन्त्य पार्लकामा गने तयारी गररएको । 

 

278 हेर्लप्याड र्नमािण 
पाल्पाको झ्याल्टुङ्ग, गलु्मीको छल्लीिगर, अघािखाुँर्ीको भरु्मकास्थान, रोल्पाको राङ्खसी र 
रुकुमपूविको पथुा उत्तरगांगामा हेर्लप्याड र्नमािणका लार्ग रकम वण्डा गरी सबिन्त्र्ीत 
म्जल्ला प्रहरी कायािलयमा िजेट अम्ख्तयारी प्रदान गररएको ।  

 

8.10 आ.व. २०७8/७9 स्वीकृत वार्र्िक कायक्रि मको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण (रु. हजारमा) 
क्र.सां. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप िार्र्िक लक्ष्य पौर् मसान्त्त सबमको प्रगर्त 

पररणाम िजेट पररणाम पररणाम % िजेट िजेट  खर्ि % 

1 
कोर्भड 19 भाइरस रोकथाम तथा अन्त्य प्रकोप 
जन्त्य/महामारी र्नयन्त्रणका लार्ग सरुिा पररर्ालन खर्ि 

 75 
   

52 

2 
म्जल्ला स्तरीय सरुिा व्यवस्थापन तथा अपरार् 
र्नयन्त्रण सबिन्त्र्ी अन्त्तरर्क्रया तथा छलर्ल गोष्ठी 

 15 
   

6 

3 र्वपद् पूवितयारी गोष्ठी  6    0 

4 
तनाि व्यवस्थापन तथा आत्महत्या न्त्यूर्नकरण गनि 
सरे्तना कायिक्रम 

 20 
   

0 

5 प्रदेशका र्वपद् जोम्खम िेरहरुको पर्हर्ान र नक्साङ्कन  15    0 

6 
र्वपद्को जोम्खममा रहेका स्थानीय तहलाई र्वपद् 
प्रर्तकायि तार्लम सांर्ालन 

 40 
   

35 

7 समदृ्ध लमु्बिनी प्रदेश सबिन्त्र्ी टेर्लर्भजन कायिक्रम  50    40 

8 प्रदेशमा सूम्र्कृत र आवद्ध छापा तथा अनलाईन सांर्ार  50    0 
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क्र.सां. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप िार्र्िक लक्ष्य पौर् मसान्त्त सबमको प्रगर्त 
पररणाम िजेट पररणाम पररणाम % िजेट िजेट  खर्ि % 

माध्यमसुँग सहकायि अनदुान 

9 
प्रदेशमा सूम्र्कृत र आवद्ध टेर्लर्भजन कायिक्रम 
सांर्ालन सहकायि अनदुान 

 50 
   

0 

10  
एर्.एम. रेर्डयो कायिक्रम प्रशारण सहकायि अनदुान 
कायिक्रम  

 
   

100  

   
0 

11  
कैदीिन्त्दी आमाहरुसुँग रहेका िालिार्लकाहरुको 
शैम्िक र्वकास कायिक्रम  

 5  
   

0 

11  ममु्स्लम तथा कुमाल जार्तको वतृ्तम्र्र र्नमािण   40     20 

12  
सशस्त्र िन्त्िका क्रममा घाईते तथा अपाङ्ग भएकाहरुको 
उपर्ार  

 50  
   

5.32 

13  सशस्त्र प्रहरी िार्हनी िैठक हल र्नमािण   20     0 

14  हेर्लप्याड र्नमािण   50     0 

15  लमु्बिनी प्रदेशमा र्वज्ञापन िजार अनसुन्त्र्ान कायिक्रम   5     0 

16  प्रदेश परकार महासांघ भवन र्नमािण अनदुान   50     0 

17  
परकार महासांघ कर्पलवस्त,ु पाल्पा, अघािखाुँर्ी, र 
रुपन्त्देही भवन र्नमािण  

 20  
   

0 

18  लमु्बिनी प्रदेशमा र्वज्ञापन िजार अनसुन्त्र्ान   5     0 

19  
सामदुार्यक रेर्डयो प्रशारक सांघ (अकोराि) लमु्बिनी 
प्रदेशलाई उपकरण खररद अनदुान  

 5  
   

0 

20  
ब्रोकाम्स्टङ एशोर्सयसन अर् नेपाल (िान) लमु्बिनी 
प्रदेशलाई उपकरण खररद अनदुान  

 5  
   

0 

21  
मर्हलाले मार सांर्ालन गरेको एर्.एम. रेर्डयोलाई 
उपकरण खररद अनदुान  

 5  
   

0 

22  परकाररता र्वकास कायिक्रम   20     0  

23  समावेशी परकाररता र्वकास कायिक्रम   20     0  

24  
सशुासन र र्वकास सबिन्त्र्ी खोजमूलक आलेख लेखन 
र व्यवस्थापन कायिक्रम  

 20  
   

0  

25  थारु र्थएटर दाङ्गको सांरर्ना र्नमािण   20     0  

26  मगर र्थएटर रोल्पाको सांरर्ना र्नमािण   20     0  

27  
कारागारका कैदी िन्त्दीहरुको सकारात्मक सोँर् र्वकास 
कायिक्रम  

 12  
   

0  

28  
लाग ुऔर्र् दवु्यिसन न्त्यूर्नकरणको लार्ग सरे्तना 
कायिक्रम  

 10  
   

20  

29  
प्रादेम्शक िार्र्क रे्तना प्रवद्धिन सबिन्त्र्ी 
जनरे्तनामूलक कायिक्रम  

 20  
   

20  

30  र्वपद् व्यवस्थापन सामग्री खररद   100     0  

31  
प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण कोटगाुँउ र खङु्खग्री 
रोल्पा  

 315  
   27.7  
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क्र.सां. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप िार्र्िक लक्ष्य पौर् मसान्त्त सबमको प्रगर्त 
पररणाम िजेट पररणाम पररणाम % िजेट िजेट  खर्ि % 

32  प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण परुनर्ारा, दाङ   150     0  

33  प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण भगवानपरु, िाुँके   200     61.6  

34  प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण गणेशपरु, कर्पलवस्त ु  200     34.04  

35  प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण िटुवल, रुपन्त्देही   200     60  

36  प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण र्पपलडाुँडा, पाल्पा   200     0  

37  प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण शाम्न्त्तपरु, गलु्मी   125     40.5  

38  प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण र्ारापानी, अघािखाुँर्ी   81     20.2  

39  प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण जाङ, रुकुम पूवि   150     80  

40  प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण र्जुाठाुँटी, प्यूठान   176     0  

41  िार्र्क प्रहरी सरुिा रे्कजाुँर् पोष्ट र्नमािण   40     0  

42  
सैनामैना देम्ख सालझण्डी सबम र्भ.एम.एस.र्सस्टममा 
कबप्यार्टवल हनुेगरी र्स.र्स.र्ट.र्भ. प्रणार्लको जडान  

 150  
   

0  

43  प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्र प्रम्शिाथी व्यारेक र्नमािण   100     0  

44  
प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्रको कबपाउण्ड र र्डउटी कि 
र्नमािण  

 66.5  
   

0  

45  प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण   750     0  

46  प्रदेश प्रहरी कायािलय दाङ्गको सौर्ालय र्नमािण   20     0  

47  प्रहरी कायािलय पररसरमा सांरर्ना र्नमािण   200     0  

48  प्रदेश स्तरीय सूरिा गोष्ठी   30     0  

49  कारागारहरुको पररसरमा सांरर्ना र्नमािण   60     0  

 
 
8.11 आर्थिक वर्ि २०७७/७८को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण    (रु. हजारमा) 
क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम  प्रर्तशत 

1. र्वर्वर्    
     
     
 
 

8.12 आ.व. २०७8/७9 मा २०७८ पौर्सबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 पाल्पा, िाुँके र कर्पलवस्तमुा म्जल्ला स्तरीय सरुिा व्यवस्थापन गोष्ठी सबपन्न गररएको । जसिाट 

म्जल्लाको सूरिा अवस्थाको जानकारी प्राप्त भएको, भार्व रणनीर्त र प्रदेश सरकारको भरु्मका 
सबिन्त्र्मा स्पष्ट भएको ।  

 प्रदेशको र्हत एवां प्रर्तष्ठा अर्भवृर्द्धमा योगदान परु् याउन े५7 जनालाई प्रदेश पदकिाट र्िभरु्र्त हनु े
महानभुावहरुलाई प्रदेश सरकारका तर्ि िाट प्रदान गररन ेप्रदेश पदकिाट र्वभरु्र्त गररएको । यसिाट 

(स्रोतिः आन्त्तररक मार्मला तथा सिार मन्त्रालय) 

 

(स्रोतिः आन्त्तररक मार्मला तथा सिार मन्त्रालय) 
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प्रदेशको गौरि िढ्नकुा साथै इमान्त्दार, नैर्तकवान र राष्ट्रसेवामा लागेका महानभुावलाई प्ररेणा 
र्मलेको। 

 प्रदेश सरकारका गर्तर्वर्र्हरु समेर्टएको टेर्लर्भजन कायिक्रम समरृ्द्धका पाईला उत्पादन र प्रशारण 
गनि सबझौता भई नेपाल टेर्लर्भजन कोहलपरुवाट साप्तार्हक रुपमा कायिक्रम प्रशारण भईरहेको ।  

 एर्.एम. रेर्डयोसुँग सहकायि अनदुान अन्त्तगित प्रदेश सरकारका गर्तर्वर्र्हरु समेर्टएका रेर्डयो 
कायिक्रमहरु प्रशारण भैरहेको ।  

 िन्त्िका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरुको उपर्ार प्रर्क्रयालाई र्नरन्त्तरता प्रदान गररएको । 
यसले िन्त्ि र्पर्डतको र्पडालई कम गनि सहयोग गरी राज्यप्रर्त नागररक र्वश्वास अर्भवृर्द्धमा टेवा 
पगेुको । 

 हेर्लप्याड र्नमािण, प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण, कारागारहरुमा सांरर्ना र्नमािण, प्रहरी 
कायािलयहरुको पररसरमा सांरर्ना र्नमािण तथा िार्र्क प्रहरी र्वट र्नमािणको लार्ग रकम वण्डा गरर 
सबिम्न्त्र्त प्रशासन/प्रहरी कायािलयहरुमा िजेट अम्ख्तयारी पठाईएको ।  

 गलु्मीको शाम्न्त्तपरु र रोल्पाको कोटगाुँउमा नवर्नर्मित प्रदेश प्रहरी ईकाई भवनको र्नमािण सबपन्न भई 
उद्घाटन समेत गररएको ।  
 

8.13 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई  

 

 मन्त्रालय मातहत प्रादेम्शक इकाई तथा कायािलयहरू नहुुँदा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा कदठनाई 

भएको   

 
 कायिक्रम सांशोर्न तथा िजेट अम्ख्तयारी ददने वतिमान प्रावर्ान/प्रर्क्रया लामो रहेको  

  

 

 प्रहरीको समायोजन भइ प्रदेश मातहतमा नआएकोले िजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा समस्या  

देम्खएको    

 

 सांघीय इकाइलाई अम्ख्तयारी ददने प्रर्क्रया घमुाउरो भएको हुुँदा अम्ख्तयारी र्ढला प्रदान हनुे जसले 
गदाि कायािक्रम कायािन्त्वयनमा समस्या परेको     

    8.14 समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम  

 प्रदेश मार्मला सूर्ना केन्त्रमा जनशम्क्त व्यवस्थाका लार्ग मन्त्रालयस्तरीय O&M सर्मर्तको िैठकिाट 
र्सर्ाररस गरी आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालयमा सहमती माग गरी पठाईएको। 

 अन्त्य समस्या समार्ानका लार्ग प्रदेश स्तरीय र्वकास समार्ान सर्मर्तको िैठकमा समस्या प्रस्ततु गने 
गररएको । 
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पररच्छेद-९ 
उजाि, जलश्रोत तथा र्सांर्ाई मन्त्रालय 

9.1 पषृ्ठभरू्म 
प्रदेश सरकारको सोर् " समदृ्ध लमु्बिनी : आत्मर्नभिर प्रदेश "  भने्न सोर्का साथ सांर्वर्ानको अनसूुर्ी -४ वमोम्जम 
नवलपरासी [िदिघाट ससु्ता पम्िम], रूपन्त्देही,  कर्पलिस्त,ु पाल्पा, अघािखाुँर्ी, गलु्मी, पूवी रूकुम, रोल्पा, प्यूठान, 

दाङ, िाुँके, िददिया गरी िाह्र म्जल्लाहरुको प्रर्तर्नर्र्त्व गदै  लमु्बिनी प्रदेशको स्थापना भएको छ ।प्रदेश सरकारको 
एक अांग यस उजाि, जलश्रोत तथा र्सांर्ाई मन्त्रालयको मूल ध्यय भनेको यस प्रदेशमा िसोवास गने 
नागररकहरुको प्राथर्मक आवश्यकतालाई समयानकूुल परुा गदै जनतालाई सरकारको जनतामा र्नर्हत कायिको 
अनभुरू्त ददलाउन ुहो । यसै सन्त्दभिमा लमु्बिनी प्रदेशको उजाि, जलश्रोत तथा र्सांर्ाई मन्त्रालयले र्ाल ुआ.ि. 
२०७८/०७९ िाट उत्पादन र र्वतरणलाई प्राथर्मकतामा राखी दिता अर्भिदृदका साथै भइरहेका सांरर्नाको 
Rehabilitation उज्यालो लमु्बिनी प्रदेश कायिक्रम सरुु गरर आगामी ५ वर्ि र्भरमा प्रदेशलाई र्वद्यतुमा पूणि 
आत्मर्नभिर प्रदेश िनाउने अवर्ारणा तयार पारेको छ । 

लमु्बिनी प्रदेशका १२ म्जल्लाहरुमध्ये भौगोर्लक जर्टलताका कारण तराई िेरको तलुनामा पहाडी िेरका 
म्जल्लाहरुमा र्वद्यरु्तकरण कम भएको पाईन्त्छ । नेपाल र्िद्यतु प्रार्र्करणको त्याांकका  आर्ारमा रोल्पा तथा 
पूवी रुकुममा सवै भन्त्दा कम र्वद्यतुीकरण भएको देम्खन्त्छ।हाल यस प्रदेशमा जलर्वद्यतु िाट ३६.४५ 
मेघावाट, सौयि र्वद्यतु िाट ९.६ मेघावाट र हाईर्ब्रड प्रर्वर्र्िाट ०.०२५ मेघावाट र्वद्यतु उत्पादन भईरहेको 
छ। 

यस प्रदेशमा रहेका र्नमािणार्र्न र्वद्यतु आयोजनाहरुमध्ये र्नकट भर्वश्यमै जलर्वद्यतु आयोजनावाट १५.९९ 
मेघावाट र सौयि र्वद्यतु आयोजनावाट १६.९० मेघावाट गरी जबमा ३२.८९ मेघावाट थप र्वद्यतु उत्पादन 
हनुे देम्खन्त्छ ।साथै यस प्रदेशमा नेपाल सरकारको िास्केटमा रहेका साना जलर्वद्यतु आयोजनाहरु िाट कररव 
८४.४२  मेघावाट र सबभार्वत ठूला जलर्वद्यतु आयोजनाहरुवाट कररव ३००० मेघावाट र्वद्यतु उत्पादन 
हनुकुा साथै जलाशययकु्त आयोजनावाट र्सांर्ाई प्रणार्ल र्वस्तार तथा पयिटन प्रविद्धन समेत गनि सर्कन े
सबभावना समेत रहेको छ ।  

 र्वद्यतुको पहुुँर् नपगेुका वस्ती तथा समदुायहरुको पर्हर्ान गरी नेपाल र्वद्यतु प्रार्र्करणको सहकायिमा 
आवश्यक्ता अनसुार र्वद्यतु लाईन र्वस्तार तथा भौगोर्लक कदठनाई वा अन्त्य कारणवाट तत्काल र्वद्यतु लाईन 
र्वस्तार गनि सबभव नभएका स्थानहरुको ऊजाि सांकटलाई समार्ान गनि िैकम्ल्पक ऊजािको माध्यामवाट 
दूरदराजका वस्तीहरुको घरघरमा उज्यालो परु् याउने लि सर्हत उज्यालो प्रदेशिः लमु्बिनी प्रदेश भने्न नाराका 
साथ जलर्वद्यतु, लघ ुतथा साना जलर्वद्यतु, सौयि र्वद्यतु आयोजनाहरुको सबभाव्यता अध्ययन गरी र्नमािण कायि 
अम्घ िढाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकार अम्घ िर्ढरहेको छ ।  

यस प्रदेश अन्त्तगित रहेको कररव ६ लाख ५५ हजार हेक्टर र्सांर्ाईयोग्य जर्मनमध्ये सरदर ५७ प्रर्तशत भ-ू
भागमा मार र्सांर्ाई सरु्वर्ा उपलब्र् छ भन े२० प्रर्तशत भ-ूभागमा मार िाहै मर्हना र्सर्ाईं सेवा उपभोग 
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गनि सर्कने अवस्था रहेको छ ।प्रदेशको आर्थिक, सामाम्जक तथा वातावरणीय प्रभावलाई समेत अनकुुर्लत गदै 
पानीको अर्र्कतम उपाभोग मार्ि त कृर्र्को उत्पादकत्व िरृ्द्ध गरी समग्र आर्थिक िरृ्द्धमा टेवा परु् याउने तथा 
जलउत्पन्न प्रकोपको व्यवस्थापन तथा न्त्यूर्नकरण गरी िातावरणीय ददगोपना कायम गने प्रदेश सरकारको 
सोंर्लाई मूति रुप ददनको लार्ग उजाि, जलश्रोत र र्सांर्ाई मार हेने गरी छुटै्ट मन्त्रालयको स्थापना गरी 
कृर्र्को आर्ारिः र्सांर्ाईको र्वकास भने्न मूल नाराका साथ आफ्ना कामकारिाहीहरु अगाडी िढाईरहेको 
अवस्था छ । 

प्रदेश सरकार स्थापना भएपिात १२ िटै म्जल्लामा र्सांर्ाई सबवन्त्र्ी र्वर्यगत र्डर्भजन कायािलयहरु स्थापना 
गरी उक्त कायािलयहरु मार्ि त १७७ वटा र्सांर्ाई महुान/िाुँर् र्नमािण सबपन्न भईसकेका छन । तराईका ३ 
म्जल्लामा भरू्मगत र्सांर्ाई कायािलयहरु मार्ि त १५० वटा र्डप ट्यवेुल र्सांर्ाई प्रणालीको र्वकास समेत 
भईसकेको अवस्था छ ।प्रदेशस्तरिाट सिार्लत उक्त र्सांर्ाई आयोजनाहरुिाट हालसबम ७६५२ हेक्टर थप 
जर्मनमा र्सांर्ाई सेवा र्वस्तार भएको छ ।िर्ाियाममा हनुसक्ने िाढी तथा खेतीयोग्य जर्मनको कटान 
र्नयन्त्रण गनिको लार्ग कररव ५५ र्क.र्म. नदी र्नयन्त्रण कायि सबपन्न भई त्यसिाट कररव १२०० हेक्टर 
जर्मन उकास भएको छ भने ७२६३ अर्त जोम्खमयकु्त घरवस्ती सांरिण हनुका साथै ६२८ खेर्तयोग्य 
जर्मनको समेत सांरिण भएको छ। 

       कृर्र्को प्रमखु आर्ारको रुपमा रहेको र्सांर्ाइ सेवाको लार्ग सतह र्सांर्ाइ योजनाका अर्तररत्त र्लफ्ट, नयाुँ 
प्रर्वर्र्मा आर्ाररत र्सांर्ाइ, भरू्मगत र्सांर्ाइ, जलासय र्नमािण तथा पोखरी सांरिण गरी जलवाय ु पररवतिनको 
असरलाई न्त्यूनीकरण गने तथा सौयि र वायो ग्यास जस्ता वैकम्ल्पक उजािको उत्पादन गदै उजािको न्त्यूनतम  

पहुुँर् सरु्नम्ित गरी उज्यालो प्रदेश को रुपमा स्थार्पत गराउने उदेश्य रहेको छ । 
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9.2 सांगठन सांरर्ना  तथा जनशम्क्त  र्ववरण  
9.2.1 दरवन्त्दी र पदपूतीको अवस्था (मातहत कायािलय समेत) 

                                                        प्रदेश सरकार 

लमु्बिनी प्रदेश  

ऊजाि, जलश्रोत तथा र्सांर्ाइ मन्त्रालयको सांगठन सांरर्ना 

मन्त्री र्नजी सम्र्वालय 

अर्र्कृत सातौं/आठौं (प्र./सा.प्र.)- १ 

सहायक पाुँर्ौ/अर्र्कृत छैटौं (प्र./सा.प्र.)- १ 

 सम्र्व 

रा.प.प्र. (इम्न्त्जर्नयररङ्ग/र्सर्भल समूह)-१ 

सहायक पाुँर्ौ/अर्र्कृत छैटौं (प्र./सा.प्र.)- १ 

 

र्सांर्ाइ तथा जलउत्पन्त् न व्यवस्थापन शाखा 
ई. सातौं/आठौं (इम्न्त्ज./र्स./इरर.)-1 

सि-ई. पाुँर्ौं/छैटौं (इम्न्त्ज./र्स./इरर.)-1 

 

जलश्रोत तथा र्सांर्ाइ र्वकास महाशाखा 
र्सर्डई नवौं/दशौं (इम्न्त्ज./र्स./इरर.)- १ 

योजना अनगुमन शाखा 
ई. सातौं/आठौं (इम्न्त्ज./र्स./इरर.)-2 

ई. सातौं/आठौं (इम्न्त्ज./एग.ृइरर.)-1 

मे.सि-ई. पाुँर्ौं/छैटौं (इम्न्त्ज./मे./र्न.उ.सां.)-1 

 

ऊजाि महाशाखा 
र्सर्डई नवौं/दशौं (इम्न्त्ज.- म्जयो./हा.म्ज. वा 

इले./ज.इ.)-१ 

 

ऊजाि र्वकास शाखा 
ई. सातौं/आठौं (इम्न्त्ज./इले./ज.इ.)-1 

ई. सातौं/आठौं (इम्न्त्ज./र्स./हा.पा.)-1 

ई. सातौं/आठौं (इम्न्त्ज./म्जयो./हा.म्ज.)-1 

मे.ई. सातौं/आठौं (इम्न्त्ज./मे./र्न.उ.सां.)-1 

सि-ई. पाुँर्ौं/अ.छैटौं (इम्न्त्ज./इले./ज.इ.)-1 

सि-ई. पाुँर्ौं/अ.छैटौं (इम्न्त्ज./र्स./हा.पा.)-1 

प्रशासन महाशाखा 
अर्र्कृत नवौं/दशौं/ (प्र/सा.प्र.)-१ 

 

प्रशासन शाखा 
अर्र्कृत सातौं/आठौं (प्र./सा.प्र.)- १ 

कबप्यटुर अ. पाुँर्ौ/अर्र्कृत छैटौं (र्वर्वर्)- १ 

सहायक र्ौथो/पाुँर्ौ (प्र./सा.प्र.)-1 
ह.स.र्ा.- 3 

का.स. - 3 

आर्थिक प्रशासन शाखा 
अर्र्कृत सातौं/आठौं (प्र./लेखा)- १ 

सहायक र्ौथो/पाुँर्ौ (प्र./लेखा)-1 
 

कानून शाखा 
कानून अर्र्कृत (न्त्याय/कानून) - 1 
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9.2.2 दरिन्त्दी तेररज र पदपूर्तिको अवस्था: 

र्स.नां. पद सेवा समूह उप-समूह तह/शे्रणी 
जबमा 

स्वीकृत पदपूर्ति ररक्त 

1 
सम्र्व इम्न्त्ज. र्सर्भल   रा.प.प्रथम 1 1 0 

2 अर्र्कृत प्रशासन सा.प्र.   अर्र्कृत नवौं/दशौं 1 0 1 

3 र्स.र्ड.ई. इम्न्त्ज. र्सर्भल ईररगेशन अर्र्कृत नवौं/दशौं 13 10 3 

4 र्स.र्ड.ई. इम्न्त्ज. म्जयोलोजी हा.म्ज. अर्र्कृत नवौं/दशौं 4 3 1 

5 
र्स.र्ड.ई.एग ृ इम्न्त्ज. 

एग्री 
इररगेशन   अर्र्कृत नवौं/दशौं 

2 2 0 

6 
अर्र्कृत प्रशासन सा.प्र.   

अर्र्कृत 
सातौं/आठौं 

2 1 1 

7 
कानून अर्र्कृत न्त्याय कानून   

अर्र्कृत 
सातौं/आठौं 

1 0 1 

8 
लेखा अर्र्कृत प्रशासन लेखा   

अर्र्कृत 
सातौं/आठौं 

1 0 1 

9 
इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. र्सर्भल इररगेशन 

अर्र्कृत 
सातौं/आठौं 

39 28 11 

10 
इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. र्सर्भल हा.पा. 

अर्र्कृत 
सातौं/आठौं 

1 0 1 

11 
इम्न्त्जर्नयर एग ृ इम्न्त्ज. 

एग ृ
इररगेशन   

अर्र्कृत 
सातौं/आठौं 

5 4 1 

12 
इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. मेकार्नकल र्न.उ.सां. 

अर्र्कृत 
सातौं/आठौं 

1 0 1 

13 
इलेम्क्िकल इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. इले. जन.इले. 

अर्र्कृत 
सातौं/आठौं 

1 1 0 

14 
हाइड्रोम्जयोलोम्जष्ट इम्न्त्ज. म्जयोलोजी हा.म्ज. 

अर्र्कृत 
सातौं/आठौं 

7 4 3 
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र्स.नां. पद सेवा समूह उप-समूह तह/शे्रणी 
जबमा 

स्वीकृत पदपूर्ति ररक्त 

15 सहायक/अर्र्कृत प्रशासन सा.प्र.   स.पार्ौं/अ.छैटौं 20 16 4 

16 सहायक/अर्र्कृत प्रशासन लेखा   स.पार्ौं/अ.छैटौं 18 17 1 

17 कबप्यटुर अपरेटर र्वर्वर्     स.पार्ौं/अ.छैटौं 9 6 3 

18 सि-इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. र्सर्भल इररगेशन स.पार्ौं/अ.छैटौं 61 48 13 

19 सि-इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. र्सर्भल हा.पा. स.पार्ौं/अ.छैटौं 1 0 1 

20 मे. सि-इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. मेकार्नकल र्न.उ.सां. स.पार्ौं/अ.छैटौं 1 0 1 

21 सि-इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. इले. जन.इले. स.पार्ौं/अ.छैटौं 1 0 1 

22 
र्स.ए.ओ. इम्न्त्ज. 

एग ृ
इररगेशन   स.पार्ौं/अ.छैटौं 

9 4 5 

23 
अर्सस्टेन्त्ट ग्राउन्त्ड वाटर 
हा.म्ज. इम्न्त्ज. म्जयोलोजी हा.म्ज. स.पार्ौं/अ.छैटौं 

3 1 2 

24 र्सर्नयर मेकार्नक्स इम्न्त्ज. मेकार्नकल र्न.उ.सां. स.पार्ौं/अ.छैटौं 3 3 0 

25 इलेम्क्िकल ओभरर्सयर इम्न्त्ज. इले. जन.इले. स.पार्ौं/अ.छैटौं 3 3 0 

26 सहायक प्रशासन सा.प्र.   स.र्ौथौ/पार्ौं 1 1 0 

27 सह लेखापाल प्रशासन लेखा   स.र्ौथौ/पार्ौं 1 0 1 

28 सहायक कबप्यटुर अपरेटर र्वर्वर्       3 1 2 

29 
असोर्सयट अगिनाइजर इम्न्त्ज. 

एग्री 
इररगेशन   स.र्ौथौ/पार्ौं 

5 4 1 

30 ह.स.र्ा.         21 21 0 

31 का.स.         38 38 0 

  जबमा         277 218 59 
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9.3 तयार भएको ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्र्को र्ववरण 
 

 

9.4 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 
(रु. हजारमा) 

 
 
 
9.5 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को पसु मसान्त्तसबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

 

 
9.6 नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
का.िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 मझौला तथा वैकम्ल्पक प्रर्वर्र्मा आर्ाररत 
र्सांर्ाइ आयोजना 

275 वटा आयोजना मध्ये 144 वटा 
खररद प्रकृयामा गएको, 120 वटा 
कायािन्त्वयन भैरहेको र 10 वटा सबपन्त् न 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोजन िजेट 207८ पसुसबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 234347 86791 37.03 

पुुँजीगत 3395900 650197 19.14 

जबमा 3630274 736988 28.08 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 
कैर्र्यत 

1.  
प्रदेश सरकार  372574  

 

2.  
नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 2305800 249845 

 

3.  
नेपाल सरकार सशति अनदुान 951900 109558 

 

4.  
नेपाल सरकार समपरुक अनदुान 0  

 

5.  
नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान 0  

 

स्रोतिःप्रदेश लेखा र्नयन्त्रक 
कायािलय) 
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नीर्त तथा 
का.िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

भैसकेको र 1 वटा कायािन्त्वयन हनु 
नसकेको । 

 र्सांर्ाइ आयोजना ममित सरु्ार तथा र्वस्तार 62 वटा आयोजनाहरु मध्ये 20 वटा 
खररद प्रकृयामा गएको, 37 वटा 
कायािन्त्वयन भैरहेको र 5 वटा आयोजना 
हाल सबम सबपन्त् न भैसकेको ।  

 जल उत्पन्त् न प्रकोम न्त्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन 117 वटा आयोजना मध्ये 61 वटा खररद 
प्रकृयामा गएको, 53 वटा कायािन्त्वयन 
भैरहेको र 3 वटा सबपन्त् न भैसकेको । 

 भरू्मगत स्यालो तथा डीप ट्यूवेल र्सांर्ाइ 171 वटा आयोजना मध्ये 96 वटा खररद 
प्रकृयामा गएको, 74 वटा कायािन्त्वयन 
भैरहेको र 1 वटा सबपन्त् न भैसकेको । 

 जलासय र्नमािण तथा पोखरी सांरिण 1 वटा आयोजना मध्ये खररद प्रकृयामा 
गएको 

 ग्रार्मण, सामदुार्यक एवां कृर्र् उद्योग-औद्योर्गक 
र्वद्यतुीकरण तथा काठको पोल र्वस्तापन, 

र्वतरण प्रणाली सरु्ार  

वार्र्िक वजेट 26000000  र्वर्नयोजन 
भएकोमा हाल सबमा 15 प्रर्तशत भौर्तक 
प्रगर्त भएको ।  

 

िान्त्सर्मिर खररद २५-२०० के.र्भ.ए. सबम 

वार्र्िक वजेट 15000000 र्वर्नयोजन 
भएकोमा हाल सबम 50 प्रर्तशत भौर्तक 
प्रगर्त भएको ।  

 घरेल ुसौयि ऊजाि प्रणाली जडान कायि 

 

वार्र्िक वजेट 5000000 र्वर्नयोजन 
भएकोमा हालसबम 15 प्रर्तशत भौर्तक 
प्रगर्त भएको ।  

 सरु्ाररएको र्लुो तथा Induction र्लुो प्रर्वर्र् 
जडान 

 

15000000 वार्र्िक वजेट र्वर्नयोजन 
भएकोमा हालसबम 15 प्रर्तशत भौर्तक 
प्रगर्त भएको ।  

 सौयि ऊजाि प्रर्वर्र् (र्ग्रडमा आिद्ध नेटर्मटररङ्ग 
तथा अर्र्ग्रड सोलार ब्याकअप) प्रणाली जडान  

 

5000000 वार्र्िक वजेट र्वर्नयोजन 
भएकोमा हालसबम 15 प्रर्तशत भौर्तक 
प्रगर्त भएको ।  

 वायोग्यास प्रणाली र्नमािण तथा जडान 

 

5000000 वार्र्िक वजेट र्वर्नयोजन 
भएकोमा हालसबम 15 प्रर्तशत भौर्तक 
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नीर्त तथा 
का.िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

प्रगर्त भएको । 

 लघ ु तथा साना जलर्वद्यतु ममित सबभार तथा 
सांर्ालन 

3000000 वार्र्िक वजेट र्वर्नयोजन 
भएकोमा हालसबम 5 प्रर्तशत भौर्तक 
प्रगर्त भएको । 

 जल र्वद्यतु,लघ ु जलर्वद्यतु, वाय ु एवां 
वायोग्यासमा आर्ाररत आयोजना सबिम्न्त्र् 
त्याांक सांकलन, अध्ययन, नीर्त, काननु र्नमािण, 
कायिर्वर्र् तजुिमा तथा अन्त्य पुुँजीगत अध्ययन 
परामशि कायिहरु 

3000000 वार्र्िक वजेट र्वर्नयोजन 
भएकोमा हालसबम 5 प्रर्तशत भौर्तक 
प्रगर्त भएको । 

 

साविजर्नक र्नकायहरुमा ईनम्जि अर्डट 

1000000 वार्र्िक वजेट र्वर्नयोजन 
भएकोमा हालसबम 10 प्रर्तशत भौर्तक 
प्रगर्त भएको । 

 
ऊजाि दिता कायिक्रम 

1000000 वार्र्िक वजेट र्वर्नयोजन 
भएकोमा हालसबम 10 प्रर्तशत भौर्तक 
प्रगर्त भएको । 

 नवीकरणीय ऊजाि प्रर्वर्र् जडान 
(वायोग्यास/र्वद्यतुीय र्लुो/सरु्ाररएको र्लुो/सौयि 
ऊजाि/वाय ु ऊजाि/र्मनी र्ग्रड साना जलर्वद्यतु) 
अन्त्य साविजर्नक र्नमािण 

8000000 वार्र्िक वजेट र्वर्नयोजन 
भएकोमा हालसबम 25 प्रर्तशत भौर्तक 
प्रगर्त भएको । 

 
9.7 आ.व. २०७७/७८ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट खर्ि खर्ि % 
जलस्रोत तथा र्सर्ाइ 

1.  
मझौला तथा वैकम्ल्पक प्रर्वर्र्मा 
आर्ाररत र्सांर्ाइ आयोजना 

275 899200 10 3.6 107398 11.94 

2.  
र्सांर्ाइ आयोजना ममित सरु्ार तथा 
र्वस्तार 

62 404900 5 8 20416 
5.04 
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क्र.स. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट खर्ि खर्ि % 

3.  
जल उत्पन्त् न प्रकोम न्त्यूनीकरण तथा 
ब्यवस्थापन 

117 517000 3 2.5 98911 
19.13 

 

4.  
भरू्मगत स्यालो तथा डीप ट्यूवेल 
र्सांर्ाइ 

171 438400 1 .5 23120 5.27 

5.  जलासय र्नमािण तथा पोखरी सांरिण 1 15000 0 0 0 0 

 
 
 
9.8 आ.व. २०७७/७८ मा २०७७ पसु मसान्त्तसबमसबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 

(क) महत्वपूणि कायिको र्ववरण (िुुँदागत रुपमा) मखु्य उपलम्व्र्हरु 

 १०६ हे. जर्मनमा थप र्सांर्ाइ सरु्वर्ा पगेुको 

 ११८४ हे. जर्मनको र्सांर्ाइ सांरर्ना सदुृढीकरण गरेको 

 ५२ हे. जर्मन उकास भएको 

 तट्िन्त्र्िाट ८७६ घर तथा १३१ हे. खेर्तयोग्य जर्मन सरुम्ित भएको 

 साविजर्नक सबपर्तहरु, र्वद्यालय, िाटो, पलु, मम्न्त्दर आददको सांरिण भएको 

 र्वद्यतु ऐन,  र्सांर्ाइ ऐनको मस्यौदा तयार गररएको 

 

9.9 र्नर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्याहरु 
 सांघीय सरकारिाट हस्ताम्न्त्रत कायािन्त्वयनमा रहेका ४९ वटा योजनाहरु वार्र्िक कायिक्रममा छुट भएको।   

 सांघीय सरकारिाट हस्ताम्न्त्रत योजनाहरुमा न्त्यून िजेट व्यवस्थापन भएको ( ठेक्का बयाद रै्र मशान्त्त सबम 
मार)। 

 क्रमागत प्रदेश समार्नकरण अजदुान तर्ि का योजनाहरुमा न्त्यून िजेट र्िर्नयोजन भएको हदुा अपेम्िकृत 
प्रगर्त हनु नसकेको। 

 िार्ढ पर्हरो ढुवानका कारण र्सांर्ाइका सांरर्नाहरुमा िर्त पगु्नकुो साथै वम्स्त र भौर्तक सांरर्ना 
जोम्खममा रहेका। 

 म्जल्लागत कायािलयहरुमा मौजदुा सवारी सार्नहरु र्नकै परुाना र म्जणि भएको। 

(स्रोतिःउजाि जलस्रोत तथा र्सांर्ाइ मन्त्रालय) 
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9.10 कायािन्त्वयनमा ल्याइएका राम्रा अवर्ारणाहरु (Good Practices) 
 आयोजना कायािन्त्वयनको शरुुवाती समयमै स्थानीय जनप्रर्तर्नर्र् लाभग्राही र सबिम्न्त्र्त सरोकारवालसुँग 

र्नमािण स्थलमै छलर्ल र परामशि गने नीर्त अवलबिन गररएको। यसले गदाि र्नमािण कायिमा सहजता 
भईरहेको।   

 जलाशययकु्त र्सांर्ाइ आयोजनाको सर्ल नमूना आयोजना सञ् र्ालन गररएको। 

 र्नमािण कायि को Test Sample हरु कायािलयले आरै् Collect गरर गणुस्तर पररिण गराएको| 

 सवै कायािलयहरु र्वदु्धतीय प्रर्वर्र्मैर्र िनाइएको। 

 “उज्यालो प्रदेश: लमु्बिनी प्रदेश” को अवर्ारणा तयार गररएको। 

 “कृर्र्को आर्ार: र्सांर्ाइमा सरु्ार” को नाराका साथ कायिक्रमहरु कायािन्त्वनमा लर्गएको। 
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पररच्छेद-१० 
वन, वातावरण तथा भ-ूसांरिण मन्त्रालय 

10.1 पषृ्ठभमूी 
नेपालको सांर्वर्ानले लमु्बिनी प्रदेशमा वन वन्त्यजन्त्त ुजैर्िक र्िर्िर्ता तथा वातावरण िेरको र्वकास, र्वस्तार र समरृ्द्ध 

गने म्जबमेवारी रहेको यस मन्त्रालय स्थापना भई सिालनमा रहेको छ।प्रदेश र्भरको वातावरणीय सांरिण तथा 
स्वच्छता सबिन्त्र्ी प्रर्वर्र् र्वकास र व्यवस्थापन, वन, वनस्पर्त, वन्त्यजन्त्त,ु जैर्वक र्वर्वर्ता, जलार्ार 

व्यवस्थापनसबिन्त्र्ी र्नयमन र व्यवस्थापन, वातावरणीय िेरको अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, िमता अर्भवरृ्द्ध र र्नयमन 
गने यस मन्त्रालयको मखु्य म्जबमेवारी रहेको छ ।  

10.2 दीघिकालीन सोर् 
वातावरणीय सन्त्तलुन कायम राख्दै रोजगारी र आयआजिन हनुेगरी वनको ददगो व्यवस्थापनगदै जर्डिटुी तथा 
गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको व्यावसार्यक उत्पादन तथा प्रशोर्न मार्ि त अथितन्त्रमा योगदान। 

 

10.3 लक्ष्य 
वनपैदावारहरूको समूम्र्त प्रयोग, जैर्वक र्वर्वर्ता र जलार्ारको सममु्र्त सांरिण, व्यिस्थापन र सदपुयोगिाट 
वातावरणीय सन्त्तलुन कायम गदै रोजगारी र आयआजिनमा वृर्द्ध गने। 

जर्डिटुी तथा तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको व्यावसार्यक उत्पादन तथा प्रवद्धिन गनुिका साथै आय र रोजगारी 
िढाउने। 

 

10.4 रणनीर्त 
 वनसबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, कानून र उपयकु्त सांरर्ना िनाउने। 

 र्वद्यमान वनिेर कायम राखीउत्पादकत्व वृर्द्धका लार्ग वनको सहभार्गतामूलक, ददगो एवम ् वैज्ञार्नक 
व्यवस्थापन गने। 

 जैर्वक र्वर्वर्ता र जलार्ारको ददगो व्यवस्थापन र उपयोगमा स्थानीय समदुायको पहुुँर् वृर्द्ध गने एवम ्
पयािपयिटनका आर्ार िेरहरूलाई पनु:स्थापना तथा पनु:र्नमािण गने। 

 जलवाय ुपररवतिनका असर तथा वायू प्रदरु्णलाई मध्यनजर राख्दै वातावरण सांरिण गने। 

 र्नजी तथा कृर्र् वन र्वकास तथा र्वस्तार गरी जलवाय ु पररवतिन न्त्यूनीकरणमा योगदान गनुिका साथै 
कृर्कको आबदानी तथा रोजगारीमा वृर्द्ध गने । 

 भौगोर्लक र्वशरे्ता अनरुूप जर्डिटुी तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको व्यावसार्यक खेतीलाई प्रोत्साहन गने। 

 जडीिटुी तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको लार्ग आन्त्तररक र िाह् य िजार प्रवद्धिन गने।  
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10.5 उद्दशे्यहरु 
 दीगो एवम ्वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापनिारा वन िेरको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृर्द्ध गनुि। 

 जैर्वक र्वर्वर्ता र स्रोतको सांरिणलगायत वातावरणीय सेवािाट प्राप्त हनुे लाभ वृर्द्ध गदै न्त्यायोम्र्त 
र्वतरण सरु्नम्ित गनुि । 

 जर्डिटुीहरूको तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको व्यावसार्यक खेती गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवृर्द्ध 
सर्हत रोजगारी र्सजिना गनुि। 

 जर्डिटुी तथा तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारमा आर्ाररत उद्योगहरूको स्थापना, मूल्य अर्भवृर्द्ध तथा र्नयाित 
प्रवद्धिन गनुि। 

 दीगो र्वकासको लक्ष्य हार्सल गनि वातावरण सांरिण गराउन ु। 

 वनजन्त्य वस्तकुो उत्पादन र्वस्तार र यसमा आर्ाररत उद्योगहरू स्थापना गरी रोजगारी र्सजिना गनुि। 

 भ÷ूस्खलन र्नयन्त्रण र भ÷ूसांरिण कायम गदै वातावरणीय सन्त्तलुन कायम गनुि। 

 जलवायू पररवतिनका नकारात्मक प्रभाव न्त्यूनीकरण तथा अनकूुलन र र्वपद् जोम्खम न्त्यूनीकरणका उपाय 
अवलबिन गदै जल, जलस्रोत तथा भरू्मको सांरिणिाट भरू्मको उत्पादकत्व वृर्द्ध गनि जलार्ार िेरको 
एर्ककृत सांरिण र व्यवस्थापन गनुि । 

 हररत र्वकासको अवर्ारणा अनरुूप मानवीय र्क्रयाकलाप र र्वकास प्रर्क्रयालाई जलवायू पररवतिन 
अनकूुर्लत गराउन ु। 

 िढ्दो सहरीकरणिाट उत्सम्जित प्रदरु्ण न्त्यूनीकरण गराउन ु। 

 

 10.6 कायििरे 
 प्रदेशस्तरमा वन िेरको नीर्त, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

 वन्त्यजन्त्त ुर वन पैदावार ओसारपसारसबवन्त्र्ी र्नयमन र अपरार् र्नयन्त्रण 

 वन, वनस्पर्त, वन्त्यजन्त्त ुर जैर्वक र्वर्वर्तासबिन्त्र्ी प्रादेम्शक सङ्खग्रहालय व्यवस्थापन 

 प्रदेशस्तरमा सांरिण िेर र र्रन िेरको व्यवस्थापन 

 जैर्वक र्वर्वर्ता पाकि ,हात्तीसार तथा म्र्र्डयाखानाको व्यवस्थापन 

 जर्डिटुी खेती प्रर्वर्र् प्रविद्धन, र्वस्तार तथा िजारीकरण सबिन्त्र्ी नीर्त तथा कानून तजुिमा, तथा 
कायािन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन अनसुन्त्र्ान तथा त्याङ्क सांकलन 

 वन तथा वातावरणसबिन्त्र्ी र्िर्यमा प्रार्वर्र्क सूर्ना तथा सेवा प्रिाह 

 वन अर्तक्रमण तथा वन डढेलो र्नयन्त्रण तथा रोकथाम सबवन्त्र्ी नीर्त, समन्त्वय र सहयोग 
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 प्रदेशस्तरका वनस्पर्त उद्यान तथा हवेरीयमहरुको व्यवस्थापन र वनस्पर्त पर्हर्ान तथा अर्भलेखीकरण 
सबवन्त्र्ी नीर्त र व्यवस्थापन 

 प्रदेशस्तरमा जैर्वक र्वर्वर्ताको अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, व्यवस्थपन, र्नयमन, सांरिण एवम ्लाभाांश िाुँडर्ाुँट 

 प्रदेशस्तरमा जलार्ार सांरिण तथा जलउपयोग नीर्त, प्रर्वर्र् र्वकास, व्यवस्थापन 

 प्रदेशर्भर भसू्खलन र्नयन्त्रण 

 प्रदेशस्तरमा वातावरणीय सांरिण तथा स्वच्छता सबिन्त्र्ी प्रर्वर्र् र्वकास र व्यवस्थापन 

 प्रदेशस्तरमा वातावरण सबवन्त्र्ी नीर्त, कानून, मापदण्ड, योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

 प्रदेशस्तरमा वातावरणीय सूर्ना प्रणालीको स्थापना 
 प्रदेशस्तरमा वातावरणीय जोम्खमका लार्ग तयारी तथा उद्धार 

 प्रदेशस्तरमा वातावरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, सिालन र व्यवस्थापन 

 प्रदेशस्तरमा ठोस, वाय,ु तरल, जल, ध्वर्न तथा र्िद्यतुीय लगायत प्रदरु्णको मापदण्ड र्नर्ािरण, कायािन्त्वयन, 

अनगुमन र र्नयन्त्रण 

 प्रदेशस्तरमा न्त्यून काविनमखुी तथा वातावरणमैरी र्वकास प्रर्क्रया र हररत िेर प्रवद्धिन 

 प्रदेशस्तरमा वातावरणीय सांरिण िेर तथा प्राकृर्तक सबपदाको सांरिण र सबवद्धिन 

 प्रदेशर्भर वातावरणीय िेरको अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, िमता अर्भिरृ्द्ध, वातावरणीय सशुासन तथा परीिण 

 भपूररर्र् िेर तथा वन िेरको पर्हर्ान, िगीकरण, सांरिण र व्यवस्थापन 

 सांरिण िेर पर्हर्ान र व्यवस्थापकीय पद्धर्त र्नर्ािरण 

 अन्त्तरप्रदेशीय नदी उकास तथा सडक र्कनार वृिरोपण व्यवस्थापन 

 वृिरोपणको लार्ग ददगो तथा गणुस्तरीय िीउ उत्पादन, िीउिगैँर्ा स्थापना र व्यवस्थापन 

 प्रदेशर्भर वृिरोपण तथा सबभार सबवन्त्र्ी नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

 प्रदेशर्भर जर्डिरु्ट तथा अन्त्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सबिन्त्र्ी व्यवस्थापन 

 वन्त्यजन्त्त ु र र्रार्रुुङ्गी सबवन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
आदद। 

 

10.7 दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था 
र्स.नां. मन्त्रालय/कायािलयकोनाम/ठेगाना स्वीकृत दरवन्त्दी 

सांख्या 
पदपूर्ति ररक्त 

१ वन वातावरण तथा भसूांरिण मन्त्रालय,लमु्बिनीप्रदेश  ४३ २८ १५ 

३ वन अनसुन्त्र्ान तथा प्रम्शिण केन्त्र िटुवल १० ८ २ 
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र्स.नां. मन्त्रालय/कायािलयकोनाम/ठेगाना स्वीकृत दरवन्त्दी 
सांख्या 

पदपूर्ति ररक्त 

४ वन र्नदेशनालय भैरहवा २८ २२ ६ 

५ भ ूतथा जलार्ार व्यवस्थापन कायािलय पाल्पा १७ १६ १ 

६ भतूथा जलार्ार व्य.का.दाङ्ग १७ १४ ३ 

७ र्डर्भजन वन कायािलय वाुँके 
९४ ९१ ३ 

८ र्डर्भजन वन कायािलय वददिया ७८ ७४ ४ 

९ र्डर्भजन वन कायािलय दाङ्ग(दाङ्ग) 
११० ७० ४० 

१० र्डर्भजन वन कायािलय रुकुम पूवि ३४ १९ १५ 

११ र्डर्भजन वन कायािलय रोल्पा ५५ ४१ १४ 

१२ र्डर्भजन वन कायािलय प्यूठान 
४५ ३७ ८ 

१३ र्डर्भजन वन कायािलय कर्पलवस्त ु(कर्पलवस्त)ु ९५ ९५   

१४ र्डर्भजन वन कायािलय रुपन्त्देही ९५ ८५ १० 

१५ र्डर्भजन वन कायािलय परासी ७८ ६४ १४ 

१६ र्डर्भजन वन कायािलय गलु्मी ४५ ४१ ४ 

१७ र्डर्भजन वन कायािलय अघािखाुँर्ी ५० ४५ ५ 

१८ र्डर्भजन वन कायािलय पाल्पा ६० ५४ ६ 

१९ र्डर्भजन वन कायािलय दाङ्ग देउखरुी ११० ७१ ३९ 

२० र्डर्भजन वन कायािलय कर्पलवस्त ु(गौतमिदु्ध) 
९४ ८९ ५ 

 

10.8 तयार भएका ऐन र्नयममावली तथा कायिर्िर्र्को र्ववरण 

पाररत भएका कानूनहरू 
 वातावरण सांरिण ऐन २०७७ 

 प्रदेश वन ऐन २०७८ 

प्रदेश सरकार, मम्न्त्रपररर्दिाट र मन्त्रालयिाट स्वीकृत भएका नीर्त, कायिर्वर्ी तथा र्नदेम्शकाहरू 
 वातावरण सांरिण र्नयमावली २०७७ 

 नदीजन्त्य पदाथि व्यवस्थापन कायिर्वर्ी 2075,  
 वार्र्िक कायिक्रम सांर्ालन कायिर्वर्ी 207८ 
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10.9 आव २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्ििार्र्िक र्वत्तीय प्रगती 

िजेट म्शर्िक र्वर्नयोम्जत वजेट २०७८ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु ८६0801 198282 23.035 

पमु्जगत 1006743 152269 19.12 

जबमा 1867544 350551 18.78 

 

१०.१० आव २०७८/०७९ को पसु मसान्त्तसबम मन्त्रालयको श्रोतगत आयव्यको र्ववरण 

क्र सां श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ समार्नकरण अनदुान 240727 134883 

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान ३५४६९८ ५६३६२ 

३ प्रदेश सरकार 1542123 १५९३०६ 

 

10.11 र्नर्त तथा कायिक्रमको अर्ििार्र्िक प्रगर्त 

र्नर्त तथा 
कायिक्रमको
िुुँदा नां. 

 कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

१४६ र 
१४७ 

वनको हैर्सयत तलुनात्मक रुपमा अब्िल रहेको यस प्रदेशमा 
उत्पादनशील सामदुार्यकवन, साझेदारी वन, सरकारिारा 
व्यवम्स्थत र र्क्ला वनको उत्पादन र उत्पादकत्व िढाई 
वन पैदावारमा आत्मर्नभिर हनु वन सबवद्धिन प्रणालीमा 
आर्ाररत ददगो वन व्यवस्थापन गने 

नीर्त अवलबिन गररनेछ।  

वन िेरको सांरिण र ददगो व्यवस्थापनमा र्नजी िेरको 
लगानी र्भत्र्याउन र्नजी िरेलाईसहभागी गराउुँदै लर्गनेछ। 
वनजन्त्य कच्र्ा पदाथिमा आर्ाररत उद्योगहरू सिालनका 
लार्गर्नजी िेरलाई प्रोत्साहन गररनेछ।  

 वन सबवर्िन प्रणालीमा आर्ारीत ददगो वन 
व्यवस्थापन कायिक्रममा रु ९ करोड ८७ लाख 
रकमिाट १००० हेक्टर वनमा र्थर्नङ कायि 
अगाडी िढेको तथा ८ वटा साझेदारी र २ वटा 
र्कला वनमा समेत वन व्यवस्थापनको कायिक्रम 
कायिन्त्वयन भइरहेको । 

वनमा आर्ाररत वन उद्यम र्िकास तथा 
पयािपयिटनमा आर्ारीत पयिटन प्रिर्िनका लागी 
आवश्यक सहयोग तथा सवर्लकरणका लागी 
मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान गरर सबझौताका 
लार्ग३६ वटा उद्यमहरुको र्र्ल्ड भेरीर्र्केसन 
भइरहेको । 

१४८ र 
१४९ 

प्रदेशको एकल अर्र्कारको सूर्ीमा रहेका रार्ष्ट्रय वनको 
व्यवस्थापन सबिन्त्र्मा प्रदेशकोअर्र्कार स्थापना हनु े गरी 
वन सबिन्त्र्ी कानून तजुिमा गरी कायािन्त्वयन गररनेछ। 
कवरु्लयती वन प्राप्त गने प्रर्क्रयालाई सरलीकरण गरी वन, 

२९०० सामदुार्यक वनहरुको अनगुमन 
मलु्याांकनको काम भइरहेको तथा ९६ वटा 
सामदुार्यक वनहरुमा शसुासन, लेखा तथा कायािलय 
व्यवस्थापनको तार्लम समन्न भएको । पर्हलो 
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वन उद्यम तथा पयािपयिटनको र्वकासमा र्नजी िरेको 
लगानी अर्भवृर्द्ध गररनेछ। साथै िाुँके रार्ष्ट्रय र्नकुञ्ज र 
िददियारार्ष्ट्रय र्नकुञ्जलाई पयािपयिटनको प्रमखु गन्त्तव्यका 
रुपमा र्वकास गदै लर्गनेछ ।  

वन व्यवस्थापनमा सामदुार्यक वनले पयुाएको योगदानलाई 
थप प्रोत्साहन गररनेछ।सामदुार्यक वनको सर्क्रय 
व्यवस्थापनका लार्ग उपभोक्ता समूहको िमता 
अर्भवृर्द्ध,सशुासन र अन्त्य तहसांगको समन्त्वयलाई थप 
पररष्कृत र व्यवम्स्थत गररनछे।  

पटक सिर्डर्भजनहरुमा शसुासन सदृर्ढकरण 
कायिक्रम सन्त्र्ालन भइरहेको । ३२० वटा 
किरु्लयती वन समहुहरुमा र्िपन्नमखुी कायिक्रमहरु 
सन्त्र्ालन भइरहेको । 

१५० कृर्र् िेर र्भर रहेका आली, कान्त्ला, र्कनारा तथा िाुँझो 
जग्गामा वृिारोपण मार्ि तकृर्कको आबदानी अर्भवृर्द्ध गनि 
तराई तथा र्भरी मरे्शका ६ म्जल्लाहरूमा अर्भयान के 
रुपमा "एक पार्लकािः एक नमनुा कृर्र् वन कायिक्रम" 

सिालन गररनेछ। कृर्कलाई र्निःशलु्क र्िरुवा उपलब्र् 
गराउने उद्देश्यले गत वर्ििाट प्रारबभ गररएको िहवुर्ीय 
र्िरुवा उत्पादन कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददइनछे। 

 

तराइका ६ म्जल्लाका ४८ वटा स्थार्नयतहमा  
नमनुा कृर्र् वन कायिक्रम सन्त्र्ालनको लागी र्र्ल्ड 
भेरररे्केसन तथा नक्साकां नको काम  भइरहेको 
।१७ लाख पर्हलोपटक िहिुर्र्िय र्िरुवा 
उत्पादनको काम भइरहेको । 

६ म्जल्लाले "एक पार्लकािः एक नमनुा कृर्र् वन 
कायिक्रम" कायिन्त्वयनका लागी कृर्र् वन सहजकताि 
छनोट गरर वन अनसुन्त्र्ान तथा प्रम्शिण केन्त्रले 
तार्लम समेत ददइसकेको । 

 

१५१ 
'मालार्गरी", र्टमरु' र 'तेजपात'लाई प्रदेशको मखु्य म्र्नारी 
जडीिटुीको रुपमा र्वकास,र्वस्तार र प्रवद्धिन गररनछे। 
प्रदेशका पहाडी म्जल्लाहरूमा जडीिटुी पकेट िेरको 
र्वकासगरी "एक म्जल्ला एक नमनुा जडीिटुी उत्पादन" 

कायिक्रम सिालन गररनेछ। जडीिटुी तथा गैरकाष्ठ वन 
पैदावारको ददगो सांकलन, व्यवस्थापन, िजारीकरण र उद्यम 
र्वकासिाट स्थानीय रोजगारी र प्रादेम्शक अथितन्त्रमा 
योगदान पयुाइनेछ। र्राहरूको सांरिण र पयािपयिटन मार्ि त 
स्थानीय रोजगारी र्सजिना र जीर्वकोपाजिनमा सहयोग गनि 
जगददशपरु ताल र आसपासका िेर समेटी र्रा म्शकार गनि 
र्नर्ेर् (Bird Sanctuary) घोर्णा गरीर्वर्भन्न सांरिणमखुी 
तथा पयिटन प्रवद्धिन कायिक्रम सिालन गररनछे।  

 

पाल्पामा तेजपात,दाङमा मालर्गरी तथा रोल्पा र 
प्यूठानमा र्टमरुको  र्वकास,र्वस्तार र प्रवद्धिनका 
लार्ग िहृत र्वरुवा उत्पादन कायि भइरहेको । 

र्िशेर् महत्वका ३ लाख २० हजार जर्डिटुी तथा 
गह्रकाष्ठ वन पैदावार जन्त्य र्िरुवा उत्पादनको 
काम भईरहेको । 

 

र्राहरूको सांरिण र पयािपयिटन र्वकासका लार्ग 
जगददशपरु ताल र आसपासका िेर लाई (Bird 

Sanctuary) घोर्णा गनि र्डिका कर्पलवस्तलेु 
तयार पारेको कायिक्रम सन्त्र्ालन कायिसमु्र् स्वीकृत 
गराई र्डर्पआर तयार पारीरहेको । 

१५२ र 
१५३ 

प्रदेशमा वन डढेलो र यसिाट हनुे जीउर्नको िर्तमा 
उल्लेखनीय रूपमा र्नयन्त्रण गरीवनको ियीकरण, जैर्वक 

वन डढेलो र्नयन्त्रणका लागी वन डढेलो र्नयन्त्रण 
अर्भयान कायिक्रम १४ वटा र्डर्भजन वन 
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र्वर्वर्तामा ह्रास तथा प्राकृर्तक प्रकोपलाई न्त्यून गररनछे। 
जमीनको उविराशम्क्त वृर्द्धका लार्ग प्रत्येक म्जल्ला समेट्न े
गरी कबतीमा १०० स्थानमा वन उपभोक्ता वा कृर्क 
समूहहरू मार्ि त प्राङ्गाररक मल उद्यम स्थापना गरी सिालन 
गररनेछ। 

प्रदेशका र्भरीमरे्श र मध्य पहाडका वन िाक्लो हदैु जाुँदा 
रुख र्िरुवा वृर्द्धमा प्रर्तकूलअसर पदै गएको एवां डढेलो र 
मानव-वन्त्यजन्त्त ु िन्त्िका घटना िढ्दै गएको अवस्थालाई 
कम गनि र्थर्नङ (वन पत्लाउने) अर्भयान सिालन गरी प्राप्त 
वन पैदावरलाई उद्यम र्वकासर प्रवद्धिन सुँग जोड्दै 
लर्गनेछ। 

 

कायािलयमा सन्त्र्ालनमा आई १५१ र्कर्म 
अम्ग्नरेखा र्नमािण मध्ये ६१.34 र्कर्म अम्ग्नरेखा 
र्नमािण अम्न्त्तम र्रणमा रहेको तथा अन्त्य 
कृयाकलापहरु सरुु भएको । 

वनमा हने पतपर्तङगरिाट  प्राङ्गाररक मल उद्यम 
िनाउने कायि १४ वटै र्डर्भजन वन कायािलयमा 
अगाडी िढेको  ।हालसबम ८ वटा र्डर्भजन वन 
कायािलयहरुले  पतपर्तङगरिाट  प्राङ्गाररक मल 
उद्यम र्नमािण कायि सरुु गररसकेको । 

प्रदेशभरका घना १००० हेक्टर वनिेरमार्थर्नङ 
(वन पत्लाउने) कायि गनुि पनेमा ४ र्डर्भजन वन 
कायािलयहरुले २०० हेक्टर वनिेरमा काम 
सबपन्न गरीसकेका तथा अन्त्यमा काम भइरहेको । 

१५४ र 
१५५ 

रणनीर्तक वृिारोपण योजना िनाई िगर तथा नदी उकास 
जग्गा स्थानीय समदुायकोआबदानी सांग जोडी िहआुयार्मक 
कृर्र् वन एवां वन िेरर्भर रहेका खाली र अनतु्पाददतिेरमा 
र्क्लाको रुपमा वृिारोपण गररनेछ।  

वन अर्तक्रमण पूणिरुपमा र्नर्ेर् गररनेछ। वन सबपदाको 
सांरिण सिैको साझा दार्यत्वकोरुपमा स्थार्पत गररनछे । 
वासस्थानको ददगो र महत्तम व्यवस्थापन गरी मानव 
वन्त्यजन्त्त ुिन्त्िलाई न्त्यूनीकरण गनि प्रदेश र स्थानीय तहहरू 
र्िर् सहकायि गरी र्वगतका वर्िहरूमा भन्त्दा कबतीमा दईु 
गणुाले लगानी अर्भवृर्द्ध गररनेछ। 

 

५०० हेक्टर खार्ल वनिरे,२० हेक्टर  
अर्तक्रर्मत वन िरे  र १५० हेक्टर नददउकास 
जग्गा तथा  १२ र्कर्म सडक सौदयिकरण 
वृिारोपणका लागी स्थान छनोट,वृिारोपण 
योजनािनाउने काम सन्त्र्ालन भइरहेको ।हालसबम 
७ हेक्टर अर्तक्रर्मत वनिेर अर्तक्रमण मकु्त 
गरीसकीएको । 

१५६ प्रर्र्लत कानून िमोम्जम सांरम्ित वन्त्यजन्त्तकुो सूर्ीमा 
नरहेका िुँदेल, दबुसी, र्नलगाईजस्ता वन्त्यजन्त्तहुरूको 
मानवसुँगको िन्त्ि कम गनि वासस्थान व्यवस्थापन र 
सांख्यालाई र्नयमन गने उपायहरू अवलबिन गररनेछ। 

"पीर्डत सुँग प्रदेश सरकार" भने्न भावनाका साथ र्वर्भन्न 
वन्त्यजन्त्तकुो आक्रमणिाट ज्यान गमुाएका व्यम्क्तको हकमा 
र्वद्यमान प्रर्क्रयालाईसरलीकृत गरी सङ्घीय र्नकायहरूिाट 
प्रदान गने राहतका अलावा प्रदेश सरकारिाटपीर्डत 
पररवारलाई राहत उपलब्र् गराउने व्यवस्था र्मलाइनेछ।  

मानवसुँगको िन्त्ि कम गनि"पीर्डत सुँग प्रदेश 
सरकार" कायिक्रम सिै म्जल्लामा सरुु भई िाुँके 
म्जल्लामा िाघको आक्रमणिाट मतृ्य ु हनु े ३ 
जनालाइ  सङ्घीय र्नकायहरूिाट प्रदान गने 
राहतका अलावा तत्काल जनर्ह  रु ५० हजार 
राहत र पाल्पामा म्र्तवुाको अक्रमणिाट भएको 
पशरु्ौपायको िर्तको रु ५० हजार  राहत र्वतरण 
भएको । साथै िददिया म्जल्लामा हात्तीको िर्त कम 
गनि आरर्सर्स हार्तिार र्नमािणको लागी र्र्ल्ड 
भेररर्र्केसन सकीएको । 
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१५७ 

 र १५८ 

यस प्रदेशमा रहेका महत्वपूणि जलार्ारिेरहरू राप्ती, ििई, 

र्तनाउ, िाणगांगा, रोर्हणी जस्तानदीप्रणालीहरूको सांरिण, 

व्यवस्थापन, सदपुयोगको माध्यमिाट जलसांर्य वृर्द्ध, 

प्राकृर्तक र्वपद् तथा जलवाय ुपररवतिन न्त्यूनीकरण गनि वृहत 
रुपमा कायिक्रम र्वस्तार गरी लाग ु गररनेछ। राष्ट्रपर्त र्रेु 
तराई मरे्श सांरिण र्वकास सर्मर्त, प्रदेश सरकार र 
स्थानीय तहहरूको सहयोग र समन्त्वयमा रूपन्त्देहीको रोर्हणी 
नदीमा एकीकृत सांरिण, सांवद्धिन र पयािपयिटनको कायि 
सिालन गररनेछ। 

प्रदेशको र्भरी मरे्श र मध्य पहाडी भेगमा पखुािहरूको 
कठोर मेहनतले रोपी हकुािईसांरिण गरेका नमूना कै रुपमा 
रहेका साविजर्नक िेरका "आुँप", "वर", "र्पपल"का िगैंर्ा 
जस्ता सबपदा रवांशाण ु स्रोतको अर्भलेखीकरण र ददगो 
सांरिणका लार्ग र्वशेर् कायिक्रमसिालन गररनछे। 

यस प्रदेशमा रहेका महत्वपूणि जलार्ारिेरहरू 
राप्ती, ििई, र्तनाउ नददको १० िरे् व्यवस्थापन 
योजना र्नमािण भएको तथा  िाणगांगा 
नदीप्रणालीहरूको व्यवस्थापर्कय योजना र्नमािणको 
काम अगाडी िढेको । 

५ वटा म्जल्लामा  परबपरागत 
रैथान ेआुँप िगैँर्ाहरुको अर्भलेखीकण र  सांरिण 
कायिक्रम लाग ुभई पाल्पा र अघािखार्ी म्जल्लाका  
साविजर्नक िरेका "आुँप" िगैर्ाको  अर्भलेखीकरण 
र ददगो सांरिणका कामहरु अम्न्त्तम र्रणमा 
रहेका। 

१५९,१६
० र १६१ 

प्लार्ष्टकको झोलालाई र्नरुत्सार्हत गदै वैकम्ल्पक 
झोलाहरूको प्रयोगलाई प्ररेरत गररनेछ।प्रयोगभएका 
वस्तहुरूको पनुिःप्रयोगका लार्ग एकीकृत र्ोहोरमैला प्रशोर्न 
केन्त्र र र्ोहोर पानी प्रशोर्न केन्त्रको सबभाव्यता अध्ययन 
भएका िेरहरूमा र्नमािण कायिका लार्गस्थानीय तहसुँग 
सहकायि गरी काम अगार्ड िढाइनेछ। 

वातावरणीय अध्ययन गरी सिालनमा रहेका उद्योगहरूको 
वातावरणीय सूर्कहरूकोप्रभावकारी अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कनिाट औद्योर्गक वातावरणीय अनशुासन कायम गनि 
प्ररेरतगररनेछ। 

िेरीयरुपमा वायमुण्डलमा रै्र्लने र्ुांवा तथा तवुाुँलो र्नयन्त्रण 
सबिन्त्र्ी सबभाव्यता अध्ययनगररनेछ।प्रदूर्ण मापन तथा 
वातावरणीय अध्ययन अनसुन्त्र्ानका लार्ग आवश्यक पने 
उपकरणहरूको समेत व्यवस्था गरी कायािलयको िमता 
अर्भवृर्द्ध गररने छ। 

 

मन्त्रालयले  प्लार्ष्टकको झोलाको र्वकल्पका 
रुपमा वैकम्ल्पक झोलाहरूको र्नमािण र 
अनसुन्त्र्ानमा काम गरीरहेको । 

पलार्ष्टकजन्त्य पदाथि र्नयन्त्रण र पनुां प्रयोग 
सबिम्न्त्र् कायिक्रम तय गरर प्रदेशको १० स्थानमा 
लाग ुगने तयार गरेको । 

वातावरणीय अध्ययन गरी सिालनमा रहेका 
उद्योगहरूको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको 
कायिन्त्वयनको अवस्थाको अनगुमन गनि स्थलगत 
परीिण शरुु भई १० वटा उद्योगको परीिण 
गररएको । 

वाय ुप्रदरु्ण  र्नयन्त्रण स्टेशन  स्थापना  सबिन्त्र्मा  
सांभाव्यता अध्ययनको कायि सरुु भएको । 
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10.12 वजेट व्यक्तव्यको अर्ििार्र्िक प्रगती 

 

10.13 आव २०७८/२०७९ को स्वीकृत अर्ििार्र्िक कायिक्रमको र्ववरण प्रगती 

र्स.नां. िार्र्िक कायिक्रम िार्र्िक कुल िजेट 
प्रथम र्ौमार्सक सबमको प्रगती 
कुल खर्ि खर्ि प्रर्तशत 

1 

वन, वन्त्यजन्त्त,ु जैर्वक र्वर्वर्ता सांरिण तथा 
व्यवस्थापन कायिक्रम 265100 11825 4.5 

िजेट 
वक्तव्य 
िुुँदा नां. 

 कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

५४ पूवि-पम्िम राजमागिमा पने सरुई नाका, र्ानखोला र 
ररहारमा जलाशयर्नमािण गनि आवश्यक िजेटको 
व्यवस्था गरेको छु। साथै पहार्ड एवम ् र्रेु िरेमा 
रहेका खोर्हरूमा िरे् पानी भण्डार गरी र्सुँर्ाई तथा 
खानेपानी आपूती गनुिका साथै जैर्वक र्वर्वर्ता प्रवद्धिन 
गने कायि अगार्ड िढाउने प्रवन्त्र् गरेको छु। 

पूवि-पम्िम राजमागिमा पने सरुई नाका, 
र्ानखोलामा  जलाशयर्नमािण गने काम अगार्ड 
िढेको । स्थान छनोट तथा प्रार्िर्र्क 
सिेिणका कायिहरु सबपन्न भएको । 

५५ जल उत्पन्न प्रकोपलाई र्नयन्त्रण गने कायि गदाि वस्ती 
तथासदरमकुामको सांरिणलाई प्राथर्मकता ददई र्वगत 
आर्थिक वर्िदेम्ख सिार्लत नदी र्नयन्त्रण, पर्हरो 
व्यवस्थापन जस्ता प्रकोप न्त्यूनीकरणको कायिलाई माग 
र प्राथर्मकताको आर्ारमा र्ाल ुआर्थिक वर्िमा समेत 
र्नरन्त्तरता ददइनेछ । यस कायिक्रमका लार्ग रू. ५३ 
करोड १० लाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

भ ू तथा जलार्ार व्यवस्थापन कायािलय 
दाङ,पाल्पा,रोल्पा र अघािखाुँर्ीले  नदी र्नयन्त्रण, 

पर्हरो व्यवस्थापन जस्ता भ ू सांरिण र प्रकोप 
व्यवस्थापनका कामहरु भईरहेको ।हालसबम 
३८ वटा  पर्हरो व्यवस्थापन,२३ वटा नदद 
व्यवस्थापन र २७ वटा महुान तथा र्समसार 
सांरिणका कामहरु सबपन्न भएको । 

७७.छ) रार्ष्ट्रय वन प्रदेशको एकल अर्र्कार भएको सन्त्दभिमा 
वनिेरलाई प्रदेश सरकारको आयश्रोतको प्रमखु िेर 
िनाउने गरी र्ाल ु आर्थिक वर्िमा वन सबिन्त्र्ी 
र्वरे्यक प्रदेश सभामा पेश भएकोले यसै अर्र्वेशनमा 
स्वीकृत हनुे व्यवस्था र्मलाएको छ। खोल्सा खोल्सी 
व्यवस्थापन कायिक्रम समेतिाट थप आय प्राप्त हनुे 
व्यवस्था र्मलाइएको छ। 

प्रदेश वन ऐन २०७८ पारीत भइ लाग ुभएको 
तथा वन र्नयमावलीको अम्न्त्तम मसौदा तयार 
भएको । 

खोल्सा खोल्सी व्यवस्थापन कायिक्रम लाग ु भइ 
अघािखाुँर्ी कर्पलवस्त ु र रुपन्त्देहीले कायि 
अगाडी िढाांएको । 
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र्स.नां. िार्र्िक कायिक्रम िार्र्िक कुल िजेट 
प्रथम र्ौमार्सक सबमको प्रगती 
कुल खर्ि खर्ि प्रर्तशत 

2 

जर्डवटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार र्वकास 
कायिक्रम 61480 25 0.0 

3 भ-ुसांरिण तथा जलार्ार व्यवस्थापन कायिक्रम 183743 3462 1.9 

4 

वन िेर र्भरका खोला खोल्सी व्यवस्थापन 
कायिक्रम 40000 0 0.0 

5 वातावरण तथा जलवाय ुअनकुुलन कायिक्रम 20900 0 0.0 

6 वन उद्यम र पयािपयिटन प्रवद्धिन कायिक्रम 70700 0 0.0 

7 कृर्र् वन तथा िहृत्तर हररयाली प्रवद्धिन कायिक्रम 188500 2489 1.3 

8 

नेपाल जलवाय ुपररवतिन सहयोग कायिक्रम (सांघ 
शसति अनदुान) 12400 0 0.0 

9 सबवरृ्द्धका लार्ग वन (सांघ शसति अनदुान) 60000 0 0.0 

10 वन तथा भ-ूसांरिण (सांघ शसति अनदुान) 97998 11527 11.8 

11 

रार्ष्ट्रय वन र्वकास तथा व्यवस्थापन कायिक्रम 
(सांघ शसति अनदुान) 87000 200 0.2 

12 

जलार्ार सांरिण तथा ब्यवस्थापन कायिक्रम (सांघ 
शसति अनदुान) 50500 1121 2.2 

13 जर्डिटुी र्वकास कायिक्रम (सांघ शसति अनदुान) 21800 16 0.1 

14 वातावरण (सांघ शसति अनदुान) 25000 0 0.0 

  कायिक्रम तर्ि को जबमा 1185121 30665 3 

15 वन, वातावरण तथा भ-ूसांरिण मन्त्रालय 67417 209 0.3 

16 वन र्नदेशनालय 18669 792 4.2 

17 र्डर्भजन वन कायािलयहरु 567751 22703 4.0 

18 भ ुतथा जलार्ार व्यवस्थापन कायािलयहरू 20600 1655 8.0 

19 वन अनसुन्त्र्ान तथा प्रम्शिण केन्त्र 7986 401 5.0 

  प्रशासर्नक खर्िको जबमा (रू.) 682423 25760 3.8 

  कुल जबमा 1867544 56425 3 
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10.14 आव २०७८/७९ को अर्ििार्र्िक राजश्व सांकलनको र्ववरण 

                                                                 रु हजारमा 
क्र. सां म्शर्िक प्राप्त रकम 

१ काठदाउरा (सांघीय सांम्र्त कोर्) 113297.031 
२ काठ दाउरा( प्रदेश सांम्र्त कोर्मा जबमा भएको) 24058.298 
३ जर्डिटुी 2446.481 
४ खोटो 2971.544 
५ ढुङ्गा तथा िालवुा 0 
६ म ुअ कर 44624.907 
७ अर्ग्रम आयकर 5260.910 
८ अन्त्य प्रशासर्नक 4377.756 
जबमा 197036.927 

 

10.15 आव २०७८/७९ मा २०७८ पसु सबम सबपादन भएका महत्वपणुि कायिहरू 

(क) कायिहरुको र्ववरण 
 यस मन्त्रालयको मखु्य कायि र म्जबमेवारी अन्त्तगित पनेवन,वन्त्यजन्त्त ु तथा जैर्िक र्िर्िर्ता िेरहरूको 

र्नयमनको लार्ग आवश्यक अर्त महत्वपणुि काननु  प्रदेश वन ऐन,  २०७८ लाग ुभएको । 

 सामदुार्यक वन उपभोक्ता समहुरुले समहु िार्हर र्िर्क्रर्ितरण गने वन पैदावारहरुको र्िर्क्रर्ितरणिाट 
प्राप्त हनुे आबदानीको २५ प्रर्तशत रकम प्रदेश सम्ित कोर्मा जबमा गनुिपने प्रावर्ान काननुीरुपमै लाग ु
भएको । 

 भ ूतथा जलार्ारव्यवस्थापन कायािलय थप २ म्जल्ला अघािखाुँर्ी र रोल्पामा स्थापना भएको तथा भ–ूिय 
रोकथामका लार्ग भ–ूसांरिण सांिन्त्र्ी र्क्रयाकलापहरू सांर्ालन भइरहेको ।  

 र्मर्त २०७८ असार १४ गते रार्ष्ट्रय वृिरोपण ददवशको अवसरमा २०,९१७ वटा र्वरूवा १ घण्टामै 
रोपण गरी रार्ष्ट्रय र्कर्तिमान कायम गररएको साथै सोही ददन प्रदेश भरर कुल ७५ हेक्टरमा ९८,०५४ 
वटा र्वरूवाहरू एकै ददन रोपण गररएको । 

 १४८ वटा वातावरम्णय अध्ययन प्रर्तवेदनहरु स्वीकृत गररएको । 

 जगददशपरु ताललाइ वडि सेन्त्र्रुी घोर्णाको काम अम्घ िढेको । 

 रुकुम पवुि रोल्पन र प्यूठानमा ओखर रोपण कायिक्रमको सरुुवात 

 

(ख) कायिहरुिाट प्रदेश अथितन्त्रमा परुाएको योगदान 
 वन सबिद्धिन प्रणालीमा आर्ारीत वन व्यिस्थापन तथा उपभोक्ता समहुरुले समहु िार्हर र्िर्क्रर्ितरण गने 

वन पैदावारहरुको र्िर्क्रर्ितरणिाट प्राप्त हनुे आबदानीको २५ प्रर्तशत रकम प्रदेश सम्ित कोर्मा जबमा 
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गनुिपने प्रावर्ान सर्हतको प्रदेश वन ऐन, २०७८ व्यवस्था भई कायिन्त्वयनमा रहेकोमा प्रदेश सम्ित 
कोर्मा २ मर्हनामा काठ तथा दाउरा र्िर्क्र र्वतरणिाट मार रु 24058298 जबमा भएको।  

 भ ू तथा जलार्ारव्यवस्थापन कायािलय थप २ म्जल्ला अघािखाुँर्ी र रोल्पामा स्थापना भइ सन्त्र्ालनमा 
आएिाट प्रदेशको पमु्जगत खर्िमा प्रगती देखीएको तथा सेवाग्राहीलाइ सेवा र्लन सहजता भएको । 

 र्मर्त २०७८।०८।१९ गते र्वश्व माटो ददवसको अवसर पारेर सप्तार्ह व्यापी गोडेमेल र्िशरे् अर्भयान 
माननीय मन्त्रीज्यूिाट सनुवलको जगािहमा गत आवमा रोपण भएको वृिारोपण िेरमा र्िशरे् कायिक्रम 
गरर शभुआरबभ भई गोडमेल अर्भयान भरर मातहतका सिै कायािलयहरुले गत आवमा वृिारोपण भएका 
७५३ हेक्टर िेर तथा अन्त्य ४९३ हेक्टर गरर जबमा १२४८ िेरमा गोडमेल तथा झार्डसर्ाइ 
गरेका। सो कायििाट कायिगत प्रभावकारीतामा िदृ्धी भएको तथा प्रदेशको वन र्वकासको कायिमा थप टेवा 
पगेुको । 

 र्वकास र सांरिणलाइ ददगोरुपले व्यवस्थापन गरर वातावरणीय सन्त्तलुन कायम गनि प्रदेशमा हनुे र्िकास 
कायिलाइ वातावरणमैरी िनाउन टेवा पगेुको । 

 जगददशपरु ताललाइ वडि सेन्त्र्रुी घोर्णा भइ व्यवस्थापन भएमा नेपालको पर्हलो िडि सेन्त्र्रुी हनुे र 
प्रदेशको पयािपयिटनमा िरृ्द्ध भई नया गन्त्तव्यको र्िकास हनुे लक्ष्य राखीएको । 

 ओखर रोपण कायििाट गररिी न्त्यूर्नकरण हनुे र स्थार्नय वन समहुहरु सवल र आयमलुक सांस्थाकारुपमा 
व्यवस्थापन हनुे र्िशेर् लक्ष्य राखीएको । 

 
१०.16 समस्या  

 सांम्घय वन ऐन २०७६ अनरुुप मदु्धा हेने अर्र्कारीको र्िर्यमा दरु्िर्ा रहेको हुुँदा मदु्दाको र्नरुपण 
समयमा नहुुँदा न्त्याय र्नरुपणको कायिमा ढीलाइ भइ रहेको ।  

 वन ऐन, २०७६ िमोम्जमको वन अपरार्हरु र्नयन्त्रणको लार्ग सशस्त्र वन रिकहरुको पररर्ालनको 
कायि र्वद्यमान र्डर्भजन वन कायािलयहरुको प्रमखु र्डर्भजनल वन अर्र्कृतहरुिाट कानूनी रुपमा रे्न 
अर् कमाण्ड प्रणालीमा नभएको ।  

 वैज्ञार्नक वन ब्यिस्थापन कायियोजना लाग ुभएका २२८ वटा सामदुार्यक  वन,८ वटा साझेदारी वन र 
२ वटा र्कला वन समहुरुमा वन ब्यिस्थापनको कायि सरु्ारु हनु नसकेको । 

 सांम्घय वन ऐन २०७६ र प्रदेश वन ऐन २०७८ िीर्का वाम्झएका र्वर्यहरुको कायािन्त्वयनमा 
व्यवहाररक कदठनाइ रहेको । 

 ८६ जना र्रेष्टरहरु र्ाम्जलमा रहेको तर पदस्थापन हनु नसकेको ।  
 १२ म्जल्लाहरुमा केवल ४ वटा मार भ ूतथा जलार्ार व्यवस्थापन कायािलय रहेको छ । सेवा र्वस्तार 

तथा गणुस्तरीय सेवाको लार्ग उपयकु्त माग िमोम्जमको सेवा प्रवाह गनि नसर्कएको । 

 वन व्यवस्थापनको कायि प्रार्वर्र्क र्वर्य भएकोले प्रार्वर्र्क जनशक्तीको पनुतािजगी अर्भमखुीकरण हनु 
नसक्दा वन व्यवस्थापन कायियोजनाहरुको गणुस्तरमा अपेम्ित सरु्ार हनु नसकेको । 
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 ३ वटा र्डर्भजन वन कायािलयको आफ्नै भवन नभएको, ५ वटा र्डर्भजन वन कायािलयको भवन म्जणि 
रहेको।२९ वटा सव र्डर्भजनको आफ्नै भवन नभएको, ४० वटा सव र्डर्भजन  कायािलयको भवन म्जणि 
रहेको। 

 मानव वन्त्यजन्त्त ु द्धन्त्द व्यवस्थापनमा प्रदेश तहका कायािलयहरुको सांरर्ना नभएको तथा िमता पर्न 
नभएको  

 भ ूस्खलन ठुला पर्हरो र्नयन्त्रणको िजेट र िमताको अभाव । 

 वन डढेलो व्यवस्थापन तथा र्नयन्त्रणको लार्ग आवश्यकप्रर्वर्र् तथा िमता उपभोक्ता स्तरमा नहुुँदा वन 
डढेलो व्यवस्थापनको कायि व्यवम्स्थत हनु नसकेको । 

 वन उद्यमको र्वकासको लार्ग सहम्जकरण गनि वन िरेको कमिर्ारीहरुमा िमताको र्वकास नभएको।  
 भमूी समस्या सामार्ान आयोगले भमूीर्हन दर्लत भरु्मर्हन सकुुबवासी र अव्यवम्स्थत वसोवासीहरुलाई पजुाि 

ददने भर्न लगत सकलन गरीरहेकोले वन िेर अर्तक्रमण र र्डानीको र्पेटामा परेको 
 
10.17 समस्या समर्ानका उपायहरु 

 वैज्ञार्नक वन ब्यिस्थापन कायियोजना लाग ुभएका२२८ वटा सामदुार्यक  वन,८ वटा साझेदारी वन र २ 
वटा र्कला वन समहुरुमा वन ब्यिस्थापनको कायि सरु्ारु गनि प्रदेश सरकारले र्नर्तगत र्नणिय र्लनपुने। 

 मदु्धा हेने अर्र्कारीको र्िर्यमा सांम्घय ऐन र प्रदेश काननुमा दरु्िर्ा रहेकोहुुँदा सो को र्नकासका लार्ग 
सांघीय सरकारसग प्रदेश सरकारले पहल गनुिपने । 

 वन सबिर्िन प्रणालीमा आर्ाररत वन व्यवस्थापन मार्ि त वनहरुको उत्पादकत्व वृर्द्ध गरी काष्ठजन्त्य वन 
पैदावारको आन्त्तररक मागलाई पूर्ति गदै र्वदेशिाट हनुे काठ आयातलाई प्रर्तस्थापनगनि वनको िैज्ञार्नक 
व्यवस्थापन गरर प्रदेश पमु्ज र्नमािणको र्हस्सा िनाउन वन कमिर्ारीहरुको हौसला र भावना उच्र् राख्न 
र्िशेर् प्रोत्साहको व्यवस्था र्नर्तगतरुपमा हनु ुपने स 

 वनिेरको सांस्थागत सरु्ारका लार्ग प्रदेशले लगानी िढाउन ुपने । 

 वन प्रशासन र वन समूहहरु दिैुमा सशुासन सदुृढ िनाउने तथा आवश्यक ऐन र्नयम कायिर्वर्र् तथा 
र्नदेम्शका तयार पाने ।  

 वन डढेलोलाइ रोक्न तथा यसको व्यवस्थापन गने काम उच्र् प्राथार्मकतामा राख्न े। 

 तीन तहका सरकार (सांघ, प्रदेश र स्थानीय तह), वन समूहहरुर र्नजी िेर िीर् प्रभावकारी समन्त्वय र 
सहकायिमा वनको उम्र्त व्यवस्थापन गने ।  

 मानव वन्त्यजन्त्तदु्धन्त्द न्त्यूर्नकरणको लागी कायिक्रम तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा प्राथर्मकता ददने । 
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१0.18 अन्त्य  

यस िर्ििाट मन्त्रालयले शरुु गरीएका नया तथा नर्वनतम कायिक्रमहरू 
वन सबवर्िन प्रणालीमा आर्ाररत ददगो वन व्यवस्थापन 

 वडि स्याांनर्रुी घोर्णा 
 र्वर्ाल ुसपि उद्धार 

 सांरम्ित वन व्यवस्थापन 

 मौवा, आुँपको रैथाने वगैर्ा सांरिण 

 एक पार्लका एक नमनुा कृर्र् वन  

 सडक र्कनारा तथा िहृत्तर हररयाली प्रवर्िन कायिक्रम 

 र्पर्डतसुँग प्रदेश सरकार 

 वन डढेलोको प्रकोप रोक्न तथा वनमा खेर गइरहेको पात पर्तांगरिाट कबपोष्ट मल र्नमािण 

 किरु्लयती वन र्वकास कायिक्रम 

 र्हमाली िेरमा ओखर र्िकास कायिक्रम 

 

वन िरेको अवसर 

प्रदेश सरकारका नीर्त तथा कायिक्रमहरुले र्लएका नीर्त, रणनीर्त, कायिनीर्त, लक्ष्य, योजना तथा कायिक्रमहरुलाई 
मध्यनजर गदै हालसबमको उपलब्र्ी समेतलाई र्वर्ार गदाि यस िेरको अवसर र मन्त्रालयको आगामी कायिददशा 
सांम्िप्तरुपमा र्नबन िमोम्जम रहेका छन। 

अवसर 

 वन उद्यम र्िकासिाट रोजगारी सजृना गने तथा ददगो वन व्यवस्थापनमा टेवा पयुािउने ।  
 प्रदेश स्तरमा प्राकृर्तक स्रोतको सदपुयोग तथा प्रदेश आत्मर्नभिरको अवसरमा वन िेरको योगदान 

अर्भवृदद्द गने ।  
 जलिायू पररवतिन अनकुुलनमा योगदान तथा काििन उत्सजिन न्त्यूर्नकरणमा योगदान गनुिको साथै 

वातावरणीय सेवाको गणुस्तरमा अर्भवृद्दी गने ।  
 जर्डिटुी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादकत्व िरु्द्ध तथा व्यवसार्यकरण 
 जलार्ार िेरको सांरिण तथा व्यवस्थापनिाट भौर्तक पूवािर्ारहरुको ददगो सांरिणमा योगदान गने 

अवसर। 
 पयािपयिटनको र्वकास र स्थानीय रोजगारीको सजृना । 
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पररच्छेद-११ 
उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

 

11.1 पषृ्ठभरू्म 
नेपालको सांर्वर्ान िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेशमा उद्योग तथा वाम्णज्य िेरको र्वकास,  र्वस्तार र समरृ्द्ध  गने 
म्जबमेवारी रहेको यो मन्त्रालय र्व.सां. 2074 माघ देम्ख उद्योग,पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नाम 
िाट कायि सांर्ालन हदैु आएकोमा प्रदेश सरकार(मम्न्त्रपररर्द्) िाट र्मर्त 2078/5/13 मा प्रदेश सरकार 
(कायि र्वभाजन) र्नयमावली,2078 मा भएको हेररे्र अनसुार मन्त्रालयहरुको पनुगिठन तथा पनुसंरर्ना भै 
उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । यस मन्त्रालयको मखु्य कायििेरमा स्वरोजगारका 
लार्ग उद्यमम्शलता र्वकास; औद्योर्गक प्रवद्धिन र र्नयमन; वाम्णज्य तथा आपूर्ति; खानी तथा खर्नज पदाथि 
अन्त्वेर्ण, उपभोक्ता हक अर्र्कार सांरिण रहेका छन ्। यस मन्त्रालय अन्त्तगित उद्योग, वाम्णज्य तथा उपभोक्ता 
र्हत सांरिण र्नदेशनालय र 12 वटा घरेल ुतथा साना उद्योग कायािलयहरु रहेका छन ्। 

 
11.2 दीघिकालीन सोर् 

उद्योग, वाम्णज्य तथा पयिटन िेरको र्वकास तथा प्रवर्िन र ददगो व्यवस्थापन िाट समावेशी सबिरृ्द्ध 
हार्सल गदै ×समदृ्ध लमु्बिनी आत्मर्नभिर प्रदेश" प्रादेम्शक लक्ष्य पूरा गनि योगदान पयुािउने। 

11.3 उद्दशे्य 
 उद्योग िेरको उत्पादन वृर्द्ध गरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान िढाउन,ु 
 उद्योगको र्वकास र प्रवर्िनका लार्ग लगानी मैरी वातावरण र्सजिना गनुि, 
 औद्योर्गक िस्तहुरुको र्नयाित वृर्द्ध गरी व्यापार घाटामा कमी ल्याउन,ु 
 रोजगारको सांख्या र गणुस्तरमा अर्भवृर्द्ध गनुि, 
 आन्त्तररक व्यापार प्रवद्धिन गदै स्थानीय कच्र्ापदाथि र र्सप िढी प्रयोग हनुे िस्तकुो र्नकासी प्रवद्धिन 

मार्ि त प्राप् त हनुे लाभलाइ स्थानीय तहसबम र्वस्तार गनुि, 
 तलुनात्मक लाभका वस्त ुतथा सेवाको मूल्य र गणुस्तरलाई प्रर्तस्पर्ी िनाइ व्यापार घाटा कम गनुि, 
 उपभोक्ताको हक र्हत सांरिण गदै दैर्नक उपभोग्य वस्त ुतथा सेवा र्नयर्मत र सहज रुपमा आपूर्ति हनुे 

व्यवस्था र्मलाउन ु। 

11.4 रणनीर्तहरु 
 उद्योगलाई आवस्यक पने पूवािर्ार तयार नीर्त र्नमािण र कायािन्त्वयनमा जोड ददन े 

 स्थानीय श्रोत र्सपको उपयोग गरी लघ,ु घरेल,ु साना, मझ्यौला र ठूला उद्योगको स्थापना र 
सन्त्र्ालनलाई प्रभावकारी िनाउने । 
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 लगानी मैरी वातावरण र्सजिना गनि आवश्यक नीर्तगत, सस्थागत, कानूनी तथा प्रर्क्रयागत सरु्ार गने  

 गणुस्तरयकु्त एवम ्प्रर्तस्पर्ाित्मक औद्योर्गक वस्तकुो र्नयाितलाई िढवा ददने । 

 दैर्नक उपभोग्य िस्त ुतथा सेवालाई सलुभ वनाउन र्नयर्मत रुपमा वजार अनगुमन तथा वजार र्नयमन 
गने। 

11.5 कायििरे 

र्स.नां. कायि म्जबमेवारी 
१. व्यापार/ वाम्णज्य र प्रर्तस्पर्ाि सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, मापदण्ड तथा योजनाको तजुिमा, कायािन्त्वयन एवां 

र्नयमन र र्सम्न्त्डकेट तथा काटेर्लङ र्नयन्त्रण 

२. प्रादेम्शक व्यापार सबिन्त्र्ी पवुािर्ार  र्नमािण, प्रवद्धिन, सहजीकरण, िजार अनगुमन, समन्त्वय, त्याङ्क 
प्रणाली, िौर्द्धक सबपम्त्त सांरिण, अध्ययन तथा अनसुन्त्र्ान र र्नयमन  

३. ढुवानी/ पररवहन प्रणाली तथा कागो व्यवस्थापन 
४. नेपाल सरकारको सहमर्तमा आर्थिक तथा और्ोर्गक र्वर्यका करारजन्त्य सबझौता 
५. व्यापाररक र्मिहरुको दताि, नर्वकरण , खारेजी र र्नयमन 
६. खानी तथा खर्नज पदाथिको अन्त्वेर्ण सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, मापदण्ड र योजना तजुिमा तथा कायािन्त् वयन 

र र्नयमन एवां पूवािर्ार र्वकास, अनसुन्त्र्ान, सवेिण, लगत सांकलन, अर्भलेखाङ्कन, अन्त्वेर्ण, उत् खनन,् 
प्रादेम्शक प्रयोगशालाको स्थापना तथा सन्त्र्ालन र सांघसांग समन्त्वय 

७. भौगर्भिक अध्ययन तथा अनसुन्त्र्ान र नक्सा सबिन्त्र्ी 
८. कलकारखाना र और्ोर्गककरण सबिन्त्र्ी नीर्त, मापदण्ड र योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन  
९. उर्ोग दताि,  अनमुर्त, नर्वकरण एवां खारेजी र और्ोर्गक र्वकास तथा और्ोर्गक व्यवसायको प्रवद्धिन र 

र्नयमन 
१०. प्रदेशस्तरको उर्ोग िेरको भौर्तक पूवािर्ार र्वकास सबिन्त्र्ी योजना तजुिमा र कायािन्त्वयन तथा और्ोर्गक 

िेर र र्वशेर् आर्थिक िेरको स्थापना, सन्त्र्ालन र र्वस्तार  
११. और्ोर्गक वस्तकुो र्नयाित प्रवद्धिन 
१२. साविजर्नक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र वस्त ुआपूर्ति सबिन्त्र्ी र्नर्त तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र 

र्नयमन 
१३. उपभोत्ता हक अर्र्कार सांरिण तथा प्रवद्धन, उपभोत्ता जागरण कायिक्रम तजुिमा, कायािन्त्वयन तथा 

अनगुमन  
१४. मलु्य र कालोिजारी तथा कृर्रम अभाव र्नयन्त्रण एवां र्नयमन 
१५. सांघीय मापदण्ड अनसुार स्टयाण्डडि वर्गिकरण, गणुस्तर पररिण र र्नयमन 
१६. अत्यावश्यक वस्तहुरुको प्रादेम्शक माग र आपूर्ति व्यवस्था  र आपूर्तिमा अन्त्तरप्रादेम्शक र स्थार्नय 

तहिीर् समन्त्वय 
१७. उपभोत्ता अदालत र सन्त्र्ालन  
१८. लम्ित िेर र वगिका लार्ग एजेन्त्सी सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, मापदण्ड, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
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र्स.नां. कायि म्जबमेवारी 
२०. सांघसगको समन्त्वयमा कबपनी स्थापना सबिन्त्र्ी नीर्त तजुिमा तथा कायािन्त्वयन, र्नयमन र कबपनी प्रशासन 
२१. दामसार्हमा परेका उर्ोग, व्यवसार्यक कबपनी तथा र्मि व्यवस्थापन सबिन्त्र्ी नीर्त मापदण्ड, कायािन्त्वयन 

र र्नयमन 
२२. प्रदेशस्तरमा हार्नकारक पदाथिहरुको र्नयमन तथा व्यवस्थापन  
२३. प्रदेशस्तरमा इन्त्र्नको गणुस्तर अनगुमन 
२४. प्रदेशर्भरका उर्ोगहरु र साना, मझौला, घरेल ुतथा लघ ुउर्ोगहरु स्थापना र प्रवद्धन सबिन्त्र्मा नीर्त, 

तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
२५. और्ोर्गक तथा व्यापार प्रदिशनी आयोजना तथा व्यवस्थापन 
२६. उर्ोगमा श्रममूलक प्रर्वर्र् र स्वदेशी श्रर्मकको उपयोग 
२७. सांघीय काननु िमोम्जम क्यार्सनो तथा म्र्ट् ठा दताि, अनमुर्त र र्नयमन सबिन्त्र्ी 
२८. पयिटर्कय होटल, ररसोट लज िाभल तथा िेर्कङ ऐजेन्त्सी, गाईड, र् याम्फ्टङ आददको दताि, अनमुर्त, 

नर्वकरण र र्नयमन  
२९. स्वरोजगारको लार्ग अर्मशीलता र्वकास, प्रम्शिण, सहरु्लयत कजाि र व्यवसाय पविद्धन तथा सहायता 
 
11.6 कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु 

 खानी अन्त्वेर्ण र व्यवस्थापन सबिन्त्र्ी ऐन २०७५ 
 औद्योर्गक व्यवसाय ऐन २०७5 

 प्रदेश पयिटन ऐन २०७६ 

 प्राइभेट र्मि दताि ऐन 2076 

 साझेदारी ऐन 2076 

 िजार र्नयमन तथा प्रर्तष्पर्ाि प्रवद्धिन ऐन 2077 

 प्राइभेट र्मि दताि र्नयमावली 2076 

 साझेदारी र्नयमावली 2076 

 उद्यम र्वकास कोर् सन्त्र्ालन र्नयमावली 2077 

 

11.7 सांगठन सांरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलय समेत) 

क्र. 
स. 

पद सेवा समहु शे्रणी तह 
कुल 

दरिन्त्दी  
सख्या 

पदपरु्ति 
सख्था 

ररक्त 

दरिम्न्त्द 
सख्या 

कैर्र्यत 

१ सम्र्व प्रशासन सा.प्र. रा.प.प्रथम १ १ ०   

२ उपसम्र्व/नवौ/दशौ प्रशासन सा.प्र. रा.प.दद्दर्तय ३ ० ३   
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क्र. 
स. 

पद सेवा समहु शे्रणी तह 
कुल 

दरिन्त्दी  
सख्या 

पदपरु्ति 
सख्था 

ररक्त 

दरिम्न्त्द 
सख्या 

कैर्र्यत 

३ र्नदेशक/नवौ/दशौ प्रशासन सा.प्र. रा.प.दद्दर्तय 1 1 0   

४ 
प्रमखु उद्योग अर्र्कृत 
नवौ/दशौ प्रशासन सा.प्र. रा.प.दद्दर्तय 3 1 2   

५ 

शाखा 
अर्र्कृत/अर्र्कृतस्तर 
सातौ/आठौ प्रशासन सा.प्र. 

रा.प. 
तरृ्तय/अर्र्कृत 
सातौ /आठौ ९ ३ ६   

६ 
उद्योग अर्र्कृत 
/अर्र्कृतस्तर सातौ/आठौ प्रशासन सा.प्र. 

रा.प. 
तरृ्तय/अर्र्कृत 
सातौ /आठौ १४ १२ २   

७ काननुअर्र्कृत काननु न्त्याय 

रा.प. 
तरृ्तय/अर्र्कृत 
सातौ /आठौ १ ० १   

८ लेखा अर्र्कृत सातौ/आठौ प्रशासन लेखा 

रा.प. 
तरृ्तय/अर्र्कृत 
सातौ /आठौ ३ २ १   

९ 
मेकार्नकल इम्न्त्जर्नयर 
अर्र्कृतस्तर सातौ/आठौ इम्न्त्जर्नयररङ मे.ई. 

रा.प. 
तरृ्तय/अर्र्कृत 
सातौ /आठौ १ ० १   

१० खानी अर्र्कृत इम्न्त्जर्नयररङ माइर्नङ 

रा.प. 
तरृ्तय/अर्र्कृत 
सातौ /आठौ 1 0 1   

११ प्रम्शिण अर्र्कृत र्वर्वर् र्वर्वर् 

रा.प. 
तरृ्तय/अर्र्कृत 
सातौ /आठौ 2 0 2   

१२ 
लेखापाल/सहायक पार्ौ 
/छैठौ प्रशासन लेखा 

सहायक पाुँर्ौ 
/छैठो १० ३ ७   

१३ 
नायि सबु्िा सहायक पार्ौ 
/छैठौ प्रशासन सा.प्र. 

सहायक पाुँर्ौ 
/छैठो ३९ १७ २२   

१४ 
नायि सबु्िा प्रार्वर्र्क 
सहायक पार्ौ /छैठौ इम्न्त्जर्नयररङ माइर्नङ 

सहायक पाुँर्ौ 
/छैठो 2 0 2   

१५ प्रमखु म्शिक प्रार्वर्क र्वर्वर्   

सहायक पाुँर्ौ 
/छैठो 11 0 11   

१६ म्शिक र्वर्वर्   सहायक पाुँर्ौ 2 0 2   

१७ 
सहायक र्ौथो/ पार्ौ 
(खररदार) प्रशासन सा.प्र. 

सहायक 
र्ौथो/ पार्ौ २ ० २   
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क्र. 
स. 

पद सेवा समहु शे्रणी तह 
कुल 

दरिन्त्दी  
सख्या 

पदपरु्ति 
सख्था 

ररक्त 

दरिम्न्त्द 
सख्या 

कैर्र्यत 

१८ सहलेखापाल र्ौथो/ पार्ौ प्रशासन लेखा 
सहायकर्ौथो/ 
पार्ौ २ १ १   

१९ उद्यम र्वकास सहजकताि     

सहायकर्ौथो/ 
पार्ौ १४ १२ २   

२० कबप्यूटरअपरेटर.पार्ौ/छैठौ   र्वर्वर् 
सहायक पाुँर्ौ 
/छैठो १३ १२ १   

२१ सहायक.क.अ.र्ौथो/पार्ौ   र्वर्वर् 
सहायक 
र्ौथो/ पार्ौ २ १ १   

२२ टाइर्पष्ट   र्वर्वर् वेग अनसुार 2 1 1   

२३ हलकुासवारर र्ालक प्रशासन   शे्रणीर्िर्हन ८ 5 3   

२४ का.सहयोगी प्रशासन   शे्रणीर्िर्हन ३६ ३4 2   

  जबमा       १८२ १०6 ७6   

 

11.8 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्र्को र्ववरण 
 हालसबम तयार भएका ऐनहरु 

 खानी अन्त्वेर्ण र व्यवस्थापन सबिन्त्र्ी ऐन २०७५ 

 औद्योर्गक व्यवसाय ऐन २०७६ 

 प्राइभेट र्मि दताि ऐन 2076 

 साझेदारी ऐन 2076 

 िजार र्नयमन तथा प्रर्तष्पर्ाि प्रवद्धिन ऐन 2077 

 पयिटन ऐन  

हालसबम तयार भएका र्नयमावली 
 प्राइभेट र्मि दताि र्नयमावली 2076 

 साझेदारी र्नयमावली 2076 

 उद्यम र्वकास कोर् सन्त्र्ालन र्नयमावली 2077 

11.9 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 
          (रु. हजारमा) 

िजेट शीर्िक र्ववरण र्वर्नयोम्जत िजेट २०७८ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

30770011 र्ाल ु 45404 8799 19.38 

 पुुँजीगत 24000 0 
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 जबमा 69404 8799 12.68 

30701011 र्ाल ु 8871 2823 31.82 

 पुुँजीगत 200   

 जबमा 9071 2823 31.12 

30701012 र्ाल ु 75406 28811 38.21 
 पुुँजीगत 24200 1928 7.97 
 जबमा 99606 30739 30.86 
30700016 र्ाल ु 40205 3800 0.05 
 पुुँजीगत 16000 2929 18.31 
 जबमा 56205 6729 11.97 
30700017 र्ाल ु 1577005 8024 5.09 
 पुुँजीगत 28100   
 जबमा 185805 8024 4.26 
 कूल जबमा 420091 57114 13.6 

     (स्रोतिःउद्योग, वाम्णज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) 

11.10 आर्थिक वर्ि 207८/07९ को पसु मसान्त्त सबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 
         (रु. हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप् त रकम खर्ि रकम 

 

१ 
नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 185850 8024 

 

२ 

नेपाल सरकार सशति अनदुान  

 
 

३ 

 

नेपाल सरकार समपूरक अनदुान   

 

४ 

नेपाल सरकार र्िशेर् अनदुान   

 

५ 

प्रदेश सरकार (राजश्व वाुँडर्ाुँड 
समेत)  

234241 49090 
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11.11 नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िदुा नां. 

कायिक्रम 

लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

125 प्रदेशमा उपलब्र् कच्र्ा पदाथिमा आर्ाररत उद्योगको 
उत्पादनलाई प्रोत्साहन गने । 

र्वर्भन्न म्जल्लामा कोशेली घर सांर्ालनमा सहयोगका 
लार्ग िजेट र्वर्नयोजन भै अघािखाुँर्ी र दाङ म्जल्लामा 
सांस्था छनौट र सबझौता भएको । अन्त्य म्जल्लाहरुमा 

सांस्था छनौटको कायि भै रहेको । 
126 र्न्त्रौटा-कृष्णनगर कोररडोरमा औद्योर्गक िेरको 

सांभाव्यता अध्ययन गररनेछ । 
अध्ययन सबपन्न भएको । 

127 नेपाल सरकारसांगको समन्त्वय र सहकायिमा 
रुपन्त्देहीको मोर्तपरु,िाकेको नौवस्ता र दाङको 

लक्ष्मीपरुमा औद्योर्गक िेर र्नमािण कायिलाई र्तव्रता 
ददने। 

नेपाल सरकार सांग समन्त्वय भै रहेको । 

128 सांभाव्यता अध्ययन भै घोर्णा भएका 10 पार्लकामा 
औद्योर्गक पूवािर्ार र्नमािण गनि प्रोत्सार्हत गररने । 

वार्र्िक िजेटमा 6 वटा औद्योर्गक ग्रामको पूवािर्ार 
र्नमािणमा सहयोगका लार्ग िजेट र्वर्नयोजन भएको र  

129 र्वपन्न, मर्हला दर्लत मकु्त कमैया कबलरी तथा 
सीमान्त्तकृत वगि जाती र समदुायहरुमा 

उद्यमम्शलताको र्वकास मार्ि त स्वरोजगार र्सजिना गने 
।उद्योग दताि गदाि लाग्ने शलु्क र्मनाहा गने । 

 
 
 

उद्योग दताि गदाि लाग्ने शलु्क र्मनाहा गररएको । 

130 दाङ म्जल्लालाई अल्लो र खकुुरी गलु्मीलाई कर्ी 
पाल्पालाई ढाका तथा करुवा उत्पादन र िददियालाई 
िेतिाुँस उद्योग रुकुम पूविलाई उनीको कबिल हवको 
रुपमा र्वकास गदै लर्गनेछ ।प्रदेशमा कागज उद्योग 
स्थापनाका लार्ग र्नजी िेरलाई प्रोत्सार्हत गररने ।  

दाङमा अल्लो र खकुुरी, गलु्मीलाई कर्ी, पाल्पालाई 
ढाका तथा करुवा उत्पादन, िददियालाई िेतिाुँस उद्योग 
रुकुमपूविलाई उनी कबवल हवको रुपमा र्वकास गनि 

िजेट र्वर्नयोजन भै कायिक्रम सांर्ालन भैरहेको ।कागज 
उद्योगको सहयोगका लार्ग िजेट र्वर्नयोजन भएको र 

मापदण्ड तजुिमा हदैु गरैको । 
131 िदु्धकार्लन र िदु्ध सांस्कृर्तमा आर्ाररत काष्ठकला 

लर्लतकला र मूर्तिकला सबिन्त्र्ी म्शल्पकार उत्पादन 
गनि छारवरृ्त उपलब्र् गराइने । 

तार्लम प्रदान गने सांस्था छनौट हदैु गरेको । 

132 उद्यम र्वकास कोर्को पररर्ालन गरी उद्योगको 
र्वकास र र्वस्तारका लार्ग सरल कजाि तथा व्याजमा 

अनदुान ददने नीती अवलबिन गररनेछ । 

2078 परु् मसान्त्त सबममा ८८ वटा उद्यमलाई प्रवाह 
भएको कजािको 26 लाख 71 हजार 431 रुपैया 

व्याज अनदुान अनदुान ददइएको ।   

133 प्रदेशमा उद्योग,पयिटन खानी तथा खानीजन्त्य िेरिाट 
रणनीर्तक र्हसावले लाभ अर्र्िृर्द्ध गनि अध्ययन 

अनसुन्त्र्ान र व्यवस्थापन गररनेछ। 
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134  उपभोक्ताहरुले गणुस्तरीय र स्वस्थकर सामान प्राप्त 
गने व्यवस्थाका लार्ग प्रदेशका सिै म्जल्लाहरुमा 
िैमार्सक रुपमा िजार अनगुमन गररनेछ । 

िजार अनगुमन र्नयर्मत रुपमा हनुे गरेको । 

135 रुकुमपूविको पथुा उत्तरगांगा गाउपार्लकामा खाद्य तथा 
व्यापार कबपनी र्लर्मटेडसांगको सहकायिमा गोदाम 
भवन र्नमािण गरी र्ामल,दाल, ननु,म्र्नी,खान ेतेल 

सहरु्लयत दरमा उपलब्र् गराइनेछ । 

िजेट र्वर्नयोजन भएता पर्न कायिर्वर्को अभावमा 
कायािन्त्वयन हनु नसकेको । 

 

 
11.12 िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
िजेट वक्तव्यको 
िदुा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

22 हरेक म्जल्लाका एक पार्लका छनौट गरी र्वपन्न घर पररवार 
लम्ित सस्तो मूल्यमा र्ामल,दाल,नून,गहुुँ र तेल जस्ता 
अत्यावश्यक खाद्यवस्त ुउपलब्र् गराउन साविजर्नक सलुभ 
पसल सांर्ालन गररनेछ । 

िजेट र्वर्नयोजन भएतापर्न कायिर्वर्र्को 
अभावमा कायािन्त्वयन हनु नसकेको । 

27 र्वपन्न घरपररवार मकु्त कमलरी कमैया हर्लया जनजाती तथा 
भरू्महीन लगायतका लम्ित वगिलाई सीपमूलक तार्लम सर्हत 
उद्यम कायिक्रम सांर्ालन गररनछे । 

12 म्जल्लामा रहेका घरेल ुतथा साना 
उद्योग कायािलयहरुिाट तार्लम सांर्ालन 
हदैु आएको । 

34 कोर्भडिाट प्रभार्वत लघ ुघरेल ुतथा साना उद्यमीहरुलाई राहत 
उपलब्र् गराइने । 

कायािन्त्वयनको र्रणमा रहेको । 

35 लमु्बिनी तथा स्वगििारी िेरमा स्थानीय समदुायको सहकारी वा 
सामूर्हक कबपनी मार्ि त स्थानीय हस्तकलामा आर्ाररत म्र्नो 
उद्योग स्थापना गनि सहयोग गररनेछ । 

कायिर्वर्र् िनाउने क्रममा रहेको । 

36 कर्पलवस्तमुा कागज उद्योगको सांभाव्यता अध्ययन गरी उद्योग 
स्थापनाको कायि अम्घ िढाइनेछ । 

कागज उद्योग स्थापनाको सांभाव्यता 
अध्ययन भएको । 

37 अनमु्र्त मूल्यिरृ्द्ध कालोिजारी तथा कृर्रम अभाव र्सजिना गने 
मार्थ कानून िमोम्जम कारवाही गररनेछ । 

12 वटै म्जल्लामा र्नयर्मत रुपमा िजार 
अनगुमन हदैु आएको । पौर् मसान्त्त 
सबम 89 पटक िजार अनगुमन भै रु 
4,85,061।- मूल्य िरािरको अखाद्य 
सामान नष्ट गनुिका साथै रु 69,680।- 
जररवाना गररएको । 

 

(श्रोतिः उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) 
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11.12 आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण     

(रु.हजारमा) 

 औद्योर्गक र्वकास तथा प्रवद्धिन तर्ि को कायिक्रम प्रगर्त 
क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य (रु. हजारमा) अर्िवार्र्िक प्रगर्त(रु. हजारमा) 

पररमाण िजेट प्रगर्तको अवस्था िजेट िजेटखर्ि % 

१. 
गणुस्तरीय अर्सेट मेर्सन साझेदारीमा 
खररद (रोल्पा) 

१00 १००० 
कायिर्वर्र् 

र्नमािणको र्रणमा 
रहेको 

० ० 

२. 
घोर्र्त और्ोर्गक ग्रामहरुको पवुािर्ार 
र्नमािणमा  सहयोग 

६00 १५००० 
कायिर्वर्र्  

र्नमािणको तयारीमा 
रहेको 

0 0 

३. 
और्ोर्गक ग्रामहरुको र्वस्ततृ पररयोजना 
प्रर्तवेदन तयारी (वातावरणीय अध्ययन 
समेत) 

 ३६०० 

कायिक्रम 
सांर्ालनको 

तयारीमा रहेको 
० ० 

४. 

वटुवल  र्ागो कारखाना,लमु्बिनी म्र्नी 
उर्ोग, छाला जतु्ता उर्ोग र्न्त्रौटा 
कपासर्वकास सर्मर्तको अवस्था तथा 
सिालन सबिन्त्र्ी अध्ययन 

 १००० 
सांघीय सरकार िाट 
अध्ययन भएको । 

0 0 

५. 
र्न्त्दौट-कृष्णनगर और्ोर्गक कोररडेर 
सबभाव्यता अध्ययन 

 10०० र्वगतमा भइसकेको ० ० 

६. 
प्रदेशका तलुानात्मक लाभका 
उर्ोगहरुको  अध्ययन (हाते कागज र 
अल्लोको समेत) 

 10०० 
कायिर्वर्र् तयारी 
र्रणमा रहेको 

0 0 

7. उर्ोग सफ्टवेयर सांर्ालन  5०० 

कायिक्रम 
सांर्ालनको 

तयारीमा रहेको 
० ० 

8. 
कागज उर्ोग स्थापना/र्वकास सहयोग 
प्याकेज) 

 ५००० 
कायिर्वर्र् र्नमािण 

गने क्रममा 
0 0 

9. 
िदु्ध कार्लन र िदु्ध सांस्कृर्तमा आर्ाररत 
काष्ठकला , म्र्रकला र मूतीकला 
सबिन्त्र्ी तार्लम तथा छारवतृ्ती 

 2500 
कायिक्रम 
सांर्ालनको 

तयारीमा रहेको 
0 0 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य (रु. हजारमा) अर्िवार्र्िक प्रगर्त(रु. हजारमा) 

पररमाण िजेट प्रगर्तको अवस्था िजेट िजेटखर्ि % 

10. 
उर्मशीलता र्वकास सीप र प्रर्वर्ीमा 
आर्ाररत नया उर्मी तयार 

 12000 

पाल्पा सबपन्त् न 
िाुँकी म्जल्लामा 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको 

200 1.6 

11. 
मरे्शी/ममु्स्लम/पीछडा वगि मर्हला 
उर्मीलाइ सीप र प्रर्वर्ी हस्तान्त्तरण 

 2900 

दाङमा कायि 
शरुुवात तथा अन्त्य 
म्जल्लामा कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको 

9 0.31 

12. 
वायो र्व्रकेट/िायो र्ार र्नमािण सबिम्न्त्र् 
तार्लम र प्रर्वर्ीमा सहयोग 

 1100 

कायिक्रम 
सांर्ालनको 

तयारीमा रहेको 
0  

13. 
नेपाली नागररकिाट सेलनु सांर्ालन गनि 
सीप र्वकास तार्लम तथा  प्रर्वर्ीमा 
सहयोग 

 3000 

गलु्मी,प्यूठान,रोल्पा 
अघािखाुँर्ी र रुकुम 
म्जल्लामा तार्लम 
सांर्ालन भएको । 

1250 41.67 

14. 
र्सिस प्रसोर्न, र्कु ,जसु र जाम 
उत्पादन तथा प्याकेम्जङका लार्ग 
प्रर्वर्ीमा सहयोग 

 2500 

गलु्मी, रोल्पा 
म्जल्लामा उद्यमी 

छनौट गरर  प्रर्वर्ी 
हस्तान्त्तरणको 

र्रणमा रहेको । 

300 12 

15. 
आर्रु्नक र्लुो प्रवर्िन(सीप र्वकास तथा 
प्रर्वर्ी सहयोग) 

 1000    

16. मसलाजन्त्य उर्ोगलाइ तार्लम तथा 
प्रर्वर्र्मा सहयोग 

 2400    

17. 
केरािाट म्र्प्स िनाउने तार्लम तथा 
प्रर्वर्ी सहयोग  1000 

कायिक्रम 
सांर्ालनको 

तयारीमा रहेको 
  

18. 
उर्मीहरुलाइ व्यावसायीक योजना तयारी 
र ऋण प्रापतुी प्रर्कया सबिन्त्र्ी 
सहजीकरण कायिक्रम 

 600 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य (रु. हजारमा) अर्िवार्र्िक प्रगर्त(रु. हजारमा) 

पररमाण िजेट प्रगर्तको अवस्था िजेट िजेटखर्ि % 

19. 
आरान लाइ आर्रु्नकीकरण गनि र्सप 
तथा प्रर्वर्मा  सहयोग 

 2000 

अघािखाम्र् रोल्पा र 
पाल्पा म्जल्लामा 
तार्लम सांर्ालनमा 

आएको । 

490 24.5 

20. 
नेपाली हाते कागज उर्ोग स्थापना/ 
स्तर उन्नतीमा सहयोग 

 1000 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

0  

21. 
अम्बलसोिाट कूर्ो िनाउने कायिका लार्ग 
तार्लम तथा प्रर्वर्ीमा सहयोग 

 1200 

प्यूठान म्जल्लामा 
तार्लम सांर्ालन 

भएको । 

200 17 

22. 
उनी क्बिल र गलैर्ा (रुकुम पूवि,रोल्पा) 
प्याकेज 

 2000 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

23. 
गनु्त्री,ढकीया र थाकलिाट  उत्पाददत 
सजावट सामाग्रीहरु(प्याकेज) 

 800 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

24. कर्र् (गलु्मी ,पाल्पा,अघािखाुँर्ी) प्याकेज  1000 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

25. 
ग्रार्मण िेरमा नवप्रवर्िनात्मक उर्मलाइ 
सहयोग (प्याकेज) 

 10000 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

२६. 
उर्ोगी व्यावसायी,लघ ुघरेल ्तथा साना 
उर्ोगीहरुसांग प्रदेशस्तरीय अन्त्तरर्क्रया 
कायिक्रम 

 800 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

27. 
लघ ुघरेल ुतथा साना उर्ोगमा कोर्भड 
१९ ले पारेको प्रभाव र समार्ानका 
उपाय सबिन्त्र्ी प्रदेशस्तरीय अन्त्तरक्रीया 

 500 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

28. 
लमु्बिनी प्रदेश उर्ोग पररसांघ मार्ि त 
उर्मम्शलता र्वकास तथा व्यवसाय 
व्यस्थापन तार्लममा सहयोग 

 1500 
कायिर्वर्र् र्नमािणको 
र्रणमा रहेको । 

  

29. रुपन्त्देही उर्ोगसांग मार्ि त रोजगार 
सूर्ना केन्त्र स्थापना र सांर्ालन सहयोग 

 1500 
कायिर्वर्र् र्नमािणको 
र्रणमा रहेको । 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य (रु. हजारमा) अर्िवार्र्िक प्रगर्त(रु. हजारमा) 

पररमाण िजेट प्रगर्तको अवस्था िजेट िजेटखर्ि % 

30. मझ्यौला तथा ठूला (पयिटन समेत) 
उर्ोगको प्रशासन तथा व्यवस्थापन  

 1500 
ऐन मस्यौदा पेश 

भएको 
  

31. 
पयिटन प्रशासन(पररयटकीय होटल, 
ररसोटि, लज, िाभल तथा ियार्कङ 
एजेन्त्सी, गाइड, यािम्फ्टङ आदी) 

 500 
कायि सांर्ालन 
भइरहेको 

  

32. 
ठेर्क एवां काष्ठजन्त्य भाडाकुडा, 
िाध्यवादन र उपहार सामाग्री सबिन्त्र्ी 
तार्लम तथा प्रर्वर्र् सहयोग 

 2000 

रोल्पा,दाङमा 
तार्लम सांर्ालन 

भएको । 

109 5 

33. 
गणु उत्पादन उख ुक्रर्सङ एवां 
प्याकेम्जङका लार्ग तार्लम तथा प्रर्वर्ीमा 
सहयोग 

 2000 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

34. स्लेट ढांगाको तयारी उपयोग सबिन्त्र्ी 
सीप र्वकास तथा प्रर्वर्ीमा सहयोग 

 2000 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

3५. ठुला उर्मीसांग अन्त्तरक्रीया  300 सबपन्त् न भइसकेको   

36. गणुस्तरीय अर्सेट मेम्शन साझेदारीमा  
खरीद(रोल्पा समार्ार) 

 1000 दोहोररएको ।   

37. सदुरीखोला दालर्ीनी उत्पादन समहुलाइ 
प्रार्वर्र्क सहयोग 

 1000 

कायिर्वर्र् 
र्नमािणको र्रणमा 

रहेको । 

  

38. 
सर्हद,घाइते, वेपत्ता पररवार , दर्लत तथा 
मर्हलाका लार्ग उर्मम्शलता र्वकास 
कायिक्रम ििइ दाङ 

 2500 

कायिर्वर्र् 
र्नमािणको र्रणमा 

रहेको । 

  

39. 

लमु्बिनी तथा स्वगििारी िेरमा स्थानीय 
समदुायको सहकारी वा सामरु्हक कबपनी 
मार्ि त स्थानीय हस्तकलामा आर्ाररत 
म्र्नो (सोर्भर्नयर) उर्ोग स्थापना गनि 
सहयोग गने 

 10000 

कायिर्वर्र् 
र्नमािणको र्रणमा 

रहेको । 

  

40. र्दुरीखोला दालर्ीनी उत्पादन समहुलाइ 
प्रार्वर्र्क सहयोग मल्लारानी गा.पा. १ 

 1000 दोहोररएको ।   

41. 

र्वपन्न तथा मकु्त कमैया माम्झ कुमाल, 

र्नुारा एवां लोपन्त्मखु र्समान्त्तकतिहरुलाइ 
सीप मलुक तथा प्रर्वर्ी हस्तान्त्तरण 
तार्लम 

 3000 

गलु्मी सबपन्न एवां 
प्यूठान,रोल्पा 

म्जल्लामा तार्लम  
सांर्ालनमा आएको 

500 17 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य (रु. हजारमा) अर्िवार्र्िक प्रगर्त(रु. हजारमा) 

पररमाण िजेट प्रगर्तको अवस्था िजेट िजेटखर्ि % 

42. उत्पाददत िस्तकुो गणुस्तर र लेवर्लङ 
सबिन्त्र्ी तार्लम  र प्रर्वर्ी हस्तान्त्तरण 

 1200 

िाुँके गलु्मी रोल्पा 
म्जल्लामा खर्ि भै 
अन्त्यमा सांर्ालनमा 

आएको । 

260 12 

43. सांर्ार्लत उर्ोगहरुको स्तर उन्नती 
तार्लम  

 3600 

रोल्पा म्जल्लामा 
सबपन्न , अघािखार्ी 
दाङमा तार्लम   

सांर्ालनमा आएको 

615 17 

44. 
भगत सविम्जत सीप र्वकास प्रवदिन 
कायिक्रम (दर्लत लम्ित)  12000 

अघािखार्ी रोल्पा 
दाङ म्जल्लामा 

सांर्ालनमा आएको 
916 7.6 

45. 

म्जल्लास्तरमा लघ ुघरेल ुतथा साना 
उर्ोगीहरुलाइ  प्रर्वर्ी हस्तान्त्तरण 
(आर्रु्नक प्रर्वर्ी र्भत्र्याउने उर्ोगलाइ 
अनदुान समेत) 

 13000 

अघािखाम्र् गलु्मीमा 
प्रर्वर्र् हस्तान्त्तरण 
अवस्थामा रहेको 

88 1 

46. अल्लो (दाङ, गलु्मी,  रोल्पा, प्यूठान,  
रूकुम पूवि)  (प्याकेज) 

 4000 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

47. खकुुरी र  परबपरागत कृर्र्  
औजार (दाङ, रोल्पा,  प्यूठान)(प्याकेज) 

 2500 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

48. ढाका, करुवा, पानस,  अदवुा र काुँसका  
भाुँडाकुडा (पाल्पा)  (प्याकेज 

 1500 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

49. वेतिाुँस  िददिया   (प्याकेज)  1000 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

50. गनु्त्री, ढर्कया र  थाकलिाट उत्पाददत  
सजावट  सामाग्रीहरू  (प्याकेज 

 1200 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

51. कर्र् (गलु्मी ,पाल्पा,अघािखाुँर्ी) प्याकेज  2000 

कायिक्रम 
सांर्ालनको र्रणमा 

रहेको । 

  

52. योजना तजुिमा  गोष्ठी (मन्त्रालय)  600    
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य (रु. हजारमा) अर्िवार्र्िक प्रगर्त(रु. हजारमा) 

पररमाण िजेट प्रगर्तको अवस्था िजेट िजेटखर्ि % 

53. 
र्ौमार्सक र िार्र्िक  प्रगर्त सर्मिा  गोष्ठी  
(र्नदेशनालय)  900 

प्रथम र्ौमार्सक 
सर्मिा गोर्ष्ठी 
सबपन्न । 

371 41 

54. 
लघ ुघरेल ुतथा साना  उद्योगहरुको  
अनगुमन र्नरीिण  सहजीकरण र  
प्रर्तवेदन 

 2000 
अनगुमन र्नरीिण 
र्नरन्त्तर भइरहेको 

268 13 

55. र्वद्यमान  कायािलयको  सांरर्नामा  
रूपान्त्तरण र सेवा  प्रभावमा  प्रभावकारीता 

 2500 

र्वद्यमान  
कायािलयको  

सांरर्नामा सरु्ार 
भएको  । 

0 0 

56. वाम्णज्य तथा  उद्योग सबिन्त्र्ी  
कानून, कायिर्वर्ी,  

 1500 
कायिर्वर्ी तयार 

भएको 
0 0 

57. उद्यमी  मर्हलाहरूसुँग  अन्त्तरम्जल्ला  
अन्त्तरर्क्रया  गोष्ठी 

 800 
तयारको र्रणमा 

रहेको 
0 0 

58. र्वर्भन्न ददवस  समारोह प्याकेज  65० 
उद्योग ददवस 
सबपन्त् न भएको 

496 76 

59. भगत सविम्जत  उत्कृष्ट उद्यमी  
सबमान प्याकेज 

 100  0 0 

60. 
उद्यमीहरूलाई  व्यवसायीक योजना  
तयारी र ऋण  प्रार्प्त प्रकृया  
सबिन्त्र्ी सहजीकरण  कायिक्रम 

 1400 

दाङ रोल्पा रुकुम 
म्जल्लामा 

सहम्जकरण भएको 
165 11.79 

61. स्थानीय  उत्पादनमा आर्ाररत  
कोसेली घर  सञ् र्ालनमा सहयोग 

 7200 

दाङ म्जल्लामा 
सांस्था छनौट र 

सबझौता भएको । 

295 4 

62. 

उद्यम र्वकास कोर्  व्यवस्थापन (लघ,ु  
घरेल ुतथा साना  उद्योग) (प्याकेज) 

 20000 

र्नयमावली 
शांशोर्न भइ 
कायािन्त्वयनमा 
आएको । 

0 0 

जबमा 185850  6532 3.51 
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वाम्णज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन तर्ि को कायिक्रम प्रगर्त (रु. हजारमा) 
 

क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य (रु. 
हजारमा) 

अर्िवार्र्िक प्रगर्त (रु. हजारमा) 

पररमाण िजेट प्रगर्तको अवस्था िजेट िजेटखर्ि % 

१. 
खाद्यिस्तकुो गणस्तर मापन प्रयोगशा
ला भवन र्नमािण क्रमागत, रूपन्त्देही  

5000 
भवन र्नमािणको काम 
अम्न्त्तम र्रणमा रहेको  

2929 58.58 

२. 

खाद्य आपूती  केन्त्र  
स्थापना,सांर्ालनमा  
सहयोग(रुकुम पवुि) 

 
10000 

कायि र्वर्र् र्नमािण गने 
र्रणमा रहेको  

0 0 

३ 

िजार र्नयमन  सबवन्त्र्ी गनुासो  
व्यवस्थापनका लार्ग 
हटलाइन सिालन 

 1000 
कायि र्वर्र् र्नमािण गने 
र्रणमा रहेको  

0 0 

४. 

उद्योग तथा वाम्णज्य 

 सबिन्त्र्ी  जनरे्तना  अर्भवदृ्धी  
कायिक्रम  (िलेुर्टन, ब्रोसर,  
पबपलेट, टेर्लर्भजन,  रेर्डयो,  
परपर्रका आदद) 

 2400 
दाङ, िाके,रोल्पा म्जल्लामा 
कायि सांर्ालनमा रहेको । 

121 2.79 

5. उद्योग तथा  वाम्णज्य मेला  प्रदशिनी  2200 
िाके, पाल्पा र रुकुम 
सांर्ालन 

216 10 

6. 

र्वद्यालय तथा  समदुायस्तरमा  
उपभोक्ता म्शिा  कायिक्रम  
सिालन गने 

 2100 

दाङ, रोल्पा, वददिया,पाल्पा 
र गलु्मी म्जल्लामा कायि 
सांर्ालन भएको  

905 44.1 

7. 

वाम्णज्य वजार  
अनगुमन (िजार, खाद्य  
वस्त,ु और्र्ी तथा प्रयोगशाला,  
एग्रोभेट,  पेिोलपबप लगायत) 

 4500 

सिै म्जल्लामा कायि 
सांर्ालन भएको । ८९ 
पटक वजार अनगुमन भै 
रु. ४८५०६१ मलु्य 
िरावरको अखाद्य समान 
नष्ट गरर रु. ६९६८०  
जररवाना गररएको  

934 20.8 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य (रु. 
हजारमा) 

अर्िवार्र्िक प्रगर्त (रु. हजारमा) 

पररमाण िजेट प्रगर्तको अवस्था िजेट िजेटखर्ि % 

8. 
प्रदेशस्तरीय  आपरु्ति सांयन्त्र  
सिालन तथा  व्यवस्थापन 

 1500 
कायि तयारीको र्रणमा 
रहेको । 

0 0 

9. 

उद्योग तथा  वाम्णज्य र्मिसुँग   
गणुस्तरीय वस्त ुर  सेवा र्वर्यक  
कायिशाला 

 

600 दाङ रोल्पा अघािखार्ी  
म्जल्लामा कायि सांर्ालनमा 
भएको । 

150 25.0 

10. 
उद्योग तथा  वाम्णज्य र्मिको  
त्याङ्कहरुको  अपडेट 

 3000 र्नरन्त्तर भैरहेको । 830 27.67 

11. 

नेपाल सरकारिाट  व्यवस्थापन हुुँदै  
आएको स्थानीय  ब्यापार सबिन्त्र्ी  
वाम्णज्य  र्मिहरुको प्रशासन 
तथा व्यवस्थापन 

 2500 
कायि सांर्ालन गने अम्न्त्तम 
र्रणमा रहेको  

0 0 

12. 

स्थानीय तह सुँगको  सहकायिमा  
म्जल्लाको कुनै एक  दगुिम स्थानीय  
तहमा सस्तो पसल  
सांर्ालनमा सहयोग 

 10000 
कायि र्वर्र् र्नमािण गने 
र्रणमा रहेको  

0 0 

13. उद्योग तथा  िाम्णज्य प्रशासन  4000 र्नरन्त्तर भैरहेको । 892 22.3 

14. रुपन्त्देही उद्योग  सांघलाई सहायता  2500 

कायि र्वर्र् र्नमािण गने 
र्वर्यमा छलर्ल 
भइरहेको  

0 0 

15. रुपन्त्देही  व्यापार सांघलाई  सहायता  2500 

कायि र्वर्र् र्नमािण गने 
र्वर्यमा छलर्ल 
भइरहेको  

0 0 

16. 
िटुवल उद्योग  वाम्णज्य सांघलाई  
सहायता 

 2500 

कायि र्वर्र् र्नमािण गने 
र्वर्यमा छलर्ल 
भइरहेको  

0 0 

जबमा 56250  6977 17.40 
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11.13 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण अनमुान  
(रु. हजारमा) 

 

11.14 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा २०७८ पसु सबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

महत्वपूणि कायिहरुको र्ववरण  
 प्रदेश अन्त्ततिग र्नकायहरुिाट यस अवर्र्मा लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग गरी जबमा 7388 

वटा उद्योग दताि भएका र सो िाट 27973 जनामा रोजगारी शृ्रजना भएको । 

 यस अवर्र्मा अन्त्तरगत र्नकायहरुिाट 3837 वटा वाम्णज्य र्मिहरु दताि भएका । 

 उद्यमी शृ्रजना तथा रोजगार अर्भवृर्द्ध गनि र्सप मलुक तार्लम तथा प्रर्वर्र् हस्तान्त्तरणको 
कायिक्रम र्र्लरहेको । 

उल्लेम्खत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा प-ुयाएको योगदान(त्य/त्याङ्क सर्हत) 
  मन्त्रालय अन्त्तरगत उद्योग तथा वाम्णज्य प्रशासनिाट प्रदेश कोर्मा ४ करोड ७६ लाख 

६३ हजार जबमा भएको । 

11.15 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई 

नयाुँ गठन भएको मन्त्रालयमा मन्त्रालय व्यवस्थापन तथा स्वीकृत दरिन्त्दी अनसुार कमिर्ारी पदपूर्ति हनु 
नसकेको हुुँदा कायिक्रम कायिन्त्वयनमा केही समस्या देम्खएको । 

 

११.16 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदम (प्रस्तार्वत) 
 मन्त्रालय र मातहत र्नकायहरुको स्वीकृत अस्थायी सांरर्ना र दरिन्त्दी अनसुारको जनशम्क्त 

व्यवस्थापन हनु ुपने । 
 

11.17 अन्त्य/र्वर्वर्(अर्िवार्र्िक प्रर्तवेदनमा समेट्न ेउपयकु्त देम्खएका अन्त्य कुनै र्ववरण)  

 उद्यम र्वकास कोर् सन्त्र्ालन र्नयमावली अनसुार उद्यमीहरुका लार्ग व्याज अनदुान कायिक्रम 
मार्ि त हालसबम ३ वर्ि सबमको व्याज अनदुान प्राप्त गने गरी ९९ जना उद्यमीहरुले १० लाख 
सबम कजाि प्राप्त गरेका छन ्। 

क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

1 वाम्णज्य प्रशासन तर्ि   28905  

२ उद्योग प्रशासन तर्ि   18758  
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पररच्छेद-१२ 
काननु मर्हला िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 

 

12.1 पषृ्ठभरू्म 
नेपालको सांर्वर्ानको र्ारा 56 ले सांम्घय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्र नेपालको मलु सांरर्ना सांघ, प्रदेश र स्थार्नय तह 
गरी र्तन तहको हनु े व्यवस्था गरेको छ।लमु्बिनी प्रदेश सरकारको कायिर्वभाजन र्नयमावली, 2078 िमोम्जम 
यस मन्त्रालयको कायििेर मखु्यतया र्तनवटा तोर्कएको छ । जसअनसुार कानून, मर्हला िालिार्लका तथा ज्येष्ठ 
नागररक एवां भार्ा तथा सांस्कृती रहेका छन । 

12.2 दीघिकालीन सोर् 

जनमखुी कानून, सामाम्जक कल्याण तथा प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा आमलु पररवतिन। 

12.3 उद्दशे्य 
 प्रदेशका जनताको आकाांिा िमोम्जम कानूनी सांरर्ना, न्त्याय अनभुतू गनि सक्ने प्रिन्त्र् र प्रदेश सिालनको 

लार्ग आवश्यक कानून र्नमािण गने। 

 प्रादेम्शक ऐन, अध्यादेश र्नयम र गठन आदेश िनाउने सन्त्दभिमा परामशि ददने, मस्यौदा जाुँर् गने, 
प्रदेशको लार्ग आवश्यक पने प्रादेम्शक तथा कानूनी र्ववादको सबिन्त्र्मा आवश्यक राय परामशि ददन।े 

 मर्हला िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररकलाई सामाम्जक सरुिा प्रदान गने। 

 प्रदेशका साुँस्कृर्तक सबपदा तथा भार्र्क सबपतीको सांरिण गने। 

 

12.4 रणनीर्तहरु 
 सांम्घय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह र अन्त्य सरोकारवालाहरुको सहयोग समन्त्वय र सहकायिमा 

कानूनी सरे्तना सबवन्त्र्ी कायिक्रमहरु सांर्ालन गने। 

 सहयोगापेिी वगिहरुको लार्ग अल्पकार्लन तथा दीघिकार्लन आश्रयस्थलहरुको र्नमािण तथा सांर्ालन गरी 
पाररवाररक पनुर्मिलन गराउन।े 

 प्रदेशका भार्ा सांस्कृर्त तथा र्ार्मिक सबपदाहरुको अर्भलेम्खकरण, प्रर्ारप्रसार गरी र्तर्नहरुको सांरिण 
तथा सबिद्धिन गने। 

 मर्हलाहरुको जीवनस्तरमा सरु्ार ल्याउने तथा र्नणिय प्रर्क्रयामा सहभागी गराउन र्सप र्वकास तथा 
आयआजिनमा जोड ददई र्वर्भन्न र्कर्समका र्वभेदिाट मकु्त गराउन।े 
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 िालिार्लकाहरुको अर्र्कार प्रत्याभतू गराउन े खालका कायिक्रम सांर्ालन गरी र्नणिय प्रर्क्रयामा 
उनीहरुको सर्क्रय सहभार्गताको सरु्नितता गराउन।े 

 

12.5 कायििरे 
 नेपालको सांर्वर्ान िमोम्जम प्रदेशको अर्र्कार अन्त्तगितको कानून र्नमािण गने। 

 प्रदेश मम्न्त्रपररर्दमा पेश हनुे र्वरे्यक तजुिमा र प्रमाम्णकरण, र्नयम आदेश तजुिमा तथा स्वीकृती प्रदान 
गने। 

 र्वर्भन्न र्वर्यका कानून र्नमािण सबिन्त्र्ी र्ववादको र्वर्यमा राय परामशि उपलब्र् गराउने। 

 स्थार्नय तहका कमिर्ारी र कायािलयको व्यवस्था सबिम्न्त्र् कानून तजुिमा तथा प्रमाणीकरण 

 पाररवाररक मार्मला सबिन्त्र्ी नीर्त, कानून, मापदण्ड तजुिमा कायिन्त्यवन र र्नयमन। 

 मर्हला हक सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त कानून मापदण्ड तथा योजना तजुिमा एवां कायिन्त्वयन र र्नयमन। 

 लैंर्गकर्हांसा, मानव िेर्र्वखन तथा ओसारपसार सबिन्त्र्ी नीर्त तथा कायियोजना तजुिमा र कायिन्त्वयन। 

 मर्हला शसम्क्तकरण लैंर्गक समानता सबिन्त्र्ी अध्यायन अनसुन्त्र्ान, लैर्गक उत्तरदार्य िजेट र लैंर्गक 
पररिण। 

 िालिार्लकाको हकर्हत सांरिण सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, कानून मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, कायिन्त्वयन 
र र्नयमन, िालमैरी शासर्कय प्रवन्त्र् र सेवा प्रवाह, िाल उद्दार कोर् व्यवस्थापन र िाल सरु्ार र 
पनुस्थािपना। 

 प्रदेश स्तरमा जेष्ठ नागररक अपाङ्गता भएका व्यम्क्त, अशक्त, िालिार्लका र मर्हला सबिन्त्र्ी कायिहरुको 
अनगुमन तथा मूल्याांकन। 

 समाज कल्याण सांघ सांस्था सबिन्त्र्ी कायिहरुको अनगुमन तथा मूल्याांकन। 

 सामाम्जक सरुिा सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त कानून तथा मापदण्डको र्नमािण तथा कायिन्त्वयन, कोर् 
व्यवस्थापन, र्नयमन, रार्ष्ट्रय तथा प्रादेम्शक र्नकाय तथा सांघ सस्था सांग सबपकि  समन्त्वय र सहकायि। 

 भार्ा, र्लर्प, सांस्कृर्त, लर्लतकला र र्मिको सांरिण र प्रयोग सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड 
तथा योजना तजुिमा कायिन्त्वयन र र्नयमन। 

 ऐर्तहार्सक, र्ार्मिक, साांस्कृर्तक एवां कला र वास्त ुदृर्ष्टकोणले महत्व िोकेका प्रदेशस्तरका दरवार हरुको 
सांरिण सांभार तथा व्यवस्थापन । 

 प्रदेशस्तरका सांग्रहालयहरुको स्थापना, सिालन तथा व्यवस्थापन। 

 प्रदेश स्तरका परुाताम्त्वक स्थल, ऐर्तहार्सक र र्ार्मिक सास्कृर्तक सबपदाहरु, प्राम्र्न स्मारकहरु, 
सांग्रहालय, साांस्कृर्तक र्रोहर सबिन्त्र्ी नीर्त कानून मापदण्ड तथा योजना तजुिमा र सबपदाहरुको ममित 
सांभार, अध्यायन अनसुन्त्र्ान उत्खनन तथा पनुर्निमािण। 

 र्मि परबपरा अनसुार र्र्ल आएका र्वर्भन्न जारा तथा पविहरुको सांर्ालन र व्यवस्थापन।  
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12.6 कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु 
 मलुकुी देवानी सांर्हता 2074 

 मलुकुी अपरार् सांर्हता ऐन 2074 

 मलुकुी र्ौजदारी कायिर्वर्र् सांर्हता 2074 

 सांग्रहालय सवलीकरण अनदुान र्नदेम्शका, 2075 

 84 वर्ि उमेर पगेुका ज्येष्ठ नागररकलाई घरमै स्वास््य सेवा पयुािउन ेर्नदेम्शका 2075 

 मर्हला िालिार्लका तथा समाज कल्याण िेरमा काम गने सांस्थालाई ददइने अनदुान सबिन्त्र्ी कायिर्वर्र् 
2075 

 िालिार्लका सबिन्त्र्ी ऐन 2076 

 अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरको लार्ग समदुायमा आर्ाररत पनुस्थािपना कायिक्रम सांर्ालन कायिर्वर्र् 2077 

 प्रदेश म्शशसु्याहार केन्त्र स्थापना र सांर्ालन  कायि र्वर्र् 2077 

 ऐर्तहार्सक र्ार्मिक साांस्कृर्तक तथा परुाताम्त्वक महत्वका स्थलहरुको ममित सांभार तथा पनुर्निमािण 
कायिका लार्ग आर्थिक सहयोग सबिन्त्र्ी र्नदेम्शका 2075 

 

12.7 सांगठन सांरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

कानून, मर्हला, िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 
क्र.
सां. 

पद तह सेवा 
समूह/ 
उपसमूह 

स्वीकृत 
दरिन्त्दी सांख्या 

पदपूर्ति 
सांख्या 

ररक्त पद 
सांख्या 

कैर्र्यत 

1.  सम्र्व  न्त्याय कानून 1 1 - थप 
म्जबमेवारी 

2.  उपसम्र्व नवौ/दशौ म्शिा परुातत्व 1 - 1  
3.  उपसम्र्व नवौ/दशौ न्त्याय कानून 1 - 1  
4.  उपसम्र्व नवौ/दशौ र्वर्वर् - 1 1 -  
5.  अर्र्कृत सातौ/आठौ प्रशासन सा.प्र. 1 - 1  
6.  अर्र्कृत सातौ/आठौ म्शिा परुातत्व 2 - 2  

7.  लेखा अर्र्कृत सातौ/आठौ प्रशासन लेखा 1 1 - थप 
म्जबमेवारी 

8.  कानून अर्र्कृत सातौ/आठौ न्त्याय कानून 5 2 3 थपम्जबमेवारी 
9.  अर्र्कृत सातौ/आठौ र्वर्वर् - 2 1 1  

10.  
आर्कि टेक्ट 
इम्न्त्जर्नयर 

सातौ/आठौ इम्न्त्ज. 
र्सर्भल/र्व.
एण्ड आर्कि . 

1 - 1  

11.  अर्र्कृत/सहायक पाुँर्ौ/छैटौ र्वर्वर् - 2 2 -  

12.  
कबप्यटुर 
अपरेटर/अर्र्कृत 

पाुँर्ौ/छैटौ र्वर्वर् - 3 1 2  

13.  सहायक/अर्र्कृत पाुँर्ौ/छैटौ प्रशासन सा.प्र. 4 1 3  
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क्र.
सां. 

पद तह सेवा 
समूह/ 
उपसमूह 

स्वीकृत 
दरिन्त्दी सांख्या 

पदपूर्ति 
सांख्या 

ररक्त पद 
सांख्या 

कैर्र्यत 

14.  सहायक/अर्र्कृत पाुँर्ौ/छैटौ म्शिा परुातत्व 2 1 1  
15.  सहायक र्ौथो/छैटौ प्रशासन लेखा 1 - 1  
16.  का.स. र्वहीन प्रशासन सा.प्र. 5 3 2  
17.  ह.स.र्ा. र्वहीन ईम्न्त्ज. ज.मे. 4 1 3  

 जबमा    37 15 22  

पाल्पा दरवार सांग्राहालय, पाल्पा 
क्र.
स. 

पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल दरवन्त्दी 

सांख्या 
पदपूर्ति 
सांख्या 

ररक्त 
कैर्र्यत 

1.  
सांग्रहालय प्रमखु म्शिा परुातत्व रा.प.तरृ्तय 1    1    - र्डर्भजन वन कायािलय 

प्रमखु/ दोहोरो 
म्जबमेवारी 

2. २ 
पथ प्रदशक/ रा 
प अन प्रथम 

म्शिा परुातत्व रा प अन 
प्रथम 

1 - 1  

3.  
ग्यालरी सहायक म्शिा परुातत्व रा.प.अनां 

दितीय 
1 - 1  

4.  

सह लेखापाल प्रशासन लेखा रा.प.अनां 
दितीय 

1 1 - नार्प कायािलय 
पाल्पामा 

कायिरत/दोहोरो 
म्जबमेवारी 

5.  
खररदार प्रशा सन सा.प्रशासन रा.प.अनां 

दितीय 
1 - 1  

6.  
का स शे्रम्णर्वर्हन 

 
शे्रणीर्वर्हन 2 2 - करार 

 जबमा    7 4  3 

  
12.8 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्र्को र्ववरण 

 सांग्राहालय, परुाताम्त्वक, साुँस्कृर्तक तथा र्ार्मिक स्थल (र्नमािण तथा सांरिण) कायिर्वर्र्, 2078 

 ऐर्तहार्सक र परुाताम्त्वक सबपदा (सांरिण तथा ममित सांभार) तथा सांग्रहालय (व्यवस्थापन तथा सांरिण) 
कायिर्वर्र्, 2078 
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12.9 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  
(रु. हजारमा) 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७८ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 259148 3458 1 % 
पुुँजीगत 352459 0 0 % 
जबमा 611607 3458  

 
12.10 आर्थिक वर्ि 207८/07९ को पसु मसान्त्तसबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण  

(रु. हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप् त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 100000 0 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान   
३ नेपाल सरकार समपूरक अनदुान   
४ नेपाल सरकार र्िशेर् अनदुान   
५ प्रदेश सरकार (राजश्व वाुँडर्ाुँड समेत)  511607 3458 

 
12.11 नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

४९ 

लैर्ङ्गक र्हांसा प्रभार्वतहरुको लार्ग दीघिकार्लन 
पनुस्थािपना गहृ र्नमािण, दाङ 

दाङको घोराही उपमहानगर वडा नां १७ मा 
जग्गाप्राप्तीको लार्ग प्रकृया अगार्ड िढेको,DPR 

र्नमािण भईनेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको 
सहमतीमा ADB िाट र्नमािण गनेगरी सांभाव्यता 
अध्ययन भई आयोजना स्वीकृती र सांझौताका 
लार्ग पूवितयारीको कायि सांघ िाट भईरहेको ।  

५० एकल मर्हला,मर्हला,दर्लत तथा अर्त र्वपन्न मर्हला  

 अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरु लगायतको सीप र्वकास 
तार्लम 

तार्लम सिालन सबिन्त्र्ी कायिर्िर्र् र्नमािणको 
कायि अम्न्त्तम र्रणमा पगुेको ।  

५० छुवाछुत र्िरुद्ध सरे्तना कायिक्रम सिालन भई नसकेको 
५१ 

प्रदेश स्तरीय िाल सांरिण गहृ र्नमािण 
(िहवुर्ीय/भवन र्नमािण)- कर्पलवस्त ु

जग्गा प्राप्तीको लार्ग िाणगङ्गा- ७ मोर्तपरु 
कर्पलवस्तमुा जग्गाप्राप्तीको लार्ग प्रकृया अगार्ड 
िढेको,DPR र्नमािण भईसकेको 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

५१ सडक िालिार्लकाहरुको उद्धारको लार्ग 
सांघसस्थाहरुलाई अनदुान कायिक्रम 

सिालन भई नसकेको 

५२ 
प्रदेश स्तरीय र्नकायका लैर्ङ्गक सबपकि  व्यम्क्तको िमता  
अर्भवरृ्द्ध तार्लम 

लैर्ङ्गक सबपकि  व्यम्क्तको सूर्ी तयार भई 
तार्लम सिालनका लार्ग आवश्यक तयारी 
भईरहेको । 

५३ 
सहयोगापेिी सडकमानव मकु्त प्रदेशर्नमािण कायिक्रम 

स्थानीय तह र्वम्त्तय हस्तान्त्तरण मार्ि त 
कायािन्त्वयन भइरहेको।  

५४ 
 

पूवि स्वीकृत कायिक्रम तथा िजेट पर्छ 
कार्टएको 

139 प्रर्सद्ध र्ार्मिक, साुँस्कृर्तक, ऐर्तहार्सक, परुाताम्त्त्वक 
तथा जैर्वक र्वर्वर्ता सांरिण तथा र्नमािण 

उपभोक्ता सर्मर्त तथा लाभग्रागी समदुायहरुसांग   
सांझौता भइ कायिन्त्वयनको र्रणमा रहेका 

144 
सार्हत्य, कला, सांस्कृर्त तथा साांस्कृर्तक सबपदाको 
सांरिण, सबिद्धिन र र्वकास 

प्रादेम्शक सार्हत्यकला र्वदे्ययक र गठन आदेश 
र्नमािण भइसकेको एकेडेमी स्थापनाको र्रणमा 
रहेको। 

145 

थारु सांस्कृर्तको सांरिण र र्वकास 

थारु सांस्कृर्त सांरिण सबिम्न्त्र् सवै योजनाहरु 
कायिन्त्वयनको लार्ग उपभोक्ता सर्मर्त तथा लाभ 
ग्राही समदुायसांग सांझौता सबपन्न भइ 
कायिन्त्वयनको र्रणमा रहेको 

 

12.12 िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
ि. व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

24 कोर्भड 19 तथा घरेल ु र्हांसा र्वरुद्धको मर्हला 
सरे्ताना कायिक्रम 

2 वटा सरे्तना कायिक्रम सबपन्न भएको 

25 जेष्ठ नागररक ग्राम र्नमािण लागत इर्ष्ट्रमेट तयार हुुँदै 

71 सीपमलुक कायिक्रम कायिर्वर्र्को मस्यौदा अम्न्त्तम र्रणमा पगुेको 
39 प्रदेशर्भरका ऐर्तहार्सक गढी कोट दरवार तथा 

मम्न्त्दरहरुको सांरिण 
सझौता सबपन्न भइ कायिन्त्वयनको र्रणमा रहेको 

72 
भार्ा कला सार्हत्यको सांरिण र प्रवद्धिन 

र्वदे्ययक र गठन आदेश र्नमािण भएको र 
प्रर्तष्ठानको स्थापनाको र्रणमा रहेको। 

73 पाल्पा दरवार सांग्रहालय तथा अन्त्य दरवार 
सांग्रहालयहरुको ममित सरु्ार स्तरोन्नती 

कायिन्त्वयन भइरहेको। 
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 12.13 आ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत अर्िवार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण   (रु.हजारमा) 

क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य प्रथम र्ौमार्सक सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट िजेटखर्ि % 

1.  
कोर्भड १९ तथा घरेल ुर्हांसा र्िरुद्ध 
मर्हला सरे्तना कायिक्रम 

२४ २४०० २ 
 

२०० 
 

2. २ 

 

ददवसीय कायिक्रम तथा अर्भयान 
कायिक्रम  

५०० 
  

100 
 

3. ३ सूर्ना तथा सिार प्रदेशस्तर  १०००   १००  

4. 1 

र्ार्मिक साांकृर्तक सामाम्जक तथा 
परुाताम्त्वक सबपदाहरुको सांरिण र 
प्रवद्धिन तथा ममित सबभार 

 80000     

5. 2 

 

र्ार्मिक तथा साांस्कृर्तक महत्वका 
िेरहरुको सांरिण एव प्रविद्धन 

1 20000     

6. 3 
प्रदेशर्भरका ऐर्तहार्सक गढी कोट 
तथा दरवारहरुको प्रविद्धिन तथा ममित 
सांभार 

 20000     

7. 4 
सांग्रहालयहरुको स्थापना तथ 
स्तरोन्नती 

 14000     

8. 5 
प्रदेशस्तररय साांस्कृर्तक सांग्रहालयको 
DPR सर्हतको र्नमािण 

 10000     

9. 6 
पाल्पा दरवार सांग्रहालयको ममित 
सांभार तथा सांरर्नात्मक र्नमािण 

1 10000     

10. 7 
प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठानको स्थापना र 
सांर्ालन 

1 3000     

11. 8 
र्ङु्गवाङ लाखर साांस्कृर्तक सांग्रहालय 

मास्टर प्लान तथा र्डर्पआर र्नमािण 
1 5000     

12. 9 
थारु साांस्कृर्तक सांग्रहालय र्खौरा 
दाङ्ग 

1 6000     

13.  
र्ार्मिक तथा परुाताम्त्तक सांबपदाहरुको 
ममित सांभार सांरिण 

 210150     

 
12.14 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा २०७८ पसु सबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 ऐर्तहार्सक परुाताम्त्वक स्थल सांरिण सबिन्त्र्ी 2 वटा कायिर्वर्र्हरुको र्नमािण भएको । 

 पाल्पा दरवार सांग्रहालयको गठन आदेश 2078 स्वीकृत भएको। 
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12.15 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई 
 कायिक्रम सांर्ालनको लार्ग कायिसांर्ालन स्तरमा कायािलय नभएको 
 स्वीकृत दरवन्त्दी अनसुार कमिर्ारीको पदपूर्ति नभएको 
 मन्त्रालयको भौर्तक व्यवस्थापनमा र्ढलाई हदुाुँ कायिक्रम कायािन्त्वयनमा अलमल भएको 
 नयाुँ मन्त्रालय भएकोले कायिसूर्ारु गनि र्ढलाई भएको 

 
12.16 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदम  

 म्जल्लास्तर स्तरमा कायािलयस स्थापना गनुिपने। 

 म्जल्ला म्स्थत अन्त्य कायािलयहरुलाई कायिक्रम सांर्ालन को लार्ग कायिक्रम तथा वजेट 
स्थानान्त्तरण गनुिपने। 

 स्वीकृर्त दरवन्त्दी अनसुार कमिर्ारी पदपूतीको व्यवस्था हनुपुने । 
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पररच्छेद-१३ 
म्शिा र्वज्ञान यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

13.1 पषृ्ठभरू्म 
सांघीयता कायािन्त्वयनसुँगै २०७४ सालमा स्थापना भएको प्रदेश सरकारको सांगठन सांरर्ना िमोम्जम स्वास््य, 

म्शिा, समाजकल्याण, मर्हला िालिार्लका तथा जेष्ठ नागरीक, श्रम तथा रोजगार, भार्ा, कला, सांस्कृर्त, यवुा तथा 
खेलकूद र सरसर्ाई जस्ता िेरहरुमा काम गनिको लार्ग सामाम्जक र्वकास मन्त्रालयको गठन भएको हो । 
२०७८ साल िैशाख ६ गते सांशोर्र्त कायि र्वभाजन अनसुार यस मन्त्रालयलाई  म्शिा तथा सामाम्जक र्वकास 
मन्त्रालय र स्वास्थ् तथा जनसांख्या मन्त्रालय गरी २ मन्त्रालयमा र्वभाजन भएको तथा हाल २०७८ साल श्रावण 
२६ गते सांशोर्र्त कायि र्वभाजन अनसुार यस मन्त्रालयलाई म्शिा‚ र्वज्ञान‚ यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय‚ काननु‚ 
मर्हला‚ िालिार्लका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय र श्रम‚ रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय गरी पनुिः ३ वटा 
मन्त्रालयमा र्वभाजन भएको छ। 

 

13.2 दीघिकालीन सोर् 
स्वस्थ, म्शम्ित¸ ससुांस्कृत¸ सरुम्ित¸ अनशुार्सत¸ कमिशील यवुा समदृ्ध आत्मर्नभिर प्रदेश । 

 

13.३ उद्दशे्य 
 समावेशी, समतामूलक, प्रर्िर्र्यकु्त जीवन पयिन्त्त गणुस्तरीय म्शिा र उच्र् म्शिा प्रदान गनुि । 

 सिम, सीपयकु्त, अनशुार्सत र कमिशील यवुा शम्क्तको र्वकास गनुि । 

 

13.४ रणनीर्तहरु 
 स्टेम म्शिाको अवर्ारणा र प्रर्िर्र्लाई म्शिाको गणुस्तर र्वकासमा उपयोग गने । 

 गणुस्तरीय प्रार्िर्र्क तथा उच्र् म्शिाको लार्ग प्रदेश र्वश्वर्वद्यालयको स्थापना र सांर्ालन गने । 

 र्वद्यालयहरुमा पूवािर्ारको र्वकास गरी तार्लम प्राप्त सिम म्शिकिाट प्रभावकारी र्सकाइ सरु्नम्ित गने। 

 र्ार्मिक तथा र्वशरे् म्शिालाई मूलप्रवाहीकरण गने र मदरसामा अध्ययनरत छाराहरुको लार्ग 
छारावासको र्वस्तार गदै जाने। 

 खेलकुद सांरर्नाहरुको र्नमािण गने र खेलकूदलाई िमृ्त्त र्वकाससुँग समेत जोड्ने । 
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13.५ कायििरे 
 प्रदेशस्तरको र्वश्वर्वद्यालय तथा उच्र् म्शिा सबवन्त्र्ी नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र 

र्नयमन । 

 शैम्िक परामशि सेवाको मापदण्ड र्नर्ािरण, अनमुर्त तथा र्नयमन । 

 प्रदेशस्तरमा पसु्तकालय, सांग्रहालय, अर्भलेखालय सबवन्त्र्ी नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र 
र्नयमन । 

 प्रादेम्शक म्शिा, प्रार्वर्र्क तथा व्यवसार्यक तार्लम र छारवृम्त्त सबवन्त्र्ी नीर्त, कानून तथा मापदण्ड 
र्नर्ािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पसु्तक तथा पाठ्यसामाग्री र्नमािण, उत्पादन र 
र्वतरण । 

 प्रदेशस्तरको मानव सांसार्नको आवश्यकता प्रिेपण तथा शैम्िक योजना र्नमािण र कायािन्त्वयन । 

 प्रदेशस्तरमा र्वद्यालय तहको म्शिकको सेवा शति, योग्यता, िमता र म्शिक व्यवस्थापनको मापदण्ड 
र्नर्ािरण र र्नयमन । 

 माध्यार्मक तहको पररिा व्यवस्थापन । 

 प्रदेशस्तरमा प्राम्ज्ञक अनसुन्त्र्ान तथा शैम्िक त्याङ्क व्यवस्थापन । 

 यवुा सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, कानून तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, यवुा वैज्ञार्नक प्रोत्साहन। 

 खेलकूद सबवन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड र्नर्ािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन, खेलकूद तथा 
खेलकूद पूवािर्ारको र्वकास र प्रवद्धिन । 

 खेलकूद प्रशासन र सांघसांस्थाको समन्त्वय र र्नयमन । 

 रार्ष्ट्रय र प्रादेम्शक खेलकूद प्रर्तयोर्गता तथा कायिक्रम आयोजना र सहभार्गता । 

 प्रदेशस्तरमा र्वज्ञान प्रर्वर्र्को र्वकास तथा र्वस्तार, सो सबिन्त्र्ी त्याङ्क सांकलन,  प्रशोर्न र सवेिण 
तथा जनशम्क्त र्वकास र उपयोग 

 वैज्ञार्नक अध्ययन अनसुन्त्र्ान एांव र्वज्ञान र प्रर्वर्र्को आर्वष्कार, उन्नयन र र्वकास 

 र्वज्ञान  सांग्रहालय र प्लानेटोररयमको स्थापना, सिालन र व्यवस्थापन 

 

13.६ सांगठन सांरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलय समेत ) 

क्र.स. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल दरवन्त्दी 

सांख्या 
पदपूर्ति 
सांख्या 

ररक्त 

१ प्रदेश सम्र्व प्रशासन प्रशासन राप प्रथम १ १  
२ र्नदेशक म्शिा म्शिा प्रशासन अर्र्कृत एघारौ १ ० १ 
३ उपसम्र्व म्शिा म्शिा प्रशासन अर्र्कृत नवौ/दशौ ३ ३ ० 
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क्र.स. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल दरवन्त्दी 

सांख्या 
पदपूर्ति 
सांख्या 

ररक्त 

४ उपर्नदेशक म्शिा म्शिा प्रशासन अर्र्कृत नवौ/दशौ ४ ३ १ 
५ तार्लम प्रमखु म्शिा म्शिा प्रशासन अर्र्कृत नवौ/दशौ १ १  
६ उपसम्र्व प्रशासन प्रशासन अर्र्कृत नवौ/दशौ १ ० ० 
७ र्डर्भजन प्रमखु म्शिा/प्र. म्शिा प्रशासन अर्र्कृत नवौ/दशौ ६ २ २ काज 
८ शाखा अर्र्कृत प्रशासन प्रशासन सातौ/आठौ ३ १ २ 
९ प्रम्शिाक म्शिा  म्शिा प्रशासन सातौ/आठौ ६ ३ ३ 
९ शाखा अर्र्कृत म्शिा म्शिा प्रशासन सातौ/आठौ १४ १२ २ 

१० शाखा अर्र्कृत म्शिा म्शिा प्रशासन सातौ/आठौ ६ ५ 
५ जना 
काजमा 

११ प्रार्वर्र्क सहायक म्शिा म्शिा प्रशासन पार्ौ/छैठौ १६ ३ १३ 

१२ प्रार्वर्र्क सहायक म्शिा म्शिा प्रशासन पार्ौ/छैठौ ६ ० 
अस्थायी 
दरिन्त्दी 

१३ नायव सबु्िा प्रशासन प्रशासन पार्ौ/छैठौ ३ १ २ 
१४ ड्राइभर    ८ ८  
 र्पयन    ११ ११  

 

 

13.७ तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्र्को र्ववरण 
 सांग्रहालय सवलीकरण अनदुान र्नदेम्शका, २०७५ 

 मखु्यमन्त्री रर्नङ म्शल्ड प्रर्तयोर्गता सिालन र्नदेम्शका, २०७५ 

 खेल सबिन्त्र्ी इन्त्डोर तथा अउटडोर सांरर्ना र्नमािण साझेदारी कायिक्रम व्यवस्थापन र्नदेम्शका, २०७५ 

 रङ्गशाला ममित कायिक्रम व्यवस्थापन र्नदेम्शका, २०७५ 

 स्वयांसेवक पररर्ालन कायिर्वर्र्, २०७५ 

 प्रदेश खेलकुद र्वकास ऐन, २०७६ 

 प्रस्तावमा आर्ाररत नयाुँ तथा सांर्ालनमा आएका प्रार्वर्र्क तथा िह ुप्रार्वर्र्क म्शिालयहरुलाई सहयोग 
र्नदेम्शका, २०७६ 

 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री र्वकास कायिर्वर्र्, २०७६ 

 उच्र् म्शिामा र्वपन्न लम्ित छारवरृ्त व्यवस्थापन र्नदेम्शका, २०७६ 

 यवुा, खेलकुद, भार्ा तथा र्लर्पसबिन्त्र्ी कायिक्रम सञ् र्ालन मागिदशिन आर्थिक वर्ि २०७६/७७ 

 एक शैम्िक सांस्था एक उद्यमकायिक्रम सञ् र्ालन कायािर्वर्र्, २०७६ 

 सामदुार्यक क्याबपसको  पूवािर्ार र्वकास सहयोग कायिक्रम सिालन र्नदेम्शका, २०७६ 

 प्रदेशस्तरीय मदरसा म्शिा व्यवस्थापन कायिर्वर्र्, २०७६ 

 शैम्िक परामशि सेवा तथा भार्ा म्शिणसबिन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७६ 

(श्रोतिः म्शिा र्वज्ञान यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय ) 

 

http://mosd.p5.gov.np/node/391
http://mosd.p5.gov.np/node/388
http://mosd.p5.gov.np/node/388
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/372
http://mosd.p5.gov.np/node/356
http://mosd.p5.gov.np/node/297
http://mosd.p5.gov.np/node/285
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 र्वशेर् म्शिा सहयोग र्नदेम्शका, २०७६ 

 यवुा प्रर्तभा पर्हर्ान र्नदेम्शका, २०७६ 

 नमनुा र्वद्यालय छनौट र्नदेम्शका, २०७६ 

 उत्कृष्ठ म्शिक तथा र्वद्यालय छनौट र्नदेम्शका, २०७७ 

 

13.८ आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 
          (रु. हजारमा) 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७८ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु १९३३२०० २९०१०० १५ 

पुुँजीगत ८१५५०० १३५७०० १६।६ 

जबमा २७४८७०० ४२६५०० १५।८ 
     (स्रोतिः म्शिा र्वज्ञान यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय)                       

13.९ आर्थिक वर्ि 207८/07९ को पसु मसान्त्त सबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 
           (रु. हजारमा) 
क्र.सां. श्रोत प्राप् त रकम खर्ि रकम 

 

१ 
नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान  २६७१०० ३४७२३ 

 

२ 

नेपाल सरकार सशति अनदुान ८७०६०० १६५४१४ 

३ 

 

नेपाल सरकार समपूरक अनदुान ४१५०० २२५०० 

 

४ 

नेपाल सरकार र्िशेर् अनदुान १९५००० २७२३७ 

 

५ 

प्रदेश सरकार (राजश्व वाुँडर्ाुँड 
समेत)  

१३७३८५९ २६६८९८ 

 
13.१० नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

३१ प्रदेश म्शिा नीर्त तजुिमा गनुिका साथै प्रादेम्शक 
म्शिाका  लार्ग आवश्यक मापदण्ड र कायिर्वर्र् 
र्नमािण 

प्रदेश म्शिा र्नर्तको ड्राफ्ट तयारी, वालर्वकास 
रणनीर्त ड्राफ्ट, कायिक्रम सिालन मागिदशिन तयारी 
भई कायािन्त्वयनमा रहेको। 

३२ र्वज्ञान, प्रर्वर्र्, इम्न्त्जर्नयररङ्ग र गम्णत (STEM) 
सबिन्त्र्ी पररयोजना सिालन 

प्रत्येक म्जल्लामा स्टेमका १० वटा कृयाकलापहरु 
सिालन भैरहेका। 

http://mosd.p5.gov.np/node/291
http://mosd.p5.gov.np/node/290
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

३३ किा ११ र १२ मा र्वज्ञान र्वर्य पठनपाठन 
गने सामदुार्यक र्वद्यालयहरूलाई नमूना र्वद्यालय 
कायिक्रम 

सिलनमा रहेका र्वद्यालयहरुमा तार्लम तथा 
सामग्री सहयोग भएको। 

३४  किा १० को परीिा सिालन, 

व्यवस्थापन 

 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक र्वकास 

 किाको परीिा व्यवस्थापनको तयारी 
 र्वज्ञ तथा रोष्टरहरुको सूर्ी तयार 

३५  मात ृभार्ामा पाठ्यसामग्री र्वकास  

 ममु्स्लम मर्हला छारावास र्नमािण 

 सामग्री र्वकासका लार्ग रोष्टर तयारी 
 २ वटा छारावास र्नमािण हदैु 

३६ प्रदेश प्रार्वर्र्क र्वश्वर्वद्यालय स्थापना गरी 
प्रार्वर्र्क र्वर्यमा पठनपाठन सिालन 

 छाता ऐनको र्नमािण 

 र्नयमावली र र्वर्ान िन्त्दै।  

३७ आवासीय सरु्वर्ासर्हतको र्वशेर् र्वद्यालय 
(ससु्तिःमनम्स्थर्त) र्नमािण 

डीपीआर पनुरावलोकन गरी िहवुर्ीय श्रोत 
सरु्नम्ितता र्लने क्रममा। 

३८  प्रदेश र्वज्ञान प्रर्वर्र् प्रर्तष्ठान स्थापना 
 भमेुमा प्रार्वर्र्क म्शिालय स्थापना 

 र्वरे्यक प्रदेश सभामा 
 प्रार्वर्र्क म्शिालय र्नमािणार्र्न रहेको 

३९ राप्ती प्रार्वर्र्क म्शिालयलाई थप पवुािर्ारको 
व्यवस्था सर्हत गढवा गाउुँपार्लकामा 
स्थानान्त्तरण, र्वस्तार, र्वकास र व्यवस्थापन 

िजेट खण्डीकरणका लार्ग आर्थिक मार्मला 
मन्त्रालयमा पठाइएको। 

४० िैज्ञार्नक अनसुन्त्र्ान र नवप्रवद्धिन िैज्ञार्नक सबमेलन हदैु 

४१ यवुा स्वरोजगार कायिक्रम सीप र्वकास प्रर्तष्ठान गठन हदैु 

४२ 
 खेलकुद पूवािर्ारको र्नमािण 

 रङ्गशालाहरुको र्नमािण 

 मखु्यमन्त्री रर्नङर्सल्ड 

 पवुािर्ारहरु र्नमािणको र्रणमा 
 उम्जरर्सांह रङ्गशालाको जग्गा प्रर्प्त र 

नेरलाल रङ्गशालको ईआईए हदैु। 

 खेलहरु सिालन हनुे। 

४३ नेरलाल अभागी रङ्गशाला रङ्गशालको ईआईए हदैु। 

४५ 
नमनुा िालर्वकास केन्त्र र्नमािण 

१२ वालर्वकास केन्त्रहरु र्नमािण र २वटा स्रोत 
केन्त्रहरु र्नमािण हदैु 

४७ र्वद्यालयहरुको पवुािर्ार र्नमािण र स्वर् ्खानेपानी सांझौता भई काम सरुु भएको। 

५५ स्काउट तार्लमहरु ६ म्जल्लामा सिालन र ट म्जल्लमा हदैु। 

 

13.1१ िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
ि. व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान 

अवस्था 
१७ प्रदेशमा अध्ययन-अनसुन्त्र्ान तथा व्यावहाररक सीपमा आर्ाररत गणुस्तरीय प्रदेश र्वश्वर्वद्यालय ऐन 

(स्रोतः म्शिा र्वज्ञान यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय) 

 



122 
 

ि. व.को 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान 

अवस्था 
उच्र्म्शिा प्रदान गनिको लार्ग लमु्बिनी र्वश्वर्वद्यालय स्थापना र  सिालनका 
लार्ग आवश्यक िजेट र्वर्नयोजन  

पाररत र र्नयमावली  र 
र्वर्ान र्नमािणको 
र्रणमा। 

१८ प्रार्वर्र्क तथा व्यावसार्यक र्वर्यमा प्रम्शिण तथा शैम्िक कायिक्रम 

सिालन गनि प्यठुान म्जल्लामा लमु्बिनी सीप र्वकास प्रर्तष्ठानको स्थापना र 
सिालन  

आवश्यक काननुको 
तयारी 

१९ यवुाहरूलाई खेलकुद तथा शारीररक सगुठन सबिन्त्र्ी तार्लम सिालनका 
लार्ग िजेट र्वर्नयोजन । 

योजना र्नमािण मार 
भएको। 

२० र्वद्यालय खेलकुद सांरर्ना र खेलमैदान र्नमािण, ममित तथा स्तरोन्नर्तको 
लार्ग िजेट व्यवस्था । क्यानसुँगको सहकायिमा र्क्रकेट एकेडेमी र 
एन्त्र्ासुँगको सहकायिमा रु्टवल एकेडेमी सिालन गनि िजेट व्यवस्था । 

सांझौता र र्नमािणको 
र्रणमा। 

२१ र्ार्मिक तथा साांस्कृर्तक र्वर्यमा उच्र् म्शिा अध्ययनको लार्ग सांभाव्यता 
अध्ययन । 

मकु्त कमलरी तथा ममु्स्लम छाराहरूलाई उच्र् म्शिा अध्ययन गनि 
छारवमृ्त्तको लार्ग िजेट र्वर्नयोजन । 

आशयपर जारी हदैु। 

र्नवेदन माग गररदै। 

२६ यवुाहरूलाई स्वरोजगार तलु्याउन र्वर्भन्न र्वर्यका सीपमूलक प्रम्शिण  
कायिक्रम सिालनका लार्ग आवश्यक िजेट र्वर्नयोजन । 

सांस्थागत सांयन्त्रको 
र्नमािणमा काननु िन्त्दै। 

 
 
13.1२ आ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत अर्िवार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण         (रु.हजारमा)                                          

िजेट उपशीर्िक कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट िजेटखर्ि % 

३५००००११३ 
म्शिा र्वज्ञान‚यवुा तथा 
खेलकुद मन्त्रालय  ५ ५६११५  २  ३० १२६६६ 22.6 

३५००००११४ 
म्शिा र्वज्ञान‚यवुा तथा 
खेलकुद मन्त्रालय  १ ९८००  .२५ .३२ २३४ .4 

३५००००१४३ 
शैम्िक र्वकास तथा 
प्रार्वर्र्क म्शिा  १५९ ६४२६५० २६  १६.४  १८३७७ 2.9 

३५००००१४४ 
शैम्िक र्वकास तथा 
प्रार्वर्र्क म्शिा  १२२ ३७२९०० १८  १४.७  ५०३९७ 13.5 

३५००००१८३ यवुा तथा खेलकुद कायिक्रम 
 ४९ १६०७०० ४  ८.१  २३६३ 1.5 

३५००००१८४ यवुा तथा खेलकुद कायिक्रम 
 ५६ २३३५५०  ४ ७।१  ३९९० 1.7 

३५००००१९३ उच्र् म्शिा  १६ १९१८००  २ १२।५  ५९४ 0.3 

३५००००१९४ उच्र् म्शिा  १ १५००० .४   ४० ५२४४ 35.0 
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िजेट उपशीर्िक कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट िजेटखर्ि % 

३५००००२२३ 
नमनुा र्वद्यालय तथा र्वशेर् 
म्शिा  २९ ९०४०० ७   २४।१४ ५५५० 6.1 

३५००००२२४ 
नमनुा र्वद्यालय तथा र्वशेर् 
म्शिा  १ ५०० १  १००  ० 0.0 

३५००००२३३ र्वज्ञान तथा प्रर्वर्र् र्वकास   ६ १५००० १  १६।७  ० 0.0 

३५००००२३४ र्वज्ञान तथा प्रर्वर्र् र्वकास   १ १००० .१८  १८  ३३ 3.3 

३५००१०११३ 
म्शिा तथा सामाम्जक 
र्वकास र्नदेशनालय  १ १९८९९ .४  ४०  ५६४० 28.3 

३५००१०११४ 
म्शिा तथा सामाम्जक 
र्वकास र्नदेशनालय  १ १४८०  .१  १० ३९ 2.6 

३५००१०१२३ 
सामाम्जक र्वकास 
कायािलयहरु  ६ ३९९३६ ३  ५०  १०४०५ 26.1 

३५००१०१२४ 
सामाम्जक र्वकास 
कायािलयहरु  ६ ४६०० २  ३३।३  ७३८ 16.0 

३५००५०११३ म्शिा तार्लम केन्त्र  १ २१६२९  .४ ४०  ६५६६ 30.4 

३५००५०११४ म्शिा तार्लम केन्त्र 
 १ १५०० .२   २० ७३ 4.9 

३५०९११२०३ 
रार्ष्ट्रय यवुा पररर्ालन 
कायिक्रम सशति  १०० ३२४००  ४० ४०  ७६११ 23.5 

३५०९११२१३ 
रार्ष्ट्रय खेलकुद पररर्द 
सशति  ७ ७३००  ०  ० ० 0.0 

३५०९११२१४ 
रार्ष्ट्रय खेलकुद पररर्द 
सशति  १७ १७५०० २  ११.८  २८८ 1.6 

३५०९११२२३ रार्ष्ट्रय यवुा पररर्द सशति  ५ १९०० ०  ०  ० 0.0 

३५०९११२३३ 
सिैका लार्ग म्शिा म्शश ु
र्वकास कायिक्रम सांघ सशति  १ २२०० .१  १०  ० 0.0 

३५०९११२४३ 
र्वद्यालय िेर र्वकास 
कायिक्रम सशति  ११ ८०१०० ३  २७.३  ११७१७ 14.6 

३५०९११२४४ 
र्वद्यालय िेर र्वकास 
कायिक्रम सशति  २ २०००० ०  ०  ० 0.0 

३५०९११२५३ रार्ष्ट्रय परीिा िोडि सशति  १ ४१२०० .०२  २  १९० 0.5 
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िजेट उपशीर्िक कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट िजेटखर्ि % 

३५०९११२६३ 
प्रार्वर्र्क म्शिा तथा 
व्यावसार्यक तार्लम पररर्द 
सशति  ९ ५३०००० ४  ४४।४  १८५३२४ 35.0 

३५०९११२६४ 
प्रार्वर्र्क म्शिा तथा 
व्यावसार्यक तार्लम पररर्द 
सशति  ९ १३७००० ३  ३३।३  ३८७३३ 28.3 

      २७४८०५९     ३६६७७२ 13.3 

 
 
 
 

13.1३ आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण अनमुान   
                                                                        (रु. हजारमा) 

क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 
१ १४२२३ ९०००० १२००० १३.३ 
 
 
13.14 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा २०७८ पसुसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 ६२ वटा सामदुार्यक क्याबपसहरुमा पवुािर्ारमा सहयोग 

 र्वद्यालयहरुमा २१ वटा शौर्ालयहरु र्नमािण हनुे। 

 १०० र्वद्यालयहरुमा कबपाउण्डवाल र्नमािण हनु।े 

 ७९ र्वद्यालयहरुमा र्िज्ञान/स्टेम ल्याव स्थापना हनुे। 

 २० वटा प्रार्वर्र्क र्वद्यालयमा उपकरण तथा  वकि सप र्नमािणमा सहयोग हनु।े 

 ११५ र्ार्मिक र्वद्यालयहरुले अनदुान पाउन।े 

 १२० र्वद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना र स्तरोन्नर्त हनु।े 

 १२७ र्वद्यालयहरुको खेलमैदान स्तरोन्नर्त हनुे। 

 १६ वटा साविजर्नक पसु्तकालयहरुमा सहयोग हनु।े 

 २८० वटा किाकोठाहरु र्नमािण हनुे। 

 २५ वटा र्वशेर् र्वद्यालय र स्रोत किाहरुमा सहयोग हनुे। 

 २ वटा ममु्स्लम छाराछारावास र्नमािण हनु।े 

 १३३ र्वद्यालयमा स्वच्छ खानपेानीको व्यवस्थापन हनुे। 

 १०९ पार्लकािाट म्शिक कमिर्ारीहरु परुस्कृत हनुे र म्जल्लामा १ र्वद्यालय पसु्कृत हनुे। 

(स्रोतिः म्शिा र्वज्ञान यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय) 
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 १७ वटा र्वर्यमा अनसुन्त्र्ान हनुे। 

 १४ उत्कृष्ठ वालर्वकासहरु िनाउन सहयोग हनुे। 

 र्ार्मिक तथा साांस्कृर्तक महार्वद्यालय िारे सांभाव्यता अध्ययन हनुे। 

 १५०० जनाले उच्र् म्शिा छारितृ्ती पाउन।े 

 ६ वटा शैम्िक सांस्थाहरुले र्वद्याथी िस खररद गरेको हनुे। 

 १० जना यवुालाई प्रर्तभाको प्रोत्साहन भएको हनु।े 

 १२ वटा र्वद्यालयमा नमनुा र्वद्यालय र्नमािणको लार्ग दोस्रो वर्िको कायिक्रम सिालन हनुे। 

 २०० जना र्वद्याथीहरुलाई कमैया ममु्स्लम र दर्लत छाराछारितृ्ती 
 २००० जना छारालाई किा ११ र १२ मा र्वज्ञान अध्ययन छारितृ्ती 
 काम्न्त्त मार्व िटुवलमा र्वज्ञान भवन र छारावास र्नमािण र्नरन्त्तर। 

 तमु्ल्सपरु प्रार्वर्र्क म्शिालयको र्नमािण र्नरन्त्तर। 

 रुकुमको भमेुमा प्रार्वर्र्क म्शिालय र्नमािण र्नरन्त्तर। 

 १५० जना स्वयमसेवक पररर्ालन। 

 

उल्लेम्खत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा प-ुयाएको योगदान(त्य/त्याङ्क सर्हत) 
म्शिा तथा खेलकुद िेरमा गरेको लगानीले तत्काल प्रदेश अथितन्त्रमा योगदान ददएको नदेम्खने भए पर्न यी 
िेरहरु लगानीका िेरहरु भएकोले भर्वष्यमा समदृ्ध र आत्म र्नभिर प्रदेश  वनाउन सहयोग गदिछन। 
मन्त्रालयवाट सांर्ार्लत र्वकास आयोजनाहरुिाट शृ्रम्जत रोजगारीमा १७१ जना स्वयमसेवकहरु‚ २० जना 
स्कुल नसि‚ १२ जना खेलकूद प्रम्शिकहरुले प्रतक्ष्य रोजगारीमा छन।् सामाम्जक र्वकास र्डर्भजन 
कायािलयहरुले म्शिालयहरुका पवुािर्ारहरुको र्नमािण गदाि कामको समयमा प्रसस्त रोजगारहरु र्सजिना हनुे 
गदिछन। यी रोजगारीका अवसरहरु प्रदेशका दरुदराजका ठाउहरुमा सिालन हनु्त्छ।डेढ अरव रुपैयाको 
र्वकास र्नमािण हदुा कम्बतमा ३५ करोड देम्ख ४० करोड जनशम्क्तमा खर्ि हनुे र यसिाट ३५ लाख ददन 
िरािरको रोजगारी र्सजिना हनुे अनमुान गनि सर्कन्त्छ। यो मोटामोटी रुपमा १०००० मार्नसलाई िर्िभर ददन 
सर्कने रोजगारी हो। प्रार्वर्र्क तथा व्यावसार्यक तार्लम पररर्द मार्ि त ददइने ८००० भन्त्दा िढीलाई तार्लम 
प्राप्त गरी स्वरोजगार हनु सहयोग परुाएको छ ।  

13.15 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई 
 सङ्घीय सरकारले र्नमािण गनुिपने ऐन र्नयमहरु निन्त्दा प्रदेशले आफ्ना काननु िनाउन नपाउुँदा कर्तपय 

कायिक्रमहरु सिालन गनि नसर्कएको । जस्तैिः म्शिा ऐन¸ 
 प्रदेश स्तरमा र्नमािण गररन ेकायिर्वर्र् तथा र्नदेम्शकाहरु पूणि रुपमा र्नमािण नभैसकेको कारण कायिक्रम 

कायािन्त्वयनमा र्ढलाई । 

 खररद प्रर्क्रया परामशि सेवा अनसुन्त्र्ान जस्ता र्िर्यको प्रर्क्रया लामो हदुा समयमा काम गनि नसक्न ु
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 कायािन्त्वयन तहमा रहेर कायि सबपादन गरेको जनशम्क्तलाइ नीर्त र्नमािण तहको कायि सबपादन गने सीप 
तथा िमता र्वकासका तार्लम गोर्ष्ठको कमी  

 कायिन्त्वयन गने सांरर्ना र्ढलो स्थापना हनु ुर स्थार्पत र्नकायमा कमिर्ारी पदपरु्ति समयमा हनु नसक्न ु 

 कर्तपय िेरमा िजेटको अभाि  तथा िजेट र्नमािण हदुा िस्तगुत िनाउन नसर्कएको कारणले समेत 
कायिक्रम सांर्ालनमा कदठनाई । 

 कायिक्रम सिालनको मानक न्त्यनु हनु ुर कायिक्रमकै गणुस्तर घट्न ु। 

 र्नमािण गररने सांरर्नाहरुको र्वस्ततृ लागत अनमुान तथा EIE नहनु ु। 

 र्नमािण गररने सांरर्नाको जग्गा प्रार्प्तमा समस्या । 

 लेखा प्रणाली सांर्ालनमा एर्ककृत सफ्टवेयरको अभाव । 
 

13.16 समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदम 
 सङ्घीय सरकारले र्नमािण गनुिपने ऐन र्नयमहरु समयमा नै र्नमािणको लार्ग सांघीय सरकारलाई अनरुोर् 

गने। 
 खररद प्रर्क्रया परामशि सेवा अनसुन्त्र्ान जस्ता र्िर्यको प्रर्क्रया लामो हदुा समयमा काम गनि कदठन 

भएकोले समयानकुुल पररमाजिनका लार्ग पहल गने। 

 कायिन्त्वयन गने सांरर्ना स्थापना गने र स्थार्पत र्नकायमा कमिर्ारी पदपरु्ति समयमा गने। 

 कायिक्रम सिालनको मानक समय अनसुार अपडेट गने। 

 जग्गा प्रार्प्त र्वना आयोजनाहरुको िजेट र्वर्नयोजन नगने। 

 लेखा प्रणाली सांर्ालनमा एर्ककृत सफ्टवेयरको र पीएलएमिीआईएसमा सिै खाले पहुुँर् मन्त्रालयहरुलाई 
ददन।े 
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पररच्छेद-14 
कृर्र्, खाद्य प्रर्वर्र् तथा भरू्म व्यवस्था मन्त्रालय 

 14.1 पषृ्ठभरू्म 
कृर्र्को व्यवसार्यकरण मार्ि त समग्र प्रदेशको र्वकास गने मान्त्यतालाई आत्मसात गदै लमु्बिनी प्रदेश, िटुवलमा 
कृर्र्, खाद्य प्रर्वर्र् तथा भरू्म व्यवस्था मन्त्रालयको स्थापना र्व.सां. २०७४ साल र्ाल्गणु मर्हनामा भएको हो। 
“समदृ्ध लमु्बिनी, आत्मर्नभिर प्रदेश” िनाउने आकाांिालाई अर्ङ्गकार गदै यस मन्त्रालयले कृर्र्, पशपुालन, मत्स्य, 
भरू्म िेरको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन, र्वकास तथा प्रवद्धिनको अर्भभारा र्लएको छ। 

 

14.2 दीघिकार्लन सोंर् 
प्रदेशको समग्र कृर्र् िेरको र्वकास तथा भ-ूउपयोग नीर्तलाई आत्मसात गदै कृर्र् एवां पशपुन्त्छीजन्त्य 
उत्पादन/उत्पादकत्वको ददगो वृर्द्ध, याम्न्त्रकीकरण, व्यावसार्यकीकरण, िजारीकरण, र्वर्वर्र्करण र 
आर्रु्नकीकरणका माध्यमिाट तलुनात्मक लाभ र प्रर्तस्पर्ाित्मक अवस्थाको सजृना गरी यस िेरको रुपान्त्तरण 
गदै खाद्य तथा पोर्ण सरुिाको सरु्नम्ितता र रोजगारीको अवसर सजृना गने। 

 

14.3 लक्ष्य 
भरू्मको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन र भ-ूउपयोगका माध्यमिाट कृर्र् िेरसुँग सबिम्न्त्र्त सरोकारवालाहरु पररर्ालन गरी 
प्रदेशको कृर्र् एवां पशपुन्त्छीजन्त्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्ध गरी स्वच्छ, स्वस्थ र गणुस्तरीय खाद्य वस्तकुो 
आपूर्तिमा आत्मर्नभिरता हार्सल गरी यस िेरको उत्पादनलाई र्नयाितयोग्य अवस्थामा परु् याउने। 

 

14.4 उद्दशे्य 
 कृर्र् उत्पादन, उद्यम प्रवद्धिनका लार्ग प्रर्वर्र् र प्रार्वर्र्क सेवाको व्यवसार्यक िमतामा र्वकास र सेवा 

प्रवाहमा र्वस्तार गरी प्रदेशको ददगो र समतामूलक आर्थिक सामाम्जक रुपान्त्तरणमा योगदान परु् याउने। 

 कृर्र् िेरमा गणुस्तरीय उत्पादन सामाग्री र आर्रु्नक प्रर्वर्र्को प्रयोग गदै प्रर्तष्पर्ाित्मक िमता 
हार्सल गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवृर्द्ध गनुिका साथै कृर्र्जन्त्य उद्योगलाई प्रवििन गने। 

 पशपुन्त्छी तथा मत्स्यपालनमा प्रर्वर्र्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गदै व्यवसार्यक, प्रर्तस्पर्ी एवां स्वच्छ, 
स्वस्थ पशपुन्त्छी उत्पादनको सरु्नम्ितता एवां पशपुन्त्छीजन्त्य उत्पादनमा आत्मर्नभिरता हार्सल गरी यस 
िेरलाई आय आजिनका साथै रोजगारीको माध्यमका रुपमा र्वकास गने। 

 भरू्मको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन, वगीकरण र सममु्र्त उपयोग, सांरिण र ददगो व्यवस्थापन गरी 
र्क्लािन्त्दी मार्ि त व्यवसार्यक कृर्र् उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्धमा टेवा परु् याउन।े 
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14.5 कायििरे 
 कृर्र्, कृर्र् उत्पादन, कृर्र् औद्योर्गकरण सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड, कायिर्वर्र्, र्नदेम्शका 

र्नमािण एवां यससुँग सबिम्न्त्र्त योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन गने । 

 पशपुन्त्छी सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड, र्नदेम्शका कायिर्वर्र् र्नमािण गने। 

 स्वस्थ एवां व्यावसार्यक पशपुन्त्छी उत्पादनका लार्ग रोग र्नयन्त्रण र नश्ल सरु्ार, िजार र्वकास तथा 
र्वस्तार, अध्ययन अनसुन्त्र्ान, तार्लम एवां िमता र्वकास सबिन्त्र्ी कायि गने गराउने । 

 प्रादेम्शक खाद्य सरुिा एवां पोर्ण अर्र्कार, खाद्य सबप्रभतुा र खाद्य गणुस्तर र्नर्ािरण सबिन्त्र्ी कायि गने 
गराउने । 

 भरू्म व्यवस्थापन, भरू्म प्रशासन र जग्गा नापजाुँर्, भरू्मसरु्ार, भ-ूउपयोग, गठुी तथा गठुी जग्गा 
व्यवस्थापन, भरू्मर्हन सकुुबिासी, दर्लत आदद वगिको िसोिास, म्जर्वकोपाजिन, र पनुिःस्थापना, सरकारी 
जग्गा भाडामा ददने, सरुिीत िसोिास सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त काननु तथा मापदण्डको तजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन सबिन्त्र्ी कायि गने गराउन।े 

 
14.6 काननुी तथा नीर्तगत व्यवस्था 

 प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र सांर्वर्ान अनरुुपको कायि र्वस्तरृ्तकरण अनसुारको 
कायिसबपादन गनि स्थापना कालदेम्ख हालसबममा िीउ र्वजन ऐन 207५, दाना पदाथि ऐन, 207५, 
पश ुस्वास््य तथा पश ु सेवा ऐन, 2075, पश ुवर्शाला तथा मास ुजाुँर् ऐन, 2075,  मल ऐन, 
2075 स्वीकृत भइसकेकोमा िीउ र्वजन र्नयमावली, 2078, दाना पदाथि र्नयमावली, 2078, पश ु
वर्शाला तथा मास ुजाुँर् र्नयमावली, 2078, पश ुस्वास््य र्नयमावली, 2078, भ ूउपयोग ब्यवस्था 
सबिन्त्र्ी मापदण्ड र भ ूउपयोग ऐन, 2078,  पन्त्छी नीर्त, २०७८ लमु्बिनी प्रदेश खाद्य पररर्द् गठन 
र सिालन सबिन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७8,  कृर्र् व्यवसाय प्रवद्धिन, २०७८ र्वरे्यकका साथै आवश्यक 
कायिर्वर्र् तथा र्नदेम्शकाहरु लगायतका काननुी आर्ारहरुको र्वकास गररएको छ।जीवनाशक र्वर्ादी 
र्नयमन गनि िनेको र्वरे्यक, 2078 प्रदेश सांसद सम्र्वालयमा दताि भएको छ। 

 
14.7 सांगठन सांरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

क्र.सां. कायिलयको नाम कुल दरिन्त्दी 
कायिरत क. 

सांख्या 
जबमा ररक्त 

1 कृर्र्, खाद्य प्रर्वर्र् तथा भरू्म व्यवस्था मन्त्रालय ७1 29 42 

२ कृर्र् र्वकास र्नदेशनालय ३८ 18 20 

3 पशपुन्त्छी तथा मत्स्य र्वकास र्नदेशनालय २४ 16 8 
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क्र.सां. कायिलयको नाम कुल दरिन्त्दी 
कायिरत क. 

सांख्या 
जबमा ररक्त 

4 कृर्र् ज्ञान केन्त्र गलु्मी 15 8 7 

५ कृर्र् ज्ञान केन्त्र अघािखाुँर्ी 15 11 4 

6 कृर्र् ज्ञान केन्त्र  दाङ्ग 16 12 4 

7 कृर्र् ज्ञान केन्त्र रोल्पा 15 11 4 

८ कृर्र् ज्ञान केन्त्र पाल्पा 15 7 8 

9 कृर्र् ज्ञान केन्त्र नवलपरासी 17 15 2 

10 कृर्र् ज्ञान केन्त्र िाुँके 17 13 4 

११ कृर्र् ज्ञान केन्त्र कर्पलवस्त ु 16 16 0 

12 कृर्र् ज्ञान केन्त्र रुपन्त्देही 9 4 5 
13 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्र रोल्पा 10 6 4 

14 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्र पाल्पा 12 9 3 

१5 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्र कर्पलवस्त ु 15 7 8 

16 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्र रुपन्त्देही 15 10 5 

17 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्र दाङ्ग 14 10 4 

१8 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्र िाुँके 14 8 6 

19 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्र गलु्मी 10 4 6 
20 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्र अघािखाुँर्ी 10 4 6 
21 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्र नवलपरासी 10 4 6 
22 कृर्र् व्यवसाय प्रवद्धिन सहयोग तथा तार्लम केन्त्र, िाुँके 16 11 5 

२3 कुखरुा र्वकास र्मि िाुँके 10 9 १ 

24 पश ुसेवा तार्लम केन्त्र, िाुँके 12 6 6 

25 मत्स्य र्वकास केन्त्र शबशेरगांज, िाुँके 11 8 3 

२6 िीउ र्वजन प्रयोगशाला िाुँके 11 8 ३ 

27 िीउ र्वजन प्रयोगशाला रुपन्त्देही 11 8 3 

28 िाली सांरिण प्रयोशाला िाुँके 8 6 2 

२9 माटो तथा मल परीिण प्रयोगशाला खजरुा िाुँके 10 5 5 

30 एकीकृत कृर्र् तथा पशपुन्त्छी र्वकास कायािलय प्यठुान ८ 6 2 

31 एकीकृत कृर्र् तथा पशपुन्त्छी र्वकास कायािलय िददिया ११ 8 3 

32 एकीकृत कृर्र् तथा पशपुन्त्छी र्वकास कायािलय रुकुम ७ 4 3 

33 पशरुोग अन्त्वेर्ण प्रयोगशाला नवलपरासी 4 1 3 
जबमा 497 302 195 
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14.8 आर्थिक वर्ि 2078/79 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  
िजेट (रु. हजारमा) 

वार्र्िक र्वर्नयोम्जत 
िजेट 

र्ाल ुिजेट पूुँजीगत िजेट र्ाल ुखर्ि िजेट 
पूुँजीगत खर्ि 
िजेट 

कूल खर्ि िजेट 

3403085 3159014 244071 307586 31953 339539 

खर्ि प्रर्तशत 9.74 13.09  9.98 

 

क्र.सां. स्रोत प्राप् त रकम खर्ि रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 481000 6070 

2 नेपाल सरकार सशति अनदुान 366000 1144 

3 प्रदेश सरकार (राजश् व िाुँडर्ाुँड) 2885485 247439 

 

14.9 आ.व. 2078/79 को स्वीकृत अर्िवार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण      (रु. हजारमा) 

क्र.सां. कायिक्रम/ि.उ.शी.नां. िजेट उपशीर्िक 
वार्र्िक लक्ष्य परु्सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट िजेट खर्ि प्रर्तशत 

 31200012 कृर्र् उत्पादन, खाद्य 
तथा पोर्ण सरुिा 
कायिक्रम 

 582603 6101 1.04 

 31200013 स्माटि कृर्र् गाुँउ 
कायिक्रम 

 353915 1996 0.58 

  31200014 मत्स्य र्वकास तथा 
प्रवद्धिन कायिक्रम 

 31771 2565 8.07 

 31200015 भरु्म तथा गठुी 
व्यवस्थापन कायिक्रम 

 46060 9836 21.35 

 31200017 अर्भयानममु्ख (र्मसन) 
कृर्र्/पशपुम्न्त्छ र्वकास 
कायिक्रम 

 147475 1264 0.86 

 31200018 कृर्र् तथा पशपुन्त्छी 
स्रोत तथा प्रर्वर्र् सेवा 
टेवा र्वस्तार  

 572967 28910 5.05 

 31200019 कृर्र् तथा  378277 5952 1.57 
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क्र.सां. कायिक्रम/ि.उ.शी.नां. िजेट उपशीर्िक 
वार्र्िक लक्ष्य परु्सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट िजेट खर्ि प्रर्तशत 

पशपुन्त्छीजन्त्य उद्योग, 
यन्त्र पूवािर्ार र्वकास 

 31200020 यवुा लम्ित कृर्र् 
व्यवसाय प्रवद्धिन 
कायिक्रम 

 79706 0 0 

 31200021 पशपुन्त्छी र्वकास तथा 
पश ुस्वास््य र्नयमन 
कायिक्रम 

 95661 3331 3.48 

 31200022 कृर्र् िमता अर्भवरृ्द्ध 
तथा सीप र्वकास 
तार्लम कायिक्रम 

 35388 7866 22.23 

   कृर्र्, खाद्य प्रर्वर्र् 
तथा भरू्म व्यवस्था 
मन्त्रालय (सांघ शसति)  

 366000 1144 0.31 

  सार्ारण कायिक्रम  703262 183650 26.11 

 

14.10 मन्त्रालयमा रहेको मखु्य मखु्य कायिक्रमको प्रगर्त अवस्था 
क्र.सां. आयोजना तथा कायिक्रमको नाम िजेट 

रू. 
लाखमा 

 हालको अवस्था 

१ नमनुा एर्ककृत सामरु्हक कृर्र् कबपनी स्थापना 300 र्मर्त 2078/10/18 गते कायिर्वर्र् स्वीकृत 
भएकोमा िददियामा २ करोड िजेट रहेको र 
मन्त्रालयमा १ करोड िजेट रहेकोमा कायािन्त्वयनका 
लार्ग म्जल्लामा पठाउने तयारी भइरहेको।  

2 लमु्बवनी  दगु्र् र्वतरण आयोजनाको िमता 
र्वस्तारमा सहयोग(कृर्र् - खेतीको साथै र्सांर्ाई 
प्रयोजन र पश ुम्र्र्कत्सा सबिन्त्र्ी उपकरण तथा 
मेशीन औजार) 

१०० कायिर्वर्र् स्वीकृत भइसकेको र कायिक्रमको 
सहमर्तको लार्ग सांघीय कृर्र् तथा पशपुन्त्छी र्वकास 
मन्त्रालयमा परार्ार गररएको। 

3 र्नम्ज तथा सहकारीको साझेदारीमा दगु्र् प्रशोर्न 
तथा र्वर्वर्र्करण उद्योग स्थापना (अन्त्य) 

१०० र्मर्त 2078/10/18 मर्हने सूर्ना १ गते 
लयमा प्रस्ताव सांकलन भइरहेकोप्रकाशन भई मन्त्रा  

4 साविजर्नक नीम्ज साझेदारीमा शर्हद, द्बन्त्द्बर्पर्डत, पूवि 
जनममु्क्त सेना तथा लोकताम्न्त्रक योद्बा पररवार, 
सकुुबिासी समदुायका लार्ग कृर्र् उत्पादनमूलक 
रोजगार कायिक्रम(कृर्र् र्वकास कायिक्रम) 

200 
 

म्जल्लाम्स्थत कायािलयिाट कायािन्त्वयन हनुका लार्ग 
मन्त्रालयले िजेट िाडर्ाुँड गरी स्वीकृतीको लार्ग 
आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालयमा 
पठाइसर्कएको। 
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5 कृर्र् उपजहरूको उत्पादन गने कृर्र् सहकारी/ 
कृर्क समूहलाई ढुवानी  
सार्नमा अनदुान 

300 

 
र्नजी उद्यमी तथा र्मिहरुलाई समेत कायिक्रममा 
सहभागी गराउनका लार्ग मा. मन्त्रीज्यूको र्नदेशन 
अनसुार कायिक्रमको नाम सांशोर्नको लार्ग 
मन्त्रालयको र्मर्त 2078/10/23 गतेको 
र्नणियानसुार आर्थिक मार्मला तथा सहकारी 
मन्त्रालयमा पठाइएको। 

6 कृर्क उद्यमी, समूह सहकारी तथा स्थानीय तहको 
लागत साझेदारीमा कृर्र् तथा पशपुन्त्छी व्यवसाय 
प्रवद्धिन कायिक्रम 

300 कायिर्वर्र् स्वीकृत भइसकेकोमा आवश्यकता 
आर्ारमा म्जल्लाम्स्थत कायािलयहरुमा रकमान्त्तरका 
लार्ग तयारी भइरहेको। 

 

14.11 मखु्य मखु्य आयोजना तथा कायिक्रमहरुको उपलम्ब्र् 

स्माटि कृर्र् गाुँउ कायिक्रम 
स्माटि कृर्र् गाउुँ कायिक्रमलाई मन्त्रालयकै गौरवको आयोजनाका रुपमा र्लई म्शिा, प्रसार र अनसुन्त्र्ानलाई 
एर्ककृत गदै हालसबम कररि ७५०० घरर्रुी समेटी ११६ वटा गाउुँहरुमा एकीकृत मोडल सर्हतको कायिक्रम 
सांर्ालन भैरहेको छ। 

आ.व. २०७८/७९ अर्िवार्र्िक खर्ि र्ववरण 

वार्र्िक र्वर्नयोम्जत िजेट अर्िवार्र्िक खर्ि 
353915 1995 (0.56%) 

म्जल्लाम्स्थत कायािलयहरुिाट मन्त्रालयमा प्राप् त ८० वटा स्माटि कृर्र् गाउुँ कायिक्रमको कायि योजना मध्ये ७७ 
वटा सहमर्त प्रदान गररसर्कएको। 

स्रोत केन्त्र स्थापनाका लार्ग हालसबम गररएका प्रयासहरु 
िाली/वस्त ु म्जल्ला 
पूष्प सनुवल, नवलपरासी पम्िम 

र्लरु्ल कर्पलवस्त ु

मौरी, Tissue Culture घोराही, दाड्ग 

एर्ककृत रुन्त्टीगढी, रोल्पा 

िाख्रा मालारानी, अघािखाुँर्ी 
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14.12 हालसबमका प्रगर्तहरु 
 िाख्रा स्रोत केन्त्र, अघािखाुँर्ीको जग्गा तारिार कायि सबपन्न भई जग्गा प्राम्प् तको प्रर्क्रया समेत पूरा भई 

DPR कायि शरुु भएको। 

 पषु्प स्रोत केन्त्र, सनुवल, नवलपरासीको जग्गा प्राम्प् तको प्रर्क्रयामा रहेको। 

 कर्पलवस्त ुर दाङ्ग (मौरी) को स्रोत केन्त्रको जग्गा प्रार्प्तका लार्ग सांम्घय सरकारमा पेश भएको।  

प्रर्ानमन्त्री कृर्र् आर्रु्नकीकरण पररयोजना सांघीय सशति कायिक्रम (ब्लक र्वकास) 
आ.व. २०७८/७९ अर्िवार्र्िक खर्ि र्ववरण  

वार्र्िक र्वर्नयोम्जत िजेट (रु. हजारमा) अर्िवार्र्िक खर्ि (रु. हजारमा) 

283200 755 (0.27%) 
 

शीत भण्डार र्नमािण कायिक्रम 
आ.व. २०७८/७९ अर्िवार्र्िक खर्ि र्ववरण  

वार्र्िक र्वर्नयोम्जत िजेट (रु. हजारमा) अर्िवार्र्िक खर्ि (रु. हजारमा) 

100000 5474 (5.48%) 

 

जबमा स्वीकृत आयोजना  19 

२०७५/७६ मा सबपन्न योजना ३ (125 मे.टन.) 

२०७६/७७ सबम सबपन्न भएका आयोजनाहरु ४ (४०० मे.टन.) 

२०७७/७८ मा सबपन्न भएका आयोजनाहरु 2 (5५० मे.टन.) 

आ.व. २०७८/७९ मा सबपन्त् न हनु ेआयोजनाहरुिः 10 (103५० मे.टन.) 

 

र्ाल ुआ.व. २०७८/७९ मा सबपन्त् न हनु ेशीत भण्डार आयोजनाहरु 
र्स.नां. र्ववरण िमता (मे.टन.) 
१ र्कसानका लार्ग कृर्क समूह, गगाांदेव गाुँउपार्लका वडा नां. ३ २०० 

२ र्सजन कृर्र् सहकारी सांस्था र्लर्मटेड, म्शवराज नगरपार्लका ५ २५० 

३ गमुानर्सांह कोल्ड स्टोरेज प्रा र्ल, म्शवराज ६, गडगौडा ३०० 

४ नवुागाुँउ साना र्कसान कृर्र् सहकारी सांस्था र्ल., र्रवेणी गाुँ.पा. रोल्पा ५०० 

५ महाकल्प कृर्र् सहकारी सांस्था र्ल, शदु्धोर्न गाुँउपार्लका ५ १०० 



134 
 

र्स.नां. र्ववरण िमता (मे.टन.) 
६ भवानी स्ववलबिन िहउुद्देम्शय सहारी सांस्था, सबमरीमाई-५ रुपन्त्देही ५०० 

७ साना र्कसान कृर्र् सहकारी सांस्था र्ल, मर्वुन नगरपार्लका वडा नां ८ २०० 

८ श्री राज एग्रो टेड र्लांक प्रा र्ल, कर्पलिस्त ुनगरपार्लका वडा नां १ ५०० 

९ म्शवशम्क्त र्मम्श्रत कृर्क समूह, पाम्णनी गाुँउपार्लका १, अघािखाुँर्ी ३०० 

10 नेपालगांज कोल्ड स्टोरेज एण् ड वयर हाउस प्रा.र्ल., खजरुा, िाुँके 7500 

 

शलुभकजाि सहम्जकरण तथा व्याजमा अनदुान कायिक्रम  
र्वर्नयोम्जत िजेट: 25 करोड (शलुभ कजाि ब्याज अनदुान कोर्) 
र्ाल ुआ.व. 2078/79 मा १० लाख िजेट र्वर्नयोम्जत 

म्जल्ला स्वीकृत भई हालसबम भकु्तानी भएको सांख्या  ब्याज अनदुान वापत भकु्तानी रकम रु. 
अघािखाुँर्ी 4 72725 

नवलपरासी 4 123000 

कर्पलवस्त ु 14 369000 

पाल्पा 5 417000 

प्यूठान 5 114000 

रुपन्त्देही 6 438506 

दाङ्ग 3 51413 

िाुँके 4 255000 

गलु्मी 9 427482 

जबमा 54 2269436 

पशपुन्त्छी तर्ि  र्नयमन कायिक्रम 
क्र. 
सां. 

र्क्रयाकलाप र्ववरण 
हालसबमको प्रगर्त 

(सांख्या) 
कैर्र्यत 

1 कृर्रम गभािर्ान सेवा 24122 गाई(14771), भैसी(9037), िाख्रा(314) 

2 उपर्ार सेवा 25900 
मेर्डकल(18750), सम्जिकल(2000), गाइनेकोलोजी(2744), 
िन्त्ध्याकरण(2406) 

3 प्रयोगशाला सेवा 5835 
गोिर(5188), र्पसाव(53), दरु्(511), रगत(39), 
छाला(44) र सव परीिण(31) 

4 खोप सेवा 141213 
रेर्वज(2283), र्डस्टेबपर(480), र्पर्पआर(22800), 
खोरत(115650), रानीखेत(6500) 

5 परम्जवी र्नयन्त्रण 42944 आन्त्तररक परम्जवी(27124) र िाह् य परम्जवी(15820) 
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कृर्र् तर्ि  िीउ र्िजन तथा माटो प्रयोगशालाहरुिाट प्रवाह भएका सेवा 
कायिक्रम खजरुा, िाुँके भैरहवा, रुपन्त्देही जबमा 
िीउ नमनुा पररिण 339 नमनुा 910 नमनुा १२49 नमनुा 

िीउ प्रमाणीकरण 87.24 मे.टन 258.9 मे.टन. 346.14 मे.टन. 

िीउ िाली र्नररिण ५75.4 हे. 408 हे 983.4 हे. 
 

जबमा राजश्व सांकलन (कूल)- रु. 9196309.5।– 
र्स.नां. कायािलयको नाम राजश्व आबदानी रु. 

१ कुखरुा र्वकास र्ामि खजरुा वाुँके 4510958।- 

२ मत्स्य र्वकास केन्त्र शबसेरगञ्ज वाुँके 993123.50।- 

३ कृर्र् ज्ञान केन्त्र, र्वज्ञ केन्त्र तथा अन्त्य कायािलयहरु 1509328।- 

४ सेवा करारमा ना.प्रा.स./ना.प.से.प्रा र्ौथो तहको आवेदन दताििाट 
प्राप् त राजस्व) 

2070900।- 

5 सेवा करारमा शलुभ कजाि सहजकतािको आवेदन दताििाट प्राप् त 
राजस्व 

112000।- 

 जबमा 9196309.5।- 

अिरेर्प मार एकानब्िे लाख छ् यानब्िे हजार र्तन सय नौ रुर्पया पर्ास पैसा मार। 

 

14.13 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या तथा समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने 
कदम 

आयोजना कायािन्त्वयनमा देम्खएका मखु्य मखु्य 
समस्याहरु 

समस्या समार्ान गनि 
गररएका प्रयासहरु 

समस्या समार्ानको लागी सझुाव 

नीर्तगत तथा काननुी समस्या 

सांघीय सरकारसुँग ऐन 
तजुिमा सबिन्त्र्ी 
समन्त्वय भएको 

O and M  स्वीकृत गरी स्थायी दरिन्त्दी शृ्रजना 
गनुिपने 

8 वटा अस्थायी कायािलय मार्ि त सेवा सांर्ालन 
गनुि परेको 

सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहसुँग एक रुपता हनुे 
गरी एकीकृत अनदुान व्यवस्थापन ऐन िन्त् नपुने। 

अनदुान ऐनको व्यवस्था नभएको 
सांघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ३ वटै तहको 
कायिक्रम/िजेटको र्समा र्नर्ािरण हनुकुा साथै 
कायिक्रममा दोहोरोपना पनि नहनुे। 

नेपालको सांर्वर्ान िमोम्जम सांघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहको कायिर्वस्तरृ्तकरण िमोम्जम 
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िजेट/कायिक्रम कायािन्त्वयन नभएको। 

कायिगत तथा व्यवस्थापर्कय   

प्रदेशस्तरको र्वपद व्यवस्थापन सर्मर्त गठन गरी 
कृर्र्लाई उक्त सर्मर्तमा समावेश गरी एकद्बार 
प्रणालीिाट राहत र्वतरण हनुपुने। 

प्राकृर्तक रुपमा हनुे िाढी, पर्हरो, अर्तवमृ्ष् ट, 
अनावमृ्ष् ट, डढेलो, आगलागी, र्ट् याङ्ग आददिाट 
हनुे र्वपदको राहत र्वतरण प्रणाली एकद्बार 
मार्ि त नभएको। 

कायिर्वर्र् सांशोर्नको 
मस्यौदा तयार गरी 
सहमर्तको लार्ग 
पठाइएको 

सरल र प्रभावकारी कायिर्वर्र् िनाई सिै 
मन्त्रालयलाई समावेश गरी एकै खालको ब्याज 
अनदुान र्सर्लङ्ग र्नर्ािरण गरेर प्रदेशस्तरीय 
एकीकृत ब्याजमा अनदुान कायिर्वर्र् तयार 
गनुिपने 

शलुभकजाि ब्याजमा अनदुान कायिक्रमको 
कायिर्वर्र् झन्त्झर्टलो भएकोले कायािन्त्वयन 
प्रभावकारी नरहेको। 

सबिम्न्त्र्त र्नकायसुँग 
सहमर्त माग गररएको 

यथाम्शघ्र सहमर्त प्रदान गररनपुने 

वार्र्िक स्वीकृत कायिक्रममा रहेको सवारी सार्न 
खररद कायिक्रमको लार्ग र्वज्ञ केन्त्र, पाल्पा, 
ज्ञान केन्त्र नवलपरासी, िाली सां.प्र., माटो 
त.म.प्र., खजरुालाई सहमर्तमा र्ढलाई भएकोले 
लम्ित कायिक्रम कायािन्त्वयनमा िार्ा पगुेको 

    

कायिगत तथा व्यवस्थापर्कय 

  

दरिन्त्दी िढाई स्थायी पदपरु्ति गनुिपने। नयाुँ स्थापना भएमा कायािलयमा प्रार्वर्र्क 
जनशम्क्त अभाव 

कमिर्ारी उत्प्ररेरत नहनु ु 
कमिर्ारीको लार्ग अध्ययन, तार्लमका 
कायिक्रमहरु र्नयर्मत गररनपुने। 

  वमृ्त्तर्वकासनहनुु   

  िमताअर्भवरृ्द्धका 
कायिक्रमको अभाव

  

 

 



137 
 

पररच्छेद-15 

श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय 
 
15.1 पषृ्ठभरू्म 
लमु्बिनी प्रदेश सरकार मम्न्त्रपररर्दको र्मर्त 2078/01/06 को र्नणियानसुार स्वीकृत प्रदेश सरकार 
कायािर्वभाजन र्नयमावली, 2078 को र्नयम 7 ले ददएको अर्र्कार प्रयोग गरी र्मर्त 2078 भदौ 18 गते 
प्रदेश राजपर खण्ड 5 सांख्या ८ मा प्रकाशन भए िमोम्जम सार्वकको म्शिा तथा सामाम्जक र्वकास मन्त्रालय 

अन्त्तिगतको श्रम तथा रोजगार शाखा र आन्त्ताररक मार्मला तथा काननु मन्त्रालयअन्त्तिगत रहेका यातायात 
व्यवस्था कायािलयहरु र सेवा कायािलयहरु समेत समावेश गरी मन्त्रालय स्थापना भई कायािरबभ भएको छ। 
प्रदेशस्तरीय श्रम, रोजगार, सामाम्जक सरुिा, यातायात व्यवस्था सबिन्त्र्ी नीर्त, कानून, मापदण्ड, योजना र्नमािण, 
कायािन्त्वयन, र्नयमन लगायतका कायि मन्त्रालयको कायििेरमा रहेका छन।् प्रदेशर्भर श्रम, रोजगार तथा 
यातायात िेरको व्यवस्थापन र र्नयमन गरी सशुासन कायम गनि गराउन मन्त्रालय प्रर्तिद्ध रहेको छ।  

 

15.2 दीघिकालीन सोर् 
मयािददत श्रम र रोजगारको र्सजिना र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापन गने। 

 

15.3 उद्दशे्य 
प्रदेशर्भरै रोजगारीको वातावरण र्सजिना गरी श्रमशम्क्तको सहज व्यवस्थापन गदै सामाम्जक सरुिालाई प्रभावकारी 
िनाउने र साविजर्नक यातायातलाई व्यवम्स्थत गदै यातायात िेरको सरुिा, व्यवस्थापन र र्नयमन मार्ि त 
यातायात िेरलाई र्सु्त िनाउने। 

 

15.4 कायििरे 
(a) यातायात ब्यवस्था, र्ालक अनमुर्तपर, श्रमिजार, श्रर्मक तथा श्रमप्रदायक र्नकाय सबिन्त्र्ी 

 सामाम्जक सरुिा सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त तथा मापदण्डको र्नमािण तथा कायािन्त्वयन, कोर् 
व्यवस्थापन, र्नयमन, रार्ष्ट्रय र प्रादेम्शक र्नकाय तथा सांघ सांस्थासुँग सबपकि , समन्त्वय र सहकायि 

 श्रर्मक एवां श्रर्मकको सामाम्जक सरुिा तथा िेड यरु्नयन सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, मापदण्ड र 
र्नयमन 

 श्रमशम्क्त, श्रम िजार सबिन्त्र्ी अध्ययन, अनसुन्त्र्ान र श्रमशम्क्त योजना 
 औद्योर्गक र्ववाद समार्ान, श्रम सबिन्त्र्मा सरु्ार र न्त्यार्यक र्नरुपण 

 कायिस्थल सरुिा, कारखाना र्नरीिण तथा र्नयमन 

 प्रदेशस्तरको यातायात सबिन्त्र्ी नीर्त, मापदण्ड र योजनाको तजुिमा तथा कायािन्त्वयन, अध्ययन, 
अनसुन्त्र्ान र र्नयमन 

 प्रदेशर्भरको सवारी दताि र नवीकरण, र्ालक अनमुर्त र नवीकरण  
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 प्रदेशर्भर साविजर्नक यातायातको रुट अनमुर्त, मापदण्ड, गणुस्तर र भाडा दर र्नर्ािरण र अनगुमन 
तथा र्नयमन 

 वातावरणमैरी, अपाङ्गतामैरी र लैर्ङ्गकमैरी यातायात प्रणालीको प्रवद्धिन 

 प्रदेश तहमा यातायात सरुिा र सवारी प्रदरु्ण र्नयन्त्रण सबिन्त्र्ी योजना र्नमािण र कायािन्त्वयन 

(ख) मन्त्रालय अन्त्तिगत रहेका यातायात व्यवस्था कायािलय र सेवा कायािलयहरु: 
1. यातायात व्यवस्था कायािलय, सवारी र्ालक अनमुर्त पर,  िटुवल, रुपन्त्देही 
2. यातायात व्यवस्था कायािलय, सवारी, मम्णग्राम, रुपन्त्देही  

3. यातायात व्यवस्था कायािलय, दाङ्ग  

4. यातायात व्यवस्था कायािलय, नेपालगांज, िाुँके  

5. यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय, पाल्पा  

6. यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय, भैरहवा  

7. यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय, भालवुाङ्ग  

8. यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय, नवलपरासी (ि.स.ुप.) 
9. यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय, कर्पलवस्त ु

15.5 सांगठन सांरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 
तार्लका नां.-१.१ दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलयसमेत) 

क्र. स. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल दरवन्त्दी 

सांख्या 
पदपूर्ति 
सांख्या 

ररक्त 

१ सम्र्व प्रशासन  रा.प.प्रथम १ १ ० 

२ उपसम्र्व प्रशासन सा.प्र. नवौं/दशौं ६ ३ १ 

३ शाखा अर्र्कृत प्रशासन सा.प्र. सातौं/अठौं २३ १५ ८ 

४ लेखा अर्र्कृत प्रशासन लेखा सातौं/अठौं २ ० २ 

५ मेकार्नकल इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्जर्नयररङ मेकार्नकल सातौं/अठौं ४ १ ३ 

६ आइटी इम्न्त्जर्नयर  र्वर्वर्  सातौं/अठौं १ ० १ 

७ अर्र्कृत/ सहायक प्रशासन सा.प्र.  पाुँर्ौं/छैटौं ३५ २७ ८ 

८ लेखा अर्र्कृत/ सहायक प्रशासन लेखा पाुँर्ौं/छैटौं ६ ४ २ 

९ मेकार्नकल सपुरभाइजर  इम्न्त्जर्नयररङ मेकार्नकल पाुँर्ौं/छैटौं ११ ९ २ 

१० कबप्यटुर अपरेटर  र्वर्वर्  पाुँर्ौं/छैटौं ११ १० १ 

११ खररदार प्रशासन सा.प्र.  र्ौथो/पाुँर्ौं २० १६ ४ 

१२ सहलेखापाल प्रशासन लेखा र्ौथो/पाुँर्ौं 10 ८ ० 

१३ सहायक कबप्यटुर 
अपरेटर 

र्वर्वर्  र्ौथो/पाुँर्ौं ० ० ० 

१४ हलकुा सवारी र्ालक इम्न्त्जर्नयररङ मेकार्नकल शे्रणीर्वहीन 3 3 ० 

१५ कायािलय सहयोगी प्रशासन सा.प्र. शे्रणीर्वहीन ३० ३० ० 

जबमा 163 125 34 
(श्रोतिः श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय ) 
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15.6 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्र्को र्ववरण 
 सडक सवारी, यातायात तथा पररवहन ऐन, २०७६ 

 व्यावसार्यक तथा सीपमूलक तालीम सांर्ालन सबवन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७८ 

 श्रम िजार अध्यन, कायिस्थल सरुिा तथा कारखाना र्नरीिण सबवन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७८ 

 
15.7 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त (रु. हजारमा) 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७८ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु १७५०१०००० ४८६४५७६०.४५ २७.८ 

पुुँजीगत ९८६००००० ५६४८४८७ ५.७३ 

जबमा २७३६१०००० ५४२९४२४७.४५ १९.८४ 

     (श्रोतिः श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय )                    

 
15.8  आर्थिक वर्ि 207८/07९को पसु मसान्त्त सबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 
           (रु. हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप् त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान    
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान   
३ नेपाल सरकार समपूरक अनदुान   
४ नेपाल सरकार र्िशेर् अनदुान   
५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाुँडर्ाुँट समेत)    

 
15.9 िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको िुुँदा नां. कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

ि.उ.शी.नां. 37100014 श्रम तथा रोजगार व्यवस्थापन कायिक्रम: 
िजेटको िुुँदा नां. 
1 (ख. शी. नां. 
22512) 

यवुाहरुलाई स्वरोजगार तलु्याउन सीपमूलक 
प्रम्शिण सिालन (३ मर्हने) 

 मन्त्रालय स्तरिाट कायिर्वर्र् स्वीकृर्त भएको। 

 तार्लमका र्िर्य वस्तकुो पाठ्यक्रम स्वीकृर्तको 
र्रणमा रहेको। 

 तार्लम सांर्ालनको स्थान छनोट अम्न्त्तम र्रणमा 
रहेको। 

 १५ ददने र थप ७ ददने सूर्ना ददई तालीमको 
र्वर्यवस्त ुर सांर्ालन िारे स्थानीय तहसुँग 
प्रर्तिद्धता माग भएको। 

 दोस्रो र्ौमासीक अवर्र्र्भर सरुु गरी 2079 जेठ 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

मर्हनार्भर तार्लम कायिक्रम सबपन्न गररने। 

िजेटको िुुँदा नां. 
2 (ख. शी. नां. 
22512) 

र्वपन्न घरपररवार, मकु्त कमलरी, कमैया, 
हर्लया, दर्लत, जनजार्त तथा भरू्मर्हन र 
ममु्स्लम लगायतका लम्ित वगिलाई  
सीपमूलक तार्लमसर्हत उद्यम शरुु गनि 
सहयोग (३ मर्हने ६ मर्हने) 

 

िजेटको िुुँदा नां. 
2 (ख. शी. नां. 
22512) 

जनयदु्ध, जनआन्त्दोलन तथा मरे्श 
आन्त्दोलनका शर्हद, घाइते, िेपत्ता पररवारका 
लार्ग व्यवसार्यक तथा  प्रार्वर्र्क तार्लम 
सर्हतको  उद्यमशीलता र्वकास  गनि द्धन्त्द 
प्रभार्वत पररवार रोजगार कायिक्रम सिालन 

 

िजेटको िुुँदा नां. 
4 (ख. शी. नां. 
22512) 

३ मर्हने प्लम्बिङ्ग तार्लम ददई तार्लम पिात 
न्त्यनुतम पाररश्रर्मक सर्हत कायिस्थालमा ३ 
मर्हना कायिस्थलमा खटाउने । 

 

िजेटको िुुँदा नां. 
3 (ख. शी. नां. 
22512) 

व्यवसार्यक तथा  प्रार्वर्र्क तार्लम सर्हतको  
उद्यमशीलता र्वकास  गनि द्धन्त्द प्रभार्वत 
पररवार रोजगार कायिक्रम सिालन  

 मन्त्रालय स्तरिाट कायिर्वर्र् स्वीकृर्त भएको। 

 तार्लमका र्िर्य वस्तकुो पाठ्यक्रम स्वीकृर्तको 
र्रणमा रहेको। 

 तार्लम सांर्ालनको स्थान छनोट अम्न्त्तम र्रणमा 
रहेको। 

 १५ ददने र थप ७ ददने सूर्ना ददई तालीमको 
र्वर्यवस्त ु र सांर्ालन िारे स्थानीय तहसुँग 
प्रर्तिद्धता माग भएको। 

 2079 िैशाख मर्हनार्भर सबपन्न हनुे। 

िजेटको िुुँदा नां. 
5 (ख. शी. नां. 
22522) 

श्रम तथा सामाम्जक सरुिा सबिन्त्र्ी 
प्रादेम्शक नीर्त, काननु तथा मापदण्डको 
र्नमािण तथा कायािन्त्वयन 

 श्रम नीर्तको मस्यौदा तयार भई एक र्रण 
छलर्ल भईसकेको। 

 यातायात र्नयमावलीको मस्यौदा तयार भएको। 

िजेटको िुुँदा नां. 
6 (ख. शी. नां. 
22522) 

श्रर्मक र रोजगारदातािीर् सामाम्जक सरुिा 
तथा श्रम सबिन्त्र्ी कायिक्रम सांर्ालन 

 कायिक्रम सांर्ालनको स्थान छनोटको लागी 
खाका तयार भई स्वीकृतीको क्रममा रहेको। 

 Covid को कारणले समय र्नर्ािरण हनु नसकेको, 
दोस्रो र्ौमार्सक र्भर सबपन्न गरीने 

िजेटको िुुँदा नां. 
7 (ख. शी. नां. 
22522) 

श्रम िजार सबिन्त्र्ी अध्ययन, कायिस्थल 
सरुिा, कारखाना र्नरीिण तथा र्नयमन 

 कायिस्थल सरुिा कायिर्वर्र् स्वीकृतीको  र्रणमा 
रहेको। 

 र्िर्यगत कायिर्वर्र् तयार हदुैँ। 

ि.उ.शी.नां. 37100011 श्रम तथा रोजगार व्यवस्थापन कायिक्रम: 
िजेटको िुुँदा नां. सवारी दघुिटना न्त्यूनीकरण र सवारी  3 कायिक्रममा 1 कायिक्रम सबपन्न।(३३% 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

1 (ख. शी. नां. 
22522) 

व्यवस्थापन प्रगर्त) 

िजेटको िुुँदा नां. 
2 (ख. शी. नां. 
22522) 

र्डम्जटल िायल सेन्त्टर र्नमािण गरी 
प्रयोगात्मक परीिा  

 र्र्ल्ड र्नरीिण पश् र्ात DPR को तयारी  
भईरहेको। 

िजेटको िुुँदा नां. 
3 (ख. शी. नां. 
22521) 

इलेम्क्िक िस सिालनमा र्नजी िेरसुँग 
सहकायि 

 र्वद्यतुीय िस सञ् र्ालन सबिन्त्र्मा प्रारम्बभक 
कायिर्वर्र् तयार गरी छलर्लका लार्ग 
प्रस्तार्वत। 

 प्रदेश योजना आयोगमा सो सबिन्त्र्मा प्रारम्बभक 
र्रणमा छलर्ल भएको। 

 प्रदेशका र्ार स्थानमा र्वद्यतुीय िस सञ् र्ालन 
गनि िजेट र्वर्नयोजन भएकोमा प्रथम र्रणमा 
िटुवल…भैरहवा…लमु्बिनी सडक खण्डमा 
र्वद्यतुीय िस सञ् र्ालन गनि सबभाव्यता 
सबिन्त्र्मा िटुवल उपमहानगरपार्लका, 
र्तलोत्तमा नगरपार्लका लगात स्थानीय तहका 
जनप्रर्तर्नर्र्,  लमु्बिनी र्वकास कोर्, नेपाल 
र्वदू्यत प्रार्र्करण लगायतका सरोकारवालासुँग 
छलर्ल भएको। 

 लमु्बिनी प्रदेशका ७ स्थानमा नेपाल र्वद्यतु 
प्रार्र्करणिाट  Charging Station  र्नमािण गने 
जनकारी प्रप्त भएकोले सो र्वर्यमा समन्त्वय 
भईरहेको। 

ि.उ.शी.नां. 37100012 यातायात व्यवस्था कायािलयहरु: 
िजेटको िुुँदा नां. 
1 (ख. शी. नां. 
22522) 

यातायात व्यवस्था कायािलयहरुको अर्भलेख 
व्यवस्थापन 

यातायात व्यवस्था कायािलय (स.र्ा.अ.) िटुवलिाट 
ढड् डा व्यवस्थापनको लागी (Paper Card Entry) 

स्वीकृत गररएको। 

िजेटको िुुँदा नां. 
2 (ख. शी. नां. 
22522) 

अर्भलेख व्यवस्थापन (कबप्यूटर इन्त्िी) यातायात व्यवस्था र्िभागसुँग समन्त्वय 
भईरहेको।Software हस्तान्त्तरण हनुासाथ सरुु 
गरीने। 

ि.उ.शी.नां. 37100013 यातायात व्यवस्था तथा सदुृढीकरण कायिक्रम: 
िजेटको िुुँदा नां. 
2 (ख. शी. नां. 
22522) 

र्ालक सरे्तना अर्भवदृद कायिक्रम कायिक्रम सांर्ालनको लागी तयारी भईरहेको।covid 

को कारण पौर् मर्हनामा सांर्ालन हनु नसकेको दोस्र 
र्ौमार्सक र्भर सबपन्न गरीने। 

(श्रोतिः श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय ) 
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15.10 आ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण      
(रु.हजारमा) 

क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य प्रथम र्ौमार्सक सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
िजेट 

िजेट 

खर्ि % 

१. 
यवुाहरुलाई स्वरोजगार तलु्याउन 
सीपमूलक प्रम्शिण सिालन (३ मर्हने) 

15 १५००0 
  

- - 

२. 
 

र्वपन्न घरपररवार, मकु्त कमलरी, कमैया, 
हर्लया, दर्लत, जनजार्त तथा भरू्मर्हन र 
ममु्स्लम लगायतका लम्ित वगिलाई  
सीपमूलक तार्लमसर्हत उद्यम शरुु गनि 
सहयोग (३ मर्हने ६ मर्हने) 

३ मर्हने ७ वटा, ६ 
मर्हने १ वटा 

10000 
    

३. 

जनयदु्ध, जनआन्त्दोलन तथा मरे्श 
आन्त्दोलनका शर्हद, घाइते, िेपत्ता 
पररवारका लार्ग व्यवसार्यक तथा  
प्रार्वर्र्क तार्लम सर्हतको  
उद्यमशीलता र्वकास  गनि द्धन्त्द 
प्रभार्वत पररवार रोजगार कायिक्रम 
सिालन 

१ मर्हने २० वटा 10000     

४. 

३ मर्हने प्लम्बिङ्ग तार्लम ददई तार्लम 
पिात न्त्यनुतम पाररश्रर्मक सर्हत 
कायिस्थालमा ३ मर्हना कायिस्थलमा 
खटाउने । 

१ वटा 1400     

५. 
श्रम तथा सामाम्जक सरुिा सबिन्त्र्ी 
प्रादेम्शक नीर्त, काननु तथा मापदण्डको 
र्नमािण तथा कायािन्त्वयन 

४ वटा (श्रम नीर्त, 

ऐन तथा र्नयमावली 
तयार गने) 

1000     

६. 
श्रर्मक र रोजगारदातािीर् सामाम्जक 
सरुिा तथा श्रम सबिन्त्र्ी समन्त्वयत्मक 
कायिक्रम 

५   वटा 1500     

७. 
श्रम िजार सबिन्त्र्ी अध्ययन, कायिस्थल 
सरुिा, कारखाना र्नरीिण तथा र्नयमन 

कायिर्वर्र् -१,               

मापदण्ड -१,                

र्नरीिण- १५ 
2000     

८. 
सवारी दघुिटना न्त्यूनीकरण र सवारी 
व्यवस्थापन 

३ पटक 2000 
१ 

पटक 
३४% 500  

९. 
र्डम्जटल िायल सेन्त्टर र्नमािण गरी 
प्रयोगात्मक परीिा सिालन गने 

र्नयर्मत कायिक्रमको 
रुपमा 

5000     
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य प्रथम र्ौमार्सक सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
िजेट 

िजेट 

खर्ि % 

१०. 
इलेम्क्िक िस सिालनमा   र्नजी 
िेरसुँग सहकायि 

भैरहवा-िटुिल, 

कोहलपरु- 
नेपालगांज, घोराही- 
तलु्सीपरु तथा 

लमही- भालवुाङ 
खण्ड 

70000     

११. 
यातायात व्यवस्था कायािलयहरुको 
अर्भलेख व्यवस्थापन 

कायािलयहरु/ सेवा 
कायािलयहरुमार्ि त 
र्नयर्मत रुपमा 

6000     

१२. अर्भलेख व्यवस्थापन (कबप्यूटर इन्त्िी) 

कायािलयहरु/ सेवा 
कायािलयहरुमार्ि त 
र्नयर्मत रुपमा 

4000     

१३. र्ालक सरे्तना अर्भवदृद कायिक्रम 
५ पटक (र्नयर्मत 
रुपमा गनि सर्कने) 

1000     

१४. ब्ल ुिकु तथा अन्त्य छपाई र्नयर्मत रुपमा ४९५२     

१५. 
अन्त्य र्वर्वर् उपकरण तथा मेम्शनरी 
औजार 

 2000     

१६. 

प्रदेश तहमा र्नवािम्र्त प्रर्तर्नर्र् तथा 
प्रशासर्नक कमिर्ारीलाई िैदेम्शक 
रोजगारी सबिन्त्र्ी 
प्रम्शिण/अर्भमखुीकरण तथा नीर्त, 
र्नयमावली, र्नदेम्शका र कायिर्वर्र् 
र्नमािण सबिन्त्र्ी कायि 

 ७५०     

 

15.11 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण अनमुान रु. हजारमा) 

क्र. 
सां. 

शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

१     
२     
३     
४     
५     
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15.12 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा २०७८ पसुसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 
 यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय नवलपरासी पम्श् र्म (ि.स.ुप) र कर्पलवस्त ुम्जल्लाको सांगठन सांरर्ना 

र दरिन्त्दी स्वीकृत भई मम्न्त्रपररर्दिाट प्रस्ताव पाररत भएको। 

 यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय नवलपरासी पम्श् र्म (ि.स.ुप) र कर्पलवस्त ु कायािलय स्थापना 
गररएको। 

 यातायात सेवा कायािलय पाल्पामार्ि त िायल सेन्त्टर स्थापनाका लार्ग स्थलगत अनगुमन र र्नरीिण 
पश् र्ात ्जग्गा प्रार्प्तको काम प्रर्क्रयामा रहेको। 

 "व्यावसार्यक तथा सीपमूलक तार्लम सबिन्त्र्ी कायिर्वर्र्, 2078" तयार भई स्वीकृर्तको र्रणमा 
रहेको। 

 प्रदेश श्रम सल्लाहकार पररर्दको िैठक िसी प्रदेशस्तरीय श्रम नीर्त, कानून, कायिर्वर्र् तयार गने र्नणिय 
भए िमोम्जम प्रदेशस्तरीय श्रम नीर्त तयारीको र्रणमा रहेको। 

 साविजर्नक सवारी व्यवस्थापन र सवारी दघुिटना न्त्यूनीकरण सबिन्त्र्मा सरोकारवालासुँग २ ददवसीय 
अन्त्तिर्क्रया कायिक्रम सञ् र्ालन। 

 रुपन्त्देहीको िेलवासमा र्नमािण भई सञ् र्ालनको तयारीमा रहेको िायल सेन्त्टरलाई र्डम्जटलाईज्ड गनि 
DPR तयारीको कायि अम्घ िढाउन प्रर्क्रया सरुु भएको। 

 र्वद्यतुीय िस सञ् र्ालन सबिन्त्र्मा सरोकारवालासुँग छलर्ल भएको। 

 यातायात व्यवस्था कायािलय (स.र्ा.अ.) िटुवलिाट ढड् डा व्यवस्थापनको लागी (Paper Card Entry) 

स्वीकृत गररएको। 

 यातायात व्यवस्था कायािलय सवारी, मम्णग्राममार्ि त कबप्यूटर इन्त्िी गरी अर्भलेख व्यवस्थापन गनि सेवा 
करारमा र्लनका लार्ग कायििेरगत र्ववरण (TOR) तयार भईरहेको। 

 

15.13 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई  
प्रमखु समस्या 
मन्त्रालयसुँग सबिम्न्त्र्त समस्या:       

 मन्त्रालय स्थापना पश् र्ात सामान्त्य व्यवस्थापकीय काम मार भईरहेकोले आवश्यक कमिर्ारी व्यवस्थापन 
गनि समस्या भएको। 

 मन्त्रालय िसेको भवन साुँघरुो भएकोले भौर्तक तथा प्रशासर्नक व्यवस्थापन सहज हनु नसकेको। 

 

यातायात तथा सवारी िेरमा देम्खएका समस्याहरु: 

नीर्तगत तथा कानूनी समस्या:  
 प्रदेशको यातायात सबिम्न्त्र् ऐनलाई पूणि कायािन्त्वयनमा ल्याउन प्रदेशको आफ्नै र्नयमावली तथा 

कायिर्वर्र् नहनु ु। 
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 कानूनहरुमा समसामर्यक सरु्ार हनु नसक्न ु। 

 प्रदेशको यातायात कानूनमा भएका व्यवस्था अनकुुल यातायात सबिन्त्र्ी सेवा प्रवाहमा प्रयोग हनु े
सफ्टवेयर नभएको। 

सवारी र्ालक अनमुर्तपर सुँग सबिम्न्त्र्त समस्या: 
 सवारीर्ालक अनमुर्तपरको Software Operating system मा प्रदेशको Access नभएकोले कायािलयिाट 

सामान्त्य प्रार्वर्र्क समस्या पर्न समार्ान गनि नसर्कएको । 

 लामो समयसबम पर्न लाइसेन्त्स र्प्रन्त्ट भएर नआउन ु। 

 EDLVRS System मा प्रदेश सरकारको कानून/र्नणिय िमोम्जम स.र्ा.अ.प. सबिन्त्र्ी शलु्क तथा 
दस्तरुहरु र्नर्ािरण गनि नसक्दा प्रदेश सरकारका कानून तथा र्नणियहरु कायािन्त्वयनमा जर्टलता 
भएको। 

 प्रयोगात्मक परीिा सिालन सबिन्त्र्ी जारी भएको नयाुँ र्नदेम्शका िमोम्जम परीिा गनि जनशम्क्त 
अभाव रहेको। 

सवारीसुँग सबिम्न्त्र्त समस्याहरु:  
 EDLRS मा जस्तो VRS प्रणालीमा शलु्क तथा सवारी करको र्नर्ािरण प्रर्र्लत कानूनहरुको आर्ारमा 

System िाट Automatically गणना हनुे गरी प्रणालीको र्वकास नहुुँदा यातायात कायािलयहरुद्धारा 
र्नर्ािरण गररएको कर तथा दस्तरुको सबिन्त्र्मा सेवाग्राहीको र्वश्वसर्नयता कम भएको तथा शलु्क 
तथा कर र्नर्ािरण गनि समय िढी लाग्दा कायिसबपादनमा िढी समय लाग्ने गरेको । 

 सवारी दतािको अर्भलेख प्रणाली व्यवम्स्थत हनु नसकेको 
 VRS लाई अनलाइनमा रुपान्त्तरण गनि नसक्न ु। 

 यातायात सबिन्त्र्ी सेवा प्रवाह VRS प्रर्वर्र्मा आर्ाररत रहेको तथा सिै कमिर्ारीहरु प्रर्वर्र्मैरी नहुुँदा 
कायिसबपादनमा प्रभावकारी हनु नसकेको। 

साविजर्नक यातायातसुँग सबिम्न्त्र्त:  
 र्वद्यतुीय सवारी सार्नको प्रयोग िढाउन नसक्न ु। 

 साविजर्नक यातायात जनमैरी, सरुम्ित र भरपदो नहनु ु। 

 रारीकार्लन प्रदेशस्तरीय साविजर्नक यातायात सांर्ालन गनि नसक्न ु। 

 िार्र्क व्यवस्थापन प्रभावकारी नहनु ु। 

 साविजर्नक सडकमा छाडा गाई िस्त ुर्ौपाया र्नयन्त्रण गनि नसक्दा दघुिटना िढ्दै जान।ु 

 ट्याक्सीहरुमा र्मटर जडान नभएको तथा कुनै र्नम्ित भाडा कायम नभएको । 

 मालवाहक सवारीले तोर्कएको भन्त्दा अर्र्क भारवहन गरी यारा गने गरेको । 

 भारतिाट आउने भारतीय यातायातका सार्नको नेपालमा हनुे र्नवािर् प्रवेश रोक्न नसर्कयको । 

 ई ररक्सा तथा टेबपो आददलाई व्यवस्थीत गनि नसर्कएको। 
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15.14 र्नुौतीहरु 
1. श्रम तथा सामाम्जक सरुिातर्ि : 
a) श्रम िेरसुँग सबिम्न्त्र्त प्रदेश नीर्त, ऐन, काननु तथा कायिर्वर्र्हरु तयार गरी कायािन्त्वयन गनुि गराउन।ु 

b) सामाम्जक सरुिा सबिन्त्र्ी नीर्त, मापदण्ड तथा कायािर्वर्र् तयार गरी सामाम्जक सरुिाको र्वर्यमा 
रोजगारदाता, श्रर्मक र सरकारिीर् समुर्रु श्रम सबिन्त्र् कायम गनुि। 

c) प्रदेशर्भरै रोजगारी र्सजिना गने गरी श्रम तथा सीपमूलक व्यवसार्यक तालीम, स्वरोजगार र्सजिना 
लगायतका र्वर्यमा यवुाहरुलाई जागरुक िनाई आन्त्तररक श्रममा  र्वश् वस्त गराउन।ु 

d) वैदेम्शक रोजगारीमा जाने क्रम घटाउनकुा साथै वैदेम्शक रोजगारीिाट स्वदेश र्र्ताि भएका जनशक्तीको 
सीप प्रयोग गरी उत्पादनमलुक िेरमा र्क्रयाम्शल गराउन।ु 

ङ) उद्योगर्न्त्दा, कलकारखाना लगायतका िेरलाई सरुम्ित, व्यवम्स्थत र मयािददत िनाउुँदै कायिस्थल 
सरुिामा प्रभावकाररता कायम गनुि। 

र्) अनौपर्ाररक िेरमा काम गने श्रमशम्क्तलाई अद्यावर्र्क गरी उनीहरुको श्रमको     मूल प्रवाहीकरण 
गदै सामाम्जक सरुिासुँग आवद्ध गराउन।ु 

2. यातायात व्यवस्थापनतर्ि : 
a) प्रदेशस्तरको यातायात सबिन्त्र्ी नीर्त, मापदण्ड र योजनाको तजुिमा तथा कायािन्त्वयन, अध्ययन अनसुन्त्र्ान 

र र्नयमन गनुि। 

b) प्रदेशर्भरको सवारी दताि र नवीकरण, र्ालक अनमुर्त र नवीकरण गनुि। 

c) प्रदेशर्भर साविजर्नक यातायातको रुट अनमुर्त, मापदण्ड, गणुस्तर र भाडा दर र्नर्ािरण र अनगुमन तथा 
र्नयमन गनुि। 

d) वातावरणमैरी, अपाङ्गतामैरी र लैर्ङ्गकमैरी यातायात प्रणालीको प्रवद्धिन गनुि। 

ङ) प्रदेश तहमा यातायात सरुिा र सवारी प्रदरु्ण र्नयन्त्रण सबिन्त्र्ी योजना र्नमािण र कायािन्त्वयन गनुि। 

 

15.15 अवसर 
1. श्रम, रोजगार र यातायात व्यवस्थापन सबिन्त्र्ी र्वर्यमा र्वर्भन्न नीर्तहरु तजुिमा गरी कानूनी प्रर्क्रया 

मार्ि त यस प्रदेशको श्रम व्यवस्थापन, आन्त्तररक रोजगारी र्सजिना, वैदेम्शक रोजगारीलाई क्रमश: 
न्त्यूनीकरण गदै स्वदेशमै श्रमशम्क्तको व्यवस्थापन गने। 

2. श्रम सबिन्त्र्, सामाम्जक सरुिा, कायिस्थल सरुिा समेतलाई व्यवम्स्थत गदै प्रभावकारी श्रम व्यवस्थापन 
गने। 

3. प्रदेशमा यातायात सबिन्त्र्ी नीर्त, मापदण्ड र योजना तजुिमा गने तथा सवारी दताि र नवीकरण, रुट 
व्यवस्थापनका कायिलाई व्यवम्स्थत गने। 

4. साविजर्नक यातायातलाई व्यवस्थापन र र्नयमन गदै यातायात िेरमा रहेका समस्याहरुको समार्ान गरी 
र्सु्त र वातावरणमैरी सवारी व्यवस्थापन गने। 

5. सवारीर्ालक अनमुर्त पर र्वतरण प्रणालीलाई सरल पारदशी र समय सापेि िनाउुँदै व्यवम्स्थत गने। 
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15.16 भावी कायिददशा 
a) प्रदेशस्तरीय श्रम नीर्त, कानून तथा मापदण्डहरुको तजुिमा गने। 

b) श्रम तथा सीपमूलक तार्लममार्ि त व्यवसार्यक, उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी र्सजिना गनि जोड 
ददन।े 

c) आन्त्तररक रोजगारी र्सजिनाका लार्ग यवुाहरुमा सरे्तना जगाउुँदै स्वालबिनमा प्रोत्साहन गने। 

d) मन्त्रालय अन्त्तगित रहेका यातायात व्यवस्था कायािलय तथा सेवा कायािलयहरुलाई स्तरोन्नर्त तथा 
आर्रु्नक प्रर्वर्र्क यकु्त िनाउुँदै यातायात िेरको सेवाप्रवाह र्सु्त र प्रर्वर्र्मैरी िनाउने। 

ङ) यातायात िेरमा देम्खएका समस्या तथा र्नुौर्तको र्छटो छररतो रुपमा सबिोर्न गरी सेवाग्राहीिाट 
प्राप्त गनुासोहरुको यथाशीघ्र सबिोर्न गने व्यवस्था र्मलाउने। 
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पररच्छेद-१६ 
स्वास््य,जनसङ्खख्या तथा पररवार कल्याणमन्त्रालय 

16.1 पषृ्ठभरू्म 
सांघीयता कायािन्त्वयनसुँगै २०७४ सालमा स्थापना भएको प्रदेश सरकारको सांगठन सांरर्ना िमोम्जम स्वास््य, 

म्शिा, समाजकल्याण, मर्हला िालिार्लका तथा जेष्ठ नागरीक, श्रम तथा रोजगार, भार्ा, कला, सांस्कृर्त, यवुा तथा 
खेलकूद र सरसर्ाई जस्ता िेरहरुमा काम गनिको लार्ग सामाम्जक र्वकास मन्त्रालयको गठन भएकोमा२०७८ 
साल िैशाख ६ गते सांशोर्र्त कायि र्वभाजन र्नयमावली अनसुार सामाम्जक र्वकास मन्त्रालय  म्शिा तथा 
सामाम्जक र्वकास मन्त्रालय र स्वास््य तथा जनसङ्खख्या मन्त्रालय गरी २ वटामन्त्रालयमा र्वभाजन भएकोर प्रदेश 
सरकार(मम्न्त्रपररर्द्) को र्नणियानसुार मन्त्रालयको नाम स्वास््य जनसङ्खख्या तथा पररवार कल्याण मन्त्रालय 
कायम गररएको छ। 

16.2 दीघिकालीन सोर् 
स्वस्थ, म्शम्ित¸ ससुांस्कृत¸ सरुम्ित¸ अनशुार्सत¸ कमिशील यवुा, समदृ्ध लमु्बिनी: आत्मर्नभिर प्रदेश । 

16.3 उद्दशे्य 
 र्वशेर्ज्ञ सेवा सर्हतको स्वास््य सेवामा सिैको पहुुँर् परु् याउन।ु 

 

16.4 रणनीर्तहरु 

 आर्ारभतू तथा र्वशेर्ज्ञ स्वास््य सेवाको सदुृढीकरण तथा र्िस्तार गने । प्रत्येक अस्पताललाई कम्बतमा 
५० शैय्याको अस्पतालको रुपमा सिालनन गने। 

 सरुवा तथा नसने रोगहरुको रोकथाममा सरे्तना िरृ्द्ध गरी जनस्वास््यमा सरु्ार ल्याउने। 

 परबपरागत तथा िैकम्ल्पक म्र्र्कत्सा पद्धर्तको र्िस्तार गरी स्वास््य सेवामा सरु्ार गने। 

 जेष्ठ नागरीक असहाय अपाङ्गहरुलाई  घरघरमै स्वास््य सेवा पयुािउन।े 

 
16.5 कायििरे 
स्वास््य, तथा सरसर्ाई लगायतका िेरहरु समेट्न े यस मन्त्रालयका र्नबन र्लम्खत कायििेरहरु रहेका यस 
मन्त्रालयको कायि र्वभाजन यस प्रकार रहेको छिः 
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 स्वास््यसेवा तथा पोर्ण सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र 
र्नयमन । 

 प्रदेशस्तरमाआवश्यक पने प्रविद्धनात्मक, प्रर्तकारात्मक, उपर्ारात्मक तथा पनुिस्थापनात्मक स्वास््य 
सेवाको व्यवस्थापन । 

 स्वास््य सेवा सबवन्त्र्ी प्रदेशस्तरीय प्राम्ज्ञक,व्यवसार्यक र पेसागत सांघ सांस्थाको दताि, सिालन अनमुर्त 
र र्नयमन। 

 प्रदेशस्तरीयस्वास््य सेवाको गणुस्तर र्नर्ािरण, अनगुमन र र्नयमन । 

 रार्ष्ट्रयमापदण्ड िमोम्जम और्र्ीजन्त्य तथा स्वास््य प्रर्वर्र् सबवन्त्र्ी सामग्रीको उत्पादन तथासांर्य, 

अर्र्कतम खरुा मूल्य र्नर्ािरण, अम्न्त्तम र्िसजिन, गणुस्तर तथा मापदण्डर्नर्ािरण र त्यस्ता सामग्री 
उत्पादन गने उद्योगको दताि, सिालन, अनमुर्त रर्नयमन। 

 रार्ष्ट्रयमापदण्ड अनरुुप अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, र्नदान केन्त्र, उपर्ार केन्त्र र अन्त्यस्वास््य सांस्था तथा 
प्रयोगशालाको दताि, सिालन, अनमुर्त र र्नयमन । 

 रार्ष्ट्रय मापदण्ड िमोम्जम स्वास््य िीमा लगायतका सामाम्जक स्वास््य सरुिा कायिक्रमको व्यवस्थापन 
तथा र्नयमन। 

 प्रदेशस्तरीयस्वास््य िेरको मानवस्रोत र्वकास र व्यवस्थापन । 

 और्र्ीर्नगरानी(Pharmacovigilance),और्र्र्को उम्र्त प्रयोग र सकु्ष्म जीवर्नरोर्क 
प्रर्तरोर्(Antimicrobial Resistance) न्त्यूनीकरण । 

 खोपर पररवार र्नयोजन । 

 सांवेदनशीलऔर्र्ी तथा अन्त्य स्वास््य सामग्री खररद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन । 

 प्रदेशस्तरमा स्वास््य सेवा सबिन्त्र्ी अध्ययन तथा अनसुन्त्र्ान तथा सूर्ना प्रणाली, स्वास््य लेखा 
पद्धर्तको सांस्थागत व्यवस्थापन,  सूर्ना प्रवाह। 

 प्रदेशस्तरीय जनस्वास््य र्नगरानी व्यवस्थापन। 

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

 स्वास््य िेरमा आपत्कालीन अवस्था,  र्वपद् र महामारी व्यवस्थापन,आकम्स्मक स्वास््य  सेवा प्रवाह, 
आपतकालीन अवस्थाका लार्ग और्र्ी तथा और्र्ीजन्त्य सामग्रीको प्रादेम्शक िर्र स्टक व्यवस्थापन। 

 सरूवातथा नसने रोग र्नयन्त्रण तथा रोकथाम । 

 रार्ष्ट्रयमापदण्ड अनरुुप स्वास््य सेवा सबवन्त्र्ी भौर्तक पूवािर्ार र्वकास तथा व्यवस्थापन । 

 स्वास््यजन्त्य र्ोहोर व्यवस्थापन सबवन्त्र्ी मापदण्ड र्नर्ािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

 आयूवेददक, यनुानी, आबर्ी, होर्मयोप्यार्थक, प्राकृर्तक म्र्र्कत्सा लगायतका अन्त्य प्रर्र्लतपरबपरागत 
स्वास््य उपर्ार सेवा सबवन्त्र्ी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड र्नर्ािरण, कायािन्त्वयन, अनगुमन र र्नयमन । 
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 जनसांख्या, िसाइुँसराइ र पररवार र्नयोजन सबिन्त्र्ी प्रादेम्शक नीर्त,कानून तथा योजना तजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन तथा अनसुन्त्र्ान, सूर्ना प्रणालीको स्थापना र सिालनिमता अर्भवृर्द्ध 
र रार्ष्ट्रय सांस्थाहरुसुँगको सबपकि  र समन्त्वय। 

 
16.6 सांगठन सांरर्ना तथा जनशम्क्तिः 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द्) र्मर्त २०७८ िैशाख ६ गतेको र्नणियानसुार प्रदेश सरकार कायिर्िभाजन र्नयमावली 
२०७४ खारेज गरी २०७८ जारी गरेको छ।प्रदेश सरकार कायिर्वभाजन र्नयमावली २०७८ अनसुार यस 
प्रदेशमा स्वास््य िेर हेने स्वास््य, जनसङ्खख्या तथापररवार कल्याण मन्त्रालय नयाुँ स्थापना भएको छ।यस 
मन्त्रालयको सांगठन सांरर्ना तथा जनशम्क्त सांरर्ना अस्थायी स्वीकृत भै हाल मन्त्रालयमा कायिरत कमिर्ारीको 
हकमा नेपाल सरकार स्वास््य तथा जनसङ्खख्या मन्त्रालयिाट खटाइएका स्वास््य सेवा ११ औां तहका 
सम्र्व,र्िगतमा सामाम्जक र्वकास मन्त्रालयमा रहेको स्वास््य तर्ि का कमिर्ारी र मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को 
कायािलयिाट कामकाज गनि खटाइएका प्रशासन तथा लेखा समहुका केही कमिर्ारीहरु कायिरत छन।् 

 

 

16.6.1 मातहतका र्नकायहरुको दरिन्त्दी र पदपरु्तिको अवस्था 

र्सांनां. नाम स्वीकृत दरवन्त्दी पदपूर्ति ररक्त 

१ स्वास््य, जनसङ्खख्या तथा पररवार कल्याण मन्त्रालय, रुपन्त्देही 33 7 26 

२ स्वास््य र्नदेशनालय, िटुवल, रुपन्त्देही 32 15 17 

३ प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशाला, िटुवल, रुपन्त्देही 11 2 9 

४ प्रदेश स्वास््य आपरु्ति व्यवस्थापनकेन्त्र, िटुवल, रुपन्त्देही 17 8 9 

५ स्वास््य तार्लम केन्त्र, िटुवल, रुपन्त्देही 13 7 6 

6 अघािखाुँर्ी अस्पताल, सम्न्त्र्खकि , अघािखाुँर्ी 32 14 18 

7 कर्पलवस्त ुअस्पताल, तौर्लहवा, कर्पलवस्त ु 33 16 17 

8 गलु्मी अस्पताल, तबघास, गलु्मी 59 18 41 

9 पाल्पा अस्पताल, तानसेन, पाल्पा 17 15 2 

10 रामपरु अस्पताल, पाल्पा 59 7 39 

11 पृ् वी र्न्त्र अस्पताल, नवलपरासी 59 14 45 
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र्सांनां. नाम स्वीकृत दरवन्त्दी पदपूर्ति ररक्त 

12 प्यठुान अस्पताल, र्िजवुार, प्यूठान 59 20 34 

13 िददिया अस्पताल, गलुररया, वददिया 59 28 31 

14 भीम अस्पताल, भैरहवा, रुपन्त्देही 42 26 16 

15 राप्ती प्रादेम्शक अस्पताल, तलु्सीपरु, दाङ 63 33 30 

16 रुकुम पूवि अस्पताल, रुकुम पूवि 31 8 23 

17 रोल्पा अस्पताल, रेउघा, रोल्पा 27 13 14 

18 लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पताल, िटुवल, रुपन्त्देही 340 127 213 

19 अघािखाुँर्ी आयवेुद स्वास््य केन्त्र, सम्न्त्र्खकि , अघािखाुँर्ी 7 5 2 

20 कर्पलवस्त ुआयवेुद स्वास््य केन्त्र, तौर्लहवा, कर्पलवस्त ु 7 5 2 

21 गलु्मी आयवेुद स्वास््य केन्त्र, तबघास, गलु्मी 7 5 2 

22 पाल्पा आयवेुद स्वास््य केन्त्र, तानसेन, पाल्पा 7 4 3 

23 प्यूठान आयवेुद स्वास््य केन्त्र, खलांगा, प्यूठान 7 5 2 

24 प्रादेम्शक आयवेुद म्र्र्कत्सालय, र्िजौरी, दाङ 35 21 14 

25 िददिया आयवेुद स्वास््य केन्त्र, गलुररया, वददिया 7 6 1 

26 िाुँके आयवेुद स्वास््य केन्त्र, नेपालगञ् ज, िाुँके 7 5 2 

27 राप्ती आयवेुद म्र्र्कत्सालय, तलु्सीपरु, दाङ 7 3 3 

28 रोल्पा आयवेुद स्वास््य केन्त्र, र्लवाङ, रोल्पा 7 4 3 

29 लमु्बिनी आयवेुद म्र्र्कत्सालय, िटुवल, रुपन्त्देही 7 5 1 

30 स्वास््य कायािलय, अघािखाुँर्ी 12 10 2 

31 स्वास््य कायािलय, कर्पलवस्त ु 15 10 5 

32 स्वास््य कायािलय, गलु्मी 14 9 5 

33 स्वास््य कायािलय, दाङ 15 12 3 

34 स्वास््य कायािलय, नवलपरासी 12 10 2 

35 स्वास््य कायािलय, पाल्पा 15 13 2 

36 स्वास््य कायािलय, प्यूठान 12 9 3 

37 स्वास््य कायािलय, िददिया 15 10 5 
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र्सांनां. नाम स्वीकृत दरवन्त्दी पदपूर्ति ररक्त 

38 स्वास््य कायािलय, िाुँके 15 15 0 

39 स्वास््य कायािलय, रुकुम पूवि 12 6 6 

40 स्वास््य कायािलय, रुपन्त्देही 15 13 2 

41 स्वास््य कायािलय, रोल्पा 12 6 6 

 

जबमा 1235 569 666 
 

16.7  आर्थिक िर्ि २०७८/७९ मा र्वनयोम्जत िजेट तथा अर्ििार्र्िक र्िम्त्तय प्रगर्तिः 
                                                                             (रु हजारमा) 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७८ पौर् सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु २९८९१०१ ७३९५११ २४.७४ 

पुुँम्जगत ११०९३२८ ४६२८५३ ४१.७२ 

जबमा ४०९८४२९ १२०२३६४ २९.३३ 

 

16.8 आर्थिक िर्ि २०७८।७९ को परु् मसान्त्त सबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरणिः 
( रु हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 
१ नेपाल सरकार  समानीकरण 

अनदुान 
२३७५०० ४८९१ 

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान १०७०७०० ६५८९९२ 
३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान ४१५०० ३१ 
४ नेपाल सरकार र्िशेर् अनदुान २७३९०० २४६३८ 
५ प्रदेश सरकार(राजश्व िाुँडर्ाुँड) १५४१९८३ १२३२७१ 

 

16.9 नीर्त तथा कायिक्रमको अर्ििार्र्िक प्रगर्त र्ववरणिः 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रगर्तको र्िर्मान अवस्था 

१० घरदैलोमा डाक्टर आवश्यक कायिर्िर्ी सांशोर्न प्रर्क्रयामा रहेको  

११ र्नशलु्क रक्त  सांर्ार सेवा र्नदेम्शका तयार गरर कायािन्त्वयनको र्रणमा रहेको  
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११ प्रदेश र्वपन्न नागररक स्वास््य उपर्ार 
सहरु्लयत कायिक्रम 

प्रदेश स्वास््य उपर्ार र्वशेर् आर्थिक सरु्वर्ा र्नदेम्शका २०७८ 
प्रकार्सत 

१४ लमु्बवर्न प्रादेम्शक अस्पताललाइ MRI 

मेम्शन र्कन्न रकम र्वर्नयोजन 
खररदको प्रर्क्रय अम्न्त्तम र्रणमा रहेको 

१३ लमु्बवर्न प्रादेम्शक अस्पतालमा क्याथ 
ल्याव सांर्ालन 

खररद भै जडान तथा सिालनको क्रममा रहेको 

१५ जेष्ठ नागररक सुँग स्वास््यकर्मि जेष्ठ नागररक सुँग स्वास््यकर्मि कायिक्रम सांर्ालन र्नदेम्शका २०७८ 
तयार गरर प्रकाम्शत भै कायिन्त्वयनमा रहेको 

 

16.10 आर्थिक िर्ि २०७८।७९ को स्वीकृत अर्ििार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  (रु हजारमा) 

क्र.सां. कायिक्रम/ र्क्रयाकलाप िार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण% िजेट िजेटखर्ि% 

१ एर्ककृत स्वास््य तथा 
सरसर्ाइ 

३०५ ५६०४३६ ७८ २६ ३५९६९.१०६ ६.४१ 

२ प्रादेम्शक अस्पताल 
सदुृर्ढकरण कायिक्रम 

२०४ १४५७९४८ ६५ ३२ ११६८६३.८६३ ८.०१ 

३ आयवेुद सेवा कायिक्रम (सांघ 
शशति अनदुान) 

१७५ ८९६०० ७७ ४४ २१०१६.१३४ २३.४५ 

४ उपर्ारात्मक सेवा कायिक्रम 
(सांघ शशति अनदुान) 

३६ ५८१०० ८ २२.२२ १६६९.४०५ २.८७ 

५ एर्ककृत मर्हला स्वास््य 
तथा प्रजनन ्स्वास््य 
कायिक्रम(सांघ शशति 
अनदुान) 

३०६ ६३२३०० १२५ ४०.८४ १७५७०८.१०४ २७.७८ 

६ एड्स तथा यौन रोग 
र्नयन्त्रण (सांघ शशति 
अनदुान) 

३२ २९८०० १५ ४६.८७ ९५५०.७२७ ३२.०४ 

७ ियरोग र्नयन्त्रण ६८ ४६४०० २० २९.४१ ६६६३.५९६ १४।३६ 

८ नर्सिक्ङ तथा सामाम्जक 
सरुिा सेवा कायिक्रम (सांघ 
शशति अनदुान) 

१७ १०३५०० १३ ७६.४७ २०६३४.०११ १९.९३ 

९ महामारर तथा रोग र्नयन्त्रण 
कायिक्रम (सांघ शशति 
अनदुान) 

१०९ ६२०४२३ २९ २६.६० ४१५२८३.७२५ ६६.९३ 

१० रार्ष्ट्रय तार्लम कायिक्रम 
(सांघ शशति अनदुान) 

१२ ५७०० ० ० ० ० 
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क्र.सां. कायिक्रम/ र्क्रयाकलाप िार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण% िजेट िजेटखर्ि% 

११ रार्ष्ट्रय स्वास््य म्शिा, 
सरु्ना तथा सांर्ार केन्त्र 
(सांघ शशति अनदुान) 

७ ७५०० ३ ४२.८५ ११२९.१७० १५.०५ 

१२ स्वास््य व्यावस्थापन 
कायिक्रम (सांघ शशति 
अनदुान) 

४९ ३४००० २४ ४८.९७ ७३३७.२३८ २१.५८ 

 

16.11 स्वास््यका महत्वपणुि उपलब्र्ी/कायिहरु 
आर्थिक वर्ि २०७8/८9 मा 2078 पौर् सबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरुिः 

 र्वश्व स्वास््य सांगठनको मान्त्यता अनसुार िार्र्िक िजेटमा १०%शरुु र्वर्नयोजन गने पर्हलो प्रदेश  

 अत्यावस्यर्कय र्नशलु्क र्वतरणका लर्ग और्र्ी खररद सबपन्न। 

 प्रदेश र्वपन्न नागररक स्वास््य उपर्ार आर्थिक सहरु्लयत कायिक्रम( मटुुको भल्भ रे्ने, मगृौला 
प्रत्यारोपण र क्यान्त्सर रोग): अस्पतालहरुसांग सबझौताको सरु्ना प्रकाशन भै सबझौताको क्रममा 

 स्वास््य जनसङ्खख्या तथा पररवार कल्याण मन्त्रालयको कायािलय व्यवस्थापन: कायािलाय राप्ती 
गाउुँपार्लकामा स्थापना भै सकेको 

 लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालमा क्याथ ल्याि सेवा सांर्ालनको लार्ग खररद सबझौता भएको, १० 
डायलाइर्सस शैया थप, न्त्यरुो सबिन्त्र्ी ई ई म्ज सेवा शरुु भएको, १५ शैया इमरजेन्त्सी सेवा थप, 

EHS सेवा शरुुवात, 

 कर्पलवस्तकुो र्न्त्रौटामा सरुवा रोग अस्पतालको र्नमािण कायि शूरु 

 प्रदेश जनसवास््य प्रयोगशालाको भवन ८५% र्नमािण सबपन्न भै यसै आ. ि. मा हस्तान्त्तरण हनु े

 दाङको लमहीमा िमा सेण्टरको भवन र्नमािण कायि शरुु 

 प्रादेम्शक तथा स्थार्नय तहका स्वास््य सांस्थाहरुका लार्ग प्यासेन्त्ट मोर्नटर, एक्सरे मेशीन,इर्सम्ज 
मेम्शन,पोटेिल USG मेम्शन लगायतको खररद कायि सबपन्न  

 कर्पलवस्त ुआयवेुद स्वास््य केन्त्रको भवन र्नमािणको टेण्डर आह्वान 

 र्ागो कारखानामा रहेको कोर्भड-१९ र्िशेर् अस्पताललाई लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पताल र 
िेलझणु्डी दाङमा रहेको कोर्भड-१९ र्िशरे् अस्पताललाई तलु्सीपरु म्स्थत राप्ती प्रादेम्शक 
अस्पतालको आफ्नै भवनिाट सेवा शरुुवात 

 र्िर्भन्न स्थार्नय तह तथा सांघ सांस्थाको लार्ग र्वर्नयोम्जत भएको िजेट अम्ख्तयारी प्रदान 

 प्रदेश सरकारको पर्हलो र्नणियको कायािन्त्वयन 

o -र्िपन्न नागररक उपर्ार कायािन्त्वयन 

- घबुती टोली िारा कोर्भड एम्न्त्टजेन पररिणिः १२ वटै म्जल्लािाट शरुु 
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- ग्रार्मण अल्िासाउण्डको लार्ग मेशीन खररद सबपन्न 

- प्रादेम्शक प्ररे्ण केन्त्र सिालनमा रहेको (एबिलेुन्त्स नेपाल  नामक गगुल ऐप)   

  कोर्भड १९ उपर्ारको लार्ग तपर्सल अनसुारको सरु्िर्ा थप 

o HDU-143, ICU-35, Ventilator-26  रOxygen Plant- 14 

 

16.12  नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई 
 प्रादेम्शक र्नकायमा जनशम्क्तको अभाव 

 लोकसेवािाट भएको जनशम्क्त पदपरु्तिको र्िज्ञापनको मदु्दा 

 आयोजनाहरुको जग्गा प्राप्तीको कायि 

 नयाुँ भवन िनाउन परुानो सांरर्ना साने समस्या 

 सशति कायिक्रमहरुमा सोर्भनाि र नगद अनदुानको स्रोत रु्कुवा 

 २ म्जल्ला (रुकुम पूवि र नवलपरासी) को आयवेुद सांस्थाहरुको कायािलय स्थापनाको लार्ग 

दरिन्त्दी सांरर्ना स्वीकृती  

 प्रादेम्शक स्वास््य सांस्थाहरुको O& M सवे र दरिन्त्दी सांरर्ना सांशोर्न  

 होम्ल्डङ सेण्टर व्यवस्थापनमा र्नुौती 

 लेखा प्रणाली सांर्ालनमा एकीकृत सफ्टवेयर । 

 

16.13  मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम 
 दगुिम र अपायक िेरमा र्िशेर्ज्ञ सेवा उपलब्र् गराउन र्िशेर् प्रोत्साहन प्याकेजको 

व्यवस्था। 

 जनशम्क्तको पररपरु्तिका लार्ग मन्त्रालयलाई अर्र्कार प्रत्यायोजन जस्तैिः आठौं तह भन्त्दा 
मार्थको कमिर्ारी भनाि गदाि केन्त्रको सहमर्त र्लनपुने िाध्यता। 

 पवुािर्ार र्नमािणका लार्ग प्रार्िर्र्क जनशम्क्तको व्यवस्था। 

 र्समा िेरमा एकीकृत स्वास््य सेवा प्रदान गनि अन्त्तरसबिम्न्त्र्त र्िर्यहरुमा िहिेुर्रय 
समन्त्वयको आवश्यकता। 
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पररच्छेद-1७ 
 मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय 

 

17.1 पषृ्ठभमुी   
नेपालको सांर्वर्ान भाग १२ र्ारा १६० मा महान्त्यायार्र्वक्ताको मताहतमा रहने गरर प्रत्येक प्रदेशमा एक मखु्य 
न्त्यायार्र्वक्ता रहने व्यवस्था छ ।मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको र्नयकु्ती सबिम्न्त्र्त प्रदेशको मखु्यमन्त्रीको र्सर्ाररसमा 
प्रदेश प्रमखुिाट हनुे व्यवस्था रहेको छ ।मखु्य न्त्यायार्र्वक्ता प्रदेश सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार हनुे छ 
र सांिैर्ार्नक एवां कानूनी र्वर्यमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोर्कददएको अन्त्य अर्र्कारीलाई राय सल्लाह 
ददन ु पने काननुी व्यवस्था रहेको छ ।प्रदेश सरकारको हक र्हत वा सरोकार र्नर्हत रहेको मदु्दामा मखु्य 
न्त्यायार्र्वक्ता वा र्नजको मातहतका सरकारी वकीलिाट प्रदेश सरकारको प्रर्तर्नर्र्त्व गररन ेव्यवस्था रहेको छ 
।उक्त सांिैर्ार्नक व्यवस्था िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेशमा र्मर्त २०७४ रै्र २ गतेिाट मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको 
र्नयकु्ती भए देम्ख मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय स्थापना भई कायि सांर्ालन भई रहेको छ । 

नेपालको सांर्वर्ानको र्ारा १६० को उपर्ारा ७ मा मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको पाररश्रर्मक तथा अन्त्य सरु्िर्ा उच्र् 
अदालतको न्त्यायार्ीस सरह हनुे र मखु्य न्त्यायार्र्वक्ता काम कतिव्य र अर्र्कार तथा सेवाका अन्त्य शति प्रदेश 
कानून िमोम्जम हनुेछ भने्न व्यवस्था छ । सोही अनसुार लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले मखु्य न्त्यायार्र्वक्ता 
काम, कतिव्य अर्र्कार र सेवाका अन्त्य शति सबिम्न्त्र् ऐन,२०७५ र्मर्त २०७५/०४/०८ मा प्रमाणीकरण भई 
लाग ुभएको अवस्था र्वद्यमान छ । 

17.2 ददघिकार्लन सोर् 
स्वच्छ, र्नश्पि, न्त्यायापूणि समाजको र्नमािण गरर कानूनी राज्यको अवर्ारणलाई व्यवहारमा लाग ुगनुि । 

17.3 उद्दशे्य       
व्यवसार्यक कानूनी राय प्रदान गरर प्रदेश सरकार प्रर्तको जनर्वश्वास िढाउने । प्रभावकारी रुपमा प्रदेश 
सरकारको प्रर्तरिा गने तथा प्रदेश सरकारको तर्ि िाट मदु्दा दायर गने । 

17.4 रणर्नर्तहरु 
 प्रदेश सरकार र यस मातहतका र्नकायिाट माग भएमा व्यवसार्यक कानूनी राय प्रदान गने । 

 ऐन र्नयम र कायिर्वर्र् िडाउने कायिमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा अन्त्य कायािलयलाई राय सझुाव 
ददने । 

 प्रदेश सरकारलाई प्रर्तपिी िनाई दायर भएका मदु्दा एवां ररटको प्रभावकारी प्रर्तरिा एवां मदु्दा दायर 
गने। 

 रै्सलाको प्रभावकारी कायिन्त्वयन गने गराउन े। 
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 मानव अर्र्कारको रिाको लार्ग आवश्यक कायि गने । 

 र्हरासत तथा थनुवुा किको अनगुमन र र्नरीिण गने । 

 पसु्ताकालय व्यवस्थापन गने । 

 मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलयमा कायिरत सरकारी वकील तथा कमिर्ारीहरुको आर्ार 
 सांर्हता िनाई लाग ुगने । 

 जनशक्ती व्यवस्थापन गने । 

 

17.5 कायििरे 
मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलयको मखु्य कायििेर भनेको प्रदेश सरकार र यस मातहतमा रहेका कायािलयहरुलाई 
र्वपिी िनाएर दायर भएका मदु्दामा प्रदेश सरकारको तर्ि िाट प्रर्तरिा तथा िहस पैरवी गने साथै प्रदेश सरकार, 
प्रदेश सरकारको कायािलय वा प्रदेश सरकारले तोर्कददएको अर्र्कारीलाई कुनै सांिैर्ार्नक वा कानूनी प्रश्नमा राय 
माग गरेमा कानूनी राय ददने रहेको छ ।सोही अनरुुप प्रदेश सरकार र यस मातहतका र्नकायलाई र्वपिी 
िनाएका मदु्दामा सिोच्र् अदालत, उच्र् अदालत तलुसीपरु,उच्र् अदालत तलुसीपरु िटुवल इजलास,उच्र् अदालत 
तलुसीपरु नेपालगञ्ज इजलास,म्जल्ला अदालतहरुमा उपम्स्थत भई िहस पैरवी गने गररएको । 

 

17.6 कानूनी तथा र्नर्तगत व्यवस्थाहरु  
नेपालको सांर्िर्ानको र्ारा १६० को उपर्ारा ७ मा मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको पाररश्रर्मक तथा अन्त्य सरु्िर्ा उच्र् 
अदालतको न्त्यायार्ीस सरह हनुे र मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको काम कतिव्य र अर्र्कार तथा सेवाका अन्त्य शति प्रदेश 
काननु िमोम्जम हनुेछ भने्न व्यवस्था छ । सोही अनसुार लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको 
काम कतिव्य अर्र्कार र सेवाका अन्त्य शति सबिम्न्त्र् ऐन २०७५ र्मर्त २०७५/४/८ मा प्रमाम्णकरण भई लाग ु
भएको अवस्था र्वद्यमान छ । 

17.7 सांगठन सांरर्ना तथा जनशक्ती र्ववरण 
क्र. 
सां. 

पद सेवा समूह शे्रणी/तह कूल  
दरिन्त्दी 

पदपूर्ति  
सांख्या 

ररक्त 

१ उप न्त्यायार्र्वक्ता न्त्याय सरकारी वर्कल रा.प. दद्बतीय १ १ - 

२ सहायक न्त्यायार्र्वक्ता न्त्याय सरकारी वर्कल रा.प.ततृीय ३ २ १ 

३ ना.स.ु प्रशासन सा.प्र. रा.प.अनां.प्रथम २ १ १ 

४ लेखापाल प्रशासन लेखा रा.प.अनां.प्रथम १ १ - 
५ कबप्यटुर अपरेटर र्वर्वर् 

  १ ० १ 

६ ह.स.र्ा. इम्न्त्जर्नररङ्ग मे/ज.मे 
 १ १ - 

७ का. स. प्रशासन सा.प्र. शे्रणी र्वर्हन २ २ - 
जबमा ११ ८ ३ 
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17.8 तयार भएका ऐन र्नयमावली तथा कायिर्वर्र्को र्ववरण  
       ऐन र्नयमावली तथा कायिर्वर्र् हालसबम निनेको । 

 
17.9 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोजन िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वम्त्तय प्रगर्त (रु.हजारमा) 

    िजेट म्शर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७८ पसु सबमको खर्ि      प्रर्तशत 

र्ाल ु ११४४० 4429.99 ३८.७२ 

पूुँजीगत ३० ० ० 

जबमा ११७४० 4429.99 ३८.७२ 

 

17.10 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को पसु मसान्त्तसबम मन्त्रालयको स्रोतगत आयर व्ययको र्ववरण    

(रु. हजारमा )       

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान   

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान   

३ नेपाल सरकार समपूरक अनदुान   

४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान   

५ प्रदेश सरकार (राजस्व िाडर्ाुँड समेत)    ११७४०।-    4429.99 

 

17.11 र्नर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

र्नर्त तथा 
कायिक्रमको 
िदुाुँ नां. 

               कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 कुनै कुरा उल्लेख नभएको ।  
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17.१२ िजेट िक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि.ि.को 
िदुाुँ नां. 

                कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 कुनै कुरा उल्लेख नभएको ।  

 

17.13 आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको अर्िवार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  

(रु.हजारमा) 

क्र.सां. 
  

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप वार्र्िक लक्ष्य अर्िवार्र्िक प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण)% िजेट िजेट 
खर्ि % 

१ ररट प्रर्तरिा र्लम्खत जवार्को 
स्ताररयता तथा काननुी राय र्वर्यमा 
प्राथर्मकता र्वर्य गोष्टी 

३ २४० ० ०% ० ०% 

२ र्हरासत तथा कारागार व्यवस्थापन 
सबिम्न्त्र् अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम । 

  १ 150 ० ०% ० ०% 

३ अन्त्तर प्रदेश स्ताररय 
अध्ययन,अनगुमन तथा अनभुव 
आदान प्रदान 

३ 300 ० ०% ० ०% 

४ प्रदेश प्यारोल प्रोिेशन सर्मर्त गठन    १ 200    ०    ०%  ०  ०% 

 

17.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण अनमुान 

क्र.सां. म्शर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

- - - - - 

- - - - - 
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17.15 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा २०७८ पसुसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

   (क) िहस एवां प्रर्तरिा तर्ि  

अदालत 

गत आ.व.िाट 
म्जबमेवारी सरी 

आएका 

र्ाल ु
आ.व.मा 
थप भएका 

जबमा मदु्दा 
र्छयौट र्ववरण 

िाुँकी कैर्र्यत गत 
आ.व.का 

यस 
आ.व.का 

जबमा 
र्छयौट 

सवोच्र् अदालत ४० १६ ५६ २ ० 2 54  

उच्र् अदालत तलुसीपरु 
िटुवल इजलास 

११ ६ 17 9 2 11 6  

उच्र् अदालत तलुसीपरु 4 0 4 3 0 3 1  

उच्र् अदालत तलुसीपरु 
नेपालगञ्ज इजलास 

6 2 8 3 0 3 5  

दाङ म्जल्ला अदालत 
घोराही 

0 1 1 0 1 1 0  

उच्र् अदालत पाटन 0 1 1 0 1 1 0  

प्रशासकीय अदालत 1 0 1 0 0 0 1  

जबमा 62 26 88 17 4 21 67  

 (ख) यस लमु्बिनी प्रदेश अन्त्तगितका तीन वटा म्जल्ला नवलपरासी (िसपु), अघािखाुँर्ी र प्यठुानमा रहेका 
कारागार तथा र्हरासत किको अनगुमन गररएको । 

 17.16 र्नर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई 
 प्रदेश सरकार अन्त्तगितका र्नकायहरुले कानूनी पि सांग जोर्डएको महत्वपूणि र्वर्यहरुमा र्नणिय र्लन ु

अगार्ड सरोकारवाला र्नकायहरु सांग प्रभावकारी समन्त्वय,राय, सल्लाह र्लने नगररएकोले प्रदेश सरकार 
र्वरुद्धका मदु्दाहरुको र्ाप ददनप्रर्तददन िढ्दै गएको । 

 प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न र्नकायहरुले र्लम्खत जवार् तयारी ररट प्रर्तरिाको र्सलर्सलमा यस कायािलय 
सांग प्रभावकारी समन्त्वय नगदाि प्रर्तरिामा कदठनाई हनुे गरेको । 

 प्रदेश सरकार अन्त्तिगतका र्नकायमा कायिरत जनशाक्तीलाई र्लम्खत जवार् तयारी, कानूनी राय माग गदाि 
अवलबिन गररनपुने प्रर्क्रया लगायतका र्वर्यमा दिता अर्र्िरृ्द्ध गनुिपने । 

 
१7.१७ मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ल्न ुपने कदम 

 प्रदेश सरकार अन्त्तगितका र्नकायहरुमा कायिरत कमिर्ारीहरुलाई समय समयमा र्लम्खत जवार् तयारी 
ररट कानूनी राय माग गदाि अवलबिन गररनपुने प्रर्क्रयाका अन्त्तरर्क्रया कायिक्रमहरु सांर्ालन गने ।    
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पररच्छेद-१8 
प्रदेश योजना आयोग  

18.1 पषृ्ठभरू्म 
प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द) को र्मर्त 2074 रै्र 6 गतेको र्नणिय अनसुार प्रदेश नां.5 प्रदेश योजना आयोग 
(गठन तथा कायि सिालन) आदेश, 2074 स्वीकृत भई सोही र्मर्तको र्नणियानसुार प्रदेश योजना आयोगको गठन 
गररएको हो । 

प्रदेश योजना आयोग र्वकासमा आर्ाररत सांस्था हो।प्रदेशको दरुगामी सोर् सर्हत र्वकासको अवर्ारणा तयार 
गरन्े,  योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य र्नर्ािरण गने, दीघिकार्लन र अल्पकार्लन नीर्त ,रणनीर्त तथा योजना तजुिमा 
गने र प्रदेश सरकारका महत्वपूणि नीर्त तथा कायिक्रम रआयोजनाहरुको अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कनको माध्यमिाट सूर्नाहरुको अध्ययन एवम ्र्वश्लरे्ण गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनसुार सल्लाह, 
सझुाव र सहयोग प्रदान गने सांस्थाको रुपमा प्रदेश योजना आयोग गठन भएको हो । 

 

18.2 आयोगको सांरर्ना 
प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायि सांर्ालन) आदेश,2074 िमोम्जम आयोगको सांरर्नामा देहाय िमोम्जमका 
पदार्र्कारीहरुरहने व्यवस्था छ। 

(क) मखु्यमन्त्री          - अध्यि 

(ख) प्रदेश सरकारिाट र्नयकु्त १ जना      -  उपाध्यि 

(ग) प्रदेश सरकारिाट र्नयकु्त कम्बतमा १ मर्हला सर्हत िढीमा ४ जना  - सदस्य 

(घ) प्रदेश सम्र्व, आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय   - सदस्य 

(ङ) प्रदेश सम्र्व, मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय   - सदस्य सम्र्व 

 

उपाध्यि, सदस्यको र्नयमु्क्त गदाि देहायका र्वर्य, िेर लगायतको प्रर्तर्नर्र्त्व हनुे गरी गनुिपने र उपाध्यि र 
सदस्यले आयोगको पूणिकालीन पदार्र्कारीको रुपमा कायि गनुिपने व्यवस्था रहेको छ । 

 

18.3 दीघिकालीन सोर्, लक्ष्य र उद्दशे्य 
 प्रदेशको समग्र समरृ्द्धकालार्ग दूरगामी सोंर् सर्हतको दीघिकार्लन लक्ष्य, मागिम्र्र, नीर्त तथा योजना 

तजुिमा गने 
 आर्थिक, सामाम्जक, भौर्तक पूवािर्ार, पयािवरणीय र सशुासनका िेरमा रणनीर्तक प्रकृर्तका आवर्र्क 

नीर्त तथा योजना तयार गने 
 लाभ लागत लगायतका र्वर्वर्र्वश्लरे्णको आर्ारमा आयोजना िैंक (प्रोजेक्ट िैंक) र्नमािण गने, गराउन े
 रार्ष्ट्रय स्रोतको अनमुान, प्रिेपण र र्वतरण, आयोजनाको आर्थिक, सामाम्जक र्वत्तीय, प्रार्वर्र्क र 

वातावरणीय र्वश्लरे्णको लार्ग प्रादेम्शक मापदण्ड तयार गनि लगाउन े
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 अध्ययन, अनसुन्त्र्ान तथा त्यपरक नीर्त र्नमािण प्रर्क्रयालाई अवलबिन गरी र्वर्भन्न िेरगत नीर्तहरुको 
र्नमािण तथा र्तनको कायािन्त्वयनको समन्त्वय र सहजीकरण गने  

 अथितन्त्रका समर्ष्टगतिेरहरुमा अध्ययन गरी त्यस िमोम्जमको नीर्त तथा योजनाहरुको तजुिमा गने, 
गराउने 

 वार्र्िक तथा आवर्र्क प्रर्तवेदन तयार गने ।  
  

18.4 कायििरे 
प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायि सांर्ालन) आदेश, २०७४ िमोम्जम यस आयोगको काम, कतिव्य र 
अर्र्कार अन्त्य प्रर्र्लत कानूनका अर्तररक्त देहाय िमोम्जम हनुे व्यवस्था रहेको छ ।  
 

(क)  दीघिकालीन सोर्, त्यपरक नीर्त तथा योजना तजुिमा 
 प्रदेशको समग्र समरृ्द्धका लार्ग दूरगामी सोंर् सर्हतको दीघिकार्लन लक्ष्य, मागिम्र्र, नीर्त तथा योजना 

तजुिमा गने, 

 आर्थिक, सामाम्जक, भौर्तक पूवािर्ार, पयािवरणीय र सशुासनका िेरमा रणनीर्तक प्रकृर्तका आवर्र्क नीर्त 
तथा योजना तयार गने, 

 लाभ लागत लगायतका र्वर्वर् र्वश्लरे्णको आर्ारमा आयोजना िैंक (प्रोजेक्ट िैंक) र्नमािण गने, गराउन,े 

 रार्ष्ट्रय स्रोतको अनमुान, प्रिेपण र र्वतरण, आयोजनाको आर्थिक, सामाम्जक र्वत्तीय, प्रार्वर्र्क र 
वातावरणीय र्वश्लरे्णको लार्ग प्रादेम्शक मापदण्ड तयार गने वा गनि लगाउने, 

 अध्ययन, अनसुन्त्र्ान तथा त्यपरक नीर्त र्नमािण प्रर्क्रयालाई अवलबिन गरी र्वर्भन्न िेरगत नीर्तहरुको 
र्नमािण तथा र्तनको कायािन्त्वयनको समन्त्वय र सहजीकरण गने, 

 अथितन्त्रका समर्ष्टगत िेरहरुमा अध्ययन गरी त्यस िमोम्जमको नीर्त तथा योजनाहरुको तजुिमा गने, 

गराउने, 
 प्रदेशको म्स्थर्त पर, श्वतेपर तयार गने, 

 वार्र्िक तथा आवर्र्क प्रर्तवेदन तयार गने । 

 

(ख) अनगुमन तथा मूल्याांकन 

 अनगुमन, मूल्याङ्कन मापदण्ड, कायिर्वर्र् ढाुँर्ा िनाउन,े 

 प्रदेशको र्वकाससबिन्त्र्ी नीर्त, योजना, कायिक्रम तथा आयोजनाको कायािन्त्वयनको अवस्था र प्रर्तर्ल तथा 
प्रभावको प्रभावकारी अनगुमन तथा मूल्याांकन प्रणालीको र्वकास गने तथा त्यसलाई प्रदेश सरकारका 
र्वर्भन्न र्नकायहरुमा लागू गरी सांस्थागत गराउन,े 

 मूल्याांकनका लार्ग आवश्यक मापदण्ड र प्रर्क्रया र्नर्ािरण गरी र्िर्यिेरगत नीर्तहरु र प्राथर्मकताप्राप्त 
कायिक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रभाव मूल्याांकन गने, गराउन े र त्यसको आर्ारमा नीर्त तथा 
कायािन्त्वयनको तहमा गनुिपने सरु्ारका सबिन्त्र्मा सझुाव ददन,े 
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 अनगुमन तथा मूल्याांकनको र्वर्यमा सरकारी, साविजर्नक, स्वतन्त्र मूल्याांकनकताि तथा र्वर्यगत पेशागत 
सांघ सांस्था, नागररक समाज र र्वकासका साझेदार िीर् सञ्जालको र्वकास र यससबिन्त्र्ी अनभुवको 
आदान प्रदान गरी र्वशेर्ज्ञताको र्वकास गने, गराउने । 

 

(ग) तहगत समन्त्वय 

 प्रदेश र स्थानीय तहको र्वकास सबिन्त्र्ी नीर्त तथा योजना तजुिमा र कायािन्त्वयनमा समन्त्वय, सहयोग र 
सहजीकरण गने । 

 

(घ) अध्ययन, अनसुन्त्र्ान तथा अन्त्वेर्ण 

 कुनै प्रादेम्शक नीर्तको सान्त्दर्भिकता वा र्वकास योजना तथा कायिक्रमका र्वर्भन्न पिको र्वर्यमा स्वतन्त्र 
र्वज्ञ व्यम्क्त, र्नकाय वा सांस्थािाट अन्त्तरािर्ष्ट्रय, रार्ष्ट्रय स्तरको शोर् तथा अनसुन्त्र्ान गने गराउने र 
तत्सबिन्त्र्ी प्रणालीको र्वकास गने, 

 प्राम्ज्ञक, साविजर्नक, र्नजी िेर तथा गैर सरकारी िेरको साझेदारीमा नीर्त तथा योजनाको र्वकास तथा 
कायािन्त्वयनको िेरमा हनुे अनसुन्त्र्ान तथा अध्ययनमा प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गने, 

 आर्थिक र्वकास, सामाम्जक र्वकास, भौर्तक पूवािर्ार, जलस्रोत तथा उजाि, प्राकृर्तक स्रोत ब्यवस्थापन र 
सशुासन तथा ब्यवस्थापन लगायत र्वर्भन्न र्वर्यगत िेरको उत्पादन र ब्यवसायको सांरर्ना, ढाुँर्ा तथा 
प्रर्वर्र्मा रुपान्त्तरण गनुिपने र्िर्यका लार्ग त्यपरक नीर्त, सझुाव तथा प्रस्तावहरु र्सर्ाररस गने । 

 

(ङ) लगानीका लार्ग आवश्यक समन्त्वय, परामशि गरी लगानीको वातावरण तयार गने । 

 

18.5 कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु 
 प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायि सञ् र्ालन) आदेश, २०७४ (प्रथभ सांशोर्न र्मर्तिः 

२०७५।०४।२३ र दोस्रो सांशोर्न र्मर्तिः २०७६।०५।३०) 
 प्रदेश अनगुमन तथा मूल्याांकन ददग्दशिन, २०७५ 

उप 

18.6 सांगठन सांरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलय समेत) 

क्र.स. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल दरवन्त्दी 

सांख्या 
पदपूर्ति 
सांख्या ररक्त 

१ प्रशासकीय प्रमखु प्रशासन सा.प्र. नवौं/दशौं १ 0 १ 
२ सहायक प्रशासकीय प्रमखु प्रशासन सा.प्र. सातौं/आठौं १ १ - 
३ सहायक/अ.छैठौं प्रशासन सा.प्र. पार्ौं/छैठौं २ २ - 
४ लेखापाल सहायक/अ.छैठौं लेखा प्रशासन लेखा पार्ौं/छैठौं 1 १ काज 
5 कबप्यटुर अपरेटर र्वर्वर्  पार्ौं/छैठौं 1 1 काज 
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क्र.स. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल दरवन्त्दी 

सांख्या 
पदपूर्ति 
सांख्या 

ररक्त 

6 ह.स.र्ा.    ३ ३ - 
७ का.स.    2 2 - 

जबमा ११ 10  
 

 प्रदेश लोक सेवा आयोगिाट अर्र्कृत छैठौँ (लेखा) र अर्र्कृत छैठौँ (र्वर्वर्) लाई कामकाज गनि 
खटाइएको ।  

18.7 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्र्को र्ववरण 
 प्रदेश अनगुमन तथा मूल्याांकन ददग्दशिन, २०७५ 

 प्रदेश गौरवका आयोजना र्नर्ािरण सबवन्त्र्ी मापदण्ड, २०७६ 

 िहवुर्र्िय आयोजना म्स्वकृती तथा ठेक्का सबवन्त्र्ी मापदण्ड,२०७६ 

 शोर्वृम्त्त सबिन्त्र्ी कायिर्वर्र्,२०७८ 

 पररयोजना अध्ययन मागि दशिन, २०७८ (प्रकाशनको र्रणमा रहेको) 
 
18.8 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा अर्िवार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त  (रु. हजारमा) 
िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७८ पसु सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 285880 50790 17.88 

पुुँजीगत 136000 2000 0.15 

जबमा 421880 52790 12.5 

     (स्रोतिः प्रदेश योजना आयोग) 

18.9 आर्थिक वर्ि 207८/07९ को पसु मसान्त्तसबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 
           (रु. हजारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप् त रकम खर्ि रकम 

 

१ 
नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान   

 

२ 

नेपाल सरकार सशति अनदुान   

३ 

 

नेपाल सरकार समपूरक अनदुान   

 

४ 

नेपाल सरकार र्िशेर् अनदुान   
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18.10 नीर्त तथा कायिक्रमको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुुँदा नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

   

 

18.11 िजेट वक्तव्यको अर्िवार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 
ि. 
व.कोिुुँदा 
नां. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

   

 

18.12 आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत अर्िवार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण    (रु.हजारमा) 

क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य २०७८ पसु सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट िजेटखर्ि% 

१ सवारी सार्न 
 

800000 0 0 0 0 

२ मेर्सनरी औजार  500000 0 0 0 0 

३ र्र्निर्र तथा र्र्क्र्सि  300000 0 0 0 0 

४ 
र्र्निर्र तथा र्र्क्र्सि 
(पदार्र्कारी) 

 250000   200000 80% 

५ 

लमु्बिनी प्रदेशको प्रथम आवर्र्क 
योजना (आ.व. २०७६/77 - 
आ.व. २०८०/८१) को 
मध्यावर्र् सर्मिा 

 1000000 प्रर्क्रयामा प्रर्क्रयामा 0 0 

६ अध्ययन अनसुन्त्र्ान  1500000 0 0 0 0 

७ 
प्रदेशको पयिटन प्रवद्धिनमा 
सांस्कृर्त, कला, सार्हत्यको महत्व 
र सबभावना सबिन्त्र्ी अध्ययन 

 1000000 0 0 0 0 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य २०७८ पसु सबमको प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % िजेट िजेटखर्ि% 

८ 

रा.यो.आ. सुँगको सहकायिमा 
लमु्बिनी प्रदेशको गररिी र 
रोजगारीिारे र्वश् लेर्णात्मक 
अध्ययन 

 750000 0 0 0 0 

९ 
प्रदेशमा सीप आवश्यकताको 
पर्हर्ान र र्सर्ाररस सबिन्त्र्ी 
अध्ययन 

 500000 0 0 0 0 

10 

अन्त्तरािम्ष् िय व्यापार प्रवद्धिनका 
लार्ग प्रदेशर्भरका सीमा नाकामा 
व्यावसार्यक भवन र्नमािणको 
सबभाव्यता र र्वम्त्तय र्वश् लेर्ण 
अध्ययन 

 1000000 0 0 0 0 

११ 

समसामर्यक आर्थिक र्वर्यमा 
अध्ययन-अनसुन्त्र्ान, नीर्त 
र्वश् लेष्ण तथा मापदण्ड र्नर्ािरण 
गने कायि 

 2000000 0 0 0 0 

१२ 
लमु्बिनी प्रदेशको १० वरे् 
रणनीर्तक गरुुयोजना र्नमािण 

 2000000 प्रर्कयामा  प्रर्क्रयामा 0 0 

१३ 
आयोजना तथा कायिक्रमको प्रभाव 
मलु्याांकन 

 1000000 0 0 0 0 

१४ शोर् अनसुन्त्र्ान वमृ्त्त  1000000 प्रर्क्रयामा प्रर्क्रयामा 0 0 

15 
र्नर्मित साविजर्नक सबपम्त्तको 
ममित सबभार खर्ि 

 300000 0 0 0 0 

16 आयोगको मार्सक िलेुर्ट छपाइि  500000   49600 9.92% 

१७ पसु्तक तथा प्रर्तवेदन प्रकाशन  500000 0 0 0 0 

१८ सूर्ना प्रकाशन  500000   52442 10.5% 

19 
सूर्ना प्रणाली तथा सफ्टवेयर 
सञ् र्ालन 

 100000   27540 27.5% 

20 
योजना र्नमािण सबिन्त्र्ी 
अर्भममु्खकरण कायिक्रम 

 400000 0 0 0 0 

21 अनगुमन मलु्याांकन खर्ि  750000   188600 25.15% 
22 आन्त्तररक तथा वैदेम्शक भ्रमण  467000   14125 3.02% 
23 प्रदेश त्याङ्क कायािलय स्थापना  2000000 0 0 0 0 
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18.13 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अर्िवार्र्िक राजस्व सांकलनको र्ववरण अनमुान   (रु. हजारमा) 
क्र.सां. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

     

     

 
18.14 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा २०७८ पसुसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 प्रदेश स्तरीय र्िकास समस्या समार्ान सर्मर्त (PDAC) को िैठकिाट राम्ष् िय स्तरीय र्िकास 
समस्या समार्ान सर्मर्त (NDAC) मा ७ िुुँदे सझुावहरु पेश गररएको । 

 योजना िलेुर्टन (हाल 32 पेजको ) प्रकाशन । 

 प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय/ केम्न्त्दय र्नकायहरुको वार्र्िक र्िकास कायिक्रम कायािन्त्वयन 
कायियोजना पमु्स्तका र्नमािण गरी प्रकाशन गररएको। 

 आ.व. 2077/78 को प्रदेश योजना आयोगको वार्र्िक प्रर्तवेदन माननीय मखु्यमन्त्रीज्यू समि पेश 
गररएको । 

 सरोकारवाला र्नकाय सुँग र्वर्भन्न र्वर्यम 10 वटा िैठक सबपन्न । 

 प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायि सांर्ालन) आदेश पररमाजिन गरी मखु्यमन्त्री तथा 
मम्न्त्रपररर्द्को कायािलयमा पेश गररएको ।  

 

18.15 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई 
 प्रदेश सरकार अन्त्तरगतका मन्त्रालयहरुका िीर्मा कायिक्रम छनौट सबिन्त्र्ी समन्त्वयको अभाव देम्खएको 

जसका कारण मन्त्रालयहरु र्िर्मा कायिक्रमहरुको दोहोरोपना देम्खएको । 

 र्िर्भन्न आयोजनाहरुमा सांघ, प्रदेशर स्थार्नय तह गरर र्तनैवटा सरकारहरुिाट िजेट लगानी हनुे गरेकाले 
एउटै योजनामा लगानीको दोहोरोपना देम्खएको । 

 प्रदेश सरकारको लगानी रहेका आयोजना तथा कायिक्रमहरुको अनगुमन तथाप्रभाव मूल्याङ्कन कायिका 
लार्ग आवश्यक पने प्रार्वर्र्क तथा प्रशासर्नक जनशम्क्तकोअभाव रहेको ।

 "िहवुर्र्िय आयोजना म्स्वकृती तथाठेक्का िन्त्दोवस्त सबवन्त्र्ी मापदण्ड, २०७६"र प्रदेश गौरवका आयोजना 
र्नर्ािरण सबिन्त्र्ी मापदण्डर्नमािणभैसकेको सन्त्दभिमा सबिम्न्त्र्त मन्त्रालयहरुिाट उल्लेम्खत 
मापदण्डहरुको आवश्यकअध्ययन र्िना नै आयोजना तथा कायिक्रम स्वीकृत गरी कायािन्त्वयन गने 
गररएको ।
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 पररयोजनाको प्रकृर्त अनरुुप  र्नमािणमा एकरुपता कायम गनुिपनेमा त्यस्तो 
नगररएकोलेकोसांरर्नामा आवश्यक सरु्ार गनुिपने देम्खएको।

 सांघीयता कायािन्त्वयनको क्रममा सांघीय सरकार र प्रदेशसरकारिीर् औपर्ाररक सबिन्त्र् स्थापना गने 
सांरर्ना/ईकाईको अभाव । जस्तै: रार्ष्ट्रययोजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगिीर् औपर्ाररक सबिन्त्र् 
स्थापना गने कानूनीसांरर्नाको अभाव ।

 

18.16 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समार्ानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदम (प्रस्तार्वत) 
 प्रदेश सरकार अन्त्तरगतका मन्त्रालयहरुका िीर्मा योजना छनौट सबिन्त्र्ी समन्त्वय स्थार्पत गने।

 सांघप्रदेश र स्थार्नय तह गरर र्तनैवटा सरकारहरुिाट योजना छनौट सबिन्त्र्ी नीर्तगतव्यवस्था गरर 
कायािन्त्वयन गने।

 कमिर्ारी व्यवस्थापन कायिलाई ब्यवम्स्थत र वैज्ञार्नक िनाउने ।
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पररच्छेद -१9 
र्नष्कर्ि र सझुाव 

 

देशको सन्त्तरु्लत र समानपुार्तक र्वकासको लार्ग सांघीय शासन प्रणालीको अवर्ारणा अनरुुप तीन तहको सरकार 
रहेको र प्रदेश तहिाट मूलत: र्वकास र्नमािणका कायिलाई अगार्ड िढाउन महत्वपूणि भरू्मका रहेको छ । 

प्रदेश सरकार स्थापनाको ४ वर्ि पगु्न लाग्दा प्रदेश अन्त्तगितको र्वकास र्नमािण र सेवा प्रवाहको लार्ग आवश्यक 
पने सांगठन सांरर्नाको सांख्या िरृ्द्ध भएको छ । कानून र्नमािण कायिले गर्त र्लदैछ ।  

प्रदेशको प्रथम पिवर्ीय योजना आ.व. २०७६/७७ - २०८०/८१ तयार भई कायािन्त्वयन भइरहेको छ । 
मध्यमकालीन खर्ि सांरर्ना, वार्र्िक नीर्त कायिक्रम तथा िजेट लगायतका प्रदेशले गनुिपने कायिको स्पष्ट मागिदशिन 
प्राप्त भएको छ । 

यस आ.व. २०७८/७९ को अर्िवार्र्िक अवर्र्सबम आइपगु्दा र्वर्नयोम्जत िजेटमध्ये १५.४६% खर्ि भएको छ।  

र्वकास र्नमािण र सेवा प्रवाहको कायिलाई तीन तहिीर्को समन्त्वय, सहकायि र सहअम्स्तत्वको भावनालाई 
आत्मसात ् गरी अगार्ड िढाउने, प्रदेश लोकसेवा आयोगिाट पदपूर्ति गरी जनशम्क्त व्यवस्थापन गने तथा यस 
प्रदेशको सांगठन तथा व्यवस्थापन सवेिण गरी कमिर्ारीलाई Right-Sizing गनुिपने लगायतका पिमा सरु्ार गनि 
सके आगामी ददनमा िजेट कायािन्त्वयनको अवस्था थप सदुृढ भई “समदृ्ध लमु्बिनी: आत्मर्नभिर प्रदेश” को नारा 
पूरा गनि सहयोग पगु्ने अपेिा गनि सर्कन्त्छ । 

 


