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भमूिका 

नेपालको संविधानको धारा २०७ को उपधारा (२) िा प्रत्येक आमथिक िर्िको िावर्िक अनिुान प्रदेश सभा 
सिक्ष पेश गदाि अघिल्लो आमथिक िर्ििा प्रत्येक िन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्िको रकि र त्यस्तो खर्ि 
अनसुारको लक्ष्य हामसल भयो िा भएन त्यसको वििरण पमन साथै पेश गनुिपने व्यिस्था रहेको छ । आमथिक, 
सािाघिक विकासका लामग प्रदेश सरकारले गरेको लगानी, स्िीकृत वियाकलाप र खर्ि गने मनकायहरुको 
वित्तीय खर्िको िास्तविकता प्रदेश सभासिक्ष प्रस्ततु गने संिैधामनक व्यिस्था अनरुुप सम्बघन्त्धत िन्त्रालय र 
मनकायहरुबाट प्राप्त वििरण एकीकृत गरी प्रदेश सभा सिक्ष पेश गररएको छ ।  

यस वििरणले सािििमनक मनकायहरुको कायि सम्पादनलाई थप पारदशी र उत्तरदायी बनाउन िहत्िपूणि 
योगदान परु् याउने कुरािा ि विश्वस्त छु । प्रस्ततु वििरणिा सबै िन्त्रालय तथा मनकायहरुको  संघक्षप्त 
पररर्य, उद्देश्य, रणनीमत, कायिक्षेर, विद्यिान नीमतगत तथा कानूनी व्यिस्था, संगठनात्िक संरर्ना, आमथिक िर्ि 
२०७५/7६ को आर्ाढ िसान्त्तसम्िको यथाथि खर्ि वििरण, र्ाल ुआमथिक िर्ि २०७६/७७ को फागनु 
िसान्त्तसम्िको यथाथि खर्ि, आर्ाढ िसान्त्तसम्िको अनिुामनत खर्ि र प्रदेश सघित कोर्िा प्राप्त भएको 
आम्दानीको वििरण सिािेश गररएको छ । साथै सो अिमधसम्िको यथाथि खर्ि, स्थानीय तहलाई गररएको 
वित्त हस्तान्त्तरणको अिस्था, सम्पादन भएका िहत्िपूणि कायिहरु र बिेट िक्तव्यिा उल्लेघखत नीमत तथा 
कायिििको प्रगमत लगायतका िहत्िपूणि वििरणहरु सिेत संघक्षप्त रुपिा प्रस्ततु गररएको छ ।  

र्ाल ुआमथिक िर्ि २०७६/७७ िा विमनयोघित बिेट तथा कायििि कायािन्त्ियनिा गत आ.ि. २०७५/७६ 
को अिमधको तलुनािा प्रगमत तथा खर्िको अनपुात बढेको पाइएको छ । प्रस्ततु प्रगमत वििरणबाट 
िन्त्रालयको भौमतक तथा वित्तीय गमतविमध, सम्पाददत िहत्िपूणि कायिहरु र िन्त्रालयगत सािििमनक स्रोत 
पररर्ालनको बारेिा प्रदेश सभालाई यथाथि घस्थमत िानकारी हनुे विश्वास मलएको छु । प्रस्ततु प्रमतिेदन प्रदेश 
सरकारका सािििमनक मनकायहरुको गमतविमधिा घिज्ञास ु सरोकारिाला सबैलाई उपयोगी हनुे देख्दछु । 
प्रमतिेदन तयार गनिका लामग आिश्यक वििरण उपलब्ध गराई सहयोग परु् याउन ेिन्त्रालय तथा मनकाय र 
प्रमतिेदनलाई एकीकृत गरी सम्पादन गने आमथिक िामिला तथा योिना िन्त्रालयका कििर्ारीलाई धन्त्यिाद 
ददन र्ाहन्त्छु । 

शंकर पोखरेल 

िखु्यिन्त्री एिि ्आमथिक िामिला तथा योिना िन्त्री 
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परिच्छेद १ 
परिचय 

१.1 पषृ्ठभमूि 

िलुकुको सिग्र विकास तथा साििजमनक वहत प्रिर्द्िन गनि साििजमनक मनकायहरुले आफ्ना विमभन्न 
वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गदै आएका हधुछन।् यस्ता वक्रयाकलापहरु सम्पादन गनि ती मनकायहरुले 
साििजमनक कोषको सिेत परिचालन गनुिपने  हधुछ। सम्पाददत वक्रयाकलाप ि सोको लामग प्रयोग भएको 
आमथिक स्रोत सिेतको विििण सिोकाििालाको जानकािीका लामग आिमिक रुपिा साििजमनक गनुि 
साििजमनक मनकायको प्रिखु दावयत्ि हो। सशुासनका विमभन्न आयािहरुिा पािदन्शिता, जिाफदेवहता ि 
उत्तिदावयत्ि िहत्िपूणि पक्षको रुपिा िहेको हधुछ । साििजमनक मनकायहरुले आफ्नो जिाफदेवहता कायि 
िाख्दै पािदन्शिताका िाध्यिबाट उत्तिदावयत्ि िहन गनि सम्पाददत वक्रयाकलापहरु आिमिक रुपिा प्रकाशन 
गनुिपने हधुछ ।  

नेपालको संवििानको िािा २०७ िा प्रदेशको अथििधरीले प्रत्येक आमथिक िषिको सम्बधििा प्रदेश सभा 
सिक्ष िाजस्िको अनिुान, प्रदेश सन्ञ्चत कोषिामथ व्ययभाि हनुे आिश्यक िकिहरू, प्रदेश विमनयोजन ऐन 
बिोन्जि व्यय हनुे आिश्यक िकिहरू सिेत खलुाई िावषिक अनिुान पेश गनुिपने ि सो बिोन्जिको अनिुान 
पेश गदाि अन्घल्लो आमथिक िषििा प्रत्येक िधरालयलाई छुट्याइएको खचिको िकि ि खचि अनसुािको लक्ष्य 
हामसल भयो िा भएन त्यसको विििण पमन साथै पेश गनुिपने व्यिस्था िहेको छ । प्रदेश नं. 5, प्रदेश 
आमथिक कायिविमि ऐन, २०७४ को दफा १३ िा प्रदेश अथििधरीले संवििानको िािा २०७ िा उल्लेन्खत 
विििणका अमतरिि अन्घल्लो आमथिक िषििा गरिएको अनिुान अनसुाि िाजस्ि संकलनको विििण सिेत 
सिािेश गनुिपने व्यिस्था सिेत िहेको छ । उल्लेन्खत काननुी प्राििानका आिाििा प्रदेश सिकाि 
अधतगितका विमभन्न िधरालय तथा मनकायहरुबाट आमथिक िषि २०७६/७७ को आठ िवहनाको अिमि (वि 
सं २०७६ साउन देन्ख फागनु िसाधत सम्ि) िा भए गिेका कायिहरुको विििण सिािेश गिी यो प्रमतिेदन 
तयाि गरिएको छ । 

प्रस्ततु प्रगमत विििणिा प्रदेश सिकािका सबै िधरालय/आयोग/सन्चिालय/प्रमतष्ठानको लामग आमथिक िषि 
२०७6/77 िा विमनयोन्जत बजेट तथा प्रथि आठ िवहनाको  खचि ि उपलन्धिहरुको विििण सिािेश 
गरिएको छ । आमथिक िषि 2076/77 को प्रदेश सिकािको नीमत तथा कायिक्रि ि िावषिक बजेटले 
मनिािरित गिेका नीमत तथा कायिक्रिहरुको कायािधियनको अिस्थालाई मनकायगत रुपिा छुट्टाछुटै्ट रुपिा 
प्रस्ततु गरिएको छ । सो अिमििा प्रदेश सिकािलाई नेपाल सिकािबाट प्राप्त भएको अनदुान ि िाजस्ि 
िाँडफाँटको िकि, प्रदेश सिकािले स्थानीय तहलाई उपलधि गिाएको अनदुानको िकिहरु उल्लेख गरिएको 
छ । प्रदेशले संकलन गिी प्रदेश ि स्थानीय तहबीच िाँडफाँट भएको सिािी सािन किको िकि तथा 
स्थानीय तहबाट प्रदेश सिकािलाई प्राप्त िाजस्ि बाँडफाँटको िकि सिेत सिािेश गरिएको छ । 

प्रदेश योजना आयोगबाट प्रकान्शत प्रदेशको िस्तगुत विििण, अथि िधरालयबाट प्रकान्शत आमथिक सिेक्षण,  
विमभन्न िधरालयहरुबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरुका आिाििा यो प्रमतिेदन तयाि गरिएको छ । प्रस्ततु प्रमतिेदनिा 
संलग्न गरिएका विििणहरु सम्बन्धित िधरालय/मनकायहरुबाट जे-जस्तो अिस्थािा प्राप्त भएका छन ्सोही 
रुपिा नै प्रस्ततु गरिएका छन ्| 
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1.२ प्रदेशको आमथिक िषि २०७६/७७ को बजेट ि खचिसँग सम्बन्धित विििण 

 आमथिक िषि 2076/77 को लामग प्रदेश सिकािको कुल बजेट रू. 36 अबि 41 किोड 68 
लाखिध्ये सन्ञ्चत कोषिामथ व्ययभाि हनु े िकि रू. ६१ लाख ९१ हजाि ि विमनयोजन ऐन 
बिोन्जि खचि हनु ेिकि रू. ३६ अबि ४१ किोड ६ लाख ९ हजाि िहेको छ । 

 विमनयोन्जत िकििध्ये फागनु िसाधतसम्ि चालतुफि  रू. 5 अबि 7३ किोड ६7 लाख 80 हजाि ि 
पुजँीगततफि  रू. 5 अबि 67 किोड 37 लाख 22 हजाि गिी जम्िा रू. 11 अबि 40 किोड 5 
लाख 2 हजाि खचि भएको छ | जनु विमनयोन्जत बजेटको चालतुफि  32.10 प्रमतशत, पुजँीगततफि  
30.54 प्रमतशत गिी जम्िा 31.31 प्रमतशत खचि भएको देन्खधछ। 

 गत आमथिक िषि २०७५/७६ को सोही अिमििा चालतुफि  रू.2 अबि 30 किोड 98 लाख 53 
हजाि ि पुजँीगततफि  रू 1 अबि 93 किोड 35 लाख 85 हजाि गिी जम्िा रू 4 अबि 24 
किोड 37 लाख 38 हजाि खचि भएको मथयो। जनु उि आमथिक िषि को कुल बजेटको चालतुफि  
13.33 प्रमतशत, पुजँीगततफि  18.05 प्रमतशत गिी जम्िा कुल बजेटको 15.11 प्रमतशत िहेको 
मथयो। 

 गत आमथिक िषिको उि अिमिको खचिको तलुनािा यस आमथिक िषििा चालतुफि  18.77 प्रमतशत 
पुजँीगततफि  12.19 प्रमतशत ि कुल 16.20 प्रमतशत बढी िहेको छ । 

 चाल ुआमथिक िषि २०७६/७७ को फागनु िसाधतसम्ििा िधरालयगत विमनयोन्जत बजेटिा सबै 
भधदा बढी खचि गने िधरालयको रुपिा उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण िधरालय िहेको छ । 
जसले 31.80 प्रमतशत खचि गिेको छ भने सबैभधदा कि खचि गने िधरालयको रुपिा भमूि 
व्यिस्था कृवष तथा सहकािी िधरालय िहेको छ । जसले आफ्नो िधरालयको लामग विमनयोन्जत 
बजेटको 8.70 प्रमतशत िार खचि गिेको छ । 

 गत आमथिक िषि २०७५/७६ िा नेपाल सिकािबाट प्राप्त सशति अनदुान  ि सिपिुक अनदुानिध्ये 
खचि नभई बाँकी िकि रु ३ अबि ७१ किोड 85 लाख चाल ुआमथिक िषि २०७६/७७ संघीय 
सन्ञ्चत कोषिा वफताि गरिएको छ ।  

 प्रदेश सिकािको आमथिक िषि २०७६/७७ को नीमत तथा कायिक्रि ि स्िीकृत बजेट कायािधियन 
गनि सो अिमििा विमभन्न 213 कायिविमि तजुििा गिी कायािधियनिा ल्याएको छ भने आिश्यकताको 
आिाििा थप कायिविमिहरु तजुििाको क्रििा िहेका छन ्। 

1.३ प्रदेशको आमथिक िषि २०७६/७७ स्रोत परिचालनसँग सम्बन्धित विििण 

 नेपालको संवििान तथा अधति-सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले कृवष आयिा लाग्ने कि 
प्रदेश सिकािको एकल अमिकािको सूचीिा सिािेश गिेको ि सिािी सािन कि,  घिजग्गा 
िन्जषे्ट्रशन शलु्क, िनोिञ्जन कि,  विज्ञापन कि ि नदीजधय पदाथिको मबक्रीबाट प्राप्त शलु्क प्रदेश ि 
स्थानीय तहको साझा अमिकािको के्षरको रुपिा उल्लेख गिेको छ ।  

 प्रदेश सिकािको एकल अमिकािको के्षर अधतगित कृवष आयिा कि लगाउन सक्ने प्राििान 
िहेकोिा प्रदेश आमथिक ऐन, २०७६ ले सो किको दि सिेत मनिाििण गिेको ि उि कि 
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व्यिसायीहरुले स्िेन्च्छक रुपिा बझुाउन सक्ने व्यिस्था भए तापमन आमथिक िषि 2076/7७ को 
फागनु िसाधतसम्ििा सो कििापतको िाजस्ि संकलन हनु सकेको छैन । 

 आमथिक िषि 2076/77 को फागनु िसाधतसम्ििा नेपाल सिकािबाट प्राप्त िाजस्ि बाँडफाँडको 
िकि रू. 4 अबि ३९ किोड १ लाख ९२ हजाि, वित्तीय सिानीकिण अनदुानिापत प्राप्त िकि रू. 
5 अबि 65 किोड 50 लाख 75 हजाि, सशति अनदुानिापत प्राप्त िकि रू. 5 अबि 14 किोड 
16 लाख ३५ हजाि, विशेष अनदुान िाफत 34 किोड  51 लाख  56 हजाि  सिपिुक 
अनदुानिापत 40 किोड 7 लाख 80 हजाि  स्थानीय तहबाट प्रदेश सन् चत कोषिा िाजश् ि 
बाँडफाँडबाट प्राप्त िकि (घि जग्गा िन्जषे्ट्रशन शलु्क सिेत) रू. 59 किोड 12 लाख 94 हजाि 
ि प्रदेश अधतिगतका मनकायहरुबाट रु. 1 अबि  28 किोड  65 लाख  90 हजाि गिी जम्िा 
िकि रु. 18 अबि 39 किोड 47 लाख 75 हजाि प्रदेश सन्ञ्चत कोषिा दान्खला भएको छ। 

 गत आमथिक िषि 2075/76 को सोही अिमििा नपेाल सिकािबाट प्राप्त िाजस्ि बाँडफाँडको 
िकि रू. 3 अबि 85 किोड 31 लाख 51 हजाि, वित्तीय सिानीकिण अनदुानिापत प्राप्त िकि 
रू 5 अबि 15 किोड 22 लाख 75 हजाि, सशति अनदुानिापत प्राप्त िकि रू. 7 अबि 31 
किोड 42 लाख 79 हजाि, स्थानीय तहबाट प्रदेश सन् चत कोषिा िाजश् ि बाँडफाडँबाट प्राप्त 
िकि (घि जग्गा िन्जषे्ट्रशन शलु्क सिेत) रू. 37 किोड 82 लाख 28 हजाि, ि प्रदेश 
अधतिगतका मनकायहरु बाट रु. 1 अबि, 29 किोड, 32 लाख, 17 हजाि गिी जम्िा िकि रु. 17 
अबि 99 किोड 11 लाख 50 हजाि प्रदेश सन्ञ्चत कोषिा दान्खला भएको मथयो ।  

 उल्लेन्खत िकि गत आमथिक िषि 2075/76 को सोही अिमिको तलुनािा क्रिश: 40 किोड 
36 लाख 25 हजाि िकि बढी िहेको छ । 

 फागनु िसाधतसम्ििा प्रदेश ि स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हनुे िाजस्ि अधतगित यातायात व्यिस्था 
कायािलयबाट सिािी सािन कि लगायत अधय  यायायात सेिािापत १ अबि 28 किोड 50 लाख 
92 हजाि,  घिजग्गा िन्जषे्ट्रशन शलु्क िापत 45 किोड 83 लाख 88 हजाि ि स्थानीय तहबाट 
संकलन भएको िकि रु. 13 किोड 29 लाख 5 हजाि गिी जम्िा १ अबि 87 किोड 63 

लाख 85 हजाि सङ्कलन भएको िाजस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणाली (New RMIS) िा देन्खन 
आउँछ।उि िकि िहालेखा मनयधरक कायािलयिाफि त प्रदेश सन्ञ्चत कोषिा दान्खला हनुपुनेिा 
हालसम्ि जम्िा भएको देन्खँदैन । उि िकि गत आमथिक िषिको सोही अिमििा 1 अबि 49 
किोड 4 लाख 36 हजाि िहेको मथयो । जनु गत आमथिक िषि भधदा 25.9 प्रमतशतले बढी 
िहेको छ । 

 उल्लेन्खत िकि बाहेक प्रदेश सिकािका िातहतका मनकायहरुबाट संकलन हनुे शलु्क तथा 
दस्तिुहरुिापत चाल ुआमथिक िषिको दोस्रो चौिामसकसम्ििा रु 24 किोड 37 लाख 75 हजाि 
जम्िा भएको छ । जनु िकि गत आमथिक िषि २०७५/७६ को सोही अिमिको रु 19 किोड 6 
लाख 8 हजाि को तलुनािा 29.9 प्रमतशतले बढी िहेको छ । 
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 गत आमथिक िषि २०७५/७६िा प्रदेश सिकािको आधतरिक िाजश्व ि िोयल्टी गिी जम्िा २ अबि 
४० किोडको लक्ष्य िान्खएकोिा असाि िसाधतसम्ि २ अबि ८० किोड संकलन भई लक्ष्यको 
१२० प्रमतशत प्रगमत भएको देन्खधछ | 

 यस आमथिक िषि २०७६/७७ िा प्रदेश सिकािको आधतरिक िाजश्व ि िोयल्टी गिी जम्िा ४ अबि 
८९ किोडको लक्ष्य िान्खएकोिा फागनु िसाधत सम्ि २ अबि ४६ किोड संकलन भई लक्ष्यको 
५० प्रमतशत प्रगमत भएको देन्खधछ ि असाि िसाधतसम्ि यो प्रगमत १२० प्रमतशत पगु्ने अनिुान 
गरिएको छ | 

1.४ आमथिक िषि २०७६/७७ को वित्तीय संघीयता कायािधियन सम्बधिी विििण 
 गत आमथिक िषि 2075/76 िा वित्तीय सिानीकिण अनदुानिापत रू. ५० किोड, सशति 

अनदुानिापत रू. १ अबि ि सिपिुक अनदुानिा रु ५० किोड गिी जम्िा २ अबि विमनयोजन 
गरिएकोिा वित्तीय सिानीकिण अनदुान ि सशति अनदुानको सबै िकि तथा सिपिुक 
अनदुानअधतगित ८६ िटा स्थानीय तहका १४२ िटा आयोजना छनोट गिी रू. 38 किोड 52 
लाख 14 हजाि 1 सय 50 को बजेट खचिको आिाििा वित्त हस्ताधतिण गरिएको  मथयो । 

 सिानीकिण अनदुान प्रदेश सन्ञ्चत कोषिा वफताि गनुि नपने भएको ि अधय अनदुानिा उि आमथिक 
िषििा हस्ताधतरित िकििध्ये खचि हनु नसकी रु 30 किोड 88 लाख 68 हजाि चाल ुआमथिक 
िषििा प्रदेश सन्ञ्चत कोषिा वफताि भएको छ । 

 प्रदेश मभरका स्थानीय तहहरुको लामग आमथिक िषि २०७६/77 िा वित्तीय सिानीकिण 
अनदुानिापत रू. ५० किोड, सशति अनदुानिापत रू. १ अबि ३८ किोड ९६ लाख, सिपिुक 
अनदुानिापत रु १ अबि ५० किोड ि विशषे अनदुानिापत १ अबि गिी जम्िा ४ अबि ३८ किोड 
९६ लाख विमनयोजन गरिएको छ । जनु प्रदेशको कुल बजेटको १२.०५ प्रमतशत हनु आउँछ । 

 आयोजना तथा कायिक्रिहरु स्थानीय तहहरुिाफि त कायािधियन हुँदा बढी प्रभािकािी हनुे ि जनताका 
आिश्यकताहरुको प्रत्यक्ष सम्बोिन हनुे अपेक्षाका साथ गत आमथिक िषि 2075/76 िा 
विमनयोन्जत स्थानीय तह अनदुानिा भािी िारािा  (११९.४८ प्रमतशतले) िृवर्द् गरिएको मथयो ।   

 चाल ुआमथिक िषििा स्थानीय तह विमनयोन्जत बजेटको सीिामभर िही स्थानीय तहहरुको प्रस्तािका 
आिाििा सिपिुक अनदुानतफि  १०० िटा स्थानीय तहका ३६१ िटा आयोजना ि विशषे 
अनदुानतफि  98 िटा स्थानीय तहका 149 िटा आयोजना स्िीकृत गरिसवकएको छ । जनु 
आयोजनाहरु स्थानीय तहहरुिाफि त कायािधियन भइिहेका छन ्।   

 फागनु िसाधतसम्ि स्थानीय तह वित्त हस्ताधतिण अधतगित सिपिुक अनदुानतफि  रु. 1 अबि 3 
किोड 70 लाख 17 हजाि, सिानीकिण अनदुानतफि  36 किोड 25 लाख 26 हजाि, विशेष 
अनदुानतफि  59 किोड 09 लाख 46 हजाि ि सशति अनदुानतफि  1 अबि 1 किोड 48 लाख 
80 हजाि गिी जम्िा रु 3 अबि 53 लाख 39 हजाि हस्ताधतिण गरिसवकएको छ ।  
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 विशेष अनदुान सम्िधिी व्यिस्थालाई कानूनसम्ित बनाई कायािधियनिा सहजता ल्याउन विशषे 
अनदुान कायिक्रि संचालन कायिविमि, २०७६ स्िीकृत गिी कायािधियनिा ल्याइएको छ भन े
सिपिुक अनदुान व्यिस्थापन कायिविमि, २०७५ िा थप सिलीकृत गिी प्रथि संशोिन गरिएको 
छ। 

१.५ प्रदेश अथितधर 
कोमभड-१९को असि आमथिक सूचकाङ्कहरुिा देन्खन थालेको छ । गत आमथिक िषिको तलुनािा 
आमथिक िषि २०७६/७७ िा अथितधर मनकै संकुन्चत भएको छ ।केधरीय तथ्याङ्क विभागले साििजमनक 

गिेको तथ्याङ्क अनसुाि आमथिक िषि २०७६/७७ िा नपेालको अथितधरको आकाि ३७ खिि ६७ अबि 
४ किोड िहन ेछ । यस प्रदेशको अथितधरको आकाि  ५ खिि ३४ अबि ११ किोड िहने अनिुान 
छ जनु नेपालको कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको १४.२ प्रमतशत हनु आउँछ । यस प्रदेशको कुल गाहिस्थ्य 
उत्पादन िदृिदि गत आमथिक िषिको तलुनािा घटेको छ जनु आिािभतू िूल्यिा २% हनुे देन्खधछ। 
तीन िषिको आमथिक िृवर्द्दिको प्रिृमत तलको न्चरिा देखाइएको छ । 

न्चर नं १ आमथिक िृवर्द् दिको प्रिृमत  

५.५ 
६.८ 

२.० 

२०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ 

प्रमत
शत

 

आमथिक िषि  

आमथिक िवृर्द् दि  

 

(स्रोत: केधरीय तथ्यांक विभाग, २०७७) 

केधरीय तथ्याङ्क विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आिाििा आमथिक िषि २०७६/७७ िा यस प्रदेशको प्रमत 
व्यन्ि कुल ग्राहिस्थ्य उत्पादन वि.सं. 2058 को स्थीि िूल्यिा रु. २४९५३ पगेुको अनिुान 
गरिएको छ । प्रमत व्यन्ि कुल गाहिस्थ्य उत्पादन आमथिक िषि २०७५ /७६ िा रु. २४७९२ 
िहेको मथयो । िावष्ट्रय स्तििा आमथिक िषि २०७६ /७७ िा प्रमत व्यन्ि कुल गाहिस्थ्य उत्पादन 
स्थीि िूल्यिा रु. ३४५१६ िहने अनिुान छ ।आमथिक िषि २०७५/७६ िा उि आय रू. 
३४४५३ िहेको मथयो । 
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तामलकानं. १.१ प्रदेशगत आमथिक ि सािान्जक सूचकाङ्क 

आमथिक सािान्जक 
सूचकाङ्कहरु 

प्रदेश 

नं. १ 

प्रदेश 

नं.२ 

बागिती  गण्डकी 
प्रदेश 

प्रदेश 

नं.५ 

कणािली 
प्रदेश 

सदूुिपन्िि 

प्रदेश 

नपेाल 

जनसंख्या (प्रमतशत) १७.१  २०.४  २०.९  ९.१  १७.०  ५.९  ९.६  १०० 

जनघनत्ि प्रमत िगि 
वक.िी. 

१७५  ५५९  २७२  ११२  २०२ ५६  १३१   

क्षेरफल (प्रमतशतिा) १७.६  ६.६  १३.८  १५.३  ११.८ २१.६  १३.३ १०० 

आमथिक िवृर्द् दि 
आिािभतू िलु्यिा 
(प्रमतशत) 

३.४  २.३  १.२  २.७  २.०  ३.६  ४.१  २.३  

कुल गाहिस्थ्य 
उत्पादनिा (आिािभतू 
िलु्यिा) 

१५.८  १३.८  ३५.८  ८.९  १४.२  ४.३  ७.२  १०० 

बैंक तथा वित्तीय 
संस्थाको शाखा (संख्या) 

१५६८ १३५८ २५०२ १२७९ १८५५ ३७९ ६९९ ९६४० 

कुल मनक्षेपिा प्रदेशगत 
भाग   

६.५९  ४.५२  ७०.२३  ७.५६  ८.१२  ०.९०  २.०८  १००  

कुल कजाििा प्रदेशगत 
भाग  

११.८८  ८.९१  ५५.६२  ७.८२  ११.७३  १.१४  २.९०  १०० 

उद्योग दताि संख्या  ७७१  ५५३  ५४१९  ६०४  ६७८  ७२  ११५  ८२१२  

स्थानीय सडक संजाल 
(वक.मि.) 

१२३३१  ५८७१  १५४२५  ११२९८   ८९३१  २७२५     ४८१४  ६१३९५  

बेिोजगािी संख्या 
(हजाििा) 

१३६  ३१७  १६१  ६०  १४४  १३०  ५९  ९०८  

 

 

कुल जनसंख्याको 17 प्रमतशत जनसंख्या िहेको यस प्रदेशिा २०२ जनघनत्ि िहेको छ । 
बेिोजगािीको संख्या १ लाख ४४ हजाि िहेको छ ।यस प्रदेशिा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा 
संख्या १८५५ िहेको छ ।देश मभर िहेको कुल मनके्षपिा  यस प्रदेशको देन ८.१२ प्रमतशत िहेको 
छ ।मनके्षप भधदा कजािको िाग झधडै ४ प्रमतशतले बढी देन्खधछ ।प्रदेश नं.१ ि प्रदेश नं.२ को 
तलुनािा बैंकको संख्या बढी भएि पमन कजाि प्रिाह दि भने कि देन्खधछ | 

(स्रोत: आमथिक सिेक्षण, २०७६/७७, संघीय अथि िधरालय) 
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न्चर नं २ आमथिक िषि २०७६/७७ िा कृवष एिि ्गैि कृवष के्षरको िृवर्द् दि  

 

(स्रोत केधरीय तथ्याङ्क विभाग, २०७७) 

प्रदेश नं. ५ को अथितधरिा कृवष के्षरिा २.८ प्रमतशत ि गैि कृवष के्षरको १.८ प्रमतशत िृवर्द् दि हनु े
देन्खधछ ।गत आमथिक िषिको अिस्थालाई तलुना गदाि कोविड़-१९ को असि कृवष के्षरिा भधदा गैि 
कृवष के्षरिा बढी पने देन्खधछ । 

औद्योमगक िगीकिण अनसुाि प्रदेश अथितधरिा भएको योगदान विमभन्न आमथिक िषििा केही िारािा 
घटबढ भइिहेको छ । आमथिक िृवर्द्िा फिक फिक अिस्था आउँदा मतनीहरुको योगदानिा पमन 
फिक अिस्था देन्खधछ । 
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तामलका नं.- १.२ प्रदेश नं. ५ को अथितधरिा औद्योमगक िगीकिण अनसुािको योगदान ि िवृर्द्दि 

(प्रमतशतिा) 
 

औद्योमगक िगीकिण 

औद्योमगक िगीकिण अनसुािको योगदान 
 

आमथिक िषि 
२०७३ /७4 २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६ /७७  

कृवष तथा िन ३३.१९ ३१.४७ ३२.८६ ३२.९८  

ित्स्यपालन ०.७९२ ०.७६१ 0.८३  ०.८८  

खानी तथा उत्खनन ् ०.६६३ ०.६९६ ०.६८  ०.६२  

उद्योग ६.३११ ६.४०७ ६.४७   ५.८३  

विद्यतु, ग्याँस तथा पानी ०.७३४ ०.७०८ ०.७०  ०.७७  

मनिािण ८.९३४ ९.४२७ ९.४१  ८.८९  

थोक तथा खरुा व्यापाि ९.०७ ९.७२१ १०.२९   ९.८८  

होटल तथा िेषु्टिेधट १.६४५ १.७२१ १.५४  १.१८  

यातायात,संचाितथा भण्डािण ७.३६ ७.०६४ ६.९७   ६.२१  

वित्तीय िध्यस्थता ३.७७५ ४.३७५ ४.४२  ४.६८  
रियलस्टेट, भाडा तथा व्यािसावयक 
वक्रयाकलापहरु ६.४८४ ६.७२९ ६.८०   ६.९७  

साििजमनकप्रशासन ि िक्षा ३.३८६ ३.१८२ ३.२९  ३.८३  

न्शक्षा ८.८८७ ८.९२ ८.८६  ९.५५  

स्िास्थ्यि सािान्जक कायि २.४३६ २.३५८ १.९८  २.२०  
अधयसािदुावयक, सािान्जक तथा 
व्यन्िगत वक्रयाकलापहरु ६.३३२ ६.४६३ ४.९०  ५.५५  

कुल १०० १०० १०० १००  
(स्रोत: केधरीय तथ्यांक विभाग, २०७७) 
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औद्योमगक िगीकिण अनसुाि कोविड़-१९को असि मनम्न न्चरिा देखाइएको छ ।उद्योग, होटल तथा 
िेस्टुिाँ, मनिािण, खामन उद्योगिा चाल ुिषििा ऋणात्िक िवृर्द् दि हनुे देन्खधछ । 

 
 

(स्रोत: केधरीय तथ्यांक विभाग, २०७७) 
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परिच्छेद-२ 
प्रदेश सभा सन्चिालय 

२.१ पषृ्ठभमूि   
प्रदेश सञ्चालनका लामग मनिािण गरिएका दइुि मनकायिध्ये प्रदेशको नीमत मनिािण गने ि कानून अनसुाि प्रदेश 
सञ्चालनको पहिेदािी गने सबैभधदा अग्रणी मनकाय प्रदेश सभा हो । प्रदेश सभाको यस्तो अग्रणी भमूिकालाइि 
अध्ययन, अनसुधिान ि व्यिस्थापकीय सहयोग प्रदेश सभा सन्चिालयले गने गदिछ । प्रदेश सभाको काि, 
काििाही सचुारू रूपले सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गनि प्रदेश सभा सन्चिालय गठन भएको हो ।  

 

संवििानले मलएका उद्दशे्यहरु हामसल गनिका लामग प्रदेश सभाले वििावयकी सिकाि गठन तथा मनयधरण 
जस्ता कायिहरु गदिछ । ती कायिहरु ियािददत रुपिा व्यिस्थापन गनि संवििानको िािा १८२ िा सभािखु 
ि उपसभािखुको व्यिस्था गिेको छ । प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभा मनयिािली, २०७४ िा विमभन्न 
समिमतहरु, संसदीय दलहरु, प्रिखु सचेतकहरु, सचेतकहरु जस्ता संिचना तथा पदहरु िहने व्यिस्था छ । 
उन्ल्लन्खत संिचनाको प्रभािकािी ि ियािददत रुपिा व्यिस्थापन गनिका लामग कििचािीहरुको आिश्यकता 
पने हनुाले प्रदेश सभा सन्चिालय स्थापना भएको हो ।  

 

2.२ दीघिकालीन सोच 
 जनिखुी, स्िच्छ, जिाफदेही प्रदेश सभा ।  

 

2.३ उद्दशे्य 
 प्रदेश सभालाइि स्िच्छ, जिाफदेही, परिणाििखुी ि पािदशी बनाइि कानून ि नीमत मनिािण प्रकृयालाइि 

प्रभािकािी बनाउने ।  

 

2.४ िणनीमतहरु 

 प्रदेश सभाको क्षिताको उच्चति उपयोग गिी संवििान कायािधियन गनि आिश्यक कानून मनिािण 
गिी जनप्रमतमनमिको भमूिकालाइि उच्च बनाउन े।  

 प्रदेश सभा सन्चिालयलाइि पूणि स्िायत्त मनकाय बनाउन ुपने तथा सवुििा सम्पन्न, सक्षि ि आकषिक 
बनाउने ।  

 

२.५ कायिक्षरे 
 नेपालको संवििानको िािा १९४ ले ददएको अमिकाि प्रयोग गिी आफ्नो कायि सञ्चालन गने, 
 प्रदेशको काि, कािबाही संघीय संिचना अनसुाि सञ्चालन गने, 
 संिैिामनक प्राििान अनसुाि प्रदेश सभा िाफि त ऐन कानून मनिािण गने, नीमत कायिक्रि तय गने, 
 जनताका सिोकािका विषयहरूिा छलफल गने, 
 प्रदेश सभाको बैठकको सवु्यिस्था कायि िाख् न ि अधय कािकाििाही मनयमित एिि ्प्रभािकािी 

बनाउने । 

 प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाका समिमतलाई वििावयकी कायििा सहयोग गने, 
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 प्रदेश सभाको काि कािबाहीलाई मनयमित, प्रभािकािी ि व्यिन्स्थत बनाउन आिश्यक प्रशासमनक, 

आमथिक ि भौमतक व्यिस्थापन सम्बधिी कायि गने, 

 प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका समिमत ि सदस्यलाई आिश्यक सेिा सवुििा उपलधि गिाउने, 
 प्रदेश सभाका समिमतको मनणिय कायािधियन सम्बधििा आिश्यक कायि गने, 

 प्रदेश सभाको सूचना प्रणालीलाई प्रभािकािी बनाउने, 
 प्रदेश सभािा प्रमतमनमित्ि गने संसदीय दलका कायिलयलाई आिश्यक सेिा सवुििा उपलधि गिाउन,े 

 संसदीय अध्ययन तथा अनसुधिान सम्बधिी कायि गने, 

 प्रदेश सभा परिसििा सिुक्षा व्यिस्थापन गने । 

 
२.६ काननुी तथा नीमतगत व्यिस्था 
नेपालको संवििान २०७२ को िािा १९५ अनसुाि प्रदेश प्रिखुले प्रदेश सभािखुको मसफारिसिा प्रदेश 
सभाको सन्चि मनयिु गनेछ भने्न उल्लेख भए अनसुाि प्रदेश नं. ५, प्रदेश सभाको प्रदेश सभा सन्चि मनयिु 
भई प्रदेश सभाको काि काििाही सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गनिका लामग सन्चिालय स्थापना भएको छ । 
सन्चिालयको स्थापना ि तत्सम्बधिी अधय व्यिस्था प्रदेश कानून बिोन्जि हनुे गिेको छ। साथै सन्चिालयले 
आफूलाई तोवकएको कायि न्जम्िेिािी पूिा गनि अधय प्रचमलत कानूनका अमतरिि देहायका कानूनहरुको 
अमिनिा िही वक्रयाकलाप सञ्चालन गदै आएको छ । 

 नेपालको संवििान,  

 साििजमनक खरिद ऐन, २०६३,  

 प्रदेश आमथिक कायिविमि ऐन, २०७५,  

 प्रदेश नं. ५, प्रदेश सभा सन्चिालय सम्बधिी ऐन, २०७५,  

 प्रदेश नं. ५, प्रदेश सभाका पदामिकािी तथा सदस्यको पारिश्रमिक ि सवुििा सम्बधिी ऐन, २०७५,  

 साििन्जनक खरिद मनयिािली, २०६४,  

 भ्रिण खचि मनयिािली, २०६४,  

 प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभा मनयिािली, २०७४,  

 साििजमनक खचिको िापदण्ड, कायिविमि ि मितव्यवयता सम्बधिी मनदेन्शका, २०७५  

 प्रदेश सभाका पदामिकािी तथा सदस्यहरुको स्िास्थ्य उपचाि कोष सम्बधिी कायिविमि, २०७६ 

 प्रदेश नं. ५ प्रदेशसभाको संसदीय मनगिानी व्यिस्थापन (कायिसञ्चालन) कायिविमि, २०७६ 

 कायि सम्पादनिा आिारित प्रोत्साहन भत्ता सम्िधिी िापदण्ड¸२०७६ 
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2.७ संगठन संिचना तथा जनशन्ि 
नेपाल सिकािबाट स्िीकृत भए बिोन्जि प्रदेश सभा सन्चिालयको संगठन संिचना ि जनशन्ि 
सम्बधिी विििण मनम्नानसुाि िहेको छ । 

2.7.1 संगठन संिचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(स्रोत : संघीय िामिला तथा सािाधय प्रशासन िधरालय) 

सचिवालय सचिव 

सहसचिव रा.प.प्रथम (प्रशासन)-१ 
 

कायय व्यवस्था महाशाखा 

उपसचिव रा.प.चितीय (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 
 

कानून तथा चवधेयक महाशाखा 

उपसचिव रा.प.चितीय (न्याय/कानून)-१ 

कानून अचिकृत रा.प.तृतीय -१ 

ना.सु. रा.प.अनं.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 
 
 
 
 

प्रशासन महाशाखा 

उपसचिव रा.प.चितीय  

(प्रशासन/सा.प्र.)-१ 
 
 

कायय व्यवस्था शाखा 

शा.अ. रा.प.तृतीय (प्र./सा.प्र.)-१ 

ना.सु. रा.प.अनं.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 

ह.स.िा. शे्रणीचवचहन-३ 

का.स. शे्रणीचवचहन-३ 
 
 
 
 

पत्र तथा चववरण ईकाई 

शा.अ. रा.प.तृतीय (प्र./सा.प्र.)-१ 

ना.सु. रा.प.अनं.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 
 
 
 
 

अचिलेख  ईकाई 

ना.सु. रा.प.अनं.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 
 
 
 
 

प्रशासन, योजना तथा मयायदापालक  

ईकाई 

शा.अ. रा.प.तृतीय (प्र./सा.प्र.)-२ 

ना.सु. रा.प.अनं.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 

मयाादापालक प्र.चन.-१ 

मयाादापालक-६ 
 
 
 
 

आचथयक प्रशासन तथा 

सदस्य सुचवधा शाखा 

ले.अ. रा.प.तृतीय (प्र./लेखा)-१ 

स.ले.पा. रा.प.अनं.चि.- (प्र./लेखा)-१ 
 
 
 
 प्राचवचधक व्यवस्थापन शाखा 

क.ईन्जि./क.अचिकृत रा.प.तृतीय-१ 

माईक संिालक रा.प.अनं.प्र.(चवचवि)-२ 

ना.सु. रा.प.अनं.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 

कम्प्युटर अपरेटर रा.प.अनं.प्र.-चवचवि -१ 

ईलेन्रि चसयन रा.प.अनं.प्र.-ईन्जि. -१ 
 
 
 
 

सचिवालय  

ना.सु. रा.प.अनं.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 
 

प्रदेश सिा सचिव 

चवचशष्ट शे्रणी-१ 

(संचविानको िारा १९५ र प्रदेश नं ५ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोचिम) 
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तामलकानं.-२.१ दिबधदी ि पदपूमतिको अिस्था (िातहत कायािलयसिेत) 

क्र.स. पद सेिा सिूह शे्रणी/तह 
कुल 
दिबधदी 
संख्या 

पदपूमति 
संख्या 

रिि 

 

 

कैवफयत 

१ प्रदेश सभा सन्चि  - - - 1 1 0 संिैिामनक 
2 सन्चिालय सन्चि संसद - - 1 0 1  
२ उप-सन्चि प्रशासन सा.प्र. िा.प.दितीय 2 1 1  
३ उप-सन्चि धयाय कानून िा.प.दितीय 1 1 0  
4 शाखा अमिकृत प्रशासन सा.प्र. िा.प.ततृीय 4 3 1  
5 लेखा अमिकृत प्रशासन लेखा िा.प.ततृीय 1 1 0  
6 कानून अमिकृत धयाय कानून िा.प.ततृीय 1 1 0  
7 कम््यूटि अमिकृत विविि - िा.प.ततृीय 1 0 1  
8 नायि सधुबा प्रशासन सा.प्र. िा.प.अनं. प्रथि 7 4 3  
9 कम््यूटि अपिेटि विविि - िा.प.अनं. प्रथि 1 1 0  
10 िाइक सञ्चालक विविि - िा.प.अनं. प्रथि 2 2 0 २ जना किाििा  
११ इलेक्रमसयन विविि - िा.प.अनं. प्रथि 1 1 0  

12 सह-लेखापाल प्रशासन लेखा 
िा.प.अनं. 
दितीय 

1 1 0 
 

13 ियािदापालक प्रमन प्रहिी - - 1 1 0 काजिा िहेको 
14 ियािदापालक - - - 6 6 0 ४१ जना काजिा  
15 ह. सिािी चालक   शे्रणी विहीन 3 3 0 २ जना किाििा  
16 कायािलय सहयोगी   शे्रणी विहीन 3 3 0 3 जना किाििा  

 

जम्िा 37 30 7  

 

 

२.८ आमथिक िषि २०७६/७७ िा सम्पादन भएका िहत्िपूणि कायिहरु 
 प्रदेश सभा अधतगितका विमभन्न संसदीय समिमतहरुले आफू िातहतका मनकायहरुिा संसदीय मनगिानी 

अनगुिन गिी प्रमतिेदन तयाि गिी प्रकाशन गिेको 
 लैविक वहंसा विरुर्द्को सोह्र ददने अमभयानका क्रििा सिोकाििालाहरुबीच एक ददिसीय अधतिवक्रया 

कायिक्रि सम्पन्न गिेको 
 सशुासनको प्रत्याभमूत गने सम्बधििा व्यिस्था गनि बनेको वििेयक सम्बधिी एक ददिसीय 

अधतिवक्रया कायिक्रि विज्ञ तथा सिोकाििालाहरुबीच सम्पन्न गिेको 
 प्रदेश सभा स्थापना ददिस २०७६ विविि कायिक्रिहरु ( सिसफाई कायिक्रि, ििदान कायिक्रि, 

भमलबल प्रमतयोमगता तथा िूल सिािोह कायिक्रि) आयोजना गिी सम्पन्न गिेको 
 प्रदेश सिकािले दाङ न्जल्लािा आयोजना गिेको प्रदेश एक्स्पो कायिक्रििा स्टल िाखी प्रदेश सभा 

सम्बधिी जानकािीिूलक कायिक्रि गिेको  

 कवपलिस्त ुतथा बददिया न्जल्लािा सिोकाििालाहरुसँग प्रदेश सभा ि गाउँ/नगि सभाका बैठकका 
कायिविमििामथको सिीक्षात्िक कायिक्रि सम्पन्न गिेको  

(स्रोतः प्रदेश सभा सन्चिालय ) 
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2.९ आमथिक िषि 2076/77 िा तयाि भएका ऐन, मनयिािली तथा कायिविमिको विििण 

 प्रदेश सभाका पदामिकािी तथा सदस्यहरुको स्िास्थ्य उपचाि कोष सम्बधिी कायिविमि, २०७६ 

 प्रदेश नं. ५ प्रदेशसभाको संसदीय मनगिानी व्यिस्थापन (कायिसञ्चालन) कायिविमि, २०७६ 

 कायि सम्पादनिा आिारित प्रोत्साहन भत्ता सम्िधिी िापदण्ड¸२०७६ 

2.१० िावषिक नीमत तथा कायिक्रि ि बजेट ििव्यको प्रगमत विििण 

ब.ि.को 
बुदँा नं. 

 

नीमत तथा कायिक्रि 
लक्ष्य प्रामप्तको विद्यिान अिस्था 

१७५ प्रदेश सभा भिनको विस्ततृ आयोजना प्रमतिेदन प्रकृयािा िहेको 

१७६ क) विद्यतुीय मनगिानी (समभिलेधस मसष्टि) 

ख) पसु्तकालय तथा संिाद केधरको 
स्तिोन्नमत 

ग) बैठकको प्रत्यक्ष प्रसािण 

घ) ई-लेन्जस्लेसन 

क) प्रकृयािा िहेको 

ख) प्रकृयािा िहेको 

ग) सम्पन्न भएको 

घ) मनिािण प्रकृयािा िहेको 

१७७ प्रदेश सभा स्िास्थ्य उपचाि कोष  कोष स्थापना प्रकृयािा िहेको 

 

 

तामलका नं. २.२ ब. शी. नं. २०२०००११ को स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको प्रगमत विििण ि असाि 
िसाधतसम्िको अनिुान        
        (रु. हजाििा) 

क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोस्रो चौिामसकसम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

1 

प्रदेश सभा ि सन्चिालयका 
प्राविमिक, अप्राविमिक 
कििचािीहरुलाई सचुना 
प्रविमि सम्बधिी धय ुभसिन 
रिफे्रमसङ तामलि 

3 900 0 0 0 0 3 100 900 100 

2 

शभुकािना आदान प्रदान 
कायिक्रि (तीज प्रदेश 
एक्स्पो ि होली) 

3 825 3 100 825 100 3 100 825 100 
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क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोस्रो चौिामसकसम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

3 
प्रदेश सभा स्थापना ददिस 
विशेष कायिक्रि 

1 1000 1 100 760 76 1 100 760 76 

4 

प्रदेश सभा विशेष समिमतका 
सभापमत ि सदस्यहरुको 
क्षिता अमभबवृर्द् कायिक्रि 

6 3000 0 0 0 0 6 100 3000 100 

5 
विषयगत समिमतहरुको 
अधति प्रदेश अध्ययन भ्रिण 

6 3000 0 0 0 0 6 100 3000 100 

6 
संिाद केधरिा विज्ञहरुसंगको 
अधतिवक्रया कायिक्रि 

6 1800 2 33 197 11 6 100 1800 100 

7 

सिोकाििालाहरुसंग प्रदेश 
सभा ि गाउँ नगि सभाका 
बैठकका कायिविमि िामथको 
सिीक्षा 

4 2000 2 50 1000 50 4 100 2000 100 

8 संसदको प्रोफाईल मनिािण 1 1500 0 0 0 0 1 100 1500 100 

9 
सभािखु मनिासिा अमतमथ 

कक्ष मनिािण 
1 4000 0 0 0 0 1 100 4000 100 

1
0 

संसदीय समिमतका कायािलय 
अगामड सिािी पावकि ङ शेड 

मनिािण 
30 500 0 0 0 0 30 100 500 100 

1
1 

विषयगत समिमतहरुिा 
अमडयो िाईक्रोफोन मसष्टि 

जडान 
1 500 0 0 0 0 1 100 500 100 
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क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोस्रो चौिामसकसम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

1
2 

नेकपा संसदीय दलको 
कायािलयिा एम््लीफायि ि 

स्कीपि जडान 
1 100 1 100 76 76 1 100 100 100 

1
3 

उपसभािखु मनिासको 
संिचनात्िक सिुाि 

1 500 0 0 0 0 1 100 500 100 

1
4 

सभा भिन, संसदीय दलका 
कायािलयहरु, संसदीय 
समिमतका कायािलयहरु 

आददिा िंगिोगन 

5 500 0 0 0 0 5 100 500 100 

 
(स्रोतः प्रदेश सभा सन्चिालय ) 

 

तामलका नं. २.३, ब. शी. नं. २०२०००१२ को स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको प्रगमत विििण ि असाि 
िसाधतसम्िको अनिुान      (रु. हजाििा) 

क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

1 ई विमडङ तामलि 1 250 0 0 0 0 1 100 250 100 

2 
क्षिता विकास 
तामलि 

2 1000 0 0 0 0 2 100 1000 100 

3 

स्थानीय मनकाय ि 
प्रदेश सभा 
सन्चिालयका बीचिा 
अधतिवक्रया कायिक्रि 

4 2000 0 0 0 0 4 100 2000 100 
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क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

4 
न्जल्लािा रैिामसक 
समिक्षा कायिक्रि 

4 2000 0 0 0 0 4 100 2000 100 

5 

संसदीय कायिप्रवक्रया 
ि कायिपर्द्मतको 
अधतिप्रदेश संघीय / 
अध्ययन, अनसुधिान 
ि अिलोकन 
कायिक्रि 

7 3500 2 28.57 600 17.15 7 100 3500 100 

6 

प्रदेश सभाले गिेको 
कायिको रैिामसक 
सिीक्षा प्रसे मिट 

4 160 0 0 0 0 4 100 160 100 

7 

सन्चिालय परिसििा 
प्रहिी धयािेक मनिािण, 
गाडी पावकि ङ सेड 
मनिािण, जेनेिेटि 
हाउस मनिािण 

1 4500 0 0 0 0 1 100 4500 100 

8 
ने.का. संसदीय 
दलको कायािलयिा 
शौचालय मनिािण 

1 500 0 0 0 0 1 100 500 100 

9 भिन पावटिसन 2 200 0 0 0 0 2 100 200 100 

10 
सन्चिालय प्रदेश 
िाििा िेटल 
मडटेक्टि गेट मनिािण 

1 500 1 100 396 79.2 1 100 396 79.2 

 

(स्रोतः प्रदेश सभा सन्चिालय ) 

 

 

 



18 

 

तामलका नं.- २.४ आमथिक िषि २०७५/७६ िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७६ असाि िसाधतसम्िको खचि
                         (रु. हजाििा) 

ब.उ.शी.नं. बजेट शीषिक खदु बजेट  
असाि िसाधतसम्िको 

खचि  
प्रमतशत 

७०५२१२०१३ 
सभािखु उपसभािखुको पारिश्रमिक ि सवुििा 

(सन् चत कोषिामथ व्ययभाि हनुे चाल)ु 
३८०० 3511 92.40 

७०५२१२११३ चाल ु 190376 142900 75.06 

७०५२१२११४ पुजँीगत 122405 109194 89.21 

 

(स्रोतः प्रदेश सभा सन्चिालय ) 

तामलका नं. २.५ आमथिक िषि २०७६/७७ िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७६फागनु िसाधतसम्िको वित्तीय 
प्रगमत ि २०७७ असाि िसाधतसम्िको खचिको अनिुान (रु.हजाििा) 

 

 
2.११ िाजस्ि संकलनको विििण 

 प्रदेश सभािा िाजश्वको क्षेर नभएको | 

2.१२ विकास आयोजना तथा कायिक्रिहरुबाट मसन्जित िोजगािीको विििण 
 प्रदेश सभािा विकास मनिािण कायि नभएकोले िोजगािी मसजिना नभएको | 

2.१३ सिस्या तथा चनुौतीहरु 
 प्रदेश सभाको परिसि अत्यधतै साँघिुो भएका कािण बैठक सञ्चालन लगायत अधय विशेष सिािोहिा 

रावफक व्यिस्थापनिा कदठनाई भएको । 

ब.उ.शी.नं. बजेट शीषिक विमनयोन्जत 

बजेट 

 

दोस्रो चौिामसक 

सम्िको  

खचि 
 

प्रमतशत असाि 
िसाधतसम्िको  

अनिुामनत खचि % 

202000013 सभािखु ि उपसभािखुको 
पारिश्रमिक ि सवुििा (स. 
कोषिामथ व्ययभाि हनुे चाल)ु 

5391 3090 42.62 100 

202000113 प्रदेश सभा चाल ु 217363 85210 28.68 100 
202000114 प्रदेश सभा पुँजीगत 32340 2376 0.86 100 
202000123 प्रदेश सभा सन्चिालय चाल ु 71631 17453 18 100 
202000124 प्रदेश सभा सन्चिालय पुँजीगत 13749 864 2.87 100 

 जम्िा 340474 108993 32.01 100 

(स्रोतः प्रदेश सभा सन्चिालय ) 
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 पिुाना भिनहरु िहेका कािण ्लन्म्िङ, िायरिङ, मनिािण एिि ्ििित सम्भाि गरििहनपुने । 

 प्रदेश सभा सन्चिालयलाई प्रदेश सिकािका तफि बाट विमभध न संघ संस्थाहरुसँग सम्झौता गिी 
भिनहरु उपलधि गिाईएकोिा ती सम्झौताहरुको अमनन्श् चतताका कािण िैिामनक िाधयतािा 
सिस्या पैदा भई ती संघ संस्थाहरुको विमभन्न िागहरु पटक पटक आउन ेगिेको। 

 सन्चिालयका भिनहरु एउटै भिनिा नभई बस्तीका विमभन्न गल्लीहरुिा छरिएि िहेको कािण 
सिुक्षा चनुौती विद्यिान िहेको । 

 प्रहिी व्यािेक ि ियािदापालकहरुको मनिासको व्यिस्थापन गनि नसवकएको ।  

 प्रदेश सिकािबाट स्िीकृत अस्थायी दिबधदी अनसुाि कििचािीको पयािप्तता हनु नसकेकाले कायािलय 
व्यिस्थापनिा कदठनाई भएको । 

 
2.१४ सिस्या सिािानका लामग चामलएका कदिहरु 

 पिुाना भिनहरुिा आिश्यकता अनसुाि ्लम्बीङ, िायरिङ, मनिािण एिि ्ििित सम्भाि गरिएको 
 सन्चिालयका भिनहरु एउटै परिसिमभर नभई बस्तीका विमभन्न गल्लीहरुिा छरिएि िहेको हुँदा 

सिुक्षा चनुौती सिािान गनि केधरीय विद्यतुीय मनगिानी प्रणाली जडान कायि प्रवक्रयािा िहेको 
 प्रहिी धयािेक मनिािण कायि प्रवक्रयािा िहेको 
 ियािदापालकहरुको मनिासको उन्चत प्रबधि मिलाइएको 

 
2.१५ आगािी कायिददशा 

िध्यिकालीन खचि संिचना तथा िावषिक कायिक्रि कायािधियन गिी प्रदेश सभाको संचालन तथा 
सदुृढीकिणका लामग आिश्यक कदिहरु चाल्दै सन्चिालयले जनप्रमतमनमिहरुको भमूिकालाई उच्च 
बनाउने तथा सक्षि ि आिमुनक सन्चिालयको रुपिा विकास गने ददशातफि  अग्रसि िहने छ । 

2.16 मनष्कषि  

प्रदेश सभा तथा अधतगितका समिमतहरुले सम्पादन गने कायिहरु ियािददत ढिले व्यिस्थापन गिी यी 
कायिहरुलाई प्रशासमनक ि आमथिक रुपले व्यिन्स्थत गनि प्रदेश सभा सन्चिालयको संिैिामनक 
व्यिस्था अनरुुप नै जनिैरी, न्जम्िेिाि, प्रभािशाली ि ियािददत प्रदेश सभाको स्थापना गने, प्रदेश 
सभाको कानून मनिािण ि संसदीय मनगिानी गने कायिलाई प्रभािकािी बनाउने उदे्दश्यसवहत अगामड 
बढ्ने कुिािा प्रमतबर्द् छ । 
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परिच्छेद-३ 
प्रदेश लोक सेिा आयोग 

 

३.१. पषृ्ठभमूि 

नेपालको संवििानको भाग २३ िािा २४४ अनसुाि प्रत्येक प्रदेशिा लोक सेिा आयोग िहन े
संिैिामनक व्यिस्था भए बिोन्जि संघीय संसदबाट प्रदेश लोक सेिा आयोग ऐनको आिाि ि 
िापदण्ड २०७५ जािी भए पश् चात प्रदेश सभाबाट लोक सेिा आयोग ऐन २०७६ पारित भएको 
छ । उि ऐनको दफा ३ बिोन्जि आयोगका अध्यक्ष ि सदस्यको मनयनु्िका लामग िाननीय 
िखु्यिधरीज्यूको अध्यक्षतािा िहेको तीन सदस्यीय मसफारिस समिमतको मसफारिस बिोन्जि प्रदेश 
प्रिखुज्यूबाट आयोगका अध्यक्ष ि दइुि जना सदस्यको मनयनु्ि भएको छ । आयोगका अध्यक्षको 
पद तथा गोपनीयताको सपथ प्रदेश प्रिखुज्यूबाट ि सदस्यको सपथ ग्रहण आयोगका अध्यक्षबाट 
गिाउने व्यिस्था िहेको छ ।  सोही बिोन्जि अध्यक्षको सपथ ग्रहण २०७६।४।२८ गते भइि 
सोही ददन देन्ख प्रदेश लोक सेिा आयोग, प्रदेश नं. ५ को कायािलय बटुिलिा स चालन भएको 
छ।  

३.२. दीघिकालीन सोचः 

गणुस्तिीय सेिा प्रिाहका लामग सक्षि ि उच्च चरिर भएका जनशन्ि छनोट गिी प्रदेश सिकाि ि 
स्थानीय तहलाइि सशुासन प्रिर्द्िनिा सहयोग गने । 

३.३ उद्दशे्यः 
 िैज्ञामनक पिीक्षा पर्द्मतको समुनन्श् चत गने । 

 सिय सापेक्ष पाठयक्रि तजुििा गिी दक्ष उम्िेदिाि छनोट गने । 

 लोक सेिाका िूलभतू िाधयताः योग्यता, मनश् पक्षता ि स्िच्छतालाइि सदुृढ ि विश् िसनीय बनाउन े।  

३.४. िणनीमतहरु 
 प्रदेश लोक सेिा आयोग ऐन २०७६ को दफा ६१ ि ६२ िा व्यिस्था भए अनसुाि आयोगको 

मनयिािली, कायिविमि, िापदण्ड ि मनदेन्शका मनिािण तथा अद्यािमिक गदै जान े। 

 आयोगको लामग आिश्यक हनुे विमभध न विषय क्षरेका विज्ञको िोस्टि सूची तयाि गने । 

 प्रदेश मनजािती सेिा ि स्थानीय सिकािी सेिाका विमभध न तहका पदको पाठयक्रि मनिािण ि 
अद्यािमिक गदै जाने ।  

 आयोगको भौमतक पूिाििाि, जनशन्ि ि प्रविमिको विकास गदै आयोगको सक्षिता िवृर्द् गने । 

 लोक सेिा आयोगका िूलभतू िाधयता, योग्यता, मनष् पक्षता ि स्िच्छतालाइि सदुृढ ि विश् िसनीय 
बनाउने ।  
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 गणुस्तिीय सेिा प्रिाहका लामग सक्षि, चरिरिान ि सािान्जक उत्तिदावयत्ि बहन गनि सक्न े
जनशन्ि छनोट गने ।  

 प्रदेश सिकाि ि प्रदेश मभरका स्थानीय  तहहरुलाइि  सशुासनका लामग सहयोग  गने । 

 
३.५ आयोगको काि, कतिव्य ि अमिकािः   
प्रदेश लोक सेिा आयोग ऐन २०७६ को दफा ७ िा उल्लेख भए बिोन्जि यस आयोगका काि, कतिव्य ि 
अमिकाि देहाय बिोन्जि िहेका छन ्।  

 प्रदेश मनजािती सेिा ि स्थानीय सिकािी सेिाको पदिा मनयनु्िका लामग उपयिु उम्िेदिाि छनोट 
गनि पिीक्षा स चालन गनुि । 

 प्रदेश प्रहिी सेिा, प्रदेश अधय सिकािी सेिा ि संगदठत संस्थाको पदिा पदपूमतिका लामग मलइन े
मलन्खत परिक्षा स चालन गनुि । 

 प्रदेश मनजािती सेिा, अधय सिकािी सेिा ि स्थानीय सिकािी सेिाका पदिा बढुिा गदाि अपनाउन ु
पने सािाधय मसर्द्ाधतका विषयिा पिािशि ददन ु। 

 संगदठत संस्थाको सेिाका कििचािीहरुको सेिाका शति सम्बधिी कानून ि त्यस्तो सेिाको पदिा 
बढुिा िा विभागीय कायििाही गदाि अपनाउन ुपने सािाधय मसर्द्ाधतको विषयिा पिािशि ददन ु।  

 प्रदेश मनजािती सेिाको शति सम्बधिी विषयिा प्रदेश मनजािती सेिा िा पदिा मनयनु्ि, बढुिा ि 
विभागीय कायििाही गदाि अपनाउन ु पने मसर्द्ाधतको विषयिा ि प्रदेश सिकािी सेिाको पदिा ६ 
िवहना भधदा बढी सियका लामग मनयनु्ि गदाि उम्िेदिािको उपयिुताको विषयिा पिािशि ददन ु।  

 कुनै एक प्रकािको प्रदेश सिकािी सेिाको पदबाट अको प्रकािको प्रदेश सिकािी सेिाको पदिा िा 
अधय सिकािी सेिाबाट प्रदेश मनजािती सेिािा सरुिा िा बढुिा गदाि िा कुनै प्रदेशको सेिाको 
पदबाट प्रदेश मनजािती सेिाको पदिा सेिा परिितिन िा स्थानाधतिण गदाि उम्िेदिािको 
उपयिुताको विषयिा पिािशि ददन ु। 

 आयोगको पिािशि मलन ुनपने अिस्थाको पदिा बहाल िहेको कििचािीलाइि आयोगको पिािशि मलन ु
पने अिस्थाको पदिा स्थायी सरुिा िा बढुिा गनुि पने विषयिा ि प्रदेश सिकािी सेिाको ि स्थानीय 
सिकािी सेिाका कििचािीलाइि ददइने विभागीय सजायको विषयिा पिािशि ददन ु। 

३.६. काननुी तथा नीमतगत व्यिस्थाः 
  संवििानको भाग २३ िािा २४४ िा प्रदेश लोक सेिा आयोगको व्यिस्था  

  संघीय संसदबाट प्रदेश लोक सेिा आयोग ऐनको आिाि ि िापदण्ड २०७५  

  प्रदेश सभाबाट प्रदेश लोक सेिा आयोग ऐन २०७६  

  प्रदेश लोक सेिा आयोग मनयिािली २०७६  

  प्रदेश लोक सेिा आयोगको खचिको िापदण्ड २०७६ 
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३.७ संगठन संिचना तथा जनशन्ि 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तामलकानं.-३.१ दिबधदी ि पदपूमतिको अिस्था (िातहत कायािलय सिेत) 

क्र.स. पद सेिा सिूह शे्रणी/तह 
कुल दिबधदी 
संख्या 

पदपूमति 

संख्या 
रिि 

१ मन.सन्चि न्शक्षा प्रशासन अमिकृतस्ति दशौं १  ११ तह  

२ अमिकृत प्रशासन सा.प्रशासन अमिकृतस्ति सातौ १  ८ तह  

३ अमिकृत प्रशासन सा.प्रशासन अमिकृतस्ति छैठौं १   

!=clws[t:t/ ;ftf}+ -k|=_ –! 
@= clws[t:t/5}7f} -k|=_ –! 
#= clws[t:t/ 5}7f}+ -k|=÷n]vf_ –! 
$= clws[t:t/ 5}7f}+ -ljljw_ –! 
%= ;xfos:t/ kfFrf}+ -k|=_ –@ 
^= x=;=rf= >]0fLljxLg –! 
&= sf=;=>]0fLljxLg –@ 
 
 
 

!=clws[t:t/ cf7f}+ -lzIff÷lz=k|=_ –! 
@= ;xfos:t/ kfFrf}+ -k|=_ –! 
 
 
 

अध्यक्ष 

सदस्य 

सन्चि 

एघािौँ तह (प्रशासन)-1 

अमिकृतस्ति  

निौ तह (प्रशासन)-1 

प्रशासन नीमत मनयि तथा पिीक्षा 
शाखा 

पाठ्यक्रि मनिािण तथा शैन्क्षक 
योग्यता मनिाििण शाखा 

सदस्य 
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४ कम््यटुि अमिकृत विविि  अमिकृतस्ति छैठौं १   

५ लेखा अमिकृत प्रशासन लेखा अमिकृतस्ति छैठौं १   

६ सहायक  प्रशासन  सहायक पाँचौ ३ १ २  

७ ह.स.चा.   शे्रणी विहीन १ 0 १ 

७ का.स.   शे्रणी विहीन २ २  

जम्िा ११ ३  

 

३.८ सम्पादन भएका िहत्िपूणि कायिहरु 
 यस अिमििा आयोगले आफ्नो काि, कतिव्य ि भािी कायिददशा सम्िधििा लोक सेिा आयोग 

अनािनगि काठिाडौंसँग दईुिटा अधतिवक्रया तथा प्रदेश सिकािसँग एक ि प्रदेश कायािलय तथा 
स्थानीय तहहरुसँग तीनिटा अधतिवक्रया कायिक्रि गिी सझुािहरु संकलन गरििहेको । 

 आयोगले प्रदेश लोक सेिा आयोग मनयिािली, २०७६ तजुििा गिी कानून िस्यौदा कायिदल एिं 
अधय सिकोििालाको सझुाि मलई अन्धति रुप ददएको ि स्िीकृत भएको  

 आयोगले आफ्नो कायिसम्पादनको लामग विज्ञहरुको िोष्टि तयाि गरििहेको । 

 आयोगले कििचािी पदपूमतिका लामग पाठ्यक्रि मनिािण गने कायि प्रािम्भ गिेको । 

 आयोगको लामग आिश्यक जनशन्ि सवहतको संगठन संिचना स्िीकृमतका लामग िखु्यिधरी तथा 
िन्धरपरिषद्को कायािलयिा प्रस्ताि पेश गिेको ।  

 प्रदेशस्तििा पदपूमति गनुिपने विमभन्न सेिा, सिूह, उपसिूह ि तहका कििचािीको कायिविििण तथा 
शैन्क्षक योग्यता तोकी आयोगलाई उपलधि गिाइददन िखु्यिधरी तथा िन्धरपरिषद्को कायािलयिा 
अनिुोि गरिएको । 

 प्रदेश सिकािबाट िाग भएको िखत कििचािी पदपूमतिको प्रवक्रया प्रािम्भ गने गिी आयोगले तयािी 
गरििहेको । 

 कायािलयको िेिसाइट मनिािण भएको ि यसलाई अझ िढी सम्पन्न गने प्रवक्रयािा िहेको । 

 आयोगको कायिसञ्चालन िस्यौदा तयाि भएको । 

 प्रदेश मभरका निलपिासी रुपधदेही कवपलिस्त ु पाल्पा अघािखाँची दाङ बाँके ि िददिया गिी ८ 
न्जल्लािा कििचािी व्यिस्थापन सम्बधिी अधतिवक्रया सम्पन्न भएको । 

 आयोगले सिाचाि पर प्रकाशन गिेको । 

३.९ तयाि भएका ऐन, मनयिािली तथा कायिविमिको विििण 
 प्रदेश लोक सेिा आयोग मनयिािली, २०७६  

 आयोगको आचाि संवहता  

(श्रोतः प्रदेश लोक सेिा आयोग) 
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 प्रदेश लोक सेिा आयोगको पारिश्रमिक तथा दस्त ुसम्िधिी िापदण्ड, २०७६  

३.१० िावषिक नीमत तथा कायिक्रि ि बजेट ििव्यको प्रगमत विििण 
नीमत तथा कायिक्रि ि बजेट ििव्यको सियिा लोकसेिा आयोग गठन नभएकोले उल्लेख नगरिएको | 

 

तामलका नं. ३.2  स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको प्रगमत विििण ि असाि िसाधतसम्िको अनिुान (रु. हजाििा) 

क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिकलक्ष्य 
दोस्रो चौिामसक  सम्िको 

प्रगमत 
असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

1 
सीप विकास सम्बधिी 

कायिक्रि 
10 200   0 0   200 100 

2 

पाठ्यक्रि मनिािण सम्बधिी 
अधतिवक्रया 

गोष्ठी कायिशाला 
 1000   0 0   1000 100 

3 

विज्ञहरुको िोष्टि तयािी 
तथा मनयि कायिविमि 

िापदण्ड मनदेन्शका तजुििा 
 1000   400 40   1000 100 

4 
बलेुवटन तथा ब्रोसि तथा 

पसु्तक प्रकाशन 
 700   35 5   700 100 

5 रिि पदको िाग संकलन 12 200   0 0   200 100 

6 

िधरालय तथा िातहतका 
मनकाय तथा स्थानीय 
मनकायसंग अधतिवक्रया 
तथा कायिशाला गोष्ठी 

12 1200   888 74   1200 100 

7 

पदामिकािी तथा 
कििचािीको िैदेन्शक 

exposure भ्रिण सम्बधिी 
कायिक्रि 

1 500   0 0   500 100 

8 भ्रिण खचि कििचािी  400   124 31   400 100 

9 
विन्शष्ट व्यान्ि तथा 

प्रमतमनमििण्डलको भ्रिण 
खचि 

 400   126 31   400 100 
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तामलका नं.- ३.३ आमथिक िषि २०७६/७७ िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७७ फागनु िसाधतसम्िको 
वित्तीय प्रगमत ि २०७७ असाि िसाधतसम्िको खचिको अनिुान (रु. हजाििा ) 

 

३.११ िाजस्ि संकलनको विििण 

३.5.1 आमथिक िषि २०७६/७७ िा प्रदेश िाजस्ि संकलन विििण  

तामलका नं. ३.4 आमथिक िषि २०७६/७७ को दोश्रो चौिामसक सम्ि िाजस्ि संकलन विििण ि असाि 
िसाधतसम्िको संशोमित अनिुान    (रु. हजाििा) 

क्र.सं. शीषिक लक्ष्य प्राप्त िकि  

प्रमत
शत

 असाि िसाधतसम्िको संशोमित अनिुान 

 14229 22 22.00 100  

 

३.१२ सिस्या तथा चनुौतीहरु 
 जनशन्िको किी 
 पूिाििाि तथा बजेटको अपयािप्तता  

 मनजािती कििचािी ऐन मनयिहरु संघदेन्ख स्थानीय तहसम्ि मनिािण हनु िाँकी िहेकाले 
आयोगलाई कायितामलका मनिािण गिी पदपूमतिको काि गनि कदठनाइ भइिहेको 

३.१३ सिस्या सिािानका लामग चामलएका कदिहरु 
 आयोगको संगठन संिचना स्िीकृमतका लामग प्रदेश सिकािसिक्ष पेश गरिएको  

 प्राप्त बजेट बिोन्जिको सिािी सािन तथा िेमसनिी सािन सिेतका पिुाििािको व्यिस्था 
भइिहेको  

 प्रदेश सिकाि ि स्थानीय तहसंग अधतिवक्रया गोष्ठीको िाध्यिबाट प्रदेश तथा स्थानीय स्तििा 
कििचािी व्यिस्थापनका सम्िधििा छलफल गने ि सझुाि मलने ददने काि भइिहेको । 

३.१४ आगािी कायिददशा 
 आिश्यक सािन स्रोतको सिनु्चत प्रिधि गने,  

 सिय सापेक्ष पाठ्यक्रि तजुििा गने,  

ब.उ.शी.नं. बजेट 
शीषिक 

विमनयोन्जत 

बजेट 

फागनु िसाधत  

सम्िको खचि 

प्रमतशत असाि िसाधतसम्िको  

अनिुामनत खचि % 

6020000113 चाल ु 19839.00 7008.840 35.32 ८८.३९ 

602000011४ पुजँीगत 22495.00 19351.120 86.02 93.77 

 जम्िा 42334.00 26359.96 ६२.2६ ९१.२५ 

(स्रोतः प्रदेश लोक सेिा आयोग) 

 

 

(स्रोतः प्रदेश लोक सेिा आयोग) 
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 विज्ञ सिूहको िोष्टि मनिािण गने, 

 िैज्ञामनक पिीक्षा प्रणालीको समुनन्ितता गने,  

 सियको िाग बिोन्जिको दक्षता पवहचान गने, 

 लोक सेिाका िलुभतू िाधयता योग्यता, मनष्पक्षता ि स्िच्छतालाई सदुृढ ि विश्वसनीय बनाउने,  
 चसु्त, दरुुस्त, गणुस्तिीय सेिा प्रिाहका लामग सक्षि ि उच्च चरिर भएका जनशन्ि छनोट गदाि 

प्रदेश सिकाि ि प्रदेश मभरका स्थानीय सिकािलाई सशुासनका लामग सहयोग गदै सखुी नेपाली 
सिरृ्द् नेपाल मनिािणको सपनालाई साकाि बनाउन मनिधति प्रयत्नशील िहने । 

३.१५ मनष्कषि  
“नेपालको संवििान” को िािा  २४४ िा प्रदेशिा प्रदेश लोक सेिा अयोग िहने, प्रदेश लोक सेिा आयोगको 
गठन, काि, कतिव्य ि अमिकाि प्रदेश कानून बिोन्जि हनुे ि संघीय संसद्ले कानून बनाई आिाि ि 
िापदण्ड मनिाििण गने व्यिस्था िहेको छ ।प्रदेश सभाबाट पारित भई मिमत २०७६।२।२१ िा 
प्रिाणीकिण  भएको  प्रदेश लोक सेिा आयोग ऐन २०७६ को दफा ३ बिोन्जि प्रदेशिा लोक सेिा 
आयोगको गठन भई आयोगका अध्यक्षले सपथ ग्रहण गिी पदिहाली गिेसँगै प्रदेश लोक सेिा आयोगको 
कायािलय मिमत २०७६।४।२८ िा बटुिलिा स्थापना भएको छ ।  

प्रदेश लोक सेिा आयोगिा हाल अमिकृत ि सहायकस्ति कििचािी, हलकुा सिािी चालक तथा कायािलय 
सहयोगीसवहत जम्िा १० जना कििचािी कायिित िहेका छन ्। आयोगका लामग आिश्यक जनशन्ि ि 
संगठन तामलका स्िीकृमतका लामग प्रदेश सिकाििा पठाइएको छ । आिश्यकता अनसुाि प्रदेश सिकािलाई 
आयोगिा कििचािी पठाउन आयोगले अनिुोि गिेको छ । प्रदेश लोक सेिा आयोगको आमथिक िषि 
२०७६।७७ को कायिक्रिका िखु्य विषयहरुिा लोक सेिा आयोगसँग सिधिय गने, कायािलयको स्थापनािा 
आिश्यक फमनिचि, िेमसनिी सािानको व्यिस्था गने, मनयिािली, मनदेन्शका, आचािसंवहता तयािी गने, 

विज्ञहरुको िोष्टि तयाि गने, प्रदेश सिकाि ि िधरालयहरु ि कायािलयहरु एिं स्थानीय तहहरुसँग 
अधतिवक्रया गने, पाठ्यक्रि मनिािण ि शैन्क्षक योग्यता मनिाििण गनि गोष्ठी अधतिवक्रया गिी सझुाि मलने, 
िेिसाइट मनिािण गने, आयोगको िलेुवटन ि ब्रोसि प्रकाशन गने, पाठ्यक्रि मनिािण गने ि िाग बिोन्जि 
पदपूमतिका लामग पिीक्षाहरु सञ्चालन गनि पूिाििाि तयाि गने िहेका छन।् यसै आमथिक िषििा स्थापना भएको 
हुँदा आिश्यकताअनसुाि मनयिमभर िही कायिक्रि संशोिन गिी काि गदै जान सवकनेछ ।  
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परिच्छेद-४ 
िखु्यिधरी तथा िन्धरपरिषद्को कायािलय 

४.१ पषृ्ठभमूि 
प्रदेश सिकाि (कायिविभाजन) मनयिािली, २०७४ बिोन्जि िखु्यिधरी तथा िन्धरपरिषद्को कायािलय 
प्रदेशस्तिीय साििजमनक प्रशासनको प्रिखु मनकायको रुपिा िहेको छ। यस कायािलयले प्रदेश स्तिीय 
साििजमनक नीमत तजुििाको संयोजन गिी नीमत कायािधियनको अनगुिन सम्िधिी कायि गदिछ। प्रदेशबाट 
मनिािण हनुे कानून, वििेयक, अध्यादेश स्िीकृमतको प्रवक्रयालाई अगामड बढाउने मनयि तथा आदेश स्िीकृत 
गिी जािी गिाउने कायि गदिछ।  

यस कायािलयले प्रदेश सिकािका िधरालय एिि ्मनकायहरुबाट सम्पादन हनुे कायिहरुको िेखदेख, मनयधरण, 
मनिीक्षण, सिधिय तथा अनगुिन िूल्याङ्कनको कायि गदिछ। प्रदेशिा सशुासन प्रिर्द्िन, शासकीय सिुाि तथा 
भ्रष्टाचाि मनयधरण, िानि अमिकािको संिक्षण ि प्रिर्द्िन, प्रदेश स्तिीय प्रशासमनक, आमथिक, सािान्जक, 
िाजनीमतक, भौमतक पूिाििाि विकास तथा शान्धत सवु्यिस्थाको गमतविमि बािेिा जानकािी मलने तथा अनगुिन 
गने कायिहरु सिेत यस कायािलयबाट सम्पादन हनु ेगदिछन।  
 

४.2 दीघिकालीन सोच 
संवििानबिोन्जि प्रदेशको कायिकारिणी अमिकािको प्रयोग ि प्रदेशको सिवृर्द् तथा प्रदेशिासीको खसुीका 
मनमित्त अनकुुल िाताििण तयाि गने उत्कृष्ट मनकाय । 

4.3 ध्येय  
प्रदेशको साििजमनक नीमत तजुििा तथा मनणिय प्रवक्रयालाई तथ्यपिक तथा नमतजािूलक बनाउन ुि िाननीय 
िखु्यिधरीलाई कतिव्य ि न्जम्िेिािी सियिै, दक्षतापूणि एिि ्प्रभािकािी वहसािले िहन गनि सहयोग गनुि । 

4.4 लक्ष्य  
प्रदेश सिकाि (िन्धरपरिषद्)का मनणियहरुलाई तथ्यपिक एिि ्कानूनसम्ित गिाउन व्यिन्स्थत तरिकाले तथ्य 
तथा सूचनािा आिारित प्रस्तािहरु तयाि गनुि, गिाउन ु। 

 प्रदेश अधतगितका मनकायहरुको कायिप्रवक्रया तथा सेिा प्रिाहिा पािदन्शिता ि जिाफदेवहता समुनन्ित 
गदै सशुासन प्रिर्द्िन गनुि । 

 प्रदेशको सिवृर्द्का लामग विकास योजना, कायिक्रि तथा आयोजनाको तजुििा तथा कायािधियन हनु े
िाताििण सजृना गनुि ि विकास नमतजा हामसल गनि सिधिय, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गनुि  

4.5 उद्दशे्य  
 प्रदेश सिकाि (िन्धरपरिषद्) का मनणियहरुलाई तथ्यपिक एिि ्नमतजािूलक िनाउन,ु 

 प्रदेश सिकािका मनणियहरु प्रभािकािी रुपिा कायािधियन गनुि, गिाउन,ु 
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 प्रदेशको प्रशासनयधरलाई विश्वसनीय, परिणाििखुी, उत्तिदायी ि सक्षि बनाउनकुा साथै प्रदेशका 
संिचना ि जनशन्िको व्यिन्स्थत परिचालन गिी सेिा प्रिाहलाई प्रभािकािी िनाउन,ु 

 सदाचारिताको प्रिर्द्िन, प्रभािकािी काननुी व्यिस्था एिि ्शधुय सहनशीलतािाफि त भ्रष्टाचाि मनयधरण 
गनुि, 

 प्रदेशको सिवृर्द्का मनमित्त बढी प्रमतफलदायी विकास नीमत, योजना, कायिक्रि ि आयोजना तजुििा हनु े
िाताििण मसजिना गनुि, 

 विकास मनिािण कायिलाई सिधियात्िक रुपिा ि अनगुिन तथा िूल्याङ्कन प्रणालीको 
प्रभािकािीतािाफि त नमतजािूलक िनाउन,ु 

4.6 िणनीमत  
 प्रदेश सिकािका नीमत, मनणिय प्रवक्रयालाई आिश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क व्यिन्स्थत रुपिा उपलधि 

गिाइनेछ, 

 नीमत एिि ्मनणिय प्रवक्रयालाई विश्वसनीय िनाउन सहभामगतािूलक पर्द्मत अिलम्िन गरिनेछ,   

 विद्यतुीय शासन प्रणालीको विकास एिि ्विस्ताि गरिनेछ, 

 साििजमनक प्रशासनलाई स्िच्छ, सक्षि, मनष्पक्ष, पािदशी, जनउत्तिदायी िनाउन संस्थागत सदुृढीकिण 
गरिनेछ,  

 जनआकांक्षा ि जनगनुासो व्यिस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ, 

 साििजमनक सेिा प्रिाहको अनगुिन तथा िूल्याङ्कनलाई नमतजािूलक एिि ्प्रभािकािी बनाइनेछ , 

 िानि अमिकािको संिक्षण एिि ्प्रिर्द्िन हनुे िाताििण मसजिना गरिनछे,  

 िधरालयहरु, प्रिखु विकास आयोजनाहरु, सेिा प्रदायक मनकायहरु ि अधय मनकायहरुिा 
कायिसम्पादन सूचकिा आिारित नमतजािूलक व्यिस्थापन पर्द्मत लागू गरिनेछ, 

 भौमतक पूिाििाि विकासिा प्रभािकारिता अमभिृवर्द्का लामग सहकायि, सिधिय ि सहभामगतािूलक 
विमि अिलम्िन गरिनेछ । 

 मनणिय मनिािण एिि ्कायािधियनिा सहजीकिण ि एकरुपता कायि गनि एकीकृत तथ्याङ्क पर्द्मतको 
विकास गरिनेछ । 

4.7 कायिक्षरे 
प्रदेश नं. 5 प्रदेश सिकाि (कायिविभाजन) मनयिािली, 2074 अनसुाि यस कायािलयबाट सम्पादन हनु े
कायिहरू देहायबिोन्जि तोवकएका छन:्  

 प्रदेश िन्धरपरिषद् तथा िखु्यिधरीको कायािलयसम्िधिी  

 प्रदेशमभरको शासन व्यिस्थाको सािाधय मनदेशन, मनयधरण ि सञ्चालन  

 प्रदेश सिकािको कायिविभाजन तथा कायिसञ्चालन  

 प्रदेश सिकािको नीमत तजुििा, स्िीकृमत, कायािधियन, अनगुिन ि िूल्याङ्कन 
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 प्रदेश सिकािको कायिसम्पादन मनयिािली तजुििा ि कायािधियन 

 प्रदेश िधरालयहरुको कायिको सिधिय, सपुरििेक्षण, अनगुिन तथा िलु्याङ्कन ि मनयधरण 

 प्रदेश िन्धरपरिषद्का मनणियको कायािधियन ि अनगुिन 

 प्रदेश िन्धरपरिषदिा पेश हनु ेमनयि ि आदेशको तजुििा, स्िीकृमत तथा प्रिाणीकिण 

 प्रदेशमभरको िाजनीमतक, आमथिक, सािान्जक, शान्धत सवु्यिस्था एिि ् प्रशासमनक गमतविमिहरुको 
अद्यािमिक जानकािी ि सम्बोिन 

 िानि अमिकािको संिक्षण ि प्रिर्द्िन 

 सशुासन, भ्रष्टाचाि मनयधरण ि प्रशासन सिुाि 

 संिैिामनक मनकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेिा आयोग ि अधय संघीय तथा प्रादेन्शक आयोगसँगको 
सम्पकि  ि सिधिय 

 संघीय सिकािको स्िीकृमत बिोन्जि दिपक्षीय िा बहपुक्षीय स्तििा भएका सन्धि, सम्झौता िा सहिमत 
कायािधियन 

 प्रदेश प्रिखुको मनदेशन कायािधियन ि प्रमतिेदन 

 अधतिप्रदेश परिषद् ि संघ तथा अधय प्रदेश ि स्थानीय तहसँगको सिधिय ि अधतिसम्िधि 

 प्रदेशस्तिका आयोग तथा मनकायहरुको गठन एिि ्सञ्चालन ि पदामिकािीहरुको मनयनु्ि एिि ्सेिा, 
सवुििा सम्बधिी नीमत तथा कानूनको तजुििा ि कायािधियन 

 मनिािचन कायििा सहयोग ि सिधिय 

 प्रदेशस्तिीय िानि संशािन विकास योजना तजुििा ि कायािधियन 

 प्रदेश मनजािती सेिा ि अधय प्रदेश सिकािी सेिा सञ्चालन सम्बधिी नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुििा 
एिि ्कायािधियन ि अमभलेख व्यिस्थापन 

 प्रदेशस्तिका सिकािी मनकायको संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण ि व्यिस्थापन पिीक्षण 

 प्रदेशस्तिीय तामलि नीमत तथा िापदण्ड मनिाििण ि स्तिीकिण तथा िावष्ट्रय ि प्रदेशस्तिका तामलि 
केधरसँगको सम्पकि  एिि ्सिधिय 

 प्रदेशस्तििा साििजमनक सेिा वितिणको धयूनति िापदण्ड मनिाििण ि सेिाग्राही सधतवुष्ट सभेक्षण तथा 
सेिा प्रिाहको अनगुिन 

 गाउँपामलका ि नगिपामलकाको कििचािी ि कायािलयको व्यिस्था सम्िधिी कानून तजुििा   

4.8 काननुी तथा नीमतगत व्यिस्थाहरु  

४.८.१ प्रदेश सिकाि अधतगितका िधरालय तथा मनकायहरुले अिलम्िन गने सिवष्टगत नीमत तथा 
कानून 

प्रदेश नं. ५ प्रदेश सिकाि अधतगितका िधरालय तथा मनकायहरुले आफ्नो छुटै्ट विन्शष्ट नीमत तथा कानूनका 
अमतरिि िूलत: देहायका नीमत तथा कानूनको अमिनिा िही आफ्नो मनयमित कायि सम्पादन गदै आएका 
छन ्। 
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 नेपालको संवििान 

 मनजािमत सेिा ऐन¸ २०४९  

 सशुासन सञ्चालन तथा व्यिस्थापन ऐन¸ 2064 

 मनजािती सेिा मनयिािली¸ 2050 

 सशुासन सञ्चालन तथा व्यिस्थापन मनयिािली¸ २०६५ 

 प्रदेश सिकाि (कायिसम्पादन) मनयिािली¸  2074 

 साििजमनक खरिद ऐन¸ 2063 

 साििजमनक खरिद मनयिािली¸ 2064 

 नेपाल सिकािबाट स्िीकृत कायि विस्ततृीकिण प्रमतिेदन, २०७४ 

 प्रदेश सिकाि (कायि विभाजन) मनयिािली, २०७४,  

 प्रदेश सिकाि (कायिसम्पादन) मनयिािली, २०७४  

 प्रदेश साििजमनक खरिदसम्बधिी अधतरिि व्यिस्था गनि बनेको कायिविमि¸ 2075 

 नेपाल सिकािबाट स्िीकृत कायि विस्ततृीकिण प्रमतिेदन¸ 2074 

 प्रदेश नं. ५ साििजमनक खचिको िापदण्ड¸ कायिविमि ि िीतव्यवयतासम्बधिी मनदेन्शका¸ 2075 

 प्रदेश सिकािको नीमत तथा कायिक्रि ि बजेट  

4.8.2 यस कायािलयले अिलम्िन गने विन्शष्ट नीमत तथा कानून  

यस कायािलयले ४.८.१ िा उल्लेन्खत नीमत तथा कानूनको अमतरिि आफ्नो कायि सम्पादनिा अिलम्बन 
गने विन्शष्ट नीमत तथा कानूनहरु मनम्नानसुाि िहेका छन ्। 

 कििचािी सिायोजन ऐन¸ 2075 

 स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन २०७४ 

 प्रदेश सेिाका कििचािी व्यिस्थापन कायिविमि 2075 

 िखु्यिधरी ग्रािीण विकास कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि 2075 

 अधति सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन 2074 

 प्रदेश नं. ५ आमथिक सािान्जक विकासको न्स्थमत पर 

यसका अमतरिि गठन आदेशहरु, नेपाल सिकाि िन्धरपरिषद्का मनणियहरु, प्रदेश सभाका मनणियहरु, 
प्रदेश सिकाि िन्धरपरिषद्का मनणियहरु आदद।  
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४.9 संगठन संिचना तथा जनशन्ि 

४.9.१ िधरालयको संगठन संिचना 

 

 

तामलकानं.-४.१ दिबधदी ि पदपूमतिको अिस्था 
पद सेिा तथा सिूह शे्रणी/तह दिबधदी पदपूमति रिि कैवफयत 

प्रिखु सन्चि प्रशासन िा.प. विन्शष्ट 1 1 0   

सन्चि प्रशासन िा.प. प्रथि 2 1 1   

सन्चि धयाय, कानून िा.प. प्रथि 1 1 0   
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उपसन्चि प्रशासन,सा.प्र. िा.प. दितीय 7 1 6   

उपसन्चि धयाय,कानून िा.प. दितीय 1 0 1   

शाखा अमिकृत 

(सातौं/आठौं) 
प्रशासन,सा.प्र. िा.प. ततृीय 8 4 4 

१ जना तथ्याङ्क 

 अमिकृत सिेत  

लेखा अमिकृत 

(सातौं/आठौं) 
प्रशासन,लेखा िा.प. ततृीय 1 1 0   

कम््यटुि अमिकृत 

(सातौं/आठौं) 
विविि िा.प. ततृीय 1 0 1   

नायि सधुबा 
(स.पाचौं/अ.छैटौं) 

प्रशासन,सा.प्र. िा.प. अनं. प्रथि 10 ९ १   

कम््यटुि अपिेटि 

(स.पाचौं/अ.छैटौं) 
विविि िा.प. अनं. प्रथि 4 ३ १   

खरिदाि 

(स.चौथो/पाचौं) 
प्रशासन,सा.प्र. िा.प. अनं. दितीय 2 १ १ 

 

सह लेखापाल प्रशासन,लेखा िा.प. अनं. दितीय 1 1 0   

हलकुा सिािी चालक सिािी चालक शे्रणीविहीन ६ ५ १ 
 

कायािलय  सहयोगी   शे्रणीविहीन 7 7 0 किाि (७) 
 

जम्िा  52 ३५ १७  

 

 

तामलकानं.-४.२ प्रदेशको दिबधदी ि पदपूमति ि कििचािी सिायोजनको अिस्था 
मस. 
न. 

विििण जम्िा 
दिबधदी 

सिायोजन 
पदस्थापन 

रिि 
दिबधदी 

पदपमुति 
प्रमतशत 

कैवफयत 

1 प्राविमिक सेिा तफि  1128 84६ 2८२ 75.००  

2. अप्राविमिक सेिा तफि  599 504 ९५ ८४.१४  

3. स्िास्थ्य सेिा 875 ३९५ 4८० ४५.१५  

4. शे्रणी विहीन कििचािी 1336 642 694 48.0६  

जम्िा 3938 23८७ 15५१ 6०.६२  

 

(श्रोतः िखु्यिधरी तथा िन्धरपरिषद्को कायािलय) 
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४.१० तयाि भएका ऐन, मनयिािली तथा कायिविमिको विििण 
यो आमथिक िषिको दोस्रा चौिामसक अिमिसम्ििा  बनेका ऐन, मनयिािली तथा कायिविमिहरुः 

क्र.स                 ऐन, मनयि, कायिविमि कैवफयत 

१ प्रदेशको अमभलेख संिक्षण सम्बधििा व्यिस्था गनि बनेको वििेयक, २०७६ ०७६।०६।०१ िा 
प्रिाणीकिण 

२ प्ररदेश नं ५ अधतगितका स्थानीय तहका पदामिकािी तथा सदस्यको सवुििासम्िधिी ऐन, 

२०७५ लाई संसोिन गनि बनकेो वििेयक 

०७६।०६।०१ िा 
प्रिाणीकिण 

३ प्रदेश नं ५ प्रदेश सभाका पदामिकािी तथा सदस्यको पारिश्रमिक ि सवुििा सम्बधिी ऐन, 

२०७५ लाई संशोिन गनि बनेको वििेयक  
०७६।०६।०५ िा 
प्रिाणीकिण 

४ सशुासनको प्रत्याभमूत सम्बधििा व्यिस्था गनि बनेको वििेयक संसदिा विचािािीन 

५ स्थानीय तहका पदामिकािी तथा सदस्यहरुले पाउने सवुििा सम्बधिी कानूनिा संसोिन ि 
एकीकिण गनि बनेको वििेयक,2076 

संसदिा पेश 

६ प्रदेश लोक सेिा आयोगका पदामिकािीहरुको सेिा, शति ि सवुििा सम्बधििा व्यिस्था 
गनि बनेको वििेयक, २०७६ 

संसदिा पेश 

७ प्रदेश नं. ५ को अनदुान व्यिस्थापन एकीकृत िागिदशिन, २०७६ िन्धरपरिषदबाट स्िीकृत 

८ प्रदेश पूिाििाि विकास प्रामिकिण (गठन तथा कायिसञ्चालन ) आदेश, २०७६ िन्धरपरिषदबाट स्िीकृत 

 
४.11 िावषिक नीमत तथा कायिक्रि ि बजेट ििव्यको प्रगमत विििण 

नीमत/बजेटको  
बुदँा नं. 

 

नीमत तथा कायिक्रि लक्ष्य प्रामप्तको विद्यिान अिस्था 

103 प्रदेशको विकासका लामग िहत्िपूणि ठामनएका बढीिा दश िटा 
प्रादेन्शक गौििका आयोजनाहरु छनोट गिी कायािधियन गदै 
लमगनेछ। रतुगमतिा विशेष िहत्िका पूिाििाि विकास गनि 
अमिकाि सम्पन्न पूिाििाि विकास प्रामिकिण स्थापना गरिनेछ। 
पूिाििाि विकास परियोजना संचालन गने आयोजना िा कायािलय 
प्रिखुसँग कायि सम्पादन किाि गरिनेछ। 

रतु गमतिा विशेष िहत्िका पूिाििाि 
विकास गनि अमिकाि सम्पन्न पूिाििाि 
विकास प्रामिकिण स्थापना भएको । 
प्रदेश गौििको आयोजना छनोटको लामग 
प्रदेश योजना आयोगबाट तयािी 
भइिहेको । 

107 प्रदेश योजना आयोग अधतगित प्रदेश परियोजना बैँक स्थापना 
गरिनेछ। जनप्रमतमनमि तथा जनस्तिबाट प्रस्ताि भएका 
परियोजनाहरुलाई परियोजना बैंकिा दताि गिी आिश्यक 
प्रािन्म्भक अध्ययनपिात ्लगानी गनि उपयिु हनेु ठहि भएिा 
प्राथमिकता तोकेि परियोजनाहरु कायािधियन गदै जाने नीमत 
मलइनेछ। 

प्रदेश योजना आयोग अधतगित प्रदेश 
परियोजना बैँक स्थापनाको चिणिा 
िहेको । 

142/163 काननुी व्यिस्था गिी प्रदेशको नीमत मनिािणिा मथंक ट्यांकको काननुी व्यिस्था गिी प्रदेशको नीमत 
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नीमत/बजेटको  
बुदँा नं. 

 

नीमत तथा कायिक्रि लक्ष्य प्रामप्तको विद्यिान अिस्था 

रुपिा प्रदेश योजना आयोगको संस्थागत सदुृढीकिण गरिनेछ। 

 
मनिािणिा मथंक ट्याकंको रुपिा प्रदेश 
योजना आयोगको संस्थागत सदुृढीकिण 
भएको। प्रदेश योजना आयोग गठन 
आदेश संसोिन गिी आयोगको छुटै्ट 
सन्चिालय स्थापना भएको । 

143 सूचना शन्ि हो, तथ्याङ्क शन्िको स्रोत हो भन्ने तथ्यलाई 
हृदयंगि गिी प्रदेशको तथ्यांकको व्यिस्थापनका लामग 
संिचनागत व्यिस्था गरिनेछ। आिािभतू तथ्यांकका लामग अधय 
मनकायिा आन्श्रत हनु ुनपने अिस्था सजृना गरिनेछ। 

तथ्याकंको व्यिस्थापनका लामग 
संिचनागत व्यिस्थाको आिश्यकताको 
विषयिा तयािी भइिहेको । 

148 गरििीको िाििा पिेका घिपरििािहरुलाई लन्क्षत गिी 
उनीहरुलाई न्शक्षा, स्िास्थ्य, सािान्जक सिुक्षा, 
आयआजिनलगायतका कायिक्रिका िाध्यिबाट गरिबीबाट ििु 
गने उदे्दश्य मलई चाल ुआमथिक िषििा ३५ गाउँपामलकािा 
संचामलत िखु्यिधरी ग्रािीण विकास कायिक्रिलाई आमथिक िषि 
२०७६/७७ िा सबै गाउँपामलकािा विस्ताि गरिनेछ। 

िखु्यिधरी ग्रािीण विकास कायिक्रिलाई 
सबै गाउँपामलकािा विस्ताि गरिएको। 
सबै गाउँपामलकािा उि कायिक्रिको 
लामग विमनयोन्जत बजेट विशेष 
अनदुानको रुपिा सबै स्थानीय तहिा 
पठाइएको । 

150 सबै स्थानीय तहबाट पारित भएका कानूनको संकलन, 

अमभलेखांकन ि विश्लषेण गिी सोका आिाििा स्थानीय तहलाई 
आिश्यक सझुाि ददने व्यिस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तहका 
धयावयक समिमतहरुको क्षिता अमभिवृर्द्का लामग कायिक्रि 
संचालन गरिनेछ। 

स्थानीय तहका धयावयक समिमतहरुको 
क्षिता अमभिवृर्द्का लामग रुपधदेही, 
निलपिासी, कवपलिस्त,ु अघािखाची, 
्यूठान ि िोल्पाका न्जल्लाका धयावयक 
समिमतहरुको क्षिता अमभिवृर्द् गरिएको  

151 

न्जल्ला सिधिय समिमतलाई अनगुिन ि सिधियको प्रभािकािी 
इकाईको रुपिा विकास गरिनेछ। 

न्जल्ला सिधिय समिमतलाई अनगुिन ि 
सिधियको प्रभािकािी इकाईको रुपिा 
विकास गने प्रयास भएको । प्रदेशको 
नीमत कायिक्रि अनगुिनको न्जम्िा 
न्ज.स.स लाई ददई संस्थागत गने प्रयास 
गरिएको । 

163/164 

सिकािी सेिाका पदामिकािी एिि ्कििचािीहरुिा सदाचारिताको 
विकासका लामग प्रदेशको सदाचारिता नीमत तजुििा गिी 
कायािधियन गरिनेछ। प्रदेश सशुासन सम्बधिी कानून तजुििा 
गिी प्रदेश सिकािबाट गरिनेछ। प्रदेश सशुासन सम्बधिी कानून 
तजुििा गिी प्रदेश सिकािबाट गरिने वक्रयाकलाप तथा खचिलाई 
पािदशी बनाइनेछ। भ्रष्टाचाि ि अमनयमिततालाई कडाईका साथ 
मनगिानी ि दन्ण्डत गरिनेछ। 

प्रदेश सशुासन सम्बधिी कानून तजुििा 
भई संसदिा पेश भएको । भ्रष्टाचाि ि 
अमनयमिततालाई कडाईका साथ मनगिानी 
ि दन्ण्डत गनि िातहतका 
कायािलयहरुको अनगुिन बढाइएको । 
अन्ख्तयाि दरुुपयोग अनसुधिान आयोग 
तथा िावष्ट्रय सतकि ता केधरबाट प्राप्त 
उजिुी उपि छानविन गने ि उि 
मनकायहरुलाई प्रमतिेदन पेश  गने 
गरिएको । 

164/165 प्रदेश लोकसेिा आयोग गठन गिी आगािी िषि प्रदेश ि स्थानीय प्रदेश लोक सेिा आयोग गठन भई 
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नीमत/बजेटको  
बुदँा नं. 

 

नीमत तथा कायिक्रि लक्ष्य प्रामप्तको विद्यिान अिस्था 

तहिा कििचािी पदपूमति गिी कििचािी सम्बधििा देन्खएको 
सिस्या सिािान गरिनेछ। प्रदेश सिकािी सेिासम्बधिी कानून 
तजुििा गरिनेछ। प्रदेशका सबै मनकायको संगठन तथा 
व्यिस्थापन सिेक्षण सम्पन्न गरिनेछ। 

संगठनात्िक संिचना तयाि भएको। 
प्रदेश सिकािी सेिासम्बधिी कानून 
तजुििा भइिहेको । प्रदेशका सबै 
मनकायको संगठन तथा व्यिस्थापन 
सिेक्षण सम्पन्न गनि तयािी भएको । 

165/166 कििचािीिा उच्च िनोबलसवहत कायि गने िाताििण तयाि गिी 
उन्चत प्रोत्साहन गरिनेछ। कििचािीहरुको क्षिता अमभिवृर्द्का 
लामग प्रदेशिा प्रन्शक्षण केधर स्थापना गिी संचालन गरिनेछ। 
प्रदेश सेिािा प्रिेश गने सम्पूणि कििचािीहरुलाई आिािभतू 
तामलि ददइनेछ। 

कििचािीहरुको क्षिता अमभिवृर्द्का लामग 
नेपालगञ्जिा िहेको ग्रािीण विकास 
प्रन्शक्षण केधरको स्तिोन्नमत भइिहेको । 

16६ नेपालको संवििानको अनसूुची ६, ७ ि ९ तथा कायि 
विस्ततृीकिणबाट प्रदेशलाई प्राप्त अमिकाि तथा न्जम्िेिािी पूिा 
गनि सक्ने गिी आिश्यक आमथिक स्रोत, संगठन संिचना ि 
जनशन्ि विकासको कायियोजना तयाि गिी अन्घ बढाइनेछ। 
यसका लामग आिश्यकता अनसुाि नेपाल सिकाि तथा स्थानीय 
सिकािहरुसँग आिश्यक सिधिय ि सहकायि 
गरिनेछ।संवििानको िािा २३३ अनसुाि प्रदेशहरुबीच अनभुि 
तथा सहयोग आदान प्रदानको प्रकृयालाई सिेत अन्घ 
बढाइनेछ। 

नेपाल सिकाि तथा स्थानीय 
सिकािहरुसँग आिश्यक सिधिय ि 
सहकायि भइिहेको । प्रदेश सिधिय 
परिषदको तेश्रो बैठक यसै आमथिक 
िषििा सम्पन्न भई मनणियहरु कायािधियन 
भइिहेको।प्रदेशको तफि बाट अधतिप्रदेश 
परिषद, िावष्ट्रय विकास सिस्या सििान 
समिमत लगायतका संयधरहरुिा प्रदेश 
तथा स्थानीय सिस्याहरु प्रस्ततु गरिएको  

 

तामलका नं. ४.३ स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको प्रगमत विििण ि असाि िसाधतसम्िको अनिुान(िखु्य िखु्य 
कायिक्रिहरु) 

(रु.हजाििा) 

क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

परििाण बजेट परििाण 
परििाण 

% 
बजेट 

बजेट 
खचि 
% 

परििाण 
परििाण 

% 
बजेट 

बजेट 
खचि 
% 

१. कििचािी तामलि २५० ५००० ७ ३ १५० ३ १० ४ २५० ५ 

२. 
आयोजना व्यिस्थापन 
सूचना प्रणालीको 
विकास 

१ १९०० ० ० ० ० ० ० ० ० 

३. 

प्रादेन्शक एिि ्िावष्टय 
गौििका 
आयोजनाहरुको 
सिीक्षा 

३ ६०० ० ० ० ० ० ० ० ० 

 

(श्रोतःिखु्यिधरी तथा िन्धरपरिषदको 
कायािलय.............िधरालय) 
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क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

परििाण बजेट परििाण 
परििाण 

% 
बजेट 

बजेट 
खचि 
% 

परििाण 
परििाण 

% 
बजेट 

बजेट 
खचि 
% 

४ 
सेिाग्राही सधतवुष्ट 
सिेक्षण 

१२ १५०० ० ० ० ० २ १७ २५० १७ 

५ 

विकास 
आयोजनाहरुको 
कायािधियन 
अिस्थाको अनगुिन 

१५ १५०० १ ७ १०८ ७ २ १३ १२० ८ 

६ 

प्रदेशस्तिका 
मनकायहरुको संगठन 
तथा व्यिस्थापन 
सिेक्षण ि 
व्यिस्थापन पिीक्षण 

१ ११००   १६६ १५   ५०० ४५ 

७ 
प्रदेश सिधिय 
परिषद्को िैठक 

२ ४०००   १८४० ४६    ४६ 

८ 

प्रदेश ि स्थानीय 
तहहरुविच कानून 
मनिािणिा सािञ्जस्यता 
कायि गनि 
अधतिक्रीया, छलफल 
तथा अमभिूखीकिण 

१२ १२०० ८ ६६.६७ ८०९ ६७ १० ८३ १००० ८३ 

९ 

धयावयक समिमतका 
पदामिकािी तथा 
कििचािीहरुका लामग 
धयावयक कायिविमि 
सम्बधिी क्षिता 
विकास कायिक्रि 

१३ १३०० १२ ९२ १२९० ९९.२ १२ ९२.३१ १२९० ९९.२ 

१० 
प्राप्त उजिुी छानिीन 
तथा कल सेधटि 
सञ्चालन 

३ १६०० ० ० ० ० ० ० ० ० 

११ 
िखु्यिधरी ग्रािीण 
विकास कायिक्रि 

८६ २५१०० ४१ ४८ १२१३१ ४८ ८२ ९५ २४०९६ ९६ 

१२ 

कायािलय भिन, 
िखु्यिधरी मनिास ि 
कििचािी मनिास 
भिनको सिुाि 

 ९०००   ४९२ ५   १००० ११ 

(स्रोतः िखु्यिधरी तथा िन्धरपरिषद्को कायािलय) 
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तामलका नं. ४.४ आमथिक िषि 207५/7६ िा विमनयोन्जत बजेट तथा असाििसाधतसम्िको वित्तीय प्रगमतको 
विििण         (रु. हजाििा) 

विििण कुल बजेट खचि खचि प्रमतशत 

चाल ु

 

2503.53  2000.32  79.9  

पुजँीगत 

 

1226.50  1026.29  83.67  

कुल 3730.03  3026.61  81.78  

 

 

 

तामलका नं. ४.५ आमथिक िषि २०७6/७7 िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७6 फागनु िसाधतसम्िको वित्तीय 
प्रगमत ि २०७७ असाि िसाधतसम्िको खचिको अनिुान रु. हजाििा 

 

 

४.१२ िाजस्ि संकलनको विििण 
िखु्यिधरी तथा िन्धरपरिषदको कायािलय िाजस्ि संकलन गने कायािलय नभएकोले िाजस्ि संकलन 
नभएको।  

४.13 विकास आयोजना तथा कायिक्रिहरुबाट मसन्जित िोजगािीको विििण 
प्रदेशका ७३ िटै गाउँस्थानीय तहहरुिा िखु्यिधरी ग्रािीण विकास कायिक्रि सञ्चालन गिी गरिबीको  
िेखािमुन िहेका जनताहरुलाई जीिनस्तििा सिुाि हनुे गिी कायिक्रि सञ्चालन गरिएको ।आयिलुक ि सीप 
िलुक विमभन्न कायिक्रिहरु सञ्चालन गरिएको ।प्रदेश संन्चतकोषबाट खचि हनुे गिी प्रत्यक्ष रुपिा 26 
जनालाई अमिकृत स्तिको सवुििा ददने गिी सहजकतािको रुपिा मनयिु ददई िोजगाि प्रिर्द्िनिा सहयोग 
भएको । 

क्र.सं. बजेट शीषिक विमनयोन्जत बजेट 

 

फागनु िसाधतसम्िको खचि 

(दोस्रो चौिामसकसम्िको) 

वित्तीय प्रगमत % असाि 
िसाधतसम्िको 
खचि अनिुान 

१ चाल ु १५९१०० ५५३२८ ३४.७७ ९० 

२ पुजँीगत ४२३०० ७७०८ १८.२२ ८५ 

३ कुल जम्िा २०१२०० ६३०३६ ३१.२९ ८८ 

(स्रोतः िखु्यिधरी तथा िन्धरपरिषद्को कायािलय.) 

 

 

(स्रोतः िखु्यिधरी तथा िन्धरपरिषद्को कायािलय.) 
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४.14 सिस्या तथा चनुौतीहरु 
प्रदेश सिकाि संचालनको प्रािम्भदेन्ख नै िखु्य रुपिा देखापिेका जनशन्ि अभाि, भौमतक एिं वित्तीय सािन 
ि स्रोतको धयूनता िहेको छ। प्रदेश सिकाि नयाँ संिचना भएकोले प्रभािकािी सेिा प्रिाह ि 
कायिसम्पादनिािा  आि जनिानसिा यसको आिश्यकता ि िहत्ि स्थावपत गनुिपने चनुौती छ। साथै संघीय 
शासन प्रणालीिा तहगत सिकािहरु बीचिा सिधिय ि सधतलुन कायि गनि प्रदेश सिकािले मनिािह गनुिपने 
भमूिका सिेत चनुौतीपूणि छ। सियिै संघीय कानूनहरु प्राप्त नभएका, विकास आयोजनाहरु संचालनका लामग 
आिश्यक पूिाििाि, जनशन्ि ि स्रोत प्रयाप्त िारािा प्राप्त नहनु,ु आफ्नै स्रोतको धयूनताको कािण संघीय 
सिकाििा मनभिि िहनपुने अिस्थाको कािणले स्रोत व्यिस्थापनको चनुौती छ। संघीय शासन प्रणाली 
तलुनात्िक रुपिा खन्चिलो प्रणाली भएको ि यसबाट जनतािा प्रणालीप्रमत नकािात्िक भािनाको विकास 
हनुसक्ने सम्भािनालाई सेिा प्रिाहको िाध्यिबाट न्चदै शासन प्रणालीप्रमत सकािात्िक भािनाको विकास गनुि 
चनुौतीपूणि छ। िावष्ट्रय आिश्यकता बिोन्जि तीन िटै तहका सिकािहरुले संचालन गने विकास मनिािण एिं 
सेिा प्रिाहका वक्रयाकलापहरुिा सािञ्जस्ता ल्याई दोहोिोपन कायि नहनुे गिी संचालन गनुिपने चनुौती छ। 
नयाँ संिचनाका कािण पूणि व्यिन्स्थत हनु नसकेका प्रशासकीय संिचनाहरुलाई प्रविमििैरी ि व्यिन्स्थत गिी 
सेिा प्रिाहिा सिुाि ल्याउनपुने चनुौती छ। संवििान बिोन्जि साझा अमिकाि सूचीिा िहेका विषयहरुलाई 
खण्डीकिण गिी प्रदेशले प्राप्त गने अमिकािहरुको अभ्यासको आिाि प्राप्त गनुिपने चनुौती छ। बढ्दो भ्रष्टाचाि 
मनयधरण गिी सशुासन कायि गने ि िाज्यले मलएको भ्रष्टाचािप्रमतको शधुय सहनशीलताको नीमतलाई 
आत्िसात गिी ददगो विकासका लक्ष्य एिं िाष्ट्रको दीघिकालीन सोचबिोन्जि प्रदेशको सिरृ्द् प्रदेश, खसुी 
जनताको लक्ष्य हामसल गनुि चनौतीपूणि छ।   

४.15 सिस्या सिािानका लामग चामलएका कदिहरु 
प्रचमलत नेपालको संवििान, नेपाल सिकािको कायिविस्ततृीकिण  प्रमतिेदन, प्रदेश सिकािको कायिविभाजन 
मनयिािली, आिमिक योजना, नीमत तथा कायिक्रि ि बजेटले मनदेन्शत गिेका विषयहरुलाई यस कायािलयले 
आत्िसात गिेको छ । सोही अनसुाि कायिसम्पादनिा आईपिेका सिस्याहरुलाई सििान गने गिी कायि 
गरििहेको छ । 

४.16 आगािी कायिददशा 
 प्रभािकािी/नमतजािलुक अनगुिन प्रणालीको विकास गने । 

 तहगत सिधियको ढाचँा मनिाििण गिी कायािधियन गने । 

 आयोजना तथा कायिक्रििा दोहोिोपना हनु नददन ेसंयधर विकास गने । 

 स्रोतको धयूनता पूमतिको लामग िाजस्िको दायिा विस्ताि  गनि आिश्यक िणनीमत अिलम्बन गने। 

 धयून स्रोतको प्रभािकािी/ मितव्ययी ि पािदशी परिचालन गने । 

 प्रदेश मभरको शासन व्यिस्थाको मनदेशन, मनयधरण ि सञ्चालन कायिलाई प्रभािकािी बनाउने । 

 प्रदेशको विकास, सिवृर्द्, सशुासन ि सेिा प्रिाहलाई प्रभाकािी बनाउदै सिरृ्द् प्रदेश खसुी जनताको 
सोचलाई साकाि बनाउने कायिददशा िहेको छ । 
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परिच्छेद-५ 
आधतरिक िामिला तथा कानून िधरालय 

 

5.1 पषृ्ठभमूि 
नेपालको संवििान बिोन्जि प्रदेश सिकाि गठन भई प्रदेश सिकाि (कायि विभाजन) मनयिािली २०७४ ले 
यस िधरालयलाई िूलतः प्रदेश नं. ५ िा शान्धत सिुक्षा, काननुी िाय तथा पिािशि, आिश्यक कानूनको 
मनिािण ि सूचना तथा सञ्चाि के्षरको न्जम्िेिािी सनु्म्पएको छ । सोही संिैिामनक व्यिस्था बिोन्जि प्रदेश 
नं. ५ िा मिमत २०७४ साल फागनु ३ गते आधतरिक िामिला तथा कानून िधरालयको स्थापना भई 
कायाििम्भ भएको छ ।प्रदेशको शान्धत सिुक्षा ि सवु्यिस्था सम्बधिी नीमत,  कानून, िापदण्ड ि योजना तजुििा 
तथा कायािधियन,  मनयिन,  मनदेशन,  सपुरििेक्षण,  िूल्याङ्कन ि प्रमतिेदनका साथै कानून, धयाय तथा प्रदेश सभा 
िामिला लगायत संघसँगको सिधिय ि सहकायि गनुि यस िधरालयको िखु्य दावयत्ि हो। प्रदेश प्रशासनको 
सञ्चालन, व्यिस्थापन ि सिधियिा प्रभािकारिता कायि गिी सशुासन प्रिर्द्िन गनि िधरालय प्रमतिर्द् छ। 

5.2 दीघिकालीन सोच 
शाधत, सिुन्क्षत ि प्रविमििैरी प्रदेश ि खसुी जनता । 

5.3 उद्दशे्य 
 नेपालको संवििान तथा अधय कानूनिािा प्रत्याभतू नागिीक स्ितधरता, िौमलक हक तथा िानि 

अमिकाि लगायतका लोकतान्धरक िूल्यिाधयताको सम्िान गदै कानूनको शासनको समुनन्ितता 
प्रदान गने,  

 प्रादेन्शक स्तििा प्रशासन सञ्चालन गिी  शान्धत सिुक्षाको प्रत्याभमूत प्रदान गने, 

 प्रदेशका जनताको आकांक्षा बिोन्जिको काननुी संिचना, धयाय अनभुतू गनि सक्न ेधयाय प्रिधि ि 
प्रदेश सञ्चालनको लामग आिश्यक कानून मनिािण गने, 

 प्रदेशलाई सूचना तथा सञ्चाििैरी बनाउन सूचना तथा सञ्चाि प्रविमििा जनताको पहँचु बढाउने,  

 शान्धत सवु्यिस्था ि सिुक्षा कायि गिी जनताको जीउ िन ि स्ितधरताको संिक्षण गने, 

 प्रादन्शक ऐन, अध्यादेश मनयि ि गठन आदेश बनाउने सधदभििा पिािशि ददन,े िस्यौदा गने, 
िस्यौदा जाँच गने, प्रदेश सिकािको लामग आिश्यक पने प्रादेन्शक तथा िावष्ट्रय काननुी वििादको 
सम्बधििा आिश्यक पने िाय पिािशि ददने, 

 प्रदेशमभर सूचना तथा सञ्चाि प्रविमिको पहँचु अमभिवृर्द् गदै दूिसञ्चाि के्षरिा उपलधि भएका 
नविनति प्रविमिको प्रयोग िाफि त ्प्रदेशभि सििसलुभ रुपिा भिपदो सेिा उपलधि गिाउँदै संवििान 
प्रदत्त सूचना तथा संचािको हक कायािधियन गने, 

 सूचना तथा सञ्चाि प्रविमिलाई शान्धत, सवु्यिस्था, विकास, सिवृर्द् ि सेिा प्रिाहसगँ आिर्द् गिी 
प्रदेशभि सशुासन कायि गने, 
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5.४ िणनीमतहरु 
 शान्धतसिुक्षा कायि िाख्न प्रादेन्शक सिुक्षासँग सम्बन्धित मनकायहरूको संस्थागत क्षिता बढाउने, 
 संघीय सिकाि, प्रदेश सिकाि, स्थानीय तह ि अधय सिोकाििालासँग सहयोग, सिधिय ि सहकायि 

गिी सिुक्षा व्यिस्थालाई सदुृढ बनाउने,  

 आपिामिक गमतविमि कि गनि सिुक्षासम्बधिी सािान्जक चेतना अमभिृवर्द् गने, 

 सूचना तथा सञ्चाि प्रविमिको प्रयोगलाई बढािा ददन सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि नीमत तजुििा गिी 
कायािधियन गने, 

 विपद् व्यिस्थापनको सधदभििा जोन्खि धयूनीकिण पूिि तयािी, प्रमतकायि ि पनु: लाभका के्षरिा संघ, 
प्रदेश ि स्थानीय तहको सिधियिा कायि सञ्चालन गने, 

 सािदुावयक प्रहिीिा जोड दददै प्रदेश प्रहिीलाई जनिैरी ि जनतालाई प्रहिीिैरी बनाउने, 
 कानून उल्लङ घन गनेलाई कानूनको दायिािा ल्याई दण्ड सजायको व्यिस्था गने, 

5.५ कायिक्षरे 

प्रदेश सिकाि (कायि विभाजन) मनयिािली, २०७४ अनसुाि यस िधरालयको कायिके्षर अनसुाि कायि 
न्जम्िेिािीहरू देहाय बिोन्जि िहेका छन ्। 

 प्रदेश शान्धत सिुक्षा ि सवु्यिस्थासम्बधिी नीमत, कानून, िापदण्ड ि योजना तजुििा तथा कायािधियन, 

मनयिन, सूचना संकलन, िूल्याङ्कन ि प्रमतिेदन तथा संघसंगको सिधिय ि सहकायि 
 अमतविन्शष्ट व्यन्ि, िहत्िपूणि भौमतक संिचना, संिेदनशील साििजमनक स्थल तथा सिािोहको सिुक्षा 
 संघीय ि प्रदेश सिुक्षा मनकायसंगको सम्पकि , सम्बधि, सूचना आदान प्रदान ि सिधिय 

 संघीय कानून बिोन्जि प्रदेश प्रहिी सञ्चालन, व्यिस्थापन ि मनयिन 

 प्रदेशमभरको अपिाि अनसुधिान, सूचना संकलन, िोकथाि, मनयधरण तथा सिधिय 

 प्रदेशसभािा पेश हनुे वििेयक तजुििा ि प्रिाणीकिण सम्िधिी 
 कानून, धयाय तथा प्रदेश सभा िामिला सम्िधिी 
 अधतिािवष्ट्रय सीिा के्षरिा हनुे अपिाि ि गमतविमिको सूचना संकलन, विश्लषेण ि उपयोग तथा 

अधतिािवष्ट्रय सीिा सिुक्षािा सहयोग 

 आिािभतू िानि अमिकािको संिक्षण, नागिीक स्ितधरताको िक्षा तथा प्रबर्द्िनिा सहयोग 

 प्रादेन्शक कािागाि तथा वहिासतको व्यिस्थापन ि सिुक्षा, थनुिुा तथा कैदीहरूको िानि अमिकािको 
संिक्षण ि एक प्रदेशबाट अको प्रदेशिा अमभयिु, थनुिुा िा कैदीको स्थानाधतिण सम्बधिी 

 सािदुावयक प्रहिी 
 प्रदेशमभरको सडक सिुक्षा ि रावफक व्यिस्थापन 

 प्रदेशमभर धयावयक ि अिि धयावयक मनकायले गिेका फैसला कायािधियन 

 प्रदेशमभरका गैिसिकािी संघ, संस्थाहरुको अमभलेख ि सिधिय 

 गनुासो ि वििाद व्यिस्थापन 

 संघीय िापदण्ड बिोन्जि हातहमतयाि, खिखजाना तथा विष्फोटक पदाथिको मनयिन 

 फौजदािी कायिविमि कानूनको कायािधियन 

 अपिाि तथा यातना पीमडतको पनुस्थािपना ि क्षमतपूमति 
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 मनिािक नजिबधद ि स्थानहद सम्बधिी 
 अधतिप्रदेश सम्बधि 

 सिकािी प्रयोजनका लामग जग्गा अमिग्रहण तथा सम्पन्त्त प्रामप्त सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत तथा कानून 
तजुििा, कायािधियन ि मनयिन तथा जग्गा वििाद सिािान 

 स्थानीय प्रशासनको सधचालन, व्यिस्थापन ि सिधिय 

 पारििारिक िामिला (वििाह, सम्पन्त्त हस्ताधतिण, सम्बधि विच्छेद, टुहिुा, िििपरु, िििपरुी उत्तिामिकाि 
ि संयिु परििाि) सम्बधिी नीमत, कानून ि िापदण्ड तजुििा, कायािधियन ि मनयिन 

 विपद व्यिस्थापन, जोन्खि धयूनीकिण ि विपद् प्रमतकायि, प्रादेन्शक विपद् कोष स्थापना ि सञ्चालन, 

स्थानीय विपद् कोषिा सहयोग, तथ्याङ्क व्यिस्थापन ि अध्ययन तथा अनसुधिान, विपद् जोन्खि क्षेर 
नक्शांङ्कन ि बस्ती स्थानाधतिण सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून, िापदण्ड ि योजना तजुििा, 
कायािधियन ि मनयिन 

 उपामि,सम्िान तथा विभषूणको मसफारिस 

 प्रदेशस्तििा साििजमनक मबदा, उत्सि, उदी आाददको व्यिस्थापन 

 प्रदेशस्तििा ददगो शान्धत व्यिस्थापन तथा िधिबाट पीमडत तथा विस्थावपत व्यन्िको पनुस्थापन 
सम्िधिी 

 सत्यमनरुपण तथा िेलमिलाप ि िेपत्ता पारिएका व्यन्ि सम्िधिी 
 प्रदेशस्तिको विद्यतुीय संचाि िाध्यि सञ्चालन सम्बधिी नीमत, कानून ि िापदण्ड तजुििा, कायािधियन 

ि मनयिन तथा अनिुमत, इजाजत ि निीकिण 

 प्रदेशस्तििा ताियिु ि ताििवहत ब्रोडधयाण्ड पूिाििािको विकास, व्यिस्थापन ि मनयिन 

 प्रदेशस्तििा सूचना प्रविमिको प्रिििन, सूचना प्रविमि पाकि को मनिािण, सञ्चालन ि मनयिन 

 प्रदेशमभर टेमलसेधटि सञ्चालन, व्यिस्थापन ि मनयिन 

 प्रदेशस्तिका इधटिनेट सेिा ि अनलाइन तथा अधय प्रविमििा आिारित संचाि िाध्यिको दताि, 
अमभलेख, अनिुमत, नविकिण, अनगुिन ि मनयिन 

 साइिि सिुक्षा अनगुिन 

 छापासंचाि िाध्यिको दताि, अनिुमत, आचाि संवहता मनिाििण ि अनगुिन, अमभलेखाङ्कन, बगीकिण, 

सञ्चालन ि मनयिन 

 प्रसे सूचना प्रिाह, सूचना सािग्रीको उत्पादन, प्रकाशन ि वितिण 

 श्रिजीवि सञ्चािकिीहरुको धयूनति पारिश्रमिक अनगुिन 

 प्रदेशस्तिीय प्रसे िन्जष्ट्राि सम्बधिी 
 केबलु वितिणको इजाजत, निीकिण ि मनयिन 

 सूचनाको हक सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुििा ि कायािधियन 

 चलन्चर मनिािण, हल सञ्चालन तथा प्रदशिन अनिुमत ि मनयिन 

5.6 काननुी तथा नीमतगत व्यिस्था 
यस िधरालयले ४.८.१ िा उल्लेन्खत नीमत तथा कानूनको अमतरिि आफ्नो कायि सम्पादनिा 
अिलम्बन गने विन्शष्ट नीमत तथा कानूनहरु मनम्नानसुाि िहेका छन ्। 
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 िलुकुी देिानी (संवहता) २०७४ 

 िलुकुी अपिाि (संवहता) ऐन, २०७४ 

 िलुकुी फौजदािी कायिविमि संवहता, २०७४ 

 प्रदेश नं. ५, जाँचबझु आयोग ऐन, २०७५ 

 प्रदेश नं. ५, प्रदेश प्रसािण सम्बधििा व्यिस्था गनि बनकेो ऐन,2075 

 प्रदेश नं. ५,अधति प्रदेश बामसधदाको सिान सिुक्षा, व्यिहाि ि सवुििा सम्बधििा व्यिस्था गनि 

बनेको ऐन, 2075 

 प्रदेश नं. ५ संघ संस्थाहरूको दताि सम्बधििा व्यिस्था गनि बनेको ऐन,2075 

 िलुकुी देिानी कायिविमि, (संवहता) 2074 

 िलुकुी फौजदािी कायिविमि, (संवहता) 2074 

 प्रदेश नं. ५ प्रदेश सञ्चाि नीमत, 2075 

 प्रदेश नं. ५, विपद् व्यिस्थापन कोष सञ्चालन मनदेन्शका, 2075 

 प्रदेश नं. ५ प्रदेश िामिला सूचना केधर सञ्चालन मनदेन्शका, 2075 

 प्रदेश नं. ५, टेलीसेधटि सञ्चालन मनदेन्शका, २०७५ 

 प्रदेश नं. 5 प्रदेश पदक ऐन, 2076 

 सूचना तथा संचाि प्रविमि प्रमतष्ठान ऐन, 2076 

 प्रदेश नं. ५ संघ संस्था दताि मनयिािली, 2076 

 प्रदेश पदक मनयिािली, 2076 

 प्रदेश प्रशािण मनयिािली, 2076 

 विपद् व्यिस्थापन कायि संचालन मनदेन्शका, 2076 

 चलन्चर तथा िृत्तन्चर उत्पादनका लामग अनदुान सम्बधिी मनदेन्शका, 2076 

 प्रदेश नं. ५, टेमलमभजन तथा िेमडयो कायिक्रि उत्पादन तथा प्रशािण सम्बधिी मनदेन्शका,2076 

 िधि प्रभावित स्ििोजगाि कायिक्रि ( संचालन तथा व्यिस्थापन) मनदेन्शका,2076 
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िधरी 

सन्चिालय 

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

 

प्रशासन तथा योजना िहाशाखा 
उपसन्चि िा.प.वर्द्तीय (प्र.,सा.प्र.) -१ 

शान्धत सिुक्षा शाखा 
शा.अ.िा.प.ततृीय(प्र.,सा.प्र.)-१, 

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

प्रशासन तथा योजना शाखा 
शा.अ.िा.प.ततृीय(प्र.,सा.प्र.)-१, 

ना.स.ु, िा.प.अनं. प्र. (प्र./सा.प्र.) -1 
कम््यूटि अपिेटि, िा.प.अनं. विविि - १ 

खरिदाि, िा.प.अनं.दि.,प्र.,सा.प्र. - १ 
ह.स.चा. शे्रणीविहीन - ४, 
का.स. शे्रणीविहीन - ६ 

 
 

 
 

आमथिक प्रशासनशाखा 
ले.अ.िा.प.ततृीय(लेखा)-१ 

सह लेखापाल, िा.प.अनं.दि.,प्र., लेखा - १ 
 

 
 
 

 
 

सिुक्षा सिधिय िहाशाखा 
उपसन्चि िा.प. वर्द्तीय (प्र.,सा.प्र.) -१ 

प्रदेश सन्चि 

सहसन्चि िा.प.प्रथि (प्र.) -१ 
ना.स.ु, िा.प.अनं. प्रथि. (प्र./सा.प्र.) -1 

 

कानून तजुििा िहाशाखा 
उपसन्चि िा.प. वर्द्तीय (धयाय, कानून) -१ 

कानून तजुििा तथा फैसला कायािधियन शाखा 
कानून अमिकृत िा.प.ततृीय (धयाय, कानून) -१ 

ना.स.ु, िा.प.अनं. प्र. (प्र./सा.प्र.) -1 
कम््यूटि अपिेटि, िा.प.अनं. विविि - १ 

विपद व्यिस्थापन शाखा 
शा.अ.िा.प.ततृीय(प्र.,सा.प्र.)-१, 

ना.स.ु, िा.प.अनं. प्र. (प्र./सा.प्र.) -1 
कम््यूटि अपिेटि, िा.प.अनं. विविि - १ 

 

 
 

प्रहिी प्रशासन तथा कािागाि 
व्यिस्थापन शाखा 

शा.अ.िा.प.ततृीय(प्र.,सा.प्र.)-१, 

कम््यूटि अपिेटि, िा.प.अनं. विविि - १ 
 

सूचना सिधिय तथा प्रसािण शाखा 
शा.अ.िा.प.ततृीय(प्र.,सा.प्र.)-१, 

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

कानून सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा 
कानून अमिकृत िा.प.ततृीय (धयाय, कानून) -१ 

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

५.7 सागंठमनक संिचना ि जनशन्ि 
 नेपाल सिकािले स्िीकृत गिेको आधतरिक िामिला तथा कानून िधरालय प्रदेश नं. ५ को संगठन संिचना 
ि दिबधदी विििण तलको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ । 

५.7.1 सागंठमनक संिचना

सन्चिालय 
शा.अ.िा.प.ततृीय(प्र.)-१, 

ना.स.ु, िा.प.अनं. प्र. (प्र./सा.प्र.) -1 
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५.7.2. िधरालयको संगठन संिचना ि जनशन्िको अिस्था 

क्र.सं. पद दिबधदी सेिा/सिूह 
पद  

संख्या 

उपलव्ि जनशन्ि 

रिि 

पदपूमति पद पदपूमति 
संख्या 

१ सन्चि िा.प. प्रथि प्रशासन/सा.प्र. १ िा.प. प्रथि १ ० 

२ उपसन्चि िा.प. वर्द्तीय प्रशासन/सा.प्र. २ अमिकृत निौ १ १ 

३ उपसन्चि िा.प. वर्द्तीय कानून १ िा.प. वर्द्तीय १ ० 

४ 
शाखा 
अमिकृत 

शाखाअमिकृत प्रशासन/सा.प्र. ६ अमिकृत सातौँ –६ ६ ० 

५ 
कानून 
अमिकृत 

कानूनअमिकृत धयाय/कानून २ कानून अमिकृत २ ० 

६ 
लेखा 
अमिकृत 

लेखा अमिकृत प्रशासन/लेखा १ 
लेखा 
अमिकृत(अ.सा.) 

१ ० 

७ नायि सधुबा िा.प.अन.प्रथि प्रशासन/सा.प्र. ९ 
अमिकृत छैठौँ – २  

सहायक पाचौँ – ५ 
८ १ 

८ 
कम््यटुि 
अपिेटि 

िा.प.अन.प्रथि विविि ४ 

कम्यटुि अमिकृत - 
१ कम््यटुि 
अपिेटि – १ 

२ २ 

९ खरिदाि िा.प.अन.वर्द्तीय प्रशासन/सा.प्र. १ सहायक पाचौँ – १ १ ० 

१० सहलेखापाल िा.प.अनं.वर्द्तीय प्रशासन/लेखा १ 
सहलेखापाल(सहाय
कचौथोँ)-१ 

१ ० 

११ 
हलकुा सिािी 
चालक 

शे्रणी विहीन _____ ४    ४ ० 

१२ 
कायािलय 
सहयोगी 

शे्रणी विहीन _____ ६   
६ 

० 

जम्िा     ३८   ३४ 4 

 

५.8 आमथिक िषि 207६/7७  िा सम्पन्न भएका िहत्िपूणि कायिहरु 
 संवििान ददिस, िाघी पिि, प्रदेश स्थापना ददिस लगायतका ददिस तथा उत्सिहरू सम्पन्न भएका छन ्। 

 विपद व्यिस्थापन कायिलाई प्रभािकािी रूपिा सञ्चालन गनिको लामग स्थापना गरिएको विपद् 
व्यिस्थापन कोषिा यस आमथिक िषििा रू 4 किोड जम्िा गरिएको छ।यस आमथिक िषििा विपद्का 
विमभन्न घटनाहरूबाट प्रभावित १८६ घिपरििािलाई रु.९१,४5,000।- रुपैयाँ िाहत वितिण 



45 

 

भइसकेको छ ।  

 ५ नं. प्रदेश प्रहिी तामलि केधरको भिन मनिािण ि खानेपानी ्लाधट मनिािणको लामग ५ नं. प्रदेश 
प्रहिी तामलि केधरलाई बजेट तथा अन्ख्तयािी ददइएको छ । 

 प्रदेशमभर ४ िटा  स्थानिा प्रहिी चौकी ि १ स्थानिा ईलाका प्रहिी कायािलय मनिािणका लामग 
सम्बन्धित न्जल्ला प्रहिी कायािलयहरूलाई बजेट तथा अन्ख्तयािी प्रदान गरिएको छ । 

 5 नं. प्रदेश प्रहिी कायािलय ि सबै न्जल्ला प्रहिी कायािलयहरूलाई आिश्यक वपक अप भ्यान खरिदका 
लामग बजेट तथा अन्ख्तयािी प्रदान गरिएको छ । 

 मस.मस.वट.भी. प्रणालीलाइि विस्ताि गने स्थानको पवहचान गिी  मस.मस.क्यािेिा जडान गनि प्रवक्रया अगामड 
बढाइएको छ । 

 िोल्पा न्जल्लािा कािागाि मनिािणको लामग न्जल्ला प्रशासन कायािलय, िोल्पालाई बजेट तथा अन्ख्तयािी 
प्रदान गरिएको छ । 

 लनु्म्बनी प्रादेन्शक अस्पतालसँग सम्झौता गिी िधि प्रभावित घाइते तथा अपािको  उपचाि भइिहेको 
छ।आमथिक िषि 2076/77 िा हालसम्ि  ३६ जना िधि प्रभावित घाइते तथा अपािले उपचाि 
सेिा मलएका छन ्। 

 नेपाल टेमलमभजन कोहलपिु प्रशािण केधरसँग सम्झौता भई प्रदेश डायिी ि सिरृ्द् प्रदेश कायिक्रि 
सञ्चालन भइिहेको । टेमलमभजनहरुबाट सभा सिािोहको प्रत्यक्ष प्रसािण तथा िेमडयो परिसंिाद 
कायिक्रि सञ्चालन भएको । 

 रुपधदेहीको बटुिलिा ि दािको घोिाहीिा सिोकाििालाहरूको उपन्स्थमतिा सिोकाििालाहरूसँग कानून 
तजुििा सम्बधिी अधतवक्रि या कायिक्रि सम्पन्न गरिएको छ । 

 रूपधदेही, िोल्पा, रूकुि (पूिि) ि गलु्िी न्जल्लािा विपद् पूिि तयािी तथा व्यिस्थापन गोष्ठी संचालन 
गरिएको छ ।साथै विपद् जोन्खि धयूनीकिण नीमत तथा िणनीमतक कायियोजनाको िस्यौदा तयाि गिी 
सबै िधरालयका प्रमतमनमिको उपन्स्थमतिा िस्यौदा िामथ छलफल गिी िस्यौदालाई अन्धति रूप 
ददइएको छ । 

 सात िटा न्जल्लािा कानून तजुििा सम्बधिी तामलि तथा अननु्शक्षण कायिक्रि सम्पन्न भएको छ । 

 सािदुावयक िेमडयो प्रसािक संघको भिन मनिािणका लामग सािदुावयक िेमडयो प्रसािक संघसँग सम्झौता 
भई कायि अगामड बढेको छ । 

 चलन्चर तथा िृत्तन्चर उत्पादन सम्बधिी मनदेन्शका स्िीकृत भइि उत्पादन प्रकृया अगामड बढाइएको 
छ। 

 संचाि सम्िर्द् संघसंस्था तथा क्लबहरूलाई अनदुान सम्बधिी मनदेन्शका स्िीकृत भइि कायि प्रवक्रया 
अगामड बढाइएको छ । 

 न्जल्ला कािागाि निलपिासी (ब.स.ुपन्िि) िा भएका 300 भधदा बढी कैदीबधदीहरूको सहभामगतािा 
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कैदीबधदीहरूको सकािात्िक सोच विकास कायिक्रि सम्पन्न भएको छ । 

 रूपधदेही ि निलपिासी (ब.स.ुप.) न्जल्लाका ३ िटा सािदुावयक विद्यालयका विद्याथीहरूको 
सहभामगतािा  लाग ुपदाथि दवु्यिसन धयूनीकिण सम्बधिी जनचेतनािूलक कायिक्रि सम्पन्न भएको छ । 

 नेपाल सिकाि, गहृ िधरालय ि यस िधरालयको संयिु आयोजनािा 2076/7/18 ि 19 गते 
बटुिलिा प्रदेश स्तिीय सिुक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । 

 सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि प्रमतष्ठान गठन भई काि सरुू भएको छ । 

 िोल्पा न्जल्लाको सनुछहिी गाँउपामलका ि गलु्िी न्जल्लाको सत्यिती गाउँपामलकािा पवहिोबाट प्रभावित 
के्षरको स्थलगत अिलोकन गिी क्षमतको विििण सिेत संकलन गिेि सम्बन्धित िधरालय ि िावष्ट्रय 
योजना आयोगिा पठाइएकोिा अथि िधरालयबाट बजेटसिेत विमनयोजन भई पवहिो प्रभावितको 
पनुस्थािपना गने कायि अगामड बढेको छ  

 न्जल्लािा पूिि सूचना प्रणाली स्थापनाको लामग आिश्यक कायिक्रि ि बजेटको िाग गिी सोको 
आिाििा ११ न्जल्ला प्रशासन कायािलयलाई विपद् पूििसूचना प्रणाली स्थापनाका लामग बजेट तथा 
अन्ख्तयािी प्रदान गरिएको छ । 

 विकट पामलकाहरूिा हेमल्याड मनिािणको लामग ११ न्जल्लाका २२ िटा विमभन्न स्थानिा हेमल्याड 
मनिािणको लामग न्जल्ला प्रशासन कायिलयहरूलाई हेमल्याड मनिािणको लामग बजेट तथा अन्ख्तयािी 
प्रदान गिी न्जल्ला प्रशासन कायािलयिाफि त काि अगामड बढाइएको छ । 

 सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल नं. 26 गण हेडक्िाटि, निलपिासी, ससु्ता गाउँपामलका निलपिासी ि न्जल्ला 
प्रशासन कायािलय दाि ि न्जल्ला प्रशासन कायािलय बाँकेलाई वि.ओ.वप. मनिािणको लामग बजेट तथा 
अन्ख्तयािी प्रदान गरिएको छ । 

 विमभन्न स्थानिा सिुक्षा चेक जाँच पोष्ट मनिािण गनिको लामग ५ नं. प्रदेश प्रहिी कायािलय दाङ, न्जल्ला 
प्रहिी कायािलयहरू रूपधदेही, कवपलिस्त,ु ्यूठान, गलु्िी, अघािखाँची, िोल्पा, पाल्पा, दाङ, बाँके, बददिया ि 
निलपिासीलाई बजेट तथा अन्ख्तयािी प्रदान गरिएको छ । 

५.9 आमथिक िषि 2076/77 िा तयाि भएका ऐन, मनयिािली तथा कायिविमिको विििण 
 प्रदेश नं. 5 प्रदेश पदक ऐन, 2076 

 सूचना तथा संचाि प्रविमि प्रमतष्ठान ऐन, 2076 

 प्रदेश नं. ५ संघ संस्था दताि मनयिािली, 2076 

 प्रदेश पदक मनयिािली, 2076 

 प्रदेश प्रशािण मनयिािली, 2076 

 विपद् व्यिस्थापन कायि संचालन मनदेन्शका, 2076 

 चलन्चर तथा िृत्तन्चर उत्पादनका लामग अनदुान सम्बधिी मनदेन्शका, 2076 

 प्रदेश नं. ५, टेमलमभजन तथा िेमडयो कायिक्रि उत्पादन तथा प्रशािण सम्बधिी मनदेन्शका,2076 

 िधि प्रभावित स्ििोजगाि कायिक्रि ( संचालन तथा व्यिस्थापन) मनदेन्शका,2076 

 लाग ुऔषि प्रभावितको लामग पनुस्थािपना केधर संचालन अनदुान सम्बधिी कायिविमि, 2076 
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 सञ्चािसम्बर्द् संघ संस्थाहरूलाई अनदुान उपलधि गिाउन ेसम्बधिी कायिविमि, 2076 

५.10 आमथिक िषि २०७6/7७ को बजेट ििव्यिा उल्लेन्खत नीमत तथा कायिक्रिहरुको प्रगमत 
विििण 
बदुा 
नं. 

नीमत तथा कायिक्रि कायि प्रगमत 

150 सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि 
प्रमतष्ठानको स्थापना ि 
सञ्चालन 

सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि प्रमतष्ठानको स्थापना भई सञ्चालनिा आएको छ  

151 प्रदेश टेमलमभजन तथा 
िेमडयो कायिक्रि 
सञ्चालन 

नेपाल टेमलमभजन, कोहलपिु प्रशािण केधरसँग सम्झौता भई कायिक्रि 
सञ्चालन भइिहेको छ । 

152 सूचना प्रविमि निप्रितिन 
केधर ि सूचना प्रविमि 
पाकि को स्थापना 

सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि प्रमतष्ठान गठन भई सूचना प्रविमि पाकि , सूचना 
प्रविमि निप्रितिन केधर ि डाटा सेधटि  स्थापनाको लामग विमनयोजन भएको 
बजेट सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि प्रमतष्ठानलाई अन्ख्तयािी प्रदान गरिएको छ  

 

169 

िधि प्रभावित घाइते तथा 
अपािको उपचाि 

लनु्म्िनी प्रादेन्शक अस्पतालसँग सम्झौता गिी िधि प्रभावित घाइते तथा 
अपािको उपचाि भैिहेको छ । हालसम्ििा ३६ जना िधि प्रभावित घाइते 
तथा अपािको उपचाि प्राप्त गिी लाभ हामसल गिेका छन ्। 

िधि प्रभावित स्ििोजगाि 
कायिक्रि 

िधि प्रभावित स्ििोजगाि कायिक्रि सञ्चालनको लामग सूचना प्रकाशन गिी 
तामलि मलन इच्छुक िधि प्रभावित ि तामलि प्रदायकको छनोट गने कायि 
भइिहेको छ । 
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विपद् व्यिस्थापन कोष विपदिा पिेका नागरिकहरूलाइि िाहतस्िरूप िकि उपलव्ि गिाउने 
प्रयोजनका लामग स्थापना गरिएको विपद् व्यिस्थापन कोषिा यस आमथिक 
िषििा रू 4 किोड जम्िा गरिएको छ।यस आमथिक विपद् बाट प्रभावित 
१८४ घिपरििािलाई रु.९१,४5,000।– रुपैयाँ िाहत वितिण 
भइसकेको छ । 

विपद् प्रमतकायि तामलि 
केधरको स्थापना ि 
सञ्चालन 

सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल िखु्यालय नं. ५ विधध्यािामसनी िावहनीसँग सिुक्षा 
िेस क्याम्प शिशेिगञ्ज बाँकेिा विपद् प्रमतकायि तामलि केधर स्थापनाको 
लामग पराचाि एिं छलफल गिी तामलि केधर स्थापनाको लामग बजेट तथा 
अन्ख्तयािी प्रदान गनिको लामग आमथिक िामिला तथा योजना िधरालयिा 
सहिमतको लामग पठाइएको छ ।  
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विपद्को उच्च जोन्खििा 
िहेका स्थानीय तहलाई 
विपद् प्रमतकायि तामलि 
सञ्चालन 

सबै न्जल्ला प्रशासन कायािलयहरूबाट विपद् जोन्खिको आिाििा स्थानीय 
तहको प्राथमिकीकिण अनसुािको विििण संकलन गिी स्थानीय तहहरूको 
छनोट भइसकेको छ  

विकट पामलकाहरूिा 
हेमल्याड मनिािण 

सबै न्जल्ला प्रशासन कायािलयहरूबाट हेमल्याड मनिािण गनि स्थानीय तहको 
छनोट गिी प्रदेशमभरका विमभन्न २२ स्थानिा हेमल्याड मनिािणको लामग 
न्जल्ला प्रशासन कायािलयलाई बजेट तथा अन्ख्तयािी प्रदान गरिएको छ । 
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विपद पूििसूचना प्रणाली 
स्थापना 

सबै न्जल्ला प्रशासन कायािलयहरूबाट विपद् पूििसूचना प्रणाली स्थापनाको 
लामग आिश्यक कायिक्रि ि बजेटको िाग गिी िाग ि उपलधिताको 
आिाििा विपद पूििसूचना प्रणाली स्थापनाको लामग विमनयोन्जत बजेटको 
अन्ख्तयािी प्रदान गरिएको छ । 

 

 

172 

लाग ु औषि दवु्यिसन 
धयूनीकिणका लामग 
जनचेतनािूलक कायिक्रि 

निलपिासी (ब.स.ुप.) ि रूपधदेहीका ३ िटा न्शक्षण संस्थािा लाग ुऔषि 
दवु्यिसन धयूनीकिणको लामग जनचेतनािूलक कायिक्रि संचालन भइसकेको 
छ । 

लाग ु औषि पनुिस्थापना 
केधर सञ्चालन अनदुान 

लाग ुऔषि पनुिस्थापना केधर सञ्चालन अनदुान सम्बधिी कायिविमि, 2076 
तयाि गिी सूचना प्रकाशन गिी पनुस्थािपना केधरको विििण संकलन भएको 
छ । 

173 मस.मस.वट.भी. प्रणाली 
जडान 

मस.मस.वट.भी. खरिद गनिको लामग बोलपर सम्बधिी कायि अगामड बढाइएको 
छ ।  

 
तामलका नं. ५.2 आमथिक िषि २०७6/७7 को स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको दोस्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत 

विििण ि असाि िसाधतसम्िको अनिुामनत प्रगमत विििण 

क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोस्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुामनत प्रगमत 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

१ 
प्रदेश प्रहिी अमतरिि 
वक्रयाकलाप सञ्चालन 

४ १०००० ० ० ० ० ४ १०००० ९९०० १०० 

२ 
प्रदेश स्तिीय 
सञ्चािकिी क्षिता 
विकास कायिक्रि  

२ २५०० १ ५० ८४८०० ४२.४० २ १०० २५०० १०० 

३ 

विपद् प्रमतकायि 
तामलि केधरको 
स्थापना तथा सञ्चालन 

1 1०००० ० ० ० ० 1 100 १०००० 90 

४ 

विपद् व्यिस्थापन 
सािाग्री भण्डािण 
केधर वप्र-फेि भिन 
मनिािण 

१ 7000 ० ० ० ० 1 100 ५००० ७० 

५ 
विपद् पूििसूचना 
प्रणाली स्थापना 

10 7500 ० ० ० ० 10 100 7500 100 

६ 
विकट पामलकाहरूिा 
हेमल्याड मनिािण 

10 10000 ० ० ० ० 10 100 10000 100 

७ 

िानि िधयजधत ुिधि 
धयूनीकिण 
कायिक्रि(ताििाि ि 
पखािल मनिािण) 

१५ ३५०० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोस्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुामनत प्रगमत 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

८ 

िानि िधयजधत ुिधि 
धयूनीकिण 
कायिक्रि(ताििाि ि 
पखािल मनिािण) 

१५ ५००० ० ० ० ० १५ १०० १००० २० 

९ 
िानि िधयजधत ुिधि 
अिस्थाको अध्ययन ि 
स्थान पवहचान 

12 1000 ० ० ० ० 12 100 1000 100 

१० 
स्थानीय धयावयक 
समिमतको क्षिता 
विकास कायिक्रि 

12 1200 8 66.67 543.44 45.29 12 100 1200 100 

११ 

कानून तजुििा 
सम्बधििा 
सिोकाििालाहरूसँग 
अधतवक्रि या कायिक्रि 

12 1000 2 16.67 37.5 37.5 १२ १०० १००० १०० 

१२ 
प्रदेश सभा 
सदस्यहरूका लामग 
कानून तजुििा गोष्ठी 

2 1000 ० ० ० ० 2 100 1000 100 

1३ 
कानून तजुििा समिमत 
िैठक तथा 
अधतवक्रि या कायिक्रि 

150 3000 65 43.33 910 30.33 150 100 ३००० 100 

1४ 
विपद् पूिितयािी 
सम्बधिी गोष्ठी 

12 1500 ६ ५० ८३२ ५५.४७ १० ८४.४४ १५०० 100 

1५ 

12 न्जल्लाका 
विपद्को उच्च 
जोन्खििा िहेका २० 
िटा स्थानीय तहलाई 
विपद् प्रमतकायि 
तामलिा सञ्चालन 

20 6000 0 0 0 0 20 100 6000 100 

1६ 
प्रादेन्शक फोिेधसीक 
ल्याि स्थापना ि 
सञ्चालन  

१ 5000 ० ० ० ० 1 100 5000 95 
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क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोस्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुामनत प्रगमत 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

1७ 
सशस्त्र प्रहिी बल, 
नेपाल वि.ओ.पी. 
मनिािण 

४ 10000 ० ० ० ० ४ 100 10000 100 

 
 
१८ 

उच्च अदालत िाि 
एसोमसयसन 
बटुिललाई िानि 
अमिकाि िावष्ट्रय गोष्ठी 
ि केधरीय 
कायिकारिणी परिषद् 
बैठक सञ्चालनको 
लामग अनदुान  

१ ५०० १ १०० ५ १०० १ १०० ५ १०० 

1९ 
सिुक्षा चेकजाँच पोष्ट 
मनिािण 

1२ २५00 ० ० ० ० १२ १०० २५०० 100 

२० 
सिुक्षा चेकजाँच पोष्ट 
ििित सिुाि 

12 2400 ० ० ० ० 12 100 2400 100 

२१ 
वपक अप भ्यान 
खरिद 

२० ६०००० ० ० ० ० २० 100 ६0000 100 

२२ 
िोल्पा कािागाि 
मनिािण 

१ १०००० ० ० ० ० ० २० ८० ८० 

2३ 
प्रदेश प्रहिी तामलि 
केधर भिन मनिािण 

१ 15000 ० ० ० ० 1 100 15000 100 

2४ 
सूचना तथा सञ्चाि 
प्रविमि प्रमतष्ठान गठन 
तथा सञ्चालन 

१ 5000 १ १०० ५००० १०० 1 100 5000 100 

2५ डाटा सेधटि स्थापना १ १५०००     1 100 15000 50 

2६ टेमलसेधटि स्थापना ३ १५००     3 100 1500 100 

2७ 
सूचना प्रविमि पाकि  
मनिािण 

१ १००००         

२८ 
विपद् व्यिस्थापन 
सािाग्री खरिद  

३ २५० ० ० ० ० ३ १०० २५० १०० 
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क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोस्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुामनत प्रगमत 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
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बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

2९ 
प्रहिी चौकी तथा 
इलाका प्रहिी 
कायािलय मनिािण  

५ ८०००० ० ० ० ० ० ३० ६०००० ७५ 

३० 
प्रदेश सिुक्षा नीमत 
तजुििा  

१ १००० ० ० ० ० १ १०० १००० १०० 

३१ 

रावफक प्रहिीलाई 
आिश्यक पने 
िेमसनिी औजाि 
खरिद 

50 5000 ० ० ० ० 50 100 5000 100 

३२ 
कािागाि व्यिस्थापन 
कायिक्रि (िोल्पा 
कािागाि मनिािण) 

१ 9000 ० ० ० ० ०.२५ २५ 9000 100 

3३ 
कािागाि सिुाि 
कायिक्रि (कािागाि 
भिन मनिािण) 

१ 10000 ० ० ० ० ० ५ २००० २० 

3४ 
पहाडी न्जल्लािा 
अमतमथगहृ ििित तथा 
सञ्चालन 

४ ६०००     4 100 6000 100 

3५ 

प्रादेन्शक तहका 
परकाि सम्बर्द् संस्था 
ि क्लिहरूलाई 
अनदुान 

५ 2500 ० ० ० ० 5 100 2500 100 

3६ 
चट्याििाट एफ.एि. 
को सिुक्षा कायिक्रि 

१00 10000 ० ० ० ० 100 100 10000 100 

3७ 

प्रादेन्शक रावफक 
चेतना प्रिर्द्िन 
सम्बधिी 
जनचेतनािूलक 
कायिक्रि सञ्चालन ि 
प्रचािप्रसाि 

१५ 3500 ० ० ० ० 15 100 3500 100 
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क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोस्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुामनत प्रगमत 

परि
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बजे
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ण 

परि
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बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

3८ 

न्जल्ला स्तिीय सिुक्षा 
व्यिस्थापन तथा 
अपिाि मनयधरण 
सम्बधिी अधतवक्रि या 
तथा छलफल गोष्ठी 

१४ 2000 ० ० ० ० 14 100 2000 100 

3९ 

जलजला ददप 
फाउण्डेसन, 
िोल्पालाई िगि 
मथएटि मनिािणको 
अनदुान 

१ ५० ० ० ० ० १ १०० ५० १०० 

४० 

थारू साँस्कृमतक 
संिक्षण केधर 
दाङलाई थारू मथएटि 
मनिािणको लामग 
अनदुान  

१ ५० १ ३० १४२५ २८.५ १ १०० ५० १०० 

४१ 
िधि प्रभावित 
स्ििोजगाि कायिक्रि 

12 40000 4 33.33   12 100 40000 100 

४२ 

 

 

िधि प्रभावित घाइते 
तथा अपािको 
उपचाि 

३ १५००० 1 ३३.३३ ४००० ५००० ३ 100 10000 ६६.६६ 

4३ 

लागऔुषि दवु्यिसन 
धयूनीकिणको लामग 
जनचेतनािूलक 
कायिक्रि 

5 2500 ३ ६० ८५६ ३४.२४ 5 100 2500 100 

4४ 

लागऔुषि प्रभावितको 
लामग पनुिस्थापना 
केधर सञ्चालन 
अनदुान 

१ 10000 ० ० ० ० 1 100 10000 100 

4५ 

 

लैविक तथा लन्क्षत 
िगििैरी परकारिता 
क्षिता विकास 
कायिक्रि 

2 5000 १ ५० ४३५० ८७ १ ५० ४३५० ८७ 

4६ 

 

प्रदेशस्तरिय 
सञ्चािकिी क्षिता 
विकास कायिक्रि 

२ 25000 १ ५० ८४०० ४२.४० 2 100 25000 100 
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क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोस्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुामनत प्रगमत 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

4७ 

प्रदेश टेमलमभजन तथा 
िेमडयो कायिक्रि 
सञ्चालन 

३ 20000 1 33.33 ३०६६ १५.३३ 3 100 20000 100 

4८ 

कािागािका कैदी 
िधदीको व्यािसावयक 
सीप विकास 
कायिक्रि 

10 3000 ० ० ० ० 10 100 3000 100 

4९ 

कािागािका 
कैदीिधदीको 
सकािात्िक सोच 
विकास कायिक्रि 

१ 500 १ १०० ४९४ ९८.७ १ 100 ४९४ ९८.७ 

५० 
विपद् व्यिस्थापन 
कोष 

१ 40000 1 100 40000 100 1 100 40000 100 

५१  
प्रदेश स्तिीय सिुक्षा 
गोष्ठी 

४ 3000 1 25 1402 46.76 २ ५० 3000 100 

५२ 
प्रदेश एक्स्पो 
कायिक्रि संचालन 
तथा व्यिस्थापन  

१ ७० १ १०० ३५ ५० १ १०० ७० १०० 

५३ 
सूचना तथा संचाि 
प्रविमि प्रमतष्ठान  

 
१ ३७५०० १० २० ४६१९ १३ १ १०० ३७५०० १०० 

 

 

तामलका नं. ५.३ आमथिक िषि २०७5/७6 िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७6 असाििसाधतसम्िको खचि
        (रु. हजाििा) 

ब.उ.शी.नं. बजेट शीषिक खदु बजेट असाि िसाधतसम्िको खचि प्रमतशत 

७०५३२३११३ चाल ु 231010 155448.668 67.29 
७०५३२३११४ पुजँीगत 114025 83590.495 73.30 

जम्िा 345035 239039.163 69.28 
 

 

 

 

स्रोत आधतरिक िामिला तथा कानून िधरालय 

स्रोत आधतरिक िामिला तथा कानून िधरालय 
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तामलका नं. ५.4 आमथिक िषि २०७6/७7 िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७6 दोस्रो चौिामसक सम्िको 
वित्तीय प्रगमत ि 2077 असाि िसाधतसम्िको खचिको अनिुान रु. हजाििा 

बजेट शीषिक विमनयोन्जत बजेट दोस्रो चौिामसक 
सम्िको खचि 

प्रमतशत असाि िसाधतसम्िको 
अनिुामनत खचि % 

चाल ु 263513 78203 29.68 95 
पुजँीगत 45144० 21640 4.14 85 
जम्िा 714953 99843 13.96 90 

 
 
५.11 िाजस्ि संकलनको विििण 
यस िधरालयबाट चाल ुआमथिक िषि 2076/77 िा हालसम्ि संघसंस्था दतािबाट रू 55000।- िाजस्ि 
संकलन भएको छ । 

तामलका नं. ५.६ आमथिक िषि 2076/77 को दोस्रो चौिामसकसम्िको िाजस्ि संकलन विििण ि असाि 
िसाधतसम्िको संशोमित अनिुान    (रु.हजाििा) 

क्र.सं. शीषिक लक्ष्य प्राप्त िकि प्रमतशत असाि िसाधतसम्िको संशोमित 
अनिुान 

1 संघसंस्था दताि 200 55 27.5 100 
 

 

 
५.12 विकास आयोजना तथा कायिक्रिहरूबाट मसन्जित िोजगािीको विििण 
यस िधरालयबाट सञ्चामलत विकास आयोजना तथा कायिक्रिबाट हालसम्ििा िोजगािी मसजिना हनु नसकेको 
अिस्था छ । 

५.13 सिस्या तथा चनुौतीहरू 
 संघीय सम्बर्द् कानूनहरू तजुििा नभएको कािण प्रादेन्शक कानूनहरू मनिािण गनि वढलाई हनु ु। 

 िधरालय िातहत प्रादेन्शक इकाई तथा कायािलयहरू नहुदँा कायिक्रि कायािधियनिा कदठनाई भएको । 

 मनिािण सम्बधिी कायिको लामग आिश्यक जग्गा प्रामप्तिा कदठनाई भएकोले ( सूचना प्रविमि पाकि , सूचना 
प्रविमि निप्रितिन केधर, कािागाि मनिािण) लगायतका कायिक्रिहरू अगामड बढाउन कदठनाई भएको । 

 खरिद प्रवक्रयािा दक्ष ि प्राविमिक जनशन्िको अभाि ।  

 कायिक्रि संशोिन तथा बजेट पठाउन ेलािो प्रवक्रया (PLMBIS)को कािणबाट सिेत वढलो हनुे गिेको ।  

 प्रदेश एक्स्पो आयोजना गने क्रििा िधरालयको जनशन्ि परिचामलत गनुिपिेको कािणले मनयमित कायि 
सम्पादनिा बािा उत्पन्न भएको ।  

स्रोत आधतरिक िामिला तथा कानून िधरालय 

स्रोत आधतरिक िामिला तथा कानून िधरालय 



55 

 

५.14 सिस्या सिािानका लामग चामलएका कदिहरू 
 5 नं. प्रदेश प्रहिी कायािलय, सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल िखु्यालय नं.5 विधध्यािामसनी िावहनी,  न्जल्ला 

प्रशासन कायािलयहरू, न्जल्ला प्रहिी कायािलयहरू ि लनु्म्बनी प्रादेन्शक अस्पताल ि स्थानीय तहसँगको 
सिधिय ि सहकायििा काि अगामड बढाइएको छ । 

 िधरालयको संगठन संिचनािा प्राविमिक कििचािी िाख्नको लामग संगठन तथा व्यिस्थापन समिमतको 
बैठकिा छलफल भइिहेको छ । 

 जनशन्ि व्यिस्थापनको लामग ओ.एण्ड एि. कायि सरुु भएको । 

 रिि दिबधदी पदपूमतिको लामग िखु्यिधरी तथा िन्धरपरिषद्को कायािलयिा पटकपटक अनिुोि भएको। 

 अधय िधरालय ि कायािलयहरू, सिुक्षा मनकायहरू सिेतलाई प्राविमिक सहयोगको लामग अनिुोि गिी 
प्राविमिक कायि सम्पादन गरिएको । 

 सूचना प्रविमि पाकि  ि सूचना प्रविमि निप्रितिन केधरको स्थापनाको लामग आिश्यक पने जग्गा प्रामप्तको 
लामग भमूि तथा अमभलेख व्यिस्थापन विभाग/िधरालयहरुिा पटक पटक अनिुोि गदाि सिेत प्राप्त हनु 
नसकेको । 

 साििजमनक खरिद सम्बधिी तामलिको लामग साििजमनक खरिद अनगुिन कायिलयसँग पटक पटक 
अनिुोि गरिएको । 

 

५.15 आगािी कायिददशा 
िधरालयको आमथिक िषि 2076/77 को िावषिक स्िीकृत बजेट तथा कायिक्रिको पूणि कायािधियनको 
लामग मनिधति कायि गरििहेको छ । विश्वव्यापी रूपिा फैमलएको कोिोना भाइिसबाट विश्व आक्राधत 
बमनिहेको बेला कायिक्रि कायािधियनिा यसको प्रभाि पछि वक भने्न संशय बढ्दै गएको छ । तथावप यस 
िधरालयबाट सञ्चालन गरिन ेकायिक्रिहरूलाई तोवकएको सियमभरै सम्पन्न गनि िधरालयले तदारूकताका 
साथ कायि अगामड बढाइिहेको छ ।बजेट तथा कायिक्रिको सफल कायािधियनको लामग िधरालयको 
आगािी कायिददशा देहायबिोन्जि िहनेछ । 

 5 नं. प्रदेश प्रहिी कायािलय, सशस्त्र प्रहिी बल नेपाल, मबधध्यािामसनी बावहनी, न्जल्ला प्रशासन 
कायािलयहरू, न्जल्ला प्रहिी कायािलहरूलाई बजेट तथा कायिक्रि कायािधियनका लामग अन्ख्तयािी प्रदान 
गरिएका कायिक्रिहरूको मनिधति अनगुिन ि मनदेशन गिी तोवकएको सियमभरै सम्पन्न गने । 

 सूचना तथा सञ्चाि 

 सञ्चाि प्रविमि प्रमतष्ठानलाई प्रदेशमभर विद्यतुीय शासन प्रिर्द्िनको लामग परिचालन गरिनेछ ।सूचना तथा 
सञ्चाि प्रविमि के्षरिा विमनयोन्जत बजेटलाई सोही बिोन्जि कायिक्रि संशोिन ि िकिाधति गिी 
कायिक्रि सञ्चालन गने । 

 साििजमनक खरिद ि साििजमनक मनिािण अधतगितका कायिक्रिलाई प्राथमिकताका साथ अगामड बढाई 
तोवकएको मिमतमभरै सम्पन्न गने । बहिुषीय योजनािा लैजानपुने साििजमनक मनिािणका कायिलाई स्रोत 
समुनन्ितताको लामग आिश्यक प्रिधि मिलाउने । 

 विमभन्न वकमसिका तामलि तथा गोष्ठीहरूलाई आगािी दईु िवहनामभरै सम्पन्न गने । 
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५.16 मनष्कषि 
प्रदेश स्तिीय शान्धत सिुक्षा ि सवु्यिस्था सम्बधिी नीमत, कानून, िापदण्ड ि योजना तजुििा तथा कायािधियन, 

मनयिन, मनदेशन, सपुिीिेक्षण, िूल्याङ्कन ि प्रमतिेदनका साथै कानून, धयाय तथा प्रदेश सभा िामिला लगायत 
िानिअमिकाि, विपद्  व्यिस्थापन लगायतका विषयहरू यस िधरालयको िखु्य न्जम्िेिािी मभर पदिछन।् 
स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यिस्थापन ि सिधियिा प्रभािकारिता कायि गिी सशुासन प्रिर्द्िन गनि 
िधरालयले प्रमतिर्द् भइि कायि सम्पादन गदै आएको छ। 

आमथिक िषि 2076/77 को िावषिक स्िीकृत बजेट तथा कायिक्रिहरूको पूणि कायािधियनको लामग 
िधरालय मनिधति प्रयासित छ। हालसम्ििा विमनयोन्जत बजेटिध्ये चालतुफि  2९.६८ प्रमतशत ि 
पुजँीगततफि  ४.१४ प्रमतशत िकि खचि भएको छ ।सिग्रिा िधरालयको हालसम्ििा १६.९१ प्रमतशत 
िकि खचि भएको छ। हालसम्िको खचि अिस्थालाई हेदाि िधरालयको खचि धयून िहेको छ।  

बजेट तथा कायिक्रि कायािधियनको लामग िधरालयिातहत प्रादेन्शक इकाई तथा कायािलयहरू नहनु,ुमनिािण 
सम्बधिी कायिको लामग आिश्यक जग्गा प्रामप्त हनु नसक्न ुखरिद प्रवक्रयािा दक्ष ि प्राविमिक जनशन्िको 
अभाि हनु,ु िहाशाखा प्रिखुलाई दोहोिो न्जम्िेिािी हनु ु िखु्य सिस्याको रूपिा िहेका छन ्।जसले गदाि 
विमनयोन्जत बजेट मनिािरित सियमभर खचि नभई िधरालयको कायिसम्पादनिा वढलाई हनु गएको छ ।  

स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको कायािधियन ि विमनयोन्जत बजेटको परिचालनको लामग िधरालयले 5 नं. प्रदेश 
प्रहिी कायािलय, न्जल्ला प्रशासन कायािलयहरू, न्जल्ला प्रहिी कायािलयहरू, सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल, 
लनु्म्बनी प्रादेन्शक अस्पतालसँग ि स्थानीय तहसिेतको सिधिय ि सहकायििा कायिक्रि कायािधियनलाई 
तीव्रताकासाथ अगामड बढाइिहेको छ । 

बजेट तथा कायिक्रिको हालसम्िको प्रगमत उत्साहपूणि नभए तापमन मनिाशाजनक निहेको अिस्था छ । 
साििजमनक खरिद सम्बधिी कायि अगामड बढेको छ । कािागाि मनिािण, इलाका प्रहिी कायािलय तथा प्रहिी 
चौकी मनिािण, विकट पामलकाहरूिा हेमल्याड मनिािण,  ५ नं. प्रदेश प्रहिी कायािलय ि न्जल्ला प्रहिी 
कायािलयहरूलाई सिािी सािन खरिद, विपद् पूिि सूचना प्रणाली स्थापना,  सशस्त्र प्रहिी बल नेपाल वि.ओ.वप. 

मनिािण ि सिुक्षा चेकजाँच पोष्ट मनिािण लगायतका कायिक्रिहरू कायािधियन गनिको लामग करिि अठ्ठाइस 
किोड रूपैयाँ सम्बन्धित मनकायहरूलाई अन्ख्तयािी प्रदान गरिएको छ । ती कायिक्रिहरू यसै आमथिक िषििा 
कायािधियन भईसक्ने िधरालयको विश्वास िहेको छ। साथै सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि प्रमतष्ठान गठन भई 
सूचना तथा सञ्चाि प्रविमिको के्षरिा विमनयोन्जत बजेट सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि प्रमतष्ठानबाट परिचालन हनु े
गिी काि अगामड बढाइएको छ ।यसले आगािी चाि िवहनािा िधरालयको पुजँीगत बजेट सिेत 
सोँचेअनरुुप खचि हनुे अिस्था िहेको छ । 

यसिी िधरालयको आमथिक िषि 2076/77 को स्िीकृत िावषिक बजेट तथा कायिक्रि कायािधियनको लामग 
संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहसगँ सिेत सिधिय गिी कायि भइिहेको हनुाले तोवकएको सियमभरै बजेट तथा 
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कायिक्रिको कायािधियन हनु ेअिस्था छ ।िधरालयले चाल ुआ. ि. िा विमनयोन्जत बजेट तथा कायिक्रिको 
सफल कायािधियन गिी प्रदेशस्तिीय शान्धत सिुक्षा ि सवु्यिस्था, कानून,धयाय तथा प्रदेश सभा िामिला, 
िानिअमिकाि, विपद् व्यिस्थापन, सूचना तथा सञ्चाि प्रिर्द्िन, स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यिस्थापन ि 
सिधियिा प्रभािकारिता कायि गनि सफल हनुे विश्वास िहेको छ । 
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परिच्छेद-६ 
आमथिक िामिला तथा योजना िधरालय 

 
6.१ पषृ्ठभमूि  
प्रदेशको आमथिक अिस्थाको विश्लषेण तथा आमथिक नीमतको तजुििा, कायािधियन ि मनयिन, प्रदेशस्तिको 
आमथिक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रके्षपण ि वित्तीय व्यिस्थापन तथा प्रदेश िाजश्व सम्बधिी नीमत तथा 
कानूनको तजुििा, कायािधियन ि मनयिन गने दावयत्ि आमथिक िामिला तथा योजना िधरालयिा िहेको छ। 
प्रदेशस्तिको आमथिक स्थावयत्ि ि िूल्यस्थीिता सम्बधिी नीमत तजुििा ि मनयिन, प्रदेश विमनयोजन ऐन तथा 
प्रदेशको बजेट तजुििा, कायािधियन, मनयिन ि आमथिक अनशुासन, प्रदेशको साििजमनक खचि व्यिस्थापन ि 
प्रदेशस्तिीय वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन एिि ् व्यिस्थापनसम्बधिी कायिका लामग यो िधरालयको स्थापना 
भएको हो । 

6.२ दीघिकालीन सोच 
प्रदेश नं. ५ लाई सिरृ्द् प्रदेश खसुी जनताको िूल नािाका साथ रतु्तति विकास गदै सिल वित्तीय ि 
आमथिक व्यिस्थापनको िाध्यिबाट ददगो, फिावकलो तथा उच्च दिको आमथिक िृवर्द् हामसल गिी सिग्र 
प्रदेशस्तिीय अथितधरको क्षिता अमभिृवर्द् गने । 

6.३ उद्दशे्य  
संवििान प्रदत्त अमिकािको अमिकति उपयोग गदै उपलधि स्रोतको प्रभािकािी ि सिनु्चत उपयोगबाट 
सिवष्टगत आमथिक स्थावयत्ि कायि गनििा सहयोग परु् याउने । 

 

6.४ िणनीमतहरु 

 आमथिक व्यिस्थापन सिुाि कायििा योगदान ददने । 

 कृवष पयिटन न्शक्षा स्िास्थ्य ि भौमतक पूिाििाि विकास जस्ता सािान्जक आमथिक पूिाििाि ि बढी 
िारिा गरिबी मनिािणोधिखु के्षरिा अनकुुल हनुे गिी साििजमनक खचिको प्राथमिकीकिण गने । 

 बढी भधदा बढी िाजस्ि िृवर्द्का उपाय अिलम्बन गने । 

 स्थानीय सिकािहरुिीचको साझेदािीिा सम्पन्न गनि सवकन ेआयोजनाहरुलाई प्राथमिकता ददन।े 

 विमभन्न िधरालय ि मनकायहरुको लामग भएको बजेट विमनयोजन ि मतनीहरुले प्रदान गने सेिा प्रिाह 
प्रणाली बीचिा प्रभािकािी सम्बधि स्थावपत गने । 

 िाग तथा सािान्जक धयायिा आिारित आयोजना कायािधियनिा जोड ददने । 

6.५ कायिक्षरे 
प्रदेश सिकाि (कायि विभाजन) मनयिािली, २०७४ बिोन्जि यस िधरालयले सम्पादन गनुिपने कायिहरु 
देहायअनसुाि िहेका छनः् 
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 प्रदेशको आमथिक अिस्थाको विश्लषेण तथा आमथिक नीमतको तजुििा, कायािधियन ि मनयिन, 

 प्रदेशस्तिको आमथिक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रके्षपण ि वित्तीय व्यिस्थापन, 

 प्रदेशस्तिको आमथिक स्थावयत्ि ि िूल्यस्थीिता सम्बधिी नीमत तजुििा, कायािधियन ि मनयिन, 

 संघको स्िीकृमतिा िैदेन्शक सहयोग, िैदेन्शक ऋण ि अनदुान प्रामप्त, उपयोग, लेखाङ्कन ि प्रमतिेदन, 

 प्रदेशन्स्थत सिकािी सम्पन्त्तको एकीकृत विििण ि सिकािी िाँकी िकिको लगत तथा असलु उपि, 

 प्रदेशस्तिीय विकास नीमत, प्राथमिकता, आिमिक तथा क्षरेगत योजना ि िावषिक विकास कायिक्रिको 
तजुििा, कायािधियन ि अनगुिन तथा िूल्याङ्कन, 

 िावष्ट्रय तथा अधति प्रदेश विकास आयोजनाको सिधिय ि सशति अनदुानको सदपुयोग, 

 प्रदेश िाजश्व सम्बधिी नीमत तथा कानूनको तजुििा, कायािधियन ि मनयिन, 

 प्रदेश साििजमनक खचि सम्बधिी नीमतको तजुििा, कायािधियन ि मनयिन तथा स्थानीय तह अनदुान, 

 संघीय नीमत अनरुुप सहवित्तीयकिण, 

 प्रदेश आमथिक कायिविमि सम्िधिी नीमत तथा कानूनको मनिािण, कायािधियन ि मनयिन, 

 प्रदेश विमनयोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तजुििा, कायािधियन, मनयिन ि आमथिक अनशुासन, 

 प्रदेश संन्चत कोषको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन ि प्रदेश लेखा मनयधरण एिि ्व्यिस्थापन, 

 प्रदेश पिुक अनिुान तथा पेश्की खचि ि प्रदेश आकन्स्िक कोष सम्िधिी, 
 प्रदेश सिकािी लगानी ि लाभांशको लेखा व्यिस्थापन, 

 प्रदेशगत विमनयोजन, िाजस्ि, ििौटी, कायिसञ्चालन कोष ि अधय सिकािी कोष तथा सम्पन्त्तको 
एकीकृत विििण ि लेखा पिीक्षण, 

 घिजग्गा िन्जषे्ट्रशन शलु्क, सिािी सािन कि, िनोिञ्जन कि, विज्ञापन कि, पयिटन शलु्क, कृवष आयिा 
कि, सेिा शलु्क, दस्तिु ि दण्ड जरििाना संकलन, बाँडफाँड ि उपयोग सम्बधिी नीमत तथा कानून 
तजुििा, कायािधियन ि मनयिन, 

 संघीय कानून अनसुाि प्राकृमतक स्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी ि शलु्क संकलन, मनयिन ि हस्ताधतिण, 

 िाजश्व चहुािट मनयधरण सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुििा, कायािधियन ि 
मनयिन, 

 संघसंगको अधतिसिकािी वित्तीय सम्पकि , सम्बधि ि सहकायि, 
 तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अमभलेख व्यिस्थापन सम्बधििा प्रादेन्शक नीमत, कानून, िापदण्ड एिि ्

योजना तजुििा, कायािधियन ि मनयिन तथा संघ ि स्थानीय तहसँग सहयोग, सिधिय ि सहकायि, 
 बीिा ि बीिा व्यिसायको सञ्चालन, व्यिस्थापन, प्रिर्द्िन तथा विस्ताि ि मनयिन, 

 प्रदेशस्तिका साििजमनक संस्थान, वित्तीय संस्था, समिमत, प्रमतष्ठान तथा कम्पनी आददको सञ्चालन, 

व्यिस्थापन, सिुाि ि मनयिन, 

 आमथिक विकासिा मनजी, सहकािी तथा गैिसिकािी के्षरसंगको सिधिय ि सहकायि । 
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6.६ काननुी तथा नीमतगत व्यिस्था 
यस िधरालयले ४.८.१ िा उल्लेन्खत नीमत तथा कानूनको अमतरिि आफ्नो कायि सम्पादनिा अिलम्बन 
गने विन्शष्ट नीमत तथा कानूनहरु मनम्नानसुाि िहेका छन ्। 

 अधति सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

 प्रदेश आमथिक कायिविमि ऐन, २०७४ 

 प्रदेश आमथिक ऐन, २०७५ 

 प्रदेश विमनयोजन ऐन, २०७५  

 प्रदेश नं. ५, प्रदेश वित्त व्यिस्थापन ऐन २०७५ 

 प्रदेश नं. ५, प्रदेश कि तथा गैिकि सम्बधिी ऐन, २०७५ 

 व्यय अनिुानको विििण, २०७५  

 विमनयोजन वििेयक २०७6 का मसर्द्ाधत, उद्दशे्य, प्राथमिकता ि प्रिखु नीमत  

 संन्चत कोष सञ्चालन कायिविमि, २०७४  

 सिपिुक अनदुान व्यिस्थापन कायिविमि,(प्रथि संसोिन) २०७६  

 नददजधय पदाथि व्यिस्थापन कायिविमि, २०७५ 

 आमथिक िषि २०७6/७77 को िावषिक कायिक्रि पनु्स्तका 
 साििजमनक खरिद सम्िधिी प्रदेश मनयिािली, २०७६ 

 प्रदेश िनोिञ्जन कि मनयिािली, २०७६ 

 प्रदेश विज्ञापन कि मनयिािली, २०७६ 

 प्रदेश नं. ५ को आमथिक सािान्जक विकासको न्स्थमत पर । 



61 

 

६.7 संगठन संिचना ि जनशन्ि विििण 
यस िधरालयिा आमथिक िामिला तथा योजना िधरीको िाजनीमतक नतेतृ्ि तथा नेपाल प्रशासन सेिा, 
िाजपरांवकत प्रथि शे्रणी िा सो सिहको कििचािीको प्रशासमनक नतेतृ्ि िहने व्यिस्था िहेको छ | 
िधरालयिा ४ िटा िहाशाखा ि १० िटा शाखा िहन ेगिी तयाि गरिएको संगठन संिचना बिोन्जि कुल 
दिबधदी ४८ जना िहेको छ |  

६.7.1 संगठन संिचना  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तामलका नं.-६.१ दिबधदी ि पदपूमतिको अिस्था 

क्र.
स. 

पद सेिा सिूह शे्रणी/तह 
कुल 
दिबधदी  

पदपूमति 
संख्या 

रिि 

 

 

कैवफयत 

१ प्रदेश सन्चि प्रशासन  िा.प.प्रथि १ 1 0  
२ उपसन्चि प्रशासन िाजश्व िा.प.दितीय २ 2 0  
३ उपसन्चि प्रशासन सािाधय प्रशासन िा.प.दितीय 1 0 1  
४ उपसन्चि प्रशासन लेखा िा.प.दितीय 1 0 1  
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क्र.
स. 

पद सेिा सिूह शे्रणी/तह 
कुल 
दिबधदी  

पदपूमति 
संख्या 

रिि 

 

 

कैवफयत 

५ शाखा अमिकृत प्रशासन सािाधय प्रशासन आठौं/सातौं ६ 6 0  
६ शाखा अमिकृत प्रशासन िाजश्व आठौं/सातौं 6 १ 5  
७ लेखा अमिकृत प्रशासन लेखा आठौं/सातौं १ 1 0  
८ कानून अमिकृत धयाय कानून िा.प.ततृीय १ 1 0  
९ अथिशास्त्री विविि  आठौं/सातौं १ 0 1  

१० तथ्याङ्क अमिकृत 
आ.यो. 
तथा त. 

तथ्याङ्क आठौं/सातौं १ 1 0 
 

११ क. इन्धजमनयि विविि  आठौं/सातौं १ 0 1  
१२ क.अमिकृत विविि  आठौं/सातौं १ 1 0  
१३ नायि सवु्िा प्रशासन सािाधय प्रशासन छैठौं/पाचौं 3 3 0  
१४ नायि सवु्िा प्रशासन िाजश्व छैठौं/पाचौं ६ 0 6  
१५ क. अपिेटि विविि  छैठौं/पाचौं 4 4 0 १ किाि 
१६ खरिदाि प्रशासन सािाधय प्रशासन पाचौं/चौथो 2 0 2  
१७ सह-लेखापाल प्रशासन लेखा पाचौं/चौथो १ 1 0  
18 ह.स.चा.   शे्रणीविहीन ४ 4 0 3 किाि 
19 का.स.   शे्रणीविहीन ५ ४ १ २ किाि 

 

जम्िा ४८ ३0 १८  

 

 

६.8 प्रदेश लेखा मनयधरक कायािलय 
प्रदेश सिकािको सिग्र लेखा व्यिस्थापन गने उद्देश्यले यस िधरालय अधतगित िहन ेगिी प्रदेश लेखा 
मनयधरक कायािलय स्थापना भई सञ्चालनिा आएको छ । जसको संगठन संिचना ि दिबधदी विििणलाई 
मनम्नानसुाि प्रस्ततु गरिएको छ । 
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६.8.१ संगठन संिचना  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तामलका नं.-६.२ दिबधदी ि पदपूमतिको अिस्था 

क्र.स. पद सेिा सिूह शे्रणी/तह कुल दिबधदी संख्या 
पदपूमति 

संख्या 

रिि 

 

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

२ लेखा अमिकृत  लेखा सातौं/आठौं ४ ४ ० 

३ लेखापाल प्रशासन लेखा पाँचौं/छैंठौं ४ ४ ० 

४ कम््यटुि अपिेटि विविि विविि पाँचौं/छैंठौं १ १ ० 

५ सह लेखापाल प्रशासन लेखा चौंथो/पाँचौं ४ ४ ० 

५ हलकुा सिािी चालक    २ १ 1 

६ का.स.    ४ ४ ० 

जम्िा 20 19 १ 

प्रदेश लेखा मनयधरक 

निौं/दशौं (लेखा) 

प्रशासन तथा विमनयोजन शाखा 
लेखा अमिकृत (सातौ/आठौं.) -१ 

लेखापाल (पाँचौ/छैठौं) -१ 

कम््यूटि अपिेटि (पाँचौ/छैठौं)-१ 

सह-लेखापाल(चौथो/पाँचौं) -१ 

ह.स.चा.-२ 

का.स.-४ 

 

 

 

 

 

मनिीक्षण अनगुिन तथा आ.ले.प. शाखा 
लेखा अमिकृत (सातौ/आठौं.) -१ 

लेखापाल (पाँचौ/छैठौं) -१ 

सह-लेखापाल(चौथो/पाँचौं) -१ 

 

 

कोष प्रशासन शाखा 
लेखा अमिकृत (सातौ/आठौं.) -१ 

लेखापाल (पाँचौ/छैठौं) -१ 

सह-लेखापाल (चौथो/पाँचौं) -१ 

 

बजेट कायािधियन शाखा 
लेखा अमिकृत(सातौ/आठौं.) -१ 

लेखापाल (पाँचौ/छैठौं) -१ 

सह-लेखापाल(चौथो/पाँचौं) -१ 
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६.9 आमथिक िषि २०७६/७७ फागनु िसाधतसम्ििा सम्पादन भएका िहत्िपूणि कायिहरु 
 ३ िटा मनयिािली, ४ िटा कायिविमि तथा मनदेन्शका पारित भई लागू भएको ि १ िटा 

मनयिािली, ३ िटा कायिविमि तथा मनदेन्शका िस्यौदा तयाि गरिएको। 

 विमभन्न िधरालयहरुबाट तजुििा गरिएका ९२ ऐन/मनयिािली तथा कायिविमिउपि सहिमत प्रदान 
गरिएको। 

 विमनयोन्जत बजेटको सीिाको अिीनिा िही 100 स्थानीय तहका ३61 िटा सिपिुक अनदुानका 
आयोजना स्िीकृत । 

 विशेष अनदुानतफि का विमनयोन्जत बजेटको सीिाको अिीनिा िही १०० स्थानीय तहका १५१ िटा 
आयोजना छनोट गरिएको | 

 सशति, सिपिुक ि विशेष अनदुानको आयोजना कायािधियनका लामग स्थानीय तहलाई सहजीकिण 
गने गरिएको । 

 चाल ुआमथिक िषि 2076/77 का लागी संघ ि प्रदेशको साझेदािीिा संचालन गरिने २५ िटा 
सिपिुक आयोजना तथा विशेष आयोजना प्रस्ताि गरिएको जसिध्ये सिपिुकतफि  १२ िटा तथा 
विशेषतफि  ६ िटा आयोजना स्िीकृत  भई आएको ि कायािधियनका लामग सम्बन्धित िधरालयलाई 
पठाइएको। 

 आगािी आमथिक िषि २०७७/७८ का लामग सिपिुकतफि का १५ िटा तथा विशषेतफि का ७ िटा 
आयोजना िावष्ट्रय योजना आयोगिा प्रस्ताि गरिएको | 

 गत आमथिक िषि २०७५/७६ िा बहउुद्देश्यीय सभाहल मनिािणको लामग बहिुषीय स्रोत समुनन्ितता 
मलएका १८ िटा पामलकािा स्रोत समुनन्ितता गरिएको िकि रु. ९ किोड ८४ लाख २७ हजाि 
वित्त हस्ताधतिण गरिएको | 

 आमथिक िषि२०७६/७७ िा वित्तीय सिानीकिण अनदुान, सशति अनदुान, सिपिुक अनदुान ि 
विशेष अनदुानको पवहलो ि दोस्रो वकस्तािापत विमनयोन्जत बजेटको ७५ प्रमतशतले हनु आउने िकि 
सबै स्थानीय तहलाई अनदुान हस्ताधतिण गरिएको | 

 गत आमथिक िषि २०७५/७६ का  सशति अनदुानतफि का आयोजनाहरु कायािधियनका लामग 
उपलधि गिाइएको िकििध्ये उि आमथिक िषििा स्थानीय तहबाट खचि हनु नसकी बाँकी िहेको 
िकि िध्ये रु ३४ किोड १७ लाख ७५ हजाि ८सय १० प्रदेश सन्ञ्चत कोषिा वफताि दान्खला 
गनि लगाइएको। 

 प्रदेश नं. ५ का २२ िटै िालपोत कायािलयहरुसँग घिजग्गा िन्जषे्ट्रशन शलु्किापत संकमलत िाजस्ि 
िकि प्रदेश सन्ञ्चत कोष ि स्थानीय सन्ञ्चत कोषिा दान्खला गने सम्बधििा अधतिवक्रया कायिक्रि 
सम्पन्न गरिएको ।  

 िाजश्वका सम्भावित स्रोतहरुको अध्ययन अनसुधिान गनि िाजश्व पिािशि समिमतको मनणिय अनसुाि 
विशेषज्ञ सेिाको लामग TOR स्िीकृत गिी प्रस्ताि आह्वानको सूचना प्रकान्शत गिी अध्ययन कायि 
भइिहेको | 
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 आमथिक िषि 2076/77 को बजेट कायािधियन गनिको लामग सबै िधरालय ि कायािलयलाई 
िागिदशिन पठाइएको। 

 नेपाल सिकाि अथि िधरालयको सिधियिा विषयगत िधरालयका बजेट तथा योजना ि लेखासँग 
सम्बन्धित कििचािीलाई प्रदेश िधरालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS)सम्िधिी तामलि संचालन 
गरिएको | 

 प्रदेश सिकाि अधतगितका िधरालय तथा मनकायहरुको िावषिक कायिक्रि स्िीकृत गरिएको, 
आिश्यकता ि औन्चत्यको आिाििा बजेट िकिाधति, बजेटथप, बहिुषीय आयोजनाको लामग स्रोत 
समुनन्ितता ि कायिक्रि संसोिन गरिएको | 

 प्रदेश सिकािको बजेट कायािधियनको सम्िधििा देखा पिेका सिस्याहरुको सिािानका लामग 
िधरालयको तफि बाट सहजीकिण गने कायि भइिहेको | 

 प्रदेश सिकािले संचालन गने लगानी सम्िेलन सफल बनाउन विश्व बैंक लगायत अधतिावष्ट्रय विकास 
साझेदाि संस्थाका प्रमतमनमि ि िाननीय िखु्यिधरी एिि ्आमथिक िामिला तथा योजना िधरीज्यूको 
सिपुन्स्थमतिा सिोकाििाला प्रमतमनमिसँग अधतिवक्रया कायिक्रि संचालन गरिएको ि सिोकाििाला 
प्रमतमनमिहरुसंग साििजमनक मनजी साझेदािी संिाद कायिक्रि सम्पन्न गरिएको तथा लगानी सम्िेलन 
तयािी अििािणा परको िस्यौदा तयाि गरिएको | 

 लगानी सम्िेलनको लामग विमभन्न आिश्यक समिमत, सन्चिालय गठन गिी  न्जम्िािी तोकेि कायि 
विभाजन सवहत अगामड बढेको | 

 प्रदेशिा उत्पादन हनुे िस्तकुो उत्पादनका लामग प्रविमि ि पूिाििािको प्रयोगको सहयोग तथा 
उत्पादन ि ब्रान्धडि एिि ्मबक्री प्रिधिको लामग सीप परियोजनासँगको सहकायििा पाल्पाली ढाकाको 
उत्पादन तथा प्रिर्द्िनको कायिक्रि संचालन गरिएको | 

 दाि न्जल्लाको िेलझणु्डीिा संचामलत प्रदेश एक्स्पोिा प्रदेश सिकाि, आमथिक िामिला तथा योजना 
िधरालयका गमतविमि, बजेट तथा िावषिक कायिक्रिका सम्िधििा स्टल िाखी सािाग्री वितिण तथा 
िृतन्चर प्रदशिनी गरिएको | 

 िहालेखा पिीक्षकको कायािलयिािा आमथिक िषि २०७5/७6 को अन्धति लेखापिीक्षण सम्पन्न 
गिाई प्रािन्म्भक प्रमतिेदन प्राप्त गरिएको सो प्रमतिेदन बिोन्जि यस िधरालयको नाििा कुनै पमन 
प्रकािको बेरुज ुनिहेको । 

 अनदुान व्यिस्थापन, िाजश्व िाँडफाँड, बजेट तथा आयोजना कायािधियन सम्बधििा 109 स्थानीय 
तहका प्रिखु,/अध्यक्ष ि प्रिखु प्रशासवकय अमिकृतहरुसगँ अधतिवक्रया कायिक्रि गरिएको । 

 गत आमथिक िषि २०७५/७६ को िधरालयगत रुपिा िावषिक प्रगमत प्रमतिेदन तयाि गिी प्रकाशन 
गरिएको  

 यस आमथिक िषि २०७६/७७ को िधरालयगत रुपिा अिि-िावषिक प्रगमत प्रमतिेदन तयाि गिी 
प्रकाशन गरिएको | 

 प्रदेश स्तिको प्रथि चौिामसक तथा अिि िावषिक सिीक्षा ि दोश्रो चौिामसक गोष्ठी सम्पन्न गरिएको | 
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 िाजश्व दान्खला तथा अनदुानका आयोजनाको अनगुिनलाई प्राथमिकतािा िाखी हाल सम्ि ४५ िटा 
स्थानीय तहका, ७ िटा िालपोत कायािलय ि ४ िटा यातायात कायािलयको अनगुिन गिी प्रमतिेदन 
तयाि गरिएको | 

६.10 काननु मनिािणको अिस्था 
आमथिक िषि २०७६/७७ को पसु िसाधतसम्ि यस िधरालयसँग सम्िन्धित विषयिा कानून मनिािणको 
अिस्था | 

क) प्रदेश सभािा पेश गनुि पने कानूनहरु 

 प्रदेश साििजमनक, मनजी साझेदािी तथा लगानी सम्िधिी वििेयक 

 प्रदेश बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना ि संचालन सम्िधिी वििेयक 

ख) प्रदेश सिकाि (िन्धरपरिषद्) बाट पारित भएका कानूनहरु 

 साििजमनक खरिद सम्िधिी प्रदेश मनयिािली, २०७६ 

 प्रदेश िनोिञ्जन कि मनयिािली, २०७६ 

 प्रदेश विज्ञापन कि मनयिािली, २०७६ 

ग) प्रदेश सिकाि (िन्धरपरिषद्) बाट पारित गनि बाकँी कानूनहरु 

 भ्रिण खचि मनयिािली, २०७६ 
घ) प्रदेशसिकाि (िन्धरपरिषद्) बाट स्िीकृत कानूनहरु 

 विशेष अनदुान व्यिस्थापन कायिविमि, २०७६ 

 साििजमनक खचिको िापदण्ड कायिविमि ि मितव्यवयता सम्बधिी मनदेन्शका, २०७५ को पवहलो 
संसोिन 

 सिपिुक अनदुान व्यिस्थापन (प्रथि संशोिन) कायिविमि, २०७५  

ङ) प्रदेशसिकाि (िन्धरपरिषद्) बाट स्िीकृत गनुिपने कानूनहरु 

 सशति अनदुान व्यिस्थापन कायिविमि 

 कन्धटधजेधसी िकि खचि व्यिस्थापन कायिविमि 

 प्रदेश तथ्याङ्क मनयिािली 

६.11 िावषिक नीमत तथा कायिक्रि ि बजेट ििव्यको प्रगमत विििण 

ब. ब. को 
बुदँा नं.  कायिक्रिको नाि प्रगमत 

37, 38 १२ िटा आयोजनालाई लगानी जटुाउने/ सम्भाव्यता 
अध्ययनका लामग लगानी बोडिसँग सिधिय गने 

सिधिय भइिहेको 
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ब. ब. को 
बुदँा नं.  कायिक्रिको नाि प्रगमत 

37, 79 

लगानी सम्िेलन आयोजना गने 

कायािधियनको चिणिा िहेको PPP Dialogue 

सम्पन्न  
प्रदेश योजना आयोगबाट परियोजना बैंक तयािी 
भइिहेको 
सन्चिालय तथा समिमत गठन गिी कायि अगामड 
बढाएको 

181 प्रत्येक चौिामसकिा हनुे प्रगमत सिीक्षालाई वित्तीय ि 
भौमतक प्रगमतका अमतरिि नमतजा सूचकका आिाििा गने 

प्रथि चौिामसक अिि बावषिक ि दोश्रो चौिामसक 
सिीक्षा सम्पन्न 

36, 194 

आधतरिक स्रोत िवृर्द् गने 

िनोिञ्जन कि मनयािािली ि विज्ञापन कि 
मनयािािली पारित, िाजश्व पिािशि समिमतको 
बैठकको मनणियानसुाि TORस्िीकृत भई विशेषज्ञ 
सेिा मलने प्रवक्रयािा िहेको 

195 

िाजस्िको चहुािट मनयधरण गने 

नेपालगञ्ज, गलुिीया, तलुसीपिु, घोिाही, लिही, 
अघािखाँची िालपोत कायािलय ि बाँके, दाङ, 
भालिुाङ यातायात व्यिस्था कायािलयको अनगुिन 
गरिएको 

196 नेपाल सिकािसँग सिधिय गिी सियिै प्रदेश सिकािको 
विभाज्य कोष खातािा िाजश्व जम्िा गने 

िहालेखा मनयधरक कायािलयसंग मनिधति सिधिय 
भइिहेको 

 
सिपिुक अनदुानका लामग आयोजनाहरुको छनोट गने 

विनयोन्जत बजेटको सीिािा िही १०० िटा 
स्थानीय तहबाट ३६१ िटा आयोजना छनोट 

 बजेट तथा कायिक्रि सिीक्षा मनिधति भइिहेको 

 विशेष अनदुान कायिविमि बनाउने  कायिविमि तयाि भई स्िीकृत भएको 
 

धयाज अनदुान कायिविमि तयाि गने 
भमूि व्यिस्था, कृवष तथा सहकािी िधरालयसँग 
छलफल गिी सहिमत प्रदान गरिएको 

 

स्थानीय तहबाट गत आमथिक िषििा दान्खला नभएको 
िाजस्ि एवकन गने 

अधतिवक्रया क्रिशः भइिहेको/ 
स्थानीय तहहरुबाट  िाग गरिए अनसुािको 
विििण प्राप्त भइिहेको ि हालसम्ि रु. 29 किोड 
४५ लाख ९२ हजाि प्रदेश संन्चत कोषिा 
दान्खला भएको 

 
सशति अनदुानको बाँकी िकि एवकन गने 

रु. ३० किोड ८८ लाख ६७ हजाि प्रदेश संन्चत 
कोषिा दान्खला भएको 

 

िालपोत, नापी ि यातायात कायािलयहरुको अनगुिन गने 

नेपालगञ्ज, गलुिीया, तलुसीपिु, घोिाही, लिही, 
अघािखाँची ि चधदौटा िालपोत कायािलय ि बाँके, 
दाङ, रुपधदेही ि भालिुाङ यातायात व्यिस्था 
कायािलयको अनगुिन गरिएको 
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ब. ब. को 
बुदँा नं.  कायिक्रिको नाि प्रगमत 

 िधरालयगत योजना अनगुिन गने अनगुिन कायि मनिधति भैिहेको 

 
विभाज्य कोष तथा िाजश्व सम्बधिी अधतिवक्रया कायिक्रि 

109 िटै स्थानीय तह, िालपोत कायािलय, 
यातायात व्यिस्था कायािलय ि कोष तथा लेखा 
मनयधरका कायािलयसँग अधतिवक्रया सम्पन्न 
 

 प्रदेश कि तथा गैिकि सम्बधिी अध्ययन, अनसुधिान ि 
अधतिवक्रया 

 साझा किको िकि विभाज्य ि संन्चत कोषिा दान्खला 
सम्बधिी अधतिवक्रया 

 विमभन्न न्जल्लािा िाजश्व, ििौटी, विमनयोजन लगायत 
आमथिक प्रशासनसँग सम्िन्धित विषयिा अधतिवक्रया 
कायिक्रि 

 

बजेट तथा कायिक्रि कायािधियनको अनगुिन िूल्याङ्कन 
सिपिुक ि सशति अनदुानसिेत 
 

मिमत 2076।08।10 देन्ख 17 सम्ि बाँके 
(बैजनाथ, जानकी, खजिुा, कोहलपिु, निैनापिु, 
नेपालगञ्ज) ि िददिया (बाँसगढी, गलुरिया, 
बढैयाताल) मिमत 2076।08।17 देन्ख 23 
सम्ि अघािखाँची (छरदेि, िालािानी, सन्धिखकि  ि 
भमूिकास्थान) रुपधदेही (मसयािी ि लनु्म्िनी 
सांस्कृमतक) मिमत 2076।0९।1० देन्ख १६ 
सम्ि दाङ (गढहिा, िाप्ती, लिही, घोिाही, 
तलुसीपिु, बबई ि दंमगशिण), रुपधदेही (बटुिल, 
मतलोत्तिा, ओिसमतया) ि) मिमत 
2076।10।22 देन्ख २९ सम्ि कवपलिस्तकुा 
१० िटा पामलका ि २०७६/११/१६देखी २० 
सम्ि गलु्िीका ३ पामलका ि अघािखाँचीका ३ 
पामलका 

 

तामलका ६.३ स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको प्रगमत विििण ि असाि िसाधतसम्िको अनिुान (रु. हजाििा) 

क्र. 
सं. 

कायिक्रिको नाि 

िावषिक 
लक्ष्य 

दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत 
असािसम्िको 

अनिुान 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

१ 
विभाज्यकोष तथा िाजश्व सम्बधिी 
अधतिवक्रया कायिक्रि 

१२ 
पटक 

1200 
६ 

पटक 
५० 0 0 ९ ७५ ९०० ७५ 
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क्र. 
सं. 

कायिक्रिको नाि 

िावषिक 
लक्ष्य 

दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत 
असािसम्िको 

अनिुान 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

२ 
प्रदेश कि तथा गैिकि सम्बधिी 
अध्ययन, अनसुधुिान ि अधतिवक्रया 

6 
पटक 

1200 
६ 

पटक 
१०० 0 0 6 100 500 42 

३ 
साझा किको िकि विभाज्य ि संन्चत 
कोषिा दान्खला सम्बधिी अधतिवक्रया 

12 
पटक 

3600 
६ 

पटक 
५० 1800 50 ९ ७५ 2700 75 

४ बजेट तथा कायिक्रि समिक्षा 
3 

पटक 
150 

2 
पटक 

66 0 0 3 100 150 100 

५ 
कििचािी क्षिता विकास तथा कानून 
मनिािण 

८ 
जना 

1000 
1 
जना 

१३ 0 0 ८ 100 1000 100 

६ 

बजेट तथा कायिक्रिको अनगुिन 
िूल्याङ्कन सिपिुक ि सशति अनदुान 
सिेत 

20 
पटक 

4000 
12 
पटक 

60 0 0 20 100 3000 75 

७ 
िधरालयहरुसँगको अधतिसम्िाद 
कायिक्रि 

6 
पटक 

300 
1 

पटक 
१७ 0 0 6 100 300 100 

८ 
वित्तीय संघीयता सम्बधिी अधतिदेशीय 
भ्रिण 

1 
पटक 

2000 - ० 0 0 1 100 2000 100 

९ 
सांसदहरुसँगको बजेट/योजना सम्बधिी 
अधतिवक्रया 

2 
पटक 

3000 0 ० 0 0 2 100 3000 100 

१० विज्ञहरुसँगको अधतिवक्रया 
५ 

पटक 
2500 

२ 
पटक 

40 0 0 5 100 1500 60 

११ 
िालपोत, नापी ि यातायात 
कायािलयहरुको अनगुिन 

12 
पटक 

1200 
6 

पटक 
50 0 0 12 100 800 67 

१२ िधरालयगत योजना अनगुिन 
24 
पटक 

2400 
8 

पटक 
33 0 0 24 100 1500 63 

13 लगानीसम्िेलनआयोजना 
 

१ 
पटक 

5000 - ० 382 8 1 100 5000 100 

14 अधति प्रदेश अध्ययन अिलोकन भ्रिण 
तथा अनभुि आदान प्रदान 

6 
पटक 

1200 0 0 0 0 ६ 100 1200 100 
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क्र. 
सं. 

कायिक्रिको नाि 

िावषिक 
लक्ष्य 

दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत 
असािसम्िको 

अनिुान 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

15 
स्थानीय तहको क्षिता अमभिवृर्द् 
कायिक्रि 

6 
पटक 

1८00 0 ० 0 0 6 100 1500 83 

16 बजेट/MTEF तजुििा तामलि 
4 

पटक 
2000 

१ 
पटक 

25 0 0 4 100 1000 50 

17 
आमथिक प्रशासन सदुृवढकीकिण 
कायिक्रि 

2 
पटक 

500 - ० 75 15 2 100 500 100 

18 
न्जल्ला तथा स्थानीय तहगत रुपिा 
योजना तजुििा बजेट तथा आयोजना 
तजुििाका लामग सझुाि संकलन 

6 
पटक 

1200 - ० 0 0 6 100 1200 100 

 

 

 

तामलका ६.४  प्र.ले.मन.का. को स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको प्रगमत विििण ि असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

क्र. 
सं. 

कायिक्रिको नाि 

िावषिक 
लक्ष्य 

दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत 
असािसम्िको 

अनिुान 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

१ New RMIS सम्बधिी तामलि २ 200 0 0 0 0 2 100 200 100 

२ 
आमथिक प्रशासन सम्बधिी 
पनुतािजगी/अमभिखुीकिण तामलि 

२ 400 0 0 0 0 2 100 400 100 

३ 
विमभन्न न्जल्लािा िाजस्ि, ििौटी विमनयोजन 
लगायत आमथिक प्रशासन सम्बधिी 
अधतिवक्रया 

३ 600 0 0 0 0 2 66 560 99 

४ 
िधरालय तथा अधय मनकायसँग वित्तीय 
व्यिस्थापन ि साििजमनक खरिद सम्बधिी 
अधतिवक्रया 

३ 600 2 66 257 43 3 100 600 १०० 

(स्रोतः आमथिक िामिला तथा योजना िधरालय) 
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५ 
स्थानीय मनकायिा कायिित आमथिक प्रशासन 
शाखा प्रिखुसँग अधतिवक्रया 

१ 500 1 100 425 85 १ १०० 425 85 

६ कायािलय भिन पाटेशन तथा ििित १ ५०० 0 0 0 0 १ १०० ५०० १०० 

 

 

 

तामलका नं.-६.५ आमथिक िषि २०७5/७6 िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७6 असाि िसाधतसम्िको वित्तीय 
प्रगमत (यस िधरालयको)  रु.हजाििा 

ब.उ.शी.नं. बजेट 
शीषिक 

विमनयोन्जत  

बजेट 
असाि िसाधतसम्िको  

खचि 
असाि िसाधतसम्िको  

खचि % 

७०५३२३११३ चाल ु 62050 25585.60 41.20 
७०५३२३११४ पुजँीगत 39500 19260 48.80 

 

 

 

तामलका नं.-६.6 आमथिक िषि २०७5/७6 िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७6 असाि िसाधतसम्िको वित्तीय 
प्रगमत (प्रदेशको एकीकृत) रु.हजाििा 

ब.उ.शी.नं. बजेट 
शीषिक 

विमनयोन्जत  

बजेट 
असाि िसाधतसम्िको  

खचि 
असाि िसाधतसम्िको  

खचि % 

७०५३२३११३ चाल ु 11858442 6877102 57.99 
७०५३२३११४ पुजँीगत 1८८८३८५० 1२६३१४४६ 6६.8९ 

 

 

 

तामलका नं.-६.7 आमथिक िषि २०७६/७७ िा विमनयोन्जत बजेट तथा फागनु िसाधतसम्िको वित्तीय प्रगमत ि 
२०७७ असािसम्िको खचिको अनिुान (िधरालय) 

क्र.सं विििण 
स्िीकृत  

बजेट 
खचि 

खचि  

प्रमतशत 

असाि 
िसाधतसम्िको 

अनिुान 

१ चाल ुखचि 118937 29775 25.03 90 

२ पुजँीगत खचि 40665 727 1.79 85 

कुल 159602 30502 19.11 88 
 

 

 

 

 

(स्रोतः प्रदेश लेखा नियन्त्रक कायाालय) 
 

(स्रोतः आमथिक िामिला तथा योजना िधरालय) 
 

(स्रोतः प्रदेश लेखा मनयधरक कायािलय) 

(स्रोतः आमथिक िामिला तथा योजना िधरालय) 
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तामलका नं.-६.8 आमथिक िषि २०७६/७७ िा विमनयोन्जत बजेट तथा फागनु िसाधतसम्िको वित्तीय प्रगमत ि 
२०७७ असािसम्िको खचिको अनिुान (प्रदेशको एकीकृत) 

क्र.सं विििण 
स्िीकृत  

बजेट 
खचि 

खचि  

प्रमतशत 

असाि 
िसाधतसम्िको 

अनिुान 

१ चाल ुखचि 17840321 5736780 32.1 90 

२ पुजँीगत खचि 18576479 5673722 30.54 90 

कुल 36416800 11400502 31.31 90 

3 अनदुान हस्ताधतिण ४३८९८०० 3005339 68.46 १०० 
 

 

 

तामलका नं.-६.9 प्रदेश संन्चत कोषिा प्राप्त िकिको विििण 
शीषिक अनिुान/लक्ष्य संन्चत कोषिा प्राप्त िकि प्रगमत%  

िाजस्ितफि  

िू अ कि ५९४७३८० 3406485 57.28 

अधतशलु्क  ३९६४९२ 983707 24.81 

िोयल्टी  ३००००० ० ० 

नदीजधय पदाथिबाट प्राप्त आय ४५१५०० 129548 २८.70 

िनोिधजन कि  १०००० २४९ २.४९ 

विज्ञापन कि १०००० ३१०७ ३१.०७ 

घिजग्गा िन्जषे्ट्रशन  १५००००० 458389 30.56 

सिािी सािन कि १६००००० 880110 55.0 

अनदुान/ मनकासा वफताि ० ३४1776 -  

अधय िाजश्व १०२२५०० 648758 63.46 

जम्िा १४८०६३०० 6852129 46.28 

अनदुानतफि  

सिानीकिण अनदुान  ७५४०१०० 5655075 75.०० 

सशति अनदुान  ७७७०४०० 5141635 66.17 

विशेष अनदुान  ५००००० 345156 69.03 

(स्रोतः प्रदेश लेखा मनयधरक कायािलय) 
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सिपिुक अनदुान  ८००००० 400780 50.09 

गत िषिको नगद िौज्दात ५०००००० ७५२४६६८ १५०.४९ 

जम्िा  (िाजस्ि +अनदुान) ३६४१६८०० 25650676 70.44 

 
 

 
६.1२ प्रदेश िाजस्ि विििण 

६.१०.१ आमथिक िषि २०७५/७६ िा प्रदेश िाजस्ि संकलन विििण  

प्रदेशको एकल अमिकािको के्षरिा िहेको कृवष आयिा कि कुनै पमन िाजस्ि संकलन नभएको ति प्रदेश ि 
स्थानीय तहको साझा अमिकािको सूचीिा िहेका सिािी सािन कि, घिजग्गा िन्जषे्ट्रशन कि, िनोिञ्जन कि, 

विज्ञापन कि, नदीजधय पदाथिको शलु्क तथा अधय प्रशासमनक सेिाशलु्क तथा दस्तिु िहेको छ । 

तामलका नं.-६.१० आमथिक िषि २०७५/७६ को असाि िसाधत सम्न प्रदेश िाजस्ि संकलनको विििण 
           (रु. हजाििा) 

मस.न शीषिक लक्ष्य संकमलत िकि  प्रगमत % िा  

1  घिजग्गा िन्जषे्ट्रशन दस्तिु 680000 816600 120.09 

2  सिािी सािन कि 1140000 1555000 136.40 

3  ढुिा, मगट्टी, बालिुा 400000 166000 41.50 

4  िन िोयल्टी 50000 0 0.00 

5  खानी िोयल्टी 50000 0 0.00 

6  पयिटन सेिा शलु्क िोयल्टी 10000 0 0.00 

7  सेिा शलु्क दस्तिु दण्ड जरििाना(अधय िाजस्ि)  50000 265138 530.28 

8  विज्ञापन कि 10000 63 0.63 

9  िनोिञ्जन कि 10000 0 0.00 

जम्िा  2400000 2802801 116.78 

 
 
 

 

 

 

 

(स्रोतः प्रदेश लेखा मनयधरक कायािलय) 
 

(स्रोतः प्रदेश लेखा मनयधरक कायािलय) 
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तामलका नं.-६.११ आमथिक िषि २०७६/७७ को दोश्रो चौिामसक सम्ि प्रदेश िाजस्ि संकलन विििण ि 
असाि िसाधतसम्िको संशोमित अनिुान      (रु. हजाििा) 

मस.न शीषिक लक्ष्य संकमलत िकि प्रगमत % िा 

असाि 
िसाधतसम्िको 

अनिुान 

1  घिजग्गा िन्जषे्ट्रशन दस्तिु 1500000 458389 30.56 
100 

2  सिािी सािन कि 1600000 880110 55.0 
120 

3  ढुिा, मगट्टी, बालिुा 451500 129548 28.70 
50 

4  िन िोयल्टी 36000 0 0.00 
100 

5  खानी िोयल्टी 50000 0 0.00 
100 

6  पयिटन सेिा शलु्क िोयल्टी 10000 0 0.00 
100 

7 जलस्रोत सम्िन्धित िोयल्टी 24000 0 0.00 
100 

8 विद्यतु सम्िन्धित िोयल्टी 180000 0 0.00 
100 

9 

सेिा शलु्क दस्तिु दण्ड 
जरििाना(अधय िाजस्ि) 

1022500 648758 63.46 120 

10  विज्ञापन कि 10000 3107 31.07 
75 

11  िनोिञ्जन कि 10000 249 2.49 
50 

जम्िा 4894000 2461937 50.3 120 
 

 

 

६.१२ विकास आयोजना तथा कायिक्रिहरुबाट मसन्जित िोजगािीको विििणः 
यस िधरालयले सञ्चालन गने विकासका आयोजना नभएकोले िोजगािीको विििण नभएको । 
 

६.१३ सिस्या तथा चनुौतीहरु 
 प्रदेशको पुजँीगत खचि अपेक्षा गरिएअनरुुप हनु नसकेको । 

 िधरालयले अमिकांश सिय विषयगत िधरालयहरुको कायिक्रि संशोिनिा केन्धरत गनुिपने भएको 
 साना मतना कायिक्रििा अनािश्यक कायिविमि बनाई प्रवक्रया लम्धयाउन े गिेको ि हालसम्िसिेत 

कायिविमिउपि सहिमत िाग गने गरिएको 
 पामलकाबाट अनदुान बाहेकका आयोजनाको लामग सिेत बजेट प्रस्ताि गने गिेको। 

 पामलकाले गत आमथिक िषििा खचि नभई बाँकी िहेको िकि प्रदेश सन्ञ्चत कोषिा वफताि गनुिपने 
सशति सिपिुक ि विशषे अनदुानको िकि सियिै वफताि नगिेको । 

(स्रोतः प्रदेश लेखा मनयधरक कायािलय) 
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 बहिुषीय स्रोत समुनन्श् चतता नमलएका सशतिबाट स चामलत अििुा बहउुद्देश्यीय  सभाहल तथा 
खेलिैदानको लामग थप बजेट िाग भइिहेको । 

 िधरालय तथा मनकायहरुले स्िीकृत िावषिक कायिक्रििा नपिेका नयाँ आयोजना तथा कायिक्रिहरु 
प्रस्ताि गने गिेको । 

 स्थानीय तहले संकलन गिेको साझा किको अध्यािमिक विििण प्राप्त गने संयधरको विकास भई 
नसकेको। साझा किबाट संकमलत िकि कमतपयले स्थानीय तहहरुले सियिै दान्खला नगिेको । 

 प्रदेश ि स्थानीय तहबीचको कोष प्रिाह संयधर तयाि हनु नसकेको  

 संन्चत कोषको प्रमतिेदनको ढाँचा ि प्रणाली स्थावपत हनु नसकेको 

६.१४ सिस्या सिािानका लामग चामलएका कदिहरु 
 PLMBIS ि TSA िा देन्खएको सिस्या सिािान गरिएको 
 बजेट तजुििाका लामग PLMBIS प्रदेश सिकािका मनकायहरुिा सिेत लागू गनि अथि िधरालयको 

सिधियिा तामलि प्रदान गरिएको। 

 िाजस्ि संकलन गने मनकायहरुसँग िामसक प्रमतिेदन मलने कायिको थालनी गरिएको (पर 
िाफि त/फोन िाफि त)। 

 सिािी सािन किको िकि विभाज्य कोषिा जम्िा गनि िहालेखा मनयधरक कायािलयसँग सिधिय 
भैिहेको। 

 घि जग्गा िन्जषे्ट्रशन शलु्कको िकि प्रदेश संन्चतकोषिा जम्िा गनि िालपोत कायािलयहरु ि कोष 
तथा लेखा मनयधरक कायािलयहरुसँग अधतिवक्रया ि पराचाि सिेत  गरिएको। 

 स्थानीय तहहरुले संकलन गिेको साझा किको िकि बाँडफाँड गिी प्रदेश संन्चत कोषिा जम्िा गनि 
अधतिवक्रया ि पराचाि गरिएको। 

६.१५ आगािी कायि ददशा 
 प्रदेशको अलगै डाटा सेधटि िनाई सिग्र सूचना तथा सफ्टिेयि प्रणालीको विकास गनुिपने  

 PLMBIS,TSA,NRMIS,Vehicle Registration System, Driving licenses registration System,  

 अनदुान व्यिस्थापन सूचना प्रणाली प्रदेश तथ्याङ्क कायािलय स्थापना गिी प्रदेशको एकीकृत तथ्याङ्क 
व्यिस्थापन गनुिपने । 

 साझा किको िकि प्रदेश संन्चतकोषिा जम्िा हनुे व्यिस्था मिलाउने । 

 संन्चतकोषको स्िचामलत प्रमतिेदन प्रणाली स्थापना गने । 

 संघबाट स्रोत समुनन्ितता प्राप्त भएका ि सिपिुक, सशति तथा विशेष अनदुानका आयोजनाहरु 
प्राथमिकताका साथ कायािधियन गनुिपने । 

 आय व्ययको स्िचामलत प्रमतिेदन प्रणाली स्थापना गने । 

 Accounting Software लागू गने ।  

 बजेट कायािधियनिा प्रभािकारिता ल्याई पुजँीगत खचििा िृवर्द् गनि विषयगत िधरालयहरुलाई 
ध्यानाकषिण गिाउनपुने । 

 आमथिक िषि २०७७/78 को बजेट तयािी 
 सशति अनदुानको कायिविमि तजुििा गनुिपने 
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६.१६ मनष्कषि 

प्रदेशको सिग्र आमथिक अनशुासन कायि गिी प्रदेश सिकािले गने खचि जटुाउन स्रोत 
व्यिस्थापन गने िखु्य न्जम्िेिािी िहेको यस िधरालयले स्थापना कालदेन्ख आफ्नो भमूिका 
मनिािह गदै आएको छ । हालसम्ि आमथिक िषि २०७४/7५ को आनं्शक तथा आमथिक िषि 
२०७५/7६ ि आमथिक िषि २०७६/7७ सिेत गिी तीनिटा बजेट तजुििा गिी प्रदेश संसदिा पेश 
गिी स्िीकृत गिाइसकेको छ । विषयतग िधरालयहरुलाई बजेट कायािधियनिा सहजीकिण गनुिका 
साथै नेपाल सिकािबाट प्राप्त हनुे अनदुान तथा िाजस्ि बाँडफाँट ि प्रदेश सिकािको तफि बाट स्थानीय 
तहहरुिा अनदुान हस्ताधतिणसिेत गदै आएको छ । प्रदेश ि स्थानीय तहको साझा अमिकािको 
सूचीिा िहेको िाजस्ि संकलन ि सोको बाँडफाँटको व्यिस्थापन सिेत गने गिेको छ । विषयगत 
िधरालयहरुका विमभन्न बजेट कायािधियन इकाइहरुको स्थापना भएकोले पुजँीगत खचि 
साविकको भधदा बढ्दो क्रििा िहेको छ | यसका साथै अनदुान व्यिस्थापन ि िाजस्ि 
बाँडफाँट तथा बजेट कायािधियन सम्बधििा सिय सियिा स्थानीय तहहरुसँगको सिधिय ि सहकायिले 
प्रदेश ि स्थानीय तहहरुबीचको सम्बधि थप प्रगाढ बधदै गएको छ ।प्रदेशको सिग्र विकासको लामग 
स्रोत सािन व्यिस्थापनका साथै विषयगत िधरालयहरुको पुजँीगत खचििा बढोत्तिीका िाध्यिबाट 
सिरृ्द् प्रदेश सखुी जनताको दीघिकालीन लक्ष्य हामसल गने ददशािा यो िधरालय वक्रयाशील िहँदै 
आएको छ । 
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परिच्छेद-७ 
भौमतक पूिाििाि विकास िधरालय 

 
7.1 पषृ्ठभमूि 
नेपालको संवििान अनसुाि संघीय लोकतान्धरक गणतधरात्िक शासन पर्द्मतको कायािधियन गने क्रििा मिमत 
२०७४/१०/१९ िा भौमतक पूिाििाि विकास िधरालयको स्थापना भएको हो । प्रदेशमभर सडक, पूल, 

मसंचाइ, खानेपानी, उजाि, यातायात व्यिस्थापन लगायतका पूिाििािहरुको अध्ययन अनसुधिान तथा आयोजना 
तजुििा, कायािधियन एिि ्अनगुिन गनुि यस िधरालयको प्रिखु भमूिका िहेको छ ।  

7.2 दीघिकालीन सोच  
िावष्ट्रय सबल अथितधरिा टेिा पगु्ने गिी प्रदेश स्तििा आमथिक सािान्जक विकास, गरिबी मनिािण ि ददगो 
शान्धतको लामग स्तिीय, भिपदो, सलुभ ि सिुन्क्षत भौमतक पूिाििािहरुको विकास ि विस्ताि गने। 

7.3 उद्दशे्य 
प्रदेशको भौगोमलक तथा आमथिक के्षरहरुलाई परिपिुक हनुे गिी विमभन्न भौमतक पूिाििािहरुको मनिािणबाट 
आमथिक तथा सािान्जक के्षरको विकासिा टेिा परु् याउन सडक, पूल, मसंचाइ, खानेपानी, उजाि, आिास, भिन 
तथा शहिी विकास जस्ता भौमतक पूिाििािहरुको सिवष्टगत विकास, विस्ताि प्रिििन तथा सम्िििन गनुिका 
साथै प्रदेश स्तििा भिपदो यातायात व्यिस्थापन गने । 

7.4 िणनीमतहरु 
 प्रदेशका स्थानीय तहहरुको पहुँच ि आमथिक बवृर्द्लाई योगदान पगु्ने गिी भौमतक पूिाििािहरुको विकास, 

विस्ताि ि सदुृढीकिण गने । 

 भौमतक पूिाििािको विकासलाई िोजगािीका अिसि मसजिना गने िाध्यिको रुपिा प्रयोग गने । 

 भौमतक पूिाििािको विकासलाई नागिीक एिि ्िाताििण िैरी बनाउन।े 

 विपन्न ि सीिाधतकृत िगि तथा जोन्खििा िहेका नागिीकका लामग सिुन्क्षत, वकफायती ि िाताििणिैरी 
आिास सवुििाको व्यिस्था गने । 

 सिै प्रकािका विपद जोन्खि धयूनीकिण हनुे पूिाििािहरुको विकास ि विस्ताि गने । 

 शहि गाउँ अधतिसम्िधिलाई सदुृढीकिण गने गिी पूिाििािहरुको विकास ि विस्ताि गने । 

 स्थानीय श्रि, सीप, स्रोत, सािन ि प्रविमिको उपयोगलाई प्राथमिकता ददई जनसहभामगता ि 
जनस्िामित्ििा पूिाििािहरुको विकास गने । 

7.5 कायिक्षरे 
 प्रदेशस्तिको उजाि, विद्यतु, मसंचाइ, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पवहिो) व्यिस्थापन 

सम्बधिी अध्ययन अनसुधिान, नीमत, कानून, िापदण्ड, गरुुयोजना, योजना तथा आयोजना मनिािण, 
कायािधियन, सञ्चालन, ििित संभाि, सिधिय ि मनयिन । 
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 प्रदेशस्तििा उजाि, विद्यतु, मसंचाइ तथा खानेपानीसम्बधिी सेिाको गणुस्ति ि सेिा शलु्कको आिाि 
मनिाििण ि मनयिन । 

 उजाि, विद्यतु, मसंचाइ सेिा विस्ताििा मनजी के्षरको सहभामगता ि लगानी प्रिर्द्िन सम्बधिी नीमत तथा 
िापदण्ड मनिाििण ि मनयिन । 

 िावष्ट्रय जलस्रोत नीमत ि संघीय योजना बिोन्जि प्रदेश मसिा नदीका जलउपयोग सम्बधिी 
आयोजनाको पवहचान, मनिािण, सञ्चालन, सम्भाि ि व्यिस्थापन । 

 प्रदेशमभरको जलस्रोत उपयोग तथा नदी संिक्षण सम्बधिी योजना तथा गरुु योजना तजुििा, 
कायािधियन ि अनगुिन तथा िलु्याङ्कन । 

 प्रदेशमभरको जलस्रोत उपयोग हनुे आयोजनाहरुको अध्ययन, सिेक्षण, तयािी, कायािधियन, अनगुिन 
ि सञ्चालनिा सिधिय ।  

 प्रदेशस्तििा जलािाि संिक्षण तथा जलउपयोग नीमतको तजुििा तथा कायािधियन, प्रविमि विकास ि 
व्यिस्थापन । 

 िौसि ि जलिापन सञ्चाि सञ्जाल व्यिस्थापन । 

 जलगणु तथा िायूगणु सम्बधिी प्रयोगशाला व्यिस्थापन ।  

 प्रदेशस्तिको यातायात सम्बधिी नीमत, कानून, िापदण्ड ि योजनाको तजुििा तथा कायािधियन, 
अध्ययन अनसुधिान ि मनयिन ।  

 प्रदेशमभरको सिािी दताि ि निीकिण, चालक अनिुमत ि निीकिण ।  

 प्रदेशमभर साििजमनक यातायातको रुट अनिुमत, िापदण्ड, गणुस्ति ि भाडा दि मनिाििण ि अनगुिन 
तथा मनयिन ।  

 िाताििणिैरी, अपाििैरी ि लैविकिैरी यातायात प्रणालीको प्रिर्द्िन । 

 प्रदेश तहिा यातायात सिुक्षा ि सिािी प्रदषुण मनयधरण सम्बधिी योजना मनिािण ि कायािधियन  

 िज्जिुागि, जलिागि लगायतका िैकन्ल्पक यातायात प्रविमिको प्रबर्द्िन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना 
कायािधियन, सञ्चालन ि व्यिस्थापन । 

 प्रदेश लोकिागि सम्बधिी नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजना तजुििा ि मनिािण, स्तिोन्नती, ििित 
सम्भाि, तथ्याङ्क व्यिस्थापन, सडक प्रविमि सम्बधिी अध्ययन अनसुधिान, यातायात सिुक्षा, 
कायािधियन ि मनयिन ।   

 प्रदेशस्तिका सिकािी कायािलयहरुको भौमतक व्यिस्थापन ि मनिािण सम्बधिी नीमत, कानून, िापदण्ड 
योजना तजुििा, कायािधियन ि मनयिन ।  

 प्रदेशमभरको सहिी विकास योजना तजुििा, सहिी पूिाििाि मनिािण, सञ्चालन, ििित संभाि ि आिास 
तथा भिन सम्बधिी योजनाहरुको कायािधियन ि िागि मनदेशन ।  

 प्रदेशमभर उपयिु भिन मनिािण प्रविमिको प्रिर्द्िन ।  

 प्रदेशस्तििा िावष्ट्रय भिन संवहताको कायािधियन ि मनयिन ।  

 प्रदेशको िाजिानी ि प्रादेन्शक सहिको विकास, योजना तजुििा, कायािधियन, संयोजन ि पूिाििाि 
मनिािण । 

 सिुन्क्षत बसोिास ि जग्गा एकीकिण सम्बधिी नीमत तजुििा ि कायािधियन । 
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७.6 काननुी तथा नीमतगत व्यिस्था 
यस िधरालयले ४.८.१ िा उल्लेन्खत नीमत तथा कानूनको अमतरिि आफ्नो कायि सम्पादनिा अिलम्बन 
गने विन्शष्ट नीमत तथा कानूनहरु मनम्नानसुाि िहेका छन ्। 

 जलस्रोत ऐन, 2049 

 सडक बोडि ऐन, 2058 

 साििजमनक सडक ऐन, 2031 

 सिािी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, 2049  

 नेपाल इन्धजमनयरिंग परिषद् ऐन, २०५५ 

 खानेपानी मनयिािली, 2055 

 जलस्रोत मनयिािली, 2056 

 मसंचाइ मनयिािली, 2050  

 सिािी तथा यातायात व्यिस्था (छैठौं संशोिन) मनयिािली, २०७३  

 प्रदेश भिन ऐन,२०७५ 

 सडक,यातायात तथा परििहन सम्बधिी ऐन,२०७६ 

 जनता आिास कायािधियन कायिविमि, २०७५ (प्रथि संशोिन) 

 घिेल ुसौयि उजाि अनदुान कायिविमि,२०७४ 

 खानेपानी, सिसफाई तथा स्िच्छता (िास) कायिविमि, २०७६ 

 विपद् प्रभावित के्षरिा एकीकृत बस्ती तथा पूिाििाि विकास कायिक्रि कायिविमि,२०७६ 

 सडक छेउिा वफमलङ स्टेशन स्थापनाका लामग िापदण्ड, २०७६ 
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७.7  संगठन संिचना तथा जनशन्ि 
नेपाल सिकािबाट स्िीकृत भए बिोन्जि यस िधरालयको ि िधरालय िातहात िहेका मनकायहरुको संगठन 
संिचना ि जनशन्ि सम्बधिी विििण मनम्नानसुाि िहेको छ ।  

 

७.7.1 िधरालयको संगठन संिचना 

िधरी 

मनजी सन्चिालय 

शा.अ.(िा.प.त.ृ/प्र./सा.प्र.)- १ 

ना.स.ु(िा.प.अनं.प्र./प्र./सा.प्र.)-१ 

प्रदेश सन्चि 

िा.प.प्र.(इन्धज. सिूहकृत नहनेु)- १ 

ना.स.ु(िा.प.अनं.प्र/प्र./सा.प्र.) - १ 

प्रशासन योजना तथा 
अनगुिन िहाशाखा 

उपसन्चि (िा.प.दि./प्र./सा.प्र.)- १ 

जलश्रोत तथा उजाि विकास 
िहाशाखा-  मसमडई 

(िा.प.दि./इन्धज./हा.पा./इरि)- १ 

आिास, भिन तथा शहिी 
विकास िहाशाखा 

मसमडई 
(िा.प.दि./इन्धज./वि.एधढ.आ.) 

- १ 

ग्रामिण सडक िहाशाखा 
मसमडई 

(िा.प.दि./इन्धज./मस./ज.) - १ 

 

प्रादेन्शक सडक तथा 
यातायात व्यिस्था 

िहाशाखा 
मसमडई प.दि./इन्धज./मस./हा.) 

- १ 

 

खानेपानी तथा 
सिसफाई िहाशाखा 

मसमडई(िा.प.दि./इन्धज./मस
./स्या.) - १ 

जनशन्ि व्यिस्थापन शाखा 
शा. अ.(िा.प.त.ृ/प्र./सा.प्र.)- १ 

ना.स.ु(िा.प.अनं.प्र./प्र./सा.प्र.) - २ 

क.अ. (िा.प.अनं.प्र./विविि) - १ 

खरिदाि 

(िा.प.अनं.दि./प्र./सा.प्र.) - १ 

ह.स.चा. (शे्रन्णविवहन) - ४ 

का.स. (शे्रन्णविवहन) - ५ 

आमथिक प्रशासन शाखा 
लेखा अमि.(िा.प.त.ृ/प्र./ले.)-१ 

स.ले.पा.(िा.प.अनं.दि./प्र./ले.)-१ 

काननु शाखा 
काननु अमिकृत 

(िा.प.त.ृ/धया./का.) - १ 

योजना तथा अनगुिन शाखा 
इन्धजमनयि (िा.प.त.ृ/इन्धज./हा.पा.)- १ 

इन्धजमनयि (िा.प.त.ृ/इन्धज./वि एधड आ.)- १ 

इन्धजमनयि (िा.प.त.ृ/इन्धज./मस./हा.) - १ 

इन्धजमनयि (िा.प.त.ृ/इन्धज./मस./स्या.)- १ 

इन्धजमनयि (िा.प.त.ृ/इन्धज./मस./जन. - १ 

इन्धजमनयि (िा.प.त.ृ/इन्धज./इरि.)- १ 

 

उजाि विकास शाखा 
  इन्धज.(िा.प.त.ृ/इन्धज./हा.पा.)-२ 

अनिुमतपर तथा मनयिन 
शाखा 

इन्धज.(िा.प.त.ृ/इन्धज./हा.पा.)-१ 

मसंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप 
व्यिस्थापन शाखा 

इन्धजमनयि 
(िा.प.त.ृ/इन्धज./इरि.) - २ 

शहिी विकास तथा 
भौमतक योजना शाखा 
इन्धज.(िा.प.त.ृ/इन्धज./वि 

एधड आ.)- २ 

आिास तथा भिन शाखा 
इन्धज. 

(िा.प.त.ृ/इन्धज./वि एधड आ.)-2 

ग्रामिण सडक शाखा 
इन्धज. 

(िा.प.त.ृ/इन्धज./मस./हा.)- १ 

इन्धज. 
(िा.प.त.ृ/इन्धज./मस./ज.)-१ 

 

झोलुंगे पलु 
इन्धज. 

(िा.प.त.ृ/इन्धज./मस./जन.)-१ 

सडक पलु शाखा 
इन्धजमनयि 

(िा.प.त.ृ/इन्धज./मस./
हा.) - २ 

प्रादेन्शक सडक 
शाखा 

इन्धजमनयि 
(िा.प.त.ृ/इन्धज./मस./
हा.) - २ 

यातायात व्यिस्था शाखा 
शाखा अमिकृत 

(िा.प.त.ृ/प्र./सा.प्र.) - २ 

खानेपानी शाखा 
इन्धज(िा.प.त.ृ/इन्धज.

/मस./स्या.)-३ 

ढल मनकास तथा 
सिसफाई शाखा 

इन्धजमनयि 
(िा.प.त.ृ/इन्धज./मस./

स्या.) - २ 
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७.7.2 दिबधदी तेरिज ि पदपूमतिको अिस्था: 

क्र.सं. पद सेिा सिूह उप-सिूह तह/शे्रणी स्िीकृत 
दिबधदी पदपूमति रिि 

दिबधदी कैवफयत 

1 सन्चि ईन्धजमनयरिि मसमभल सिूहकृत नहनुे िा.प.प्रथि 1 1 0  

2 मनदेशक ईन्धजमनयरिि मसमभल जनिल एघािौं 1 0 1  

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

4 मस.मड.ई ईन्धजमनयरिि मसमभल हाईिे निौं/दशौं 2 1 1  

5 मस.मड.ई ईन्धजमनयरिि मसमभल जनिल निौं/दशौं 10 5 5  

6 मस.मड.ई ईन्धजमनयरिि मसमभल हा.पा./इरि. निौं/दशौं 1 1 0  

7 मस.मड.ई ईन्धजमनयरिि एग.ृइरि. - निौं/दशौं 2 2 0  

8 मस.मड.ई ईन्धजमनयरिि मसमभल इरिगेशन निौं/दशौं 12 11 1  

9 मस.मड.ई ईन्धजमनयरिि मसमभल स्यामनटिी निौं/दशौं 6 6 0  

10 मस.मड.ई ईन्धजमनयरिि मसमभल वि.आ. निौं/दशौं 5 1 4  

11 मस.मड.हा.जी. ईन्धजमनयरिि न्जयोलोजी हा.न्ज. निौं/दशौं 3 3 0  

12 शाखा अमिकृत प्रशासन सा.प्र. - सातौं/आठौं 20 16 4  

13 लेखा अमिकृत प्रशासन लेखा - सातौं/आठौं 7 6 1  

14 कानून अमिकृत धयाय कानून - सातौं/आठौं 1 1 0  

15 ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि मसमभल हाईिे सातौं/आठौं 8 1 7  

16 ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि मसमभल जनिल सातौं/आठौं 34 20 14  

17 ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि मसमभल इरिगेशन सातौं/आठौं 39 28 11  

18 ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि एग.ृइरि. - सातौं/आठौं 4 4 0  

19 ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि मसमभल हा.पा. सातौं/आठौं 4 0 4  
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क्र.सं. पद सेिा सिूह उप-सिूह तह/शे्रणी स्िीकृत 
दिबधदी पदपूमति रिि 

दिबधदी कैवफयत 

20 ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि मसमभल स्यामनटिी सातौं/आठौं 20 17 3  

21 ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि मसमभल वि.आ. सातौं/आठौं 17 4 13  

22 िे.ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि िेकामनकल ज.िे. सातौं/आठौं 5 0 5  

23 हा.न्ज. ईन्धजमनयरिि न्जयोलोजी हा.न्ज. सातौं/आठौं 6 5 1  

24 ना.स.ु/अमिकृत प्रशासन सा.प्र. - पाचौं/छैठौं 61 57 4  

25 लेखापाल प्रशासन लेखा - पाचौं/छैठौं 44 41 3  

26 कम््यूटि अपिेटि विविि - - पाचौं/छैठौं 28 26 2  

27 सब-ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि एग.ृइरि. - पाचौं/छैठौं 0 0 0  

28 सब-ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि मसमभल हाईिे पाचौं/छैठौं 3 0 3  

29 सब-ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि मसमभल इरिगेशन पाचौं/छैठौं 60 48 12  

30 सब-ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि मसमभल जनिल पाचौं/छैठौं 58 30 28  

31 सब-ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि मसमभल स्यामनटिी पाचौं/छैठौं 18 9 9  

32 सब-ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि मसमभल वि.आ. पाचौं/छैठौं 12 3 9  

33 सब-ईन्धजमनयि ईन्धजमनयरिि मसमभल हा.पा. पाचौं/छैठौं 0 0 0  

34 मस.ए.अगिनाईजि ईन्धजमनयरिि मसमभल इरिगेशन पाचौं/छैठौं 8 3 5  

35 अ.ग्र.हा.जी. ईन्धजमनयरिि न्जयोलोजी हा.न्ज. पाचौं/छैठौं 3 1 2  

36 खा.पा.स.टे. प्रथि ईन्धजमनयरिि मसमभल स्यामनटिी पाचौं/छैठौं 18 14 4  

37 िवहला कायिकताि विविि - - पाचौं/छैठौं 4 3 1  

38 ल्याब टेन्क्नमसयन ईन्धजमनयरिि मसमभल जनिल पाचौं/छैठौं 9 1 8  

39 िेकामनकल सपुिभाईजि ईन्धजमनयरिि िेकामनकल ज.िे. पाचौं/छैठौं 8 7 1  

40 मसमनयि िेकामनक्स ईन्धजमनयरिि िेकामनकल मन.उ.सम्भाि पाचौं/छैठौं 3 3 0  
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क्र.सं. पद सेिा सिूह उप-सिूह तह/शे्रणी स्िीकृत 
दिबधदी पदपूमति रिि 

दिबधदी कैवफयत 

41 इले. ओभिमसयि ईन्धजमनयरिि इलेन्क्रकल ज.इलेन्क्रकल पाचौं/छैठौं 3 3 0  

42 एशोमसएशन अगिनाईजि ईन्धजमनयरिि एग.ृइरि. - चौथो/पाचौं 6 5 1  

43 खा.पा.स.टे. दितीय ईन्धजमनयरिि मसमभल स्यामनटिी चौथो/पाचौं 8 7 1  

44 सह-लेखापाल प्रशासन लेखा - चौथो/पाचौं 11 11 0  

45 सहायक कम््यूटि अप. विविि - - चौथो/पाचौं 3 3 0  

46 ल्याब अमसस्टेधट ईन्धजमनयरिि हाइिे  चौथो/पाचौं 3 0 3  

47 खरिदाि प्रशासन सा.प्र. - चौथो/पाचौं 25 24 1  

48 ह.स.चा. ईन्धजमनयरिि िेकामनकल   34 30 4  

49 का.स. प्रशासन    100 91 9  

 
      जम्िा 

 
743 554 189  

 
 स्रोत:  भौमतक पूिाििाि विकास िधरालय 
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चा  ििि  
 

सडक पूिाििाि विकास कायािलय, (रुपधदेही, 
कवपलिस्त,ु दाि, बाकेँ, बददिया, िोल्पा, 
रुकुि-पूिि, ्यूठान, अघािखाचँी, गलु्िी ि 
पाल्पा) 

यातायात पूिाििाि 
मनदेशनालय, बटुिल 
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७.8 कानून मनिािणको अिस्था 

क्र.स. 

 

प्रदेश सिकाि (िन्धरपरिषद्)बाट ि 
िधरालयस्तिबाट स्िीकृत भएका नीमत, 

कायिविमि ि मनदेन्शकाहरु 
प्रदेश सभािा पेश हनु ेवििेयकहरु 

िधरालय स्थापना भएपश् चात 
२०७६ फागनु िसाधतसम्ि पारित 

भएका कानूनहरु 

१. 
जनता आिास कायािधियन कायिविमि, 
२०७५ (प्रथि संशोिन) 

प्रदेश सडक ऐन,२०७६ प्रदेश भिन ऐन,२०७५  

२. 
घिेल ुसौयि उजाि अनदुान कायिविमि,२०७४ 

 
सडक,यातायात तथा परििहन 
सम्बधिी ऐन,२०७६ 

३. 

 
 

खानेपानी, सिसफाई तथा स्िच्छता (िास) 
कायिविमि, २०७६ 

 

 

 

४. 

 

विपद् प्रभावित क्षेरिा एकीकृत बस्ती तथा 
पूिाििाि विकास कायिक्रि 
कायिविमि,२०७६ 

 

 

५. 
सडक छेउिा फ्यलु वफमलङ स्टेशन 
स्थापनका लामग िापदण्ड, २०७६ 

 
 

६. 
भिन मनयिािली (सहिमतका लामग 
कायिदलिा पठाइएको, सहिमत प्राप्तपमछ 
ि.प.िा पेश हनुे) 

 

 

 
७.9 चाल ुआमथिक िषि ०७६/७७ को यस िधरालयको नीमत तथा कायिक्रिहरु: 
ब.ि.को बुदँा 

नं. 
नीमत तथा कायिक्रि लक्ष्य प्रान्् तको विद्यिान अिस्था 

खानपेानी तथा सिसफाईतफि  

110 ,111 
सघन खानेपानी विकास कायिक्रि 

ब.उ.न्श.न ३३७०५०१२ 
अमिकांश आयोजनाहरुिा कायि सरुु भएको 

112 

सिसफाइ तथा ढल व्यिस्थापन 
कायिक्रि 

ब.उ.न्श.न ३३७०५०१३ 

आिनुीक शौचालय मनिािणको लामग डी.पी.आि. तयाि 
भइसकेको 

93 ,111 
  

खानेपानी गणुस्ति तथा स्रोत संिक्षण 
कायिक्रि 

ब.उ.न्श.न ३३७०५०१४ 

कवपलिस्त ुन्जल्लािा पानी पिीक्षण प्रयोगशालाको 
डी.पी.आि.भैसकेको स्रोत संिक्षणको लामग स्थान छनोट गिी 
सभेक्षण कायि 

खानेपानी आयोजना ििित सिुाि तथा 
विस्ताि कायिक्रि 

ब.उ.न्श.न ३३७०५०१५ 

ििित सिुाि तथा विस्ताि कायि भैिहेको 

िाग भई आएका खा.पा.आहरुको 
सम्भाव्यता अध्ययन गिी संभाव्य 
आयोजनाहरुको िधरालयिाट 
स्िीकृमत मलई मड.वप.आि तयाि गने 

मनिाणि कायि भैिहेको 
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ब.उ.न्श.न ३३७०५०१२ 

 P WASH योजना तैयािी 
ब.उ.न्श.न ३३७०००११ 

प्रदेशको १०९ िटा स्थानीय तहको खानेपानी तथा सिसफाई 
योजना तैयािी गने कायिको लामग मनदेन्शका तयाि गिी स्िीकृत 
भएको, प्रदेशका १०९ िटै स्थानीय तह सँग WASH Plan 
मनिािणका लागी सम्झौता सम्पन्न भई १०९ िटा स्थानीय 
तहका प्रमत तह २ जना ि िधरालयले छनोट गिेको ६९ 
जनासवहत २८७ जनालाई िास तामलि ददई तथ्यांक संकलनका 
लामग कायि स्थल खटाइएको 

93,111 

खानेपानी तथा गणुस्ति सिुाि 
कायिक्रि 

ब.उ.न्श.न ३३७००१२० 

खा.पा.सिुक्षा योजना लागू गनि सम्पन्न ४० िटा खानेपानी 
आयोजनाहरु छनोट सम्पन्न भईकायि जािी िहेको 

110,111 

उच्च प्रविमियिु केधरीय खानेपानी 
कायिक्रि ब.उ.न्श.न ३३७००१२० 

अमिकाशं आयोजनाहरुिा कायि भइिहेको 

ढल मनिािण तथा प्रशोिन कायिक्रि 

ब.उ.न्श.न ३३७००१२० 

क.ब. का दईु िटा आयोजनाको लामग IEE कायि सम्पन्न गिी 
बोलपर आिहान गने तयािी भएको 
 
 
 
 

जलस्रोत तथा मसंचाइतफि  

  प्रदेश तफि    

१२३ 

िझौला तथा िैकन्ल्पक प्रविमििा 
आिारित सघनमसंचाइ कायिक्रि 
:क्रिागत ि नयाँ गिी ९८ िटा 
िझौलातथा लघ ुमसंचाइ योजनाको 
मनिािण गरिनेछ । 

योजनाहरु मनिािणािीन िहेको,  कायािधियनको प्रवक्रया अगामड 
बढाइएको 

१२४ 

भमूिगत स्यालो तथा मडप टू्यििेल 
मसंचाइ कायिक्रि :८८ िटा भमूिगत 
मसंचाइ आयोजनाहरु मनिािण 
गरिनेछ। 

कायािधियनको प्रकृया अगामड बढाइएको, योजनाहरु मनिािणािीन 
िहेको 

१२५ 

जलाशय मनिािण तथा पोखिी संिक्षण 
कायिक्रि :दाङ न्जल्लािा जलाशय 
आयोजना मनिािण गरिने छ। 

DPR तयािी तथा कायािधियनको प्रवक्रया अगामड बढाइएको 

१२५ 

मसंचाइ आयोजना ििित सिुाि तथा 
विस्तािकायिक्रि :मनिािण पूिा भएका 
ठुला तथा िझौला मसंचाइ 
आयोजनाहरुको ििित सिुाि ि 
विस्ताि हनुे 

मनिािण कायि भइिहेको 

१२६ 
जल उत्पन्न प्रकोप धयूनीकिण तथा 
व्यिस्थापन कायिक्रि :विमभन्न 

योजनाहरुको ल.ई. तयाि भैिहेको,  ल.ई. तयाि भएका 
योजनाहरुको ठेक्कापट्टाको प्रकृयािा भएको, सम्झौता भएका 
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स्थानका २० िटा नदीहरुिा नदी 
मनयधरणको कायि गरिने छ। 

ठेक्काहरुिा मनिािण कायि भइिहेको 

सशतितफि   

  

१२६ 

टाि बजाि संिक्षण कायिक्रि 
:िाणगंगा नदी मनयधरण ि िािग्राि 
स्तपु संिक्षण कायि सम्पन्न गरिनेछ। 

ठेक्कापट्टा / सम्झौताको प्रकृयािा भएको, सम्झौता भएका 
ठेक्काहरुिा मनिािण कायि भइिहेको 

नदी मनयधरण कायि :२१ िटा नदीिा 
नदी मनयधरणको कायि गरिनेछ। 

योजनाहरुको ठेक्कापट्टा / सम्झौताको प्रकृयािा भएको, सम्झौता 
भएका ठेक्काहरुिा मनिािण कायि भइिहेको 

१२६ 

जल उत्पन्न प्रकोप मनयधरण प्रविमि 
परियोजना :िाग्धसीपवहिो रुकुि, सेिा 
पवहिो रुकुि ि डाँडाकटेिी पवहिो 
अघािखाँचीको व्यिस्थापन कायि 
गरिनेछ। 

ल.ई. तयाि भई योजनाहरु ठेक्कापट्टा /सम्झौताको प्रवक्रयािा 
भएको, सम्झौता भएका ठेक्काहरुिा मनिािण कायि भइिहेको 

१२५ 

  
  
  

ििित संभाि आयोजनाहरु:िचििाि 
मसंचाइ प्रणाली,िािपिु फाट मसंचाइ 
योजना ि नािायणपिु मसंचाइ 
प्रणालीहरुको ििित संभाि गने 

ल.ई. तयाि भई योजनाहरु ठेक्कापट्टा /सम्झौताको प्रकृयािा 
भएको, सम्झौता भएका ठेक्काहरुिा मनिािण कायि भइिहेको 

सिरृ्द् तिाई ििेश मसंचाइ विशेष 
कायिक्रि :  (क्रिागत) ५३ िटा 
सतह तथा भमूिगत मसंचाइ 
योजनाहरुको मनिािण सम्पन्न गने 

मनिािण कायि भइिहेको 

नया ँप्रविमििा आिारित कायिक्रि 
(क्रिागत) :३५ िटा योजनाहरुको 
मनिािण सम्पन्न गने 

मनिािण कायि भइिहेको 

भमूिगत स्यालो तथा मडप टू्यििेल 
मसंचाइआयोजना  (क्रिागत): २७ िटा 
योजनाहरुको मनिािण सम्पन्न गने 

मनिािण कायि भइिहेको 

१२५ 

िाणगंगा मसंचाइ व्यिस्थापन प्रणाली: 
िाणगंगा मसंचाइ प्रणालीको ििित 
सिुाि ि विस्ताि हनुे 

ठेक्कापट्टा / सम्झौताको प्रकृयािा भएको,  सम्झौता भएका 
ठेक्काहरुिा मनिािण कायि भइिहेको 

१२५ 

प्रगन्ना मसंचाइ व्यिस्थापन प्रणाली 
प्रगन्ना मसंचाइ प्रणालीको ििित सिुाि 
ि विस्ताि हनुे 

ठेक्कापट्टा / सम्झौताको प्रकृयािा भएको,  सम्झौता भएका 
ठेक्काहरुिा मनिािण कायि भइिहेको 

आिास तथा भिन िहाशाखातफि को 
129 आिास व्यिस्था तथा बस्ती विकास 

कायिक्रि ४७ िटा 
जम्िा आयोजना ४७ िटािध्ये २६ िटा खरिद प्रवक्रयािा, १८ 
िटा मनिािणािीन, ३ िटाको ल.ई. भइिहेको ।  

१३३,१३४ सिकािी भिन मनिािण तथा सभाहल 
मनिािण कायिक्रि १३ िटा आयोजना 

जम्िा १३ िटा आयोजनािध्ये ४ िटा खरिद प्रवक्रयािा, १ 
िटा मनिािणािीन, ८ िटाको ल.ई. भएको ।  

१३१, सहिी पूिाििाि विकास कायिक्रि ३२ जम्िा ३२ िटा आयोजनािध्ये १७ िटा खरिद प्रवक्रयािा, ८ 
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१३२ िटा  िटा मनिािणािीन, १ सम्पध न, ३ िटा िहानगिको अध्ययन तथा 
कायािधियनको लामग प्रामिकिण गठन प्रवक्रयािा िहेको । 

१२८ आिास, भिन ििित तथा विस्ताि 
कायिक्रि ४ िटा  

४ िटा कायािलयिाफि त मनयमित रुपिा सिकािी कायािलय तथा 
आिास ििित कायि मनिधति भइिहेको ।  

१२९ 

जनता आिास कायिक्रि आिास 
संख्या ३२१४ िटा 

जम्िा ३२१४ आिासिध्ये ३०४ िटा सम्पध न, २६१७ िटा 
कायािधियनिा िहेको, २९३ िटा छनोट प्रवक्रयािा । 

आिास, भिन तथा सहिी विकास 
अनसुधिान तथा पिािशि सेिा 
कायिक्रि 

भिन मनयिािली, २०७६, जनता आिास कायिविमि, 
२०७५(संशोिन), विपद् प्रभावित क्षेरिा एकीकृत बस्ती तथा 
पूिाििाि विकास कायिक्रि कायिविमि, २०७६ तयाि भएको ।  

सडक तफि को 

१०३ 

िािपिु कपिुकोट सडक (न्जििाज 
आन्श्रत कृष्णसेन इच्छुक िागि) 

पूिाििाि विकास कायािलय, ्यठुानबाट पेश भएको ्यठुान 
न्जल्लािा िहेको दाखाक्िाडी-बन्जिबाि-मभग्री खण्ड (५ वक.िी.) 
ि िोल्पा न्जल्लाको दहिन, मनगालपानी (0+000 देन्ख 
११+५००) को लागत अनिुान स्िीकृत भई प्रदेश योजना 
आयोगबाट िहिुषीय आयोजनाको रुपिा स्िीकृत भई बोलपर 
आह्वान भएको ।पूिाििाि विकास कायािलय, गलु्िीबाट संचामलत 
अन्घल्लो आमथिक िषिको मनिािण कायि भइिहेको साथै तानसेन-
रिडी िाइपास खण्ड (पाल्पा) ि सधिीखकि -िािापानी-चजुाठाँटी 
खण्ड (अघािखाँची) को को लागत अनिुान स्िीकृत भई प्रदेश 
योजना आयोगबाट बहिुषीय आयोजनाको रुपिा स्िीकृत भई 
बोलपर आह्वान भएको। प्रदेश सडक ऐन, २०७६ पेश 
भएको। 

दािोदि िागि कुइिेपानी सिाि सडक गत आमथिक िषि को बहिुषीय ठेक्कालाई मनिधतिता ददई करिब 
९० प्रमतशत कायि सम्पध न भएको । विद्यतु पोल व्यिस्थापन 
गने विषयिा नेपाल विद्यतु प्रामिकिणसँग छलफल भएको । 

िागो कािखाना चििे झमु्सा सडक पूिाििािविकास कायािलय, रुपधदेहीबाट गत आमथिक िषििा 
संचामलत ठेक्का सम्पन्न भई चाल ुआमथिक िषिको बाँकी  बजेट 
कायािधियनको लामग सडक पूिाििाि विकास कायािलय, 
पाल्पाबाट  गत आमथिक िषिको कायि 90 प्रमतशत सम्पन्न, चाल ु
आमथिक िषिको ठेक्का अधतगित आशयको सूचना मनकामलएको ।  

180 पूिाििाि विकास स चालन गने 
आयोजना िा कायािलय प्रिखुसँग 
कायि सम्पादन किाि गरिने 

कायि सम्पादन किाि सम्झौता भएको । 

116 स्थानीयतहका केधरहरुलाई प्रदेशका 
िखु्य सडक सत्र्जालहरुसँग जोडने 

२९ िटा स्थानीय गा.पा. पहुँच िागििध्ये २७ िटा कायािधियन 
भएको । 

-चधरकोट गा.पा. पहुँचिागि, गलु्िीको चाल ु आमथिक िषिको 
संघीय सिकािसँगको सिपिुक आयोजना अधतगित बहिुषीय 
ठेक्का भएको ।  
-िकुोट गा.पा. पहुँचिागि गलु्िीको बहिुषीय ठेक्का गरिएको, 
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अधय गा.पा. पहुँचिागिको बहिुषीय खरिद गरुुयोजना तयािको 
क्रििा िहेको ।  
-गेरुिा गा.पा. पहँचुिागि, पशपुमतनगि िंगलपिु सडक १२ 
वक.िी., योजना नेपाल सिकाि, सडक विभागिाफि त काि हनुे।  

118 पयिटनस्थल पहुँच िागि मनिािण गरिने 14 िटा आयोजनािध्ये १२ िटा कायािधियनको चिणिा िहेको  
-तम्घास िेसिुा िागििा नेपाल सिकािको हस्ताधतरित आयोजना 
अधतगित पूिा खण्डिा ठेक्का भएकोले काि गनुि नपने । अधय 
आयोजना िकिाधतिको प्रवक्रयािा िहेको ।त्यसैगिी गैिीगाँउ 
डाँडागाँउ हुँदै मतनपाहेनी िामििक स्थल रेवकििागिको नया ँ
तरिकाबाट मसिेधट प्रयोग नगिी काि गने गिी सम्बन्धित 
कायािलयबाट ठेक्का आव्हान हनुे क्रििा िहेको  ।     

119 उद्योगस्थल पहुँच िागि मनिािण गरिने ४ िटा उद्योग स्थल पहुँच िागि ठेक्का प्रवक्रयािा िहेको, 
119 कृवष सडक मनिािण गरिने ४ िटा उद्योग कृवष सडक ठेक्का प्रवक्रयािा िहेको 
115 प्रदेशस्तिीय सडकहरुको मनिािण ि 

स्तिोन्नमत गने 

116 िध्ये ११० िटा आयोजना ठेक्का प्रवक्रया पिुा भई मनिािण 
कायि शरुु भएको । 

115 प्रदेशक्षेर स्तिीय सडकहरुको मनिािण 
ि स्तिोन्नमत गने 

113 िध्ये १११ िटा आयोजना कायािधियन भइिहेको।ठेक्का 
प्रकृया पूिा भई आमिकांश आयोजना सम्झौताको चिणिा िहेका 

117 नेपाल भाित सीिा क्षेर जोड्ने 
सडकहरु मनिािण गने 

१७ िटा सीिा सडकहरुको ठेक्का प्रवक्रया अन्धति चिणिा िही 
अमिकांश आयोजनािा सम्झौतासिेत भई काि शरुु भएको । 
 

120 विमभन्न न्जल्लािा सडक तथा चक्रपथ 
मनिािण गने 

सैनािैना चक्रपथ, मतलोत्तिा चक्रपथ, बनगाई िोतीपिु भलिाड 
डोहटे सडक, कृष्णनगि RTOबालापिुदििा खैिी ििाि सडक 
आयोजना अधतगित अन्घल्लो आमथिक िषिको साथै विमभध न 
आयोजनाको भेरियसन चेकजाँचको काि भइिहेको ।  

108,109 प्रदेशको िणनीमतक, स्थानीय तह 
पहुँच िागि ि यातायात गरुुयोजनािा 
पिेका सडकहरुिा १०० मि लम्िाइ 
ि अमिकति २० किोडको लागतको 
सडक पलु मनिािण हनुे 

25 िटा क्रिागत सडक पलुको मनिािण कायि जािी िहेको साथै 
प्राथमिकीकिणका आिाििा छनोट भएका ३० िटा नयाँ सडक 
पलुको मडवपआि चेकजाँच एिि ् ल.ई. तयािीको काि अगामड 
बढीिहेको ।त्यसै गिी नेपाल सिकािबाट हस्ताधतरित स्थानीय 
सडक पलु अधतगित २६ िटा क्रिागत सडक पलुको काि 
भइिहेको ।  

१२२ नेपाल सिकाििाट हस्ताधतिण भई 
आएका सडकतफि का आयोजनाहरु 
मनिािण गने 

केधर सिकािबाट हस्ताधतिण भएका २७ िटा िणनीमतक सडक 
तथा १६८ िटा सम्भावित प्रादेन्शक सडक आयोजना 
मनिािणािीन अिस्थािा िहेको । 
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तामलका नं.  ७.1 स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको` प्रगमत विििण ि असाि िसाधतसम्िको अनिुान      (रु.हजाििा) 

क्रसं कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसकसम्िको प्रगमत असािसम्िको प्रगमत 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

खानपेानी तथा सिसफाईतफि  

1.  सघन खानेपानी विकास कायिक्रि 203 1301500 194 96 559820 43 203 100 1041200 80 

2.  सिसफाइ तथा ढल व्यिस्थापन 
कायिक्रि 

10 48000 7 70 348 1 10 100 39840 83 

3.  खानेपानी गणुस्ति तथा से्रत 
संिक्षाण कायिक्रि 

2 16000 2 100 5434 34 2 100 12000 75 

4.  खानेपानी आयोजना ििित सिुाि 
तथा विस्ताि कायिक्रि 

178 70000 151 85 23185 33 178 100 58100 83 

5.  

िाग भई आएका खा.पा.अ. 
हरुको संभाव्यता अध्ययन गिी 
संभाव्यआयोजनाहरुकोिधरालयबाट
स्िीकृमत मलई मड.वप. आि तयाि 
गने 

438 27400 352 80 3066 11 438 100 24112 88 

6.  
नयाँ िाग भएका खा.पा. आ. 
हरुको मड.वप. आि पिात 
कायािधियन गने 

50 54500 43 86 20515 38 50 100 45235 83 

7.  स्थान विशेष खानेपानी 100 5000 20 20 0 0 100 100 3900 78 
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क्रसं कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसकसम्िको प्रगमत असािसम्िको प्रगमत 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

आयोजनाहरुको िधरालयबाट 
स्िीकृमत मलई कायािधियन गने 

8.  P WASH योजना तयािी 109 11000 109 100 4600 42 109 100 9130 83 

9.  खानेपानी तथा गणुस्ति सिुाि 
कायिक्रि 

36 9500 25 69 4913 52 36 100 7885 83 

10.  उच्च प्रविमियिु केधरीय खानेपानी 
कायिक्रि 

493 1289120 490 99 669031 52 493 100 1095752 85 

11.  ढल मनिािण तथा प्रशोिन 
कायिक्रि 

3 10768 2 67 570 5 3 100 8937 83 

12.  खानेपानी तथा सह लगानी 
कायिक्रि 

2 14686  0 0 0 2 100 12189 83 

13.  मडप टु्यििेल ििित सिुाि 5 25329 5 100 8614 34 5 100 18996 75 

14.  तिाइ ििेश खानेपानी सिुाि 
कायिक्रि 

146 607563 146 100 363762 60 146 100 492126 81 

15.  जम्िा  3490366 1546 1072 1663858 48 45 1400 2869404 82 

जलस्रोत तथा ऊजाि विकासतफि   
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क्रसं कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसकसम्िको प्रगमत असािसम्िको प्रगमत 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

16.  िझौला तथा िैकन्ल्पक प्रविमििा 
आिारित सघन मसं. कायिक्रि 

१०६ 736900 76 72 331605 ४५ १०६ १०० ७३०९०० ९९ 

17.  भमूिगत स्यालो तथा मडप टू्यििेल 
मसंचाइ कायिक्रि 

61 306100 43 70 131623 43 61 100 278600 ९१ 

18.  जलाशय मनिािण तथा पोखिी 
संिक्षण कायिक्रि 

४ 35000 3 75 0 ० ४ १०० ३५००० १०० 

19.  मसंचाइ आयोजना ििित सिुाि 
तथा मबस्ताि कायिक्रि 

75 111200 50 67 46704 42 75 100 101200 ९१ 

20.  जल उत्पन्न प्रकोप धयूनीकिण 
तथा व्यिस्थापन कायिक्रि 

७१ 170800 51 72 80276 ४७ ७१ १०० १७०७०० १०० 

21.  टाि बजाि संिक्षण कायिक्रि 2 10000 2 100 2500 25 2 100 10000 १०० 

22.  नदी मनयधरण कायि १३ 140600 9 69 49210 ३५ १३ १०० १४०६०० १०० 

23.  जल उत्पन्न प्रकोप मनयधरण 
प्रविमि परियोजना 

3 10000 2 67 4300 43 3 100 10000 १०० 

24.  ििित संभाि आयोजनाहरु ३ 28700 2 67 11193 ३९ ३ १०० २८७०० १०० 

25.  सिरृ्द् तिाई ििेशमसंचाइ विशेष 
कायिक्रि (क्रिागत) 

28 223500 19 68 91635 41 28  100 223500 १०० 
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क्रसं कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसकसम्िको प्रगमत असािसम्िको प्रगमत 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

26.  नयाँ प्रविमििा आिारित कायिक्रि  

(क्रिागत) 
8 43000 6 75 13330 31 8 100 ४३००० १०० 

27.  भमूिगत स्यालो तथा मडप टू्यििेल 
मसंचाइ आयोजना  (क्रिागत) 

43 100500 31 72 48240 48 43 100 59030 ५९ 

28.  िझौला मसंचाइ आयोजना  
(क्रिागत) 

48 289500 34 71 133170 46 48 १०० २७२२०५ ९४ 

29.  बाणगंगा मसंचाइ व्यिस्थापन 
प्रणाली 

7 95800 5 71 23950 25 7 100 60440 ६३ 

30.  प्रगन्ना मसंचाइ व्यिस्थापन प्रणाली 4 40000 2 50 14000 35 4 १०० ४०००० १०० 

31.  जम्िा ४७६ २३४१६०० ३३५ ७० ९८१७३६ ४२ ३३५ 100 २२०३८७५ ९४ 

32.  ऊजाितफि  

33.  ऊजािसँग सम्बन्धित 
आयोजनाहरूको विमभन्न 
अध्ययनकायिहरु 

 64000  5 0 0 
0 0 0 0 

34.  १० िटा जलविद्यतु आयोजनाको 
पूिि सम्भाव्यता अध्ययन 
(क्रिागत) 

 4000  100 2600 0 
0 0 2600 65 
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क्रसं कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसकसम्िको प्रगमत असािसम्िको प्रगमत 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

35.  नौििेु जलाशययिु आयोजनाको 
लामग पूिि तयािी कायिहरु 
(community Support Program) 

 1500  0 0 

0 0 0 0 0 

36.  अधति प्रादेन्शक एिं प्रदेशस्तिीय 
जलविद्यतु आयोजना 
विकाससम्बधिी प्रािन्म्भक 
कायिहरु 

 2000  0 0 

0 0 0 0 0 

37.  ३३ के.भी एिं ११ के.भी. 
प्रसािण लाइनको मनिािण 

 9000  10 0 
0 0 0 0 0 

38.  ग्रािीण एिं सािदुावयक 
विद्यतुीकिण (नयाँ एिं 
पनुस्थािपनासिेत) कायिक्रि 

 90000  10 0 

0 0 0 0 0 

39.  २५ के.भी.ए देन्ख २०० 
के.भी.ए सम्िको राधसफििि 
खरिद 

 10000  10 0 
0 0 0 0 0 

40.  घिेल ुसौयि ऊजाि प्रणाली 
जडानको लामग प्रदेश सिकािको 
अनदुान 

 113000  0 0 
0 0 0 0 0 
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क्रसं कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसकसम्िको प्रगमत असािसम्िको प्रगमत 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

41.  मग्रडिा आिर्द् नेट मिटरिंग 
सौयिविद्यतु प्रणालीजडान कायिक्रि 

 9000  10 0 0 0 0 0 0 

42.  मग्रडिा आिर्द् निनुा सौयि विद्यतु 
आयोजनामनिािण 

 20000  0 0 0 0 0 0 0 

43.  बायो ग्यासिा आिारित विद्यतु 
(Waste to Energy) ्लाधट 
मनिािण 

 5000  10 0 0 0 0 0 0 

44.  उच्च दक्षता भएका विद्यतुीय 
सािग्रीिा अनदुान (उजाि 
दक्षताकायिक्रिहरु) 

 5000  0 0 0 0 0 0 0 

45.  बायो मब्रकेट उत्पादन एिं 
सिुारिएको चलुो जडान कायिक्रि 

 2000  0 0 0 0 0 0 0 

46.  बायोमडजल उत्पादनको 
यान्धरकीकिणिा सहयोग 
कायिक्रि 

 2500  0 0 0 0 0 0 0 

47.  बायोमडजल उत्पादनकतािलाई 
प्रोत्साहन अनदुान 

 500  0 0 0 0 0 0 0 

48.  लघ ुतथा साना जलविद्यतु  7000  10 0 0 0 0 0 0 
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क्रसं कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसकसम्िको प्रगमत असािसम्िको प्रगमत 

परि
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बजे
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ण 
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िा
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बजे
ट 

बजे
ट 
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आयोजना मनिािण एिं सहयोग 
कायिक्रि 

49.  बायोग्याँस प्रविमि जडान 
कायिक्रि 

 7000  10 0 0 0 0 0 0 

50.  जम्िा  351500   2600 0 0 0 2600 0.73 

सडक तफि  

सिानीकिणतफि  (सडक) 

51.  प्रदेशस्तिका प्रिखु िाजिागि १९ 985000 12 63 98500 10 18 95 985000 100 

52.  प्रदेशक्षेर स्तिीय सडक 113 600070 89 79 120014 20 111 98 562480 94 

53.  प्रदेशस्तिीय सडक ११६ 592023 102 88 153926 26 116 100 581623 98 

54.  स्थानीयतह पहुँच िागि 29 750000 27 93 112500 15 27 93 750000 100 

55.  पयिटनस्थल पहुँच िागि १४ 256000 13 93 17920 7 13 93 256000 100 

56.  सीिाक्षेर सडक कायिक्रि 17 255000 15 88 28050 11 17 100 255000 100 

57.  सिपिुकआयोजना ६ 500000 6 100 80000 16 6 100 500000 100 
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क्रसं कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसकसम्िको प्रगमत असािसम्िको प्रगमत 

परि
िा
ण 

बजे
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िा
ण 
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िा
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बजे
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बजे
ट 
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58.  सडक पलु 25 673646 20 80 181884 27 25 100 742320 110 

59.  झोलिुे पलु ७ 23725 3 43 12100 51 4 57 22500 95 

60.  कृवषसडक 4 80000 0 0 800 1 4 100 80000 100 

61.  उद्योगस्थल पहुँच िागि ४ 14000 0 0 0 0 0 0 14000 100 

62.  अधयपहँूच िागि 4 40000 0 0 2400 6 4 100 40000 100 

63.  मनयमितििित संभाि ११२ 226500 93 83 43035 19 112 100 255000 113 

64.  आिमिकििित संभाि 77 223200 55 71 58032 26 76 99 200000 90 

सशतितफि  (सडक)  

65.  िणनीमतक सडक 29 1179000 26 90 318330 27 26 90 1344000 114 

66.  प्रादेन्शक सडक १६९ 1091268 156 92 523809 48 154 91 500000 46 

67.  SNRTP 19 284378 19 100 42656.7 15 19 100 301682 106 

68.  स्थानीय सडक पलु २६ 148400 20 77 13356 9 26 100 148400 100 

69.  झोलिुे पलु 8 46000 4 50 9660 21 8 100 46000 100 

70.  िहृत लनु्म्बनी चक्रपथ १ 120000 1 100 45600 38 1 100 120000 100 
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क्रसं कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसकसम्िको प्रगमत असािसम्िको प्रगमत 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

 जम्िा ७९९ ८०८८२१० ६६१ 83 १८६२५७२ २३ ७६७ 96 ७७०४००५ 95 

आिास तथा भिनतफि  

71.  आिास व्यिस्था तथा बस्ती 
विकास कायिक्रि 

47 450000 47 100 34920 8 45 96 337500 75 

72.  सिकािी भिन मनिािण तथा 
सभाहल मनिािण कायिक्रि 

13 263000 12 92 7784 3 13 100 197250 75 

73.  सहिी पूिाििाि विकास कायिक्रि 32 183000 13 41 10650 6 25 78 137250 75 

74.  आिास, भिन ििित सिुाि तथा 
विस्ताि कायिक्रि 

1 119000 0.69 69 32677 27 4 100 89250 75 

75.  आिास, भिन तथा सहिी विकास 
अनसुधिान तथा पिािशि सेिा 
कायिक्रि 

1 10000 0 0 0 0 28 100 7500 75 

76.  जनता आिास कायिक्रि 3214 751400 3006 94 122102 16 3214 100 563550 75 

77.  जम्िा 3308 1776400 3079 93 208135 12 3329 574 1332300 75 

 
 
 

(स्रोतः भौमतक पूिाििाि विकास िधरालय) 
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तामलका नं. ७.२ आमथिक िषि २०७5/७6 िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७6 असाि िसाधतसम्िको वित्तीय 
प्रगमत         (रु.हजाििा) 

ब.उ.शी.नं. बजेट शीषिक िावषिक बजेट 

 
िावषिक खचि 
 

वित्तीय  

प्रगमत (%) 

७०५३२३११३ चाल ु ४९९१८९ ३६९२४२ ७३.98 

७०५३२३११४ पुजँीगत ११२८२३२६ ७५६९२०८ 67.09 

जम्िा ११७८१५१५ ७९३८४९० 67.38 
 

 

तामलका नं. ७.3 आमथिक िषि २०७६/७७ िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७६ फागनु िसाधतसम्िको वित्तीय 
प्रगमत ि २०७७ असाि िसाधतसम्िको खचि     (रु.हजाििा) 

(स्रोत: भौमतक पूिाििाि विकास िधरालय) 

७.५ िाजस्ि संकलनको विििण: 
तामलका नं. ७.4 आमथिक िषि ०७६/७७ को अिििावषिक िाजस्ि संकलन विििण ि असाि िसाधतसम्िको 
संशोमित अनिुान:       रु.हजाििा  

क्र.सं. शीषिक लक्ष्य प्रा् त िकि 
असाि िसाधतसम्िको 
संशोमित अनिुान 

1.  33158-सिािी कि 

लक्ष्य 
नतोवकएको 

859213  

2.  14256-स.द.वक ि स.चा.अ.प 322853  

3.  14225-यातायात क्षेरको आय 93775  

4.  14312 84  

5.  33341 698641  

6.  11111 7200  

जम्िा  1981766  

(स्रोत: भौमतक पूिाििाि विकास िधरालय) 

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. 
बजेट 
शीषिक 

विमनयोन्जत बजेट 
फागनु िसाधत 
सम्िको खचि 

खचि 
प्रमतशत 

असाि 
िसाधतसम्िको 
अनिुामनत खचि% 

1.  ३३७०००११३ चाल ु 515000 279570 54.29 ९० 

2.  ३३७०००११४ पुजँीगत 16476437 5437560 33.01 ८० 

(स्रोतः भौमतक पूिाििाि विकास िधरालय) 
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७.१० विकास आयोजना तथा कायिक्रिहरुबाट मसन्जित िोजगािीको विििण: 
सडक तफि : 

चाल ुआमथिक िषिको अिििावषिक सम्ििा 3150 जना/िवहनाले िोजगािी प्रा् त ।  

जलस्रोत तथा मसंचाइतफि : 
प्रत्यक्ष रुपिा 2123 जना ि अप्रत्यक्ष रुपिा 2652 जनाले औसत 3 िवहनाको िोजगािी  प्राप्त ।  

खानपेानीतफि : 
 प्रत्यक्ष रुपिा 1664 जना ि अप्रत्यक्ष रुपिा 2159 जनाले औसत 3 िवहनाको िोजगािी  प्रा् त। 

सहिी विकास तथा भिनतफि : 
 प्रत्यक्ष 1325 जना  ि अप्रत्यक्ष 1642 जनाले औसत 3 िवहनाको िोजगािी प्रा् त।  

 

७.११ सिस्या तथा चनुौतीहरु: 
यस िधरालयर्द्ािा कायिसम्पादन गने क्रििा आइपिेका सिस्या तथा चनुौतीहरु देहाय अनसुाि प्रस्ततु गरिएको 
छ ।  

 आिश्यक प्राविमिक कििचािीको अभाि।  

 नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय सिकािबीच आयोजनािा दोहोिोपना ।  

 केधरबाट हस्ताधतरित आयोजनाहरुिा धयून बजेट विमनयोजन ।  

 

७.१२ सिस्या सिािानका लामग चामलएका कदिहरु: 
 जनशन्िको अभाि हटाउन स्िीकृत दिबधदीको प्राविमिक पदको पदपूमतिको लामग पिािशि 

सेिािाफि त सेिा खरिद गनि आिश्यक बजेट व्यिस्था गरिएको ।  

 नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय सिकािबीच आयोजनािा हनु ेदोहोिोपना हटाउन 
आिश्यक सिधिय शरुु गरिएको।  

 बजेटको अभािको सिस्या सिािान गनि ि सशतिका आयोजनाहरु सियिै गणुस्तिीय ढिले 
सम्पन्न गनि केधरबाट हस्ताधतरित आयोजनाहरुको लामथ थप बजेट िाग गरिएको बजेटिध्ये 
समुनन्ितता भई केही थप बजेट सिेत प्राप्त भएको ।  

 

७.१३ आगािी कायिददशा: 
 नागरिकिा आिारित हामसल गने लाभ ि लागतको िूल्याङ्कन गिी योजना छनोट गने ।  

 योजनाको प्रभािकािी अनगुिनको व्यिस्था गिी योजनाको गणुस्तिीयता कायि गने तफि  अग्रसि 
हनुे।  

 योजना छनोट ि कायािधियनिा प्राथमिकीकिण  ।  

 खानेपानी तथा सिसफाई क्षरेिा आगािी तीन िषि मभर “एक घिः एक िािा” को अमभयान सफल 
पािी नागरिकलाई स्िच्छ खानेपानी उपलधि गिाउने ि िडा,गाँउ,नगि, न्जल्ला ि प्रदेशलाई पूणि 
सिसफाई उधिखु घोषणा गने ।  
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 गाँउपामलका पहुचँ िागिलाई आगािी तीन िषि मभर कालोपरे गने गिी कायिक्रि सञ्चालन गने।  

 प्रदेश स्तिीय सडक, अधतिावष्ट्रय मसिा जोड्ने सडक, पूल, झलिुे पूलको गणुस्तिीय कायि गने। 

 विद्यतुको पहुँच नपगेुका घिििुीिा िैकन्ल्पक ऊजाि प्रिर्द्िन गिी सोलाि बत्ती परु् याई ‘उज्यालो 
प्रदेश’ बनाउने ।  

 जलाशययिु के्षरको मनिािण ि मसंचाइ गनि सक्ने कृवषयोग्य भ-ूभागिा मसंचाई सवुििा उपलधि 
गिाउने ।  

 दमलत, सीिाधतकृत, लोपोधिखु जामतका लामग आिास मनिािणका लामग जनता आिास कायिक्रि 
सञ्चालन गने ।  

 सिुन्क्षत यातायातलाई िध्यनजि िाखी सडक मनिािण कायिलाई जोड ददइने ।  

 
७.१४ मनष्कषि  
िधरालयको कायिविस्ततृीकिण अनसुाि देन्खएका न्जम्िेिािी पूिा गिी नागरिकलाई विकासको प्रमतफल प्रदान 
गनेतफि  िधरालयका गमतविमिहरु केन्धरत िहेका छन ्। प्रदेश सिकािले नीमत तथा कायिक्रििा सिािेश गिेका 
विषयिस्तिुा केन्धरत िही बजेट मनिािणिाफि त आयोजना तथा कायिक्रिहरु कायािधियन भइिहेको अिस्था 
छ।कायािलय स्थापना, प्राविमिक जनशन्ि व्यिस्थापन ि प्रदेश कानूनको मनिािणसिेत सिस्याका रुपिा िहे 
तापमन उि कायिहरुको कुशलतापूििक व्यिस्थापन भइिहेको छ। पुजँीगत खचि गने क्षिताको विकास 
साििजमनक खरिद ऐन पूणिरुपिा परिपालन, मनिािण व्यिसायीको आचािसंवहतािा कडाई, पिािशि सेिा मभरका 
दबुिल पक्षको मनिाकिण, पािदन्शिता नागरिकको सूचनाको हकलाई सम्िान गने िाताििण मसजिना गिी सशुासन 
कायि गिी प्रदेश सिकािले अगामड सािेको “सिरृ्द् प्रदेशःखसुी जनता”को नािालाई साथिक बनाउन िधरालय 
प्रमतबर्द् िहेको छ ।  
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परिच्छेद-८ 
सािान्जक विकास िधरालय 

८.१ पषृ्ठभमूि  
संघीयता कायािधियनसँगै २०७४ सालिा स्थापना भएको प्रदेश सिकािको संगठन संिचना बिोन्जि स्िास्थ्य, 

न्शक्षा, सिाजकल्याण, िवहला बालबामलका तथा जेष्ठ नागिीक, श्रि तथा िोजगाि, भाषा, कला, संस्कृमत, यिुा तथा 
खेलकूद ि सिसफाई जस्ता के्षरहरुिा काि गनिको लामग सािान्जक विकास िधरालयको गठन भएको हो । 

८.२ दीघिकालीन सोच 
स्िस्थ, न्शन्क्षत¸ ससंुस्कृत¸ सिुन्क्षत¸ अनशुामसत¸ कििशील यिुा सिरृ्द् खसुी प्रदेश । 

८.३ उद्दशे्य  
 सिािेशी, सितािूलक, प्रमबमियिु जीिन पयिधत गणुस्तिीय न्शक्षा ि उच्च न्शक्षा प्रदान गनुि ।  
 विशेषज्ञ सेिा सवहतको स्िास्थ्य सेिािा सबैको पहुँच परु् याउन ु। 

 िवहला बालबामलका तथा जेष्ठ नागिीकहरुलाई सािान्जक सिुक्षा प्रदान गनुि ।  
 सक्षि, सीपयिु, अनशुामसत ि कििशील यिुा शन्िको विकास गनुि । 

 प्रदेशका सांस्कृमतक सम्पदा तथा भावषक सम्पत्तीको संिक्षण गनुि । 

 श्रमिकहरुको हकवहतको संिक्षण गदै श्रिशन्ि ि श्रिबजािको प्रबर्द्िन ि िोजगािी िृवर्द् गनुि । 

 

8.४ िणनीमतहरु 
 प्रमबमिलाई न्शक्षाको गणुस्ति विकासिा उपयोग गने । 

 गणुस्तिीय प्रामबमिक तथा उच्च न्शक्षाको पहुँच मबस्ताि गने । 

 न्शक्षालयहरुिा पूिाििािको विकास गिी तामलि प्राप्त सक्षि न्शक्षकबाट प्रभािकािी मसकाइ समुनन्ित 
गने। 

 िामििक तथा विशेष न्शक्षालाई िूलप्रिाहीकिण गने । 

 आिािभतू तथा विशषेज्ञ स्िास्थ्य सेिाको सदुृढीकिण तथा मबस्ताि गने । 

 पोषण तथा िोगहरुको िोकथाििा सचेतना बवृर्द् गने । 

 पिम्पिागत तथा बैकन्ल्पक न्चवकत्सा पर्द्मतको मबस्ताि गने । 

 जेष्ठ नागिीक असहाय अपािहरुलाई  घिघििै स्िास्थ्य सेिा पयुािउन े। 

 खेलकूदलाई बनृ्त्तविकाससँग सिेत जोड्ने । 

 अल्पकालीन तथा दीघिकालीन आश्रयस्थलको मनिािण तथा सञ्चालन गिी पारििारिक पनुमििलन गिाउन े। 
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 स्ििोजगािका अिसिहरु प्रदान गदै साना कािहरुको लामग मबदेन्शन ुपने अिस्थाको अधत्य गने 

 प्रदेशका भावषक सांस्कृमतक ि िामििक सम्पदाहरुको अमभलेखीकिण तथा प्रचािप्रसाि गिी मतनको 
संिक्षण तथा सम्बर्द्िन गने । 

 िवहलाहरुको जीिनस्ति उठाउन ि मनणिय प्रकृयािा सहभागी गिाउन सीप विकास तथा आय आजिनिा 
जोड  ददने ि  मबमभन्न वकमसिका विभेदहरुबाट ििु गने ।  

 बालअमिकािको प्रत्याभतू गिाउने ।  
 
8.५ कायिक्षरे 
न्शक्षा, स्िास्थ्य, िवहला, बालबामलका तथा जेष्ठ नागिीक, सािान्जक सिुक्षा तथा सिाज कल्याण, यिुा खेलकूद, 

भाषा संस्कृमत ि पिुातत्ि, श्रि तथा िोजगाि तथा सिसफाई लगायतका के्षरहरु सिेट्ने यस िधरालयका मनम्न 
मलन्खत कायिके्षरहरु िहेका छन ्। 

 प्रदेशस्तिको विश्वविद्यालय तथा उच्च न्शक्षा सम्िधिी नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुििा, कायािधियन ि 
मनयिन । 

 शैन्क्षक पिािशि सेिाको िापदण्ड मनिाििण, अनिुमत तथा मनयिन । 

 =प्रदेशस्तििा पसु्तकालय, संग्रहालय, अमभलेखालय सम्िधिी नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुििा, कायािधियन ि 
मनयिन । 

 प्रादेन्शक न्शक्षा, प्राविमिक तथा व्यिसावयक तामलि ि छारिनृ्त्त सम्िधिी नीमत, कानून तथा िापदण्ड 
मनिाििण, कायािधियन ि मनयिन तथा पाठ्यक्रि, पाठ्य पसु्तक तथा पाठ्यसािाग्री मनिािण, उत्पादन ि 
वितिण । 

 प्रदेशस्तिको िानि संसािनको आिश्यकता प्रके्षपण तथा शैन्क्षक योजना मनिािण ि कायािधियन । 

 प्रदेशस्तििा विद्यालय तहको न्शक्षकको सेिा शति, योग्यता, क्षिता ि न्शक्षक व्यिस्थापनको िापदण्ड 
मनिाििण ि मनयिन । 

 िाध्यामिक तहको परिक्षा व्यिस्थापन । 

 प्रदेशस्तििा प्रान्ज्ञक अनसुधिान तथा शैन्क्षक तथ्याङ्क व्यिस्थापन । 

 स्िास्थ्य सेिा तथा पोषण सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजना तजुििा, कायािधियन ि 
मनयिन । 

 प्रदेशस्तििा आिश्यक पने प्रििर्द्नात्िक, प्रमतकािात्िक, उपचािात्िक तथा पनुिस्थापनात्िक स्िास्थ्य 
सेिाको व्यिस्थापन । 

 स्िास्थ्य सेिा सम्िधिी प्रदेशस्तरिय प्रान्ज्ञक, व्यिसावयक ि पेसागत संघ संस्थाको दताि, सञ्चालन अनिुमत ि 
मनयिन । 
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 स्िास्थ्य सेिा सम्िधिी प्रदेशस्तरिय प्रान्ज्ञक, व्यिसावयक ि पेसागत संघ संस्थाको दताि, सञ्चालन अनिुमत ि 
मनयिन 

 प्रदेशस्तिीय स्िास्थ्य सेिाको गणुस्ति मनिाििण, अनगुिन ि मनयिन । 

 िावष्ट्रय िापदण्ड बिोन्जि औषिीजधय तथा स्िास्थ्य प्रविमि सम्िधिी सािग्रीको उत्पादन तथासंचय, 

अमिकति खरुा िूल्य मनिाििण, अन्धति मबसजिन, गणुस्ति तथा िापदण्ड मनिाििण ि त्यस्ता सािग्री उत्पादन 
गने उद्योगको दताि, सञ्चालन, अनिुमत ि मनयिन। 

 िावष्ट्रय िापदण्ड अनरुुप अस्पताल, नमसिि होि, मनदान केधर, उपचाि केधर ि अधयस्िास्थ्य संस्था तथा 
प्रयोगशालाको दताि, सञ्चालन, अनिुमत ि मनयिन । 

 खानेपानी, ध्िमन ि हािाको गणुस्ति अनगुिन तथा लेखाजोखाको ढाँचा मनिािण एिि ्गणुस्तिको िापदण्ड 
मनिाििण ि कायािधियन । 

 िावष्ट्रय िापदण्ड बिोन्जि स्िास्थ्य बीिा लगायतका सािान्जक स्िास्थ्य सिुक्षा कायिक्रिको व्यिस्थापन 
तथा मनयिन । 

 प्रदेशस्तिीय स्िास्थ्य क्षेरको िानिस्रोत विकास ि व्यिस्थापन । 

 औषिी मनगिानी (Pharmacovigilance), औषमिको उन्चत प्रयोग ि सकु्ष्ि जीिमनिोिक प्रमतिोि 
(Antimicrobial Resistance) धयूनीकिण । 

 खोप ि परििाि मनयोजन । 

 संिेदनशील औषिी तथा अधय स्िास्थ्य सािग्री खरिद तथा आपूमति व्यिस्थापन । 

 प्रदेशस्तििा स्िास्थ्य सेिा सम्बधिी अध्ययन तथा अनसुधिान तथा सूचना प्रणाली, स्िास्थ्यलेखा पर्द्मतको 
संस्थागत व्यिस्थापन, सूचना प्रिाह । 

 प्रदेशस्तिीय जनस्िास्थ्य मनगिानी (पन्धलक हेल्थ सभेलेधस) व्यिस्थापन । 

 सूमति, िददिा ि लागपुदाथिजधय िस्तकुो िापदण्ड, मनयधरण तथा मनयिन । 

 स्िास्थ्यक्षरेिा आपत्कालीन अिस्था, विपद् ि िहािािी व्यिस्थापन, आकन्स्िक स्िास्थ्यसेिा प्रिाह, 

आपतकालीन अिस्थाका लामग औषिी तथा औषिीजधय सािग्रीको प्रादेन्शक बफिस्टक व्यिस्थापन । 

 सरूिा तथा नसने िोग मनयधरण तथा िोकथाि । 

 िावष्ट्रय िापदण्ड अनरुुप स्िास्थ्य सेिा सम्िधिी भौमतक पूिाििाि विकास तथा व्यिस्थापन । 

 स्िास्थ्यजधय फोहोि व्यिस्थापन सम्िधिी िापदण्ड मनिाििण, कायािधियन ि मनयिन । 

 आयूिेददक, यनुानी, आम्ची, होमियो्यामथक, प्राकृमतक न्चवकत्सा लगायतका अधय प्रचमलत पिम्पिागत 
स्िास्थ्य उपचाि सेिा सम्िधिी प्रदेशस्तिीय िापदण्ड मनिाििण, कायािधियन, अनगुिन ि मनयिन । 

 प्रदेशस्तिको खानेपानी सिसफाइ तथा स्िच्छता सम्बधिी प्रदेन्शक नीमत, कानून तथा िापदण्डतजुििा ि 
कायािधियन, सेिाको शलु्क मनिाििण, योजना, आयोजना कायािधियन तथा सञ्चालन, संभाि ि मनयिन । 
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 खानेपानी तथा सिसफाइ सेिा विस्ताििा मनजी के्षरको सहभामगता प्रिर्द्िन सम्बधिी नीमत तथा िापदण्ड 
तजुििा, कायािधियन ि मनयिन । 

 सििसािािणलाई स्िच्छ खानपेानीको उपलधिता ि खानेपानी, सिसफाइ तथा स्िच्छतािा वपछमडएका िगिको 
पहुँच समुनन्ितता । 

 जनसंख्या, बसाइसिाइ ि परििाि मनयोजन सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून तथा योजना तजुििा, कायािधियन 
ि मनयिन, अध्ययन तथा अनसुधिान, सूचना प्रणालीको स्थापना ि सञ्चालन, क्षिता अमभिृवर्द् ि िावष्ट्रय 
संस्थाहरुसँगको सम्पकि  ि सिधिय । 

 िवहलाहक सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजना तजुििा, कायािधियन िमनयिन । 

 लैविकवहंसा, िानि बेचमबखन तथा ओसािपसाि सम्िधिी नीमत तथा कायियोजना तजुििा िकायािधियन तथा 
अधतिावष्ट्रय सन्धि, सम्झौता ि प्रमतिर्द्ताको कायािधियन, मनिोिात्िक ि संिक्षणात्िक उपाय ि पनुस्थापन। 

 िवहला सशिीकिण तथा लैविक सिानता सम्बधिी अध्ययन, अनसुधिान । 

 लैंमगकउत्तिदायी बजेट ि लैविक परिक्षण । 

 बालबामलकाको हकवहत संिक्षण सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजनातजुििा, कायािधियन ि 
मनयिन, अध्ययन, अनसुधिान, बालिैरी शासकीय प्रिधि िसेिा प्रिाह, बाल उर्द्ाि कोष व्यिस्थापन ि बाल 
सिुाि तथा पनुस्थािपना । 

 प्रदेशस्तििा ज्येष्ठ नागिीक, अपािता भएका व्यन्ि ि अशि, बालबामलकाका ि िवहला सम्बधिी 
कायिहरुको अनगुिन तथा िूल्याङ्कन । 

 सिाजकल्याण ि संघसस्था सम्िधिी कायिहरुको अनगुिन तथा िूल्याङ्कन । 

 यिुा सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून तथा योजना तजुििा, कायािधियन ि मनयिन, यिुा िैज्ञामनक प्रोत्साहन। 

 खेलकूद सम्िधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून तथा िापदण्ड मनिाििण, कायािधियन ि मनयिन, खेलकूद तथा 
खेलकूद पूिाििािको विकास ि प्रिर्द्िन । 

 खेलकूद प्रशासन ि संघसंस्थाको सिधिय ि मनयिन । 

 िावष्ट्रय ि प्रादेन्शक खेलकूद प्रमतयोमगता तथा कायिक्रि आयोजना ि सहभामगता । 

 लोपोधिखु, सीिाधतकृत, गिीब, जेष्ठ नागिीक लन्क्षत आिास सम्बधिी नीमत, िापदण्ड तथा योजना तजुििा ि 
कायािधियन । 

 सािान्जक सिुक्षा सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून तथा िापदण्डको मनिािण तथा कायािधियन, कोष 
व्यिस्थापन, मनयिन, िावष्ट्रय ि प्रादेन्शक मनकाय तथा संघ संस्थासँग सम्पकि , सिधिय ि सहकायि । 

 प्रदेश मभर िोजगािी प्रिर्द्िन सम्बधिी नीमत, योजना, कायिक्रि तथा िापदण्ड तजुििा तथा कायािधियन ि 
स्थानीय सिकािसंग सिधिय विश्वसम्पदा सूचीिा पिेका स्िािक ि पिुातान्त्िक िहत्िका स्थल सम्बधिी। 
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 भाषा, मलवप, संस्कृमत, लमलतकला ि िििको संिक्षण ि प्रयोग सम्िधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून, िापदण्ड तथा 
योजना तजुििा, कायािधियन ि मनयिन । 

 ऐमतहामसक, िामििक, साँस्कृमतक एिि ्कला ि िास्त ुकलात्िक दृवष्टकोणले िहत्ि बोकेका प्रादेन्शकस्तिका 
दििािहरुको संिक्षण, सम्भाि, अध्ययन, अनसुधिान तथा व्यिस्थापन । 

 प्रादेन्शकस्तििा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन । 

 प्रदेशस्तिका पिुातान्त्िक िहत्िका स्थल, ऐमतहामसक ि िामििक सांस्कृमतक सम्पदा, प्रान्चन स्िािक, 

संग्रहालय, सास्कृमतक ििोहि सम्िधिी नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजनातजुििा, कायािधियन ि मनयिन 
एिि ्संिक्षण, सम्भाि, अध्ययन, अनसुधिान, उत्खननतथा पनुमनििािण । 

 ििि, पिम्पिा ि गठुी अधतगित चमलआएका विमभन्न जारा, पििहरुको सञ्चालन िव्यिस्थापन । 

 ििि, पिम्पिा ि गठुी अधतगित चमलआएका विमभन्न जारा, पििहरुको सञ्चालन िव्यिस्थापन । 

 िोजगाि प्रिर्द्िन सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुििा, कायािधियन िमनयिन । 

 श्रमिक एिि ्श्रमिकको सािान्जक सिुक्षा तथा रेड यमुनयन सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून, िापदण्ड ि 
मनयिन । 

 श्रिशन्ि, श्रि बजाि सम्बधिी अध्ययन, अनसुधिान ि श्रिशन्ि योजना । 

 औद्योमगक वििाद सिािान, श्रि सम्बधििा सिुाि ि धयावयक मनरुपण  । 

 कायिस्थल सिुक्षा, कािखाना मनिीक्षण तथा मनयिन । 

 
8.६ काननुी तथा नीमतगत व्यिस्था 
यस िधरालयले ४.८.१ िा उल्लेन्खत नीमत तथा कानूनको अमतरिि आफ्नो कायि सम्पादनिा अिलम्बन गने 
विन्शष्ट नीमत तथा कानूनहरु मनम्नानसुाि िहेका छन ्। 

 संग्रहालय सिलीकिण अनदुान मनदेन्शका, २०७५ 

 िखु्यिधरी िमनङ न्शल्ड प्रमतयोगीता सञ्चालन मनदेन्शका, २०७५ 

 ऐमतहासीक िामििक सांस्कृमतक तथा पूिातान्त्िक िहत्िका स्थलहरुको ििित सम्भाि तथा पनुमनििािण 
कायिका लामग आमथिक सहयोग सम्बधिी मनदेशीका, २०७५ 

 खेल सम्बधिी इधडोि तथा अउटडोि संिचना मनिािण साझेदािी कायिक्रि व्यिस्थापन मनदेन्शका, २०७५ 

 ििशाला ििित कायिक्रि व्यिस्थापन मनदेन्शका, २०७५ 

 स्ियंसेिक परिचालन कायिविमि, २०७५ 

 प्रादेन्शक स्िास्थ्य कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७५ 

 ८४ िषि पगेुका ज्येष्ठ नागिीकलाई घििै स्िास्थ्य सेिा परु् याउने मनदेन्शका, २०७५ 

 िवहला बालबामलका तथा सिाज कल्याणका क्षेरिा काि गने संस्थालाई ददइने अनदुान सम्बधिी 
कायिविमि, २०७५ 
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 गैि सिकािी के्षरबाट कायिक्रि सञ्चालन सम्बधिी मनदेन्शका, २०७५ 
 प्रदेश श्रि सल्लाहकाि परिषद गठन सम्बधिी कायिविमि, २०७५ 
 सािान्जक विकास संस्था ऐन, २०७५ 
 सािान्जक विकास संस्था मनयिािली, २०७५ 

 प्रदेश नं. ५ बालबामलकासम्बधिी ऐन, २०७६ 

 प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ 

 प्रदेश स्िास्थ्य संस्थास्थापना,स चालन,निीकिण तथा स्तिोन्नमत ऐन, २०७५ 

 प्रस्ताििा आिारित नया ँतथा संचालनिा आएका प्राविमिक तथा बह ुप्राविमिक न्शक्षालयहरुलाई सहयोग 
मनदेन्शका, २०७६ 

 पाठ्यक्रि तथा पाठ्यसािग्री विकास कायिविमि, २०७६ 

 उच्च न्शक्षािा विपन्न लन्क्षत छारिमृत व्यिस्थापन मनदेन्शका, २०७६ 

 यिुा, खेलकुद, भाषा तथा मलवपसम्बधिी कायिक्रि स चालन िागिदशिन आमथिक िषि २०७६/७७ 

 ८४ िषि उिेि पगेुका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई घििा स्िास्थ्य सेिा कायिक्रि सम्बधिी मनदेन्शका, २०७६ 

 सािान्जक विकास सम्िधिी कायिक्रि सञ्चालन िागिदशिन 

 एक शैन्क्षक संस्था एक उद्यिकायिक्रि स चालन कायािविमि, २०७६ 

 स्िास्थ्य के्षरका सािदुावयक संस्थाहरुलाई पुजँीगत अनदुान वितिण मनदेन्शका, २०७६ 

 सािदुावयक क्याम्पसको शैन्क्षक गणुस्ति अमभिवृर्द्का लामग पूिाििाि विकास सहयोग कायिक्रि सञ्चालन 
मनदेन्शका, २०७६ 

 आयआजिनका लामग व्यािसावयक संिचना मनिािणका लामग विद्यालयलाई पुजँीगत अनदुान मनदेन्शका, 
२०७६ 

 स्िास्थ्य सम्बधिी कायिक्रि संचालन िागिदशिन २०७६-७७ 

 प्रदेशस्तिीय िदिसा न्शक्षा व्यिस्थापन कायिविमि, २०७६ 

 शैन्क्षक पिािशि सेिा तथा भाषान्शक्षणसम्बधिी कायिविमि, २०७६ 

 अपािता भएका व्यन्िको अमिकाि कायािधियनका लामग प्रदेशस्तिीय समिमत गठन सम्बधिी कायिविमि, 

२०७६ 

 प्रदेश श्रि सल्लाहकाि परिषद् गठनसम्बधिी कायिविमि, २०७६ 

 विशेष न्शक्षा सहयोग मनदेन्शका, २०७६ 

 यिुा प्रमतभा पवहचान मनदेन्शका,२०७६ 

 एड्भाधस तामलि मनदेन्शका २०७५ 

 अनदुान सम्बधिी कायिविमि २०७५ 

 प्रिानिधरी िोजगाि कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

http://mosd.p5.gov.np/node/392
http://mosd.p5.gov.np/node/391
http://mosd.p5.gov.np/node/321
http://mosd.p5.gov.np/node/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/383
http://mosd.p5.gov.np/node/378
http://mosd.p5.gov.np/node/372
http://mosd.p5.gov.np/node/362
http://mosd.p5.gov.np/node/356
http://mosd.p5.gov.np/node/356
http://mosd.p5.gov.np/node/355
http://mosd.p5.gov.np/node/355
http://mosd.p5.gov.np/node/331
http://mosd.p5.gov.np/node/297
http://mosd.p5.gov.np/node/285
http://mosd.p5.gov.np/node/293
http://mosd.p5.gov.np/node/293
http://mosd.p5.gov.np/node/292
http://mosd.p5.gov.np/node/291
http://mosd.p5.gov.np/node/290
http://mosd.p5.gov.np/node/289
http://mosd.p5.gov.np/node/288
http://mosd.p5.gov.np/node/287
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८.7 संगठन संिचना तथा जनशन्ि 
नेपालको संवििानको िािा ५६ बिोन्जि सङ घीयता कायािधियनसँगै २०७४ फागनु ३ गते स्थापना भएको प्रदेश 
सिकािको संगठन संिचनाबिोन्जि स्िास्थ्य, न्शक्षा, िवहला‚बालबामलका‚ अपािता तथा ज्येष्ठ नागरिक‚ 
सिाजकल्याण, श्रि तथा िोजगाि,भाषा, मलवप, विज्ञान प्रविमि, यिुा तथा खेलकुद ि सिसफाई जस्ता क्षेरहरुका 
कायिक्रिहरु कायािधियन गनिको लामग सािान्जक विकास िधरालयको गठन भएको हो । 

८.7.१ संगठन संिचनािा िधरालयगत मनकायहरुः  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     स्रोतः सािान्जक विकास िधरालय 

स्िास्थ्य 
कायािलयहरु 12 

िटा 

सािान्जक विकास िधरालय 

 

स्िास्थ्य मनदेशनालय 

प्रादेन्शक 
अस्पतालहरु 2 

िटा, न्जल्लास्तिका 
अस्पतालहरु 11 

िटा 

आयिेुद 
न्चवकत्सालयहरु 3 
िटा तथा आयिेुद 
स्िास्थ्य केधरहरु 

8 िटा 

न्शक्षा तथा 
सािान्जक विकास 

मनदेशनालय 

 

सािान्जक विकास 
मडमभजन 

कायािलयहरु 6 
िटा 

प्रदेश स्िास्थ्य 
आपूमति 

व्यिस्थापन केधर 

 

स्िास्थ्य तामलि 
केधर 

 

प्रदेश जनस्िास्थ्य 
प्रयोगशाला 

 

न्शक्षा तामलि 
केधर 
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८․7.२ दिबधदी तेरिज 

 
स्रोतः सािान्जक विकास िधरालय 

तामलका नं.-८․१ दिबधदी ि पदपूमतिको अिस्था तामलका 
क्र.
स. 

पद सेिा सिूह शे्रणी/तह 
कुल 
दिबधदी  

पदपूमति 
संख्या 

रिि 
दिबधदी 

१ प्रदेश सन्चि प्रशासन  िा.प.प्रथि १ १ ० 

२ उप सन्चि प्रशासन प्रशासन निौं/दशौँ १ १ ० 

३ उप सन्चि न्शक्षा न्शक्षा निौ/दशौ ३ ३ ० 

४ प्र․ि․वि ․अमिकृत विविि  निौ/दशौ १ १ ० 

५ िरिष्ठ जनस्िास्थ्य 
प्रशासक 

स्िास्थ्य हे.ई निौ/दशौ १ ० 
१ 

६ िरिष्ठ।उपस्िास्थ्य 
प्रशासक 

स्िास्थ्य प.हे.ए।ए.
ची 

निौ/दशौ १ १ 
० 
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क्र.
स. 

पद सेिा सिूह शे्रणी/तह 
कुल 
दिबधदी  

पदपूमति 
संख्या 

रिि 
दिबधदी 

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

८ लेखा अमिकृत प्रशासन लेखा सातौ/आठौ १ १  

९ शाखा अमिकृत न्शक्षा न्श.प्र. सातौ/आठौ ५ ५  

११ कानून अमिकृत धयाय कानून िा.प.त.ृ १ १  

१२ ि. मब. अमिकृत मबमबि  सातौ/आठौ २ २  

१३ आयबेुद न्चवकत्सक स्िास्थ्य आयबेुद आठौ १ १  

१४ कम््यूटि इन्ञ्जमनयि विविि विविि िा प ततृीय १ ० १ 

१५ क.न.अमिकृत स्िास्थ्य क.नमसिङ सातौ⁄आठौ १  १ 

१६ ब. ज.स्िा. अमिकृत स्िास्थ्य हे.ई. सातौ⁄आठौ १  १ 

१७ ब.फािेसी अमिकृत स्िास्थ्य फािेसी सातौ /आठौ १  १ 

१८ ब. स्िा.न्श.अमिकृत स्िास्थ्य हे.ए. सातौ/आठौ १ १  

१९ नायब सधुबा प्रशासन सा.प्र. पाचौ/छैठौ ४ ४  

२० प्रा.स. न्शक्षा न्श.प्र. पाचौ/छैठौ ५ २ ३ 

२१ क.अ. विविि  पाचौ/छैटौ ३ २ १ 

२२ ि.मब.मनिीक्षक मबमबि  पाचौ/छैठौ २ १ १ 

२३ स.ले.पा. प्रशासन लेखा चौथो/पाचौ १ १  

२४ ह.स.चा.   शे्रणी मबवहन ५ ५ (३ जना किाि 
सेिाबाट) 

२५ का.स. प्रशासन  शे्रणी मबवहन ८ ८ किाि सेिा बाट) 

 जम्िा ५४ ४४ १० 

स्रोतः सािान्जक विकास िधरालय 
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८.8 आमथिक िषि २०७६/७७ िा सम्पादन भएका िहत्िपूणि कायिहरुः 
 कक्षा १० को गन्णत तथा विज्ञान विषयको नमतजा सिुाि अमभयान संचालनः प्रदेशका ७४२ 

विद्यालयहरुिा विज्ञान ि ८८८ विद्यालयहरुिा गन्णत गिी झण्डै ५३०० विद्याथीहरुलाई 
उपचािात्िक कक्षाहरु संचालन  

 सािदुावयक क्याम्पसका न्शक्षकहरुलाई अनसुधिान कायिशाला सम्पन्न गिी २० िटा विषयिा 
क्याम्पसहरुको सहयोगिा अनसुधिान कायि सम्पन्न हदैु  

 ४५ िटा सािदुावयक क्याम्पसहरुिा भिन मनिािण पसु्तकालय आईसीटी ल्यािहरु मनिािणको 
सम्झौता भइिहेको । 

 प्रदेशिा लनु्म्िनी बौर्द् विश्वविद्यालयको सहकायििा ५ िषे बी ए एल एल बी ि पद्मोदय क्याम्पसिा 
बी एस्सी कक्षाहरु संचालन । 

 नेपाल संस्कृत ि लनु्म्िनी बौर्द् विश्वविद्यालयहरुको सहकायििा अनसुधिान कायिहरु संचालन । 

 प्रदेश स्तिीय खेलकुद प्रिर्द्िनका लामग ५ िटा संघ संस्थालाई सहयोग । 

 विमभन्न ददिसीय कायिक्रिहरु संचालन । 

 िवहला उद्यिशीलता प्रोत्साहन गनि ि औद्योमगक प्रदशिनीिा उद्यिी िवहलाहरुको व्यिसावयक 
सहभामगता बढाउन सहयोग । 

 लैंमगक वहंसा विरुर्द्को १६ ददने अमभयान संचालन । 

 सचेतनािूलक कायिक्रि (िवहला, बालबामलका, ज्येष्ठ नागरिक, अपािता भएका व्यन्ि, लैंमगक तथा 
यौमनक अल्पसंख्यकका अमिकाि ि जातीय छुिाछुत विरुर्द्) संचालन । 

 आमथिक िषि २०७६/७७ को सािान्जक विकास िधरालयका कायिक्रिहरुको स्थानीय तहसम्ि 
प्रबोिीकिण 

 सािदुावयक अस्पतालहरुिा विशषेज्ञ सेिा संचालनिा सहजीकिणको लामग प्रस्ताििा आिारित 
पुजँीगत अनदुान यधर उपकिण तथा िेन्शनिी औजाि । 

 आखँा अस्पतालहरुको सेिा सबलीकिण तथा सहजीकिणको लामग प्रस्तािनािा आिारित पुजँीगत 
अनदुान यधर उपकिण 

 नेपाल िेडक्रस सोसाइटीलाई न्जल्ला स्तििा व्लड बैंक सदुृढीकिणको लामग पुजँीगत अनदुान यधर 
उपकिण तथा औजाि 

 िाजयोग सभागहृ बटुिलिा भिन मनिािण कायििा सहकायि 
 स्िास्थ्यकिीहरुलाई  मभ आई ए तामलि‚ परििाि मनयोजन सािन सम्बधिी तामलि‚ एस वि ए 

तामलि‚ सिुन्क्षत िाततृ्िको लामग अनसाईट कोन्चङ िेधटरिङ तामलि‚ कुष्ठिोग उपचाि सम्बधिी 
तामलि‚ न्चवकत्सकहरुको लामग िेमडको मलगल तामलि‚ अस्पताल नमसिङ स्टाफहरुलाई ओवट 
म्यानेजिेधट तामलि‚ न्चवकत्सकहरुलाई भ्यासेक्टोिी तामलि‚ कम्प्रहेन्धसभ परििाि मनयोजना (COFP) 
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तामलि ि न्चवकत्सकहरुको लामग नसने िोग सम्बधिी ५ ददने प्रन्शक्षक प्रन्शक्षण तामलिहरु सम्पन्न 
भएका छन ्। 

 बहपु्राविमिक न्शक्षालय मनिािणको लामग  स्थान छनोट । 

 पसु्तकालयहरुलाई सहयोग 

 आयआजिनका लामग व्यिसावयक संिचना मनिािणका लामग विद्यालयहरुलाई पुजँीगत अनदुान 

 प्राविमिक तथा बहपु्राविमिक न्शक्षालयहरुलाई सहयोग 

 कक्षा११ि १२ िा विज्ञान संचामलत विद्यालयहरुलाई प्रस्ताििा आिारित गणुस्ति सदुृढीकिण 
कायिक्रि 

 िनु्स्लि सीिाधतकृत तथा अल्पसंख्यक सािदुायका छाराहरुलाई अ न िी, अ हे ि छारिृन्त्त । 

 ििु किैया कम्लहिी, िनु्स्लि ि दमलत सिदुायका छाराहरुलाई कक्षा ११ ि १२ अध्ययनका 
लामग िामसक १००० का दिले छारिृन्त्त । 

 कक्षा ११ ि १२ िा सािदुावयक विद्यालयिा विज्ञान अध्ययनित छाराहरुलाई छारिनृ्त्त 

८.9 आमथिक िषि २०७६/७७ िा तयाि भएका ऐन, मनयिािली तथा कायिविमिको विििण 

ऐनहरु 

 प्रदेश नं. ५ बालबामलकासम्बधिी ऐन, २०७६ 

 प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ 

 प्रदेश स्िास्थ्य संस्थास्थापना,स चालन,निीकिण तथा स्तिोन्नमत ऐन, २०७५ 

गठन आदेशहरुः 

 प्रस्ताििा आिारित नयाँ तथा संचालनिा आएका प्राविमिक तथा बह ु प्राविमिक न्शक्षालयहरुलाई 
सहयोग मनदेन्शका, २०७६ 

 पाठ्यक्रि तथा पाठ्यसािग्री विकास कायिविमि, २०७६ 

 उच्च न्शक्षािा विपन्न लन्क्षत छारिमृत व्यिस्थापन मनदेन्शका, २०७६ 

 यिुा, खेलकुद, भाषा तथा मलवपसम्बधिी कायिक्रि स चालन िागिदशिन आमथिक िषि २०७६/७७ 

 ८४ िषि उिेि पगेुका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई घििा स्िास्थ्य सेिा कायिक्रि सम्बधिी मनदेन्शका, 
२०७६ 

 सािान्जक विकास सम्िधिी कायिक्रि सञ्चालन िागिदशिन 

 एक शैन्क्षक संस्था एक उद्यिकायिक्रि स चालन कायािविमि, २०७६ 

 स्िास्थ्य क्षरेका सािदुावयक संस्थाहरुलाई पुजँीगत अनदुान वितिण मनदेन्शका, २०७६ 

 सािदुावयक क्याम्पसको शैन्क्षक गणुस्ति अमभिवृर्द्का लामग पूिाििाि विकास सहयोग कायिक्रि 
सञ्चालन मनदेन्शका, २०७६ 

http://mosd.p5.gov.np/node/392
http://mosd.p5.gov.np/node/391
http://mosd.p5.gov.np/node/321
http://mosd.p5.gov.np/node/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/383
http://mosd.p5.gov.np/node/383
http://mosd.p5.gov.np/node/378
http://mosd.p5.gov.np/node/372
http://mosd.p5.gov.np/node/362
http://mosd.p5.gov.np/node/356
http://mosd.p5.gov.np/node/356
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 आयआजिनका लामग व्यािसावयक संिचना मनिािणका लामग विद्यालयलाई पुजँीगत अनदुान मनदेन्शका, 
२०७६ 

 स्िास्थ्य सम्बधिी कायिक्रि संचालन िागिदशिन २०७६-७७ 

 प्रदेशस्तिीय िदिसा न्शक्षा व्यिस्थापन कायिविमि, २०७६ 

 शैन्क्षक पिािशि सेिा तथा भाषान्शक्षणसम्बधिी कायिविमि, २०७६ 

 अपािता भएका व्यन्िको अमिकाि कायािधियनका लामग प्रदेशस्तिीय समिमत गठन सम्बधिी 
कायिविमि, २०७६ 

 प्रदेश श्रि सल्लाहकाि परिषद् गठनसम्बधिी कायिविमि, २०७६ 

 विशेष न्शक्षा सहयोग मनदेन्शका, २०७६ 

 यिुा प्रमतभा पवहचान मनदेन्शका,२०७६ 

 एड्भाधस तामलि मनदेन्शका २०७५ 

 अनदुान सम्बधिी कायिविमि २०७५ 

 प्रिानिधरी िोजगाि कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 िवहला तथा खलुा विद्यालयलाई सहयोग मनदेन्शका, २०७६ 

 निनुा विद्यालय विकास एिं संचालन मनदेन्शका, २०७६ 

 कक्षा ११ ि १२ िा विज्ञान संचामलत विद्यालयहरुलाई सहयोग मनदेन्शका, २०७६ 

 िामििक विद्यालय सहयोग मनदेन्शका, २०७६ 

 सािदुावयक विद्यालयिा गन्णत तथा विज्ञान विषयको नमतजा सिुाि िागदशिन,२०७६ 

 विपध न नागरिकको लामग दि तथा ब्रोधकाइवटस िोग उपचाि आमथिक सहमुलयत मनदेन्शका, 2076 

 

गठन आदेशहरु 

 िोल्पा अस्पताल विकास समिमत (गठन) आदेश, २०७६ 

 रुकुि पूिि अस्पताल विकास समिमत (गठन) आदेश, २०७६ 

 िािपिु अस्पताल विकास समिमत (गठन) आदेश, २०७६ 

 मभि अस्पताल विकास समिमत (गठन)आदेश, २०७६ 

 बददिया अस्पताल विकास समिमत (गठन) आदेश, २०७६ 

 ्यठुान अस्पताल विकास समिमत (गठन) आदेश, २०७६ 

 पथृ्िीचधर अस्पताल विकाससमिमत (गठन) आदेश, २०७६ 

 पाल्पा अस्पताल विकास समिमत (गठन) आदेश, २०७६ 

 गलु्िी अस्पताल विकास समिमत (गठन) आदेश, २०७६ 

 कवपलिस्त ुअस्पताल विकास समिमत (गठन) आदेश, २०७६ 

 अघािखाँची अस्पताल विकास समिमत (गठन) आदेश, २०७६ 

 लनु्म्बनी प्रादेन्शक अस्पताल विकास समिमत (गठन) आदेश, २०७६ 

 िाप्ती प्रादेन्शक अस्पताल विकास समिमत (गठन) आदेश, २०७६ 

http://mosd.p5.gov.np/node/355
http://mosd.p5.gov.np/node/355
http://mosd.p5.gov.np/node/331
http://mosd.p5.gov.np/node/297
http://mosd.p5.gov.np/node/285
http://mosd.p5.gov.np/node/293
http://mosd.p5.gov.np/node/293
http://mosd.p5.gov.np/node/292
http://mosd.p5.gov.np/node/291
http://mosd.p5.gov.np/node/290
http://mosd.p5.gov.np/node/289
http://mosd.p5.gov.np/node/288
http://mosd.p5.gov.np/node/287
http://mosd.p5.gov.np/node/311
http://mosd.p5.gov.np/node/310
http://mosd.p5.gov.np/node/309
http://mosd.p5.gov.np/node/308
http://mosd.p5.gov.np/node/307
http://mosd.p5.gov.np/node/306
http://mosd.p5.gov.np/node/305
http://mosd.p5.gov.np/node/304
http://mosd.p5.gov.np/node/303
http://mosd.p5.gov.np/node/302
http://mosd.p5.gov.np/node/301
http://mosd.p5.gov.np/node/295
http://mosd.p5.gov.np/node/294
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िापदण्ड 

 अपािता भएका व्यन्िको अमिकाि कायािधियनका लामग प्रदेशस्तिीय समिमतका सदस्य 
िनोनयन सम्बधिी िापदण्ड, २०७६ 

अब मनिािण हनुपुने कानूनहरु 

न्शक्षा 

 उच्च न्शक्षा तथा प्रदेश विश्वविद्यालय ऐन/छाता ऐन 

 प्रदेश विश्वविद्यालय वििान 
 सािदुावयक क्याम्पसिा विज्ञान, व्यिस्थापन (BBA, BCA), कानून ि प्राविमिक विषय संचालन गनि 

चाहने क्याम्पसहरुलाई प्रस्तािका आिाििा सहयोग कायिविमि 

 उत्कृष्ट न्शक्षक तथा शैन्क्षक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन कायिक्रि मनदेन्शका 
 शैन्क्षक अमभयान संचालन मनदेन्शका 
 श्रमिक तथा विद्यालय बावहि िहेका बालबामलकाका लामग न्शक्षा कायिक्रि 

 िामििक विद्यालयहरु तथा उच्च न्शक्षा सञ्चालन गने िामििक संस्थाहरुलाई शैन्क्षक व्यिस्थापन तथा 
गणुस्ति िृवर्द् कायिक्रि मनदेन्शका 

 सािदुावयक क्याम्पसहरुको सािान्जक पिीक्षण मनदेन्शका      

यिुा तथा खेलकुद 

 प्रदेश स्काउट गठन ऐन 

 यिुा अधिेषण केधर व्यिस्थापन ऐन 

 प्रदेश यिुा परिषद् सम्बधिी ऐन 

 प्रदेश स्काउट सम्बधिी मनयिािली 
 प्रदेश खेलकुद परिषद् सम्बधिी मनयिािली 
 प्रदेश यिुा परिषद् सम्बधिी मनयिािली 
 यिुा सम्बधिी िेमडयो कायिक्रि सञ्चालन मनदेन्शका 
 खेलाडी प्रोत्साहन मनदेन्शका, २०७६ (संशोिन) 

 खेलकुद प्रिर्द्िनका लामग संघ संस्थालाई सहयोग मनदेन्शका 
 यिुा प्रमतभाको खोजी ि प्रोत्साहन मनदेन्शका, २०७६ (संशोिन) 

 यिुा नेततृ्ि विकासका लामग यिुा संसद सञ्चालन मनदेन्शका 
 इधडोि आउटडोि खेल संिचना मनिािण मनदेन्शका / कायिक्रि संचालन मनदेन्शका 
 यिुासँग िखु्यिधरी कायिक्रि संचालन मनदेन्शका 
 पयिटन प्रिर्द्िनिा यिुा कायिक्रिा सञ्चालन मनदेन्शका 

 
 



115 

 

श्रि तथा िोजगाि 

 उत्कृष्ट श्रमिक तथा उद्योगीलाई सम्िान गने सम्बधिी मनदेन्शका / कायिविमि 

 शैन्क्षक सचुना न्शक्षा सािग्री प्रकाशन, प्रसािण तथा वितिण सम्बधिी मनदेन्शका 
विज्ञान तथा प्रविमि  

 प्रादेन्शक विज्ञान प्रविमि प्रमतष्ठान गठन सम्बधिी ऐन 

 प्रादेन्शक विज्ञान संग्रहालय स्थापना सम्बधिी ऐन 

 विज्ञान तथा प्रविमिको प्रदशिनी लगायतका कायििा सहयोग गने कायिविमि 

सािान्जक विकास 

 कायिस्थलिा हनुे यौनजधय दवु्यििहाि मनिािण ऐन 

 घिेल ुवहंसा कसिु ि सजाय ऐन 

 सािान्जक सिुक्षा सम्बधिी ऐन 

 ज्येष्ठ नागरिक सम्बधिी ऐन 

 घिेल ुवहंसा कसिु ि सजाय मनयिािली 
 सािान्जक सिुक्षा सम्बधिी मनयिािली 
 ज्येष्ठ नागरिक सम्बधिी मनयिािली 
 बाल अमिकाि सम्बधिी मनयिािली 
 आपतकालीन बाल उद्दाि कोष संचालन मनयिािली 
 CBR कायिक्रि कायािधियन गनिका लामग संस्था छनोट सम्बधिी िापदण्ड 

 बाल वििाह अधत्यका लामग प्रदेन्शक िणनीमत 

 लैंमगक िैंरी कायािलय व्यिस्थापन सम्बधिी िागिदशिन 

 लैंमगक सम्पकि  कायिविमि 

 उत्कृष्ट िवहला सहकािी संस्था छनोट सम्बधिी िापदण्ड 

 बाल हेल्पलाइन सम्बधिी िापदण्ड 

स्िास्थ्य 

 प्रदेश स्िास्थ्य ऐन 

 प्रादेन्शक स्िास्थ्य अनसुधिान परिषद् ऐन 

 प्रदेश खोप ऐन 

 प्रदेश स्िास्थ्य संस्था स्थापना,संचालन,नविकिण तथा स्तिोन्नमत मनयिािली 
 प्रदेश स्िास्थ्य तामलि संचालन कायिविमि 

 प्रदेश स्िास्थ्य कायिक्रि संचालन कायिविमि 

 ८४ िषि उिेि पगेुकाहरुलाई घिघििा स्िास्थ्य सेिा प्रदान गने मनदेन्शका 
 



116 

 

सिसफाई 

 फोहोििैला व्यिस्थापन सम्बधिी ऐन 

 

तामलका नं. ८.२ आमथिक िषि २०७६।७७ को बजेट ििव्यिा उन्ल्लन्खत नीमत एिि ् कायिक्रिको प्रगमत 
विििण  

ब.ि.को 
बुदँा नं. 

नीमत तथा कायिक्रि लक्ष्य प्रामप्तको विद्यिान अिस्था 

८२ प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना‚ प्राविमिक विद्यालय 
स्थापना‚सािदुावयक क्याम्पसको गणुस्ति 
सिुाि‚विज्ञान ि कानूनिा  उच्च न्शक्षा(७८) 

प्रदेश विश्वविद्यालय वििेयक तयाि हुँदै‚ ६० 
क्याम्पसहरुिा गणुस्ति सहयोग‚ कानूनिा बी․ए․एल․बी․ 
ि विज्ञानिा स्नातक कक्षा संचालन। 

८३ धयनुति शैन्क्षक गणुस्ति िापदण्ड‚ िातभृाषािा 
पाठ्यपसु्तक‚ निनुा िालविकास तथा विद्यालय‚ 
विज्ञान ि प्राविमिक िािलाई सहयोग 
(७९‚८०‚८१) 

बालविकास िापदण्ड मनिािण हुँदै‚ निनुा बालविकास 
मनिािण हदैु‚ िातभृाषािा पाठ्यपसु्तक मनिािण गनि कायिविमि 
पारित‚ पसु्तकालयहरुलाई सहयोग सम्झौता सम्पन्न‚विज्ञान 
संचामलत विद्यालयहरुलाई सहयोग मनिाििण ि सम्झौता‚ 
प्राविमिक विद्यालयहरुलाई ददइने सहयोग मनिाििण हुँदै । 

८४ छारा छारिनृ्त्त  छारा छारनृ्त्त प्रदान गनि विििण सङ्कलन हदैु 

सीिाधतकृत तथा िनु्स्लि छाराहरु अनिी अध्ययन गदै 
८५ स्थानीय तह वपच्छे निनुा विद्यालय निनुा विद्यालय छनोटको क्रििा िहेका । 
८७ िवहला सशिीकिण तथा सीप (९६) सीप तामलि‚ सहकािी पिुस्काि‚ िवहला उर्द्िी सहयोग 

तथा लैविक वहंसा विरुर्द्को अमभयान संचालनिा । 
८८ बालबामलका बालहेल्प लाइनको सरुुिात हुँदै । 
८९ लोपोधिखु सीिाधतकृत तथा अल्पसंख्यक सीप 

विकास 
सीप तामलि तथा जनचेतना कायिक्रि संचालनिा िहेका  

९० ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ता प्राि भौमतक पूिाििाि विकास िधरालयबाट काि हुँदै । 
९१ यिुा खेलकूद प्रिर्द्िन‚खेलाडी प्रोत्साहन‚ यिुा सचेतना तथा 

खेलकूद कायिक्रि संचालन हदैु 
९२ 

कायिक्रििा स्पष्ट उल्लेख नभएका कुिाहरु 

२ िटा ििशालाहरुको मनिािणिा ईआई ई तथा डीपीआि 
पिुनििलोकन हदैु 

९३ सीप विकासको लामग साविक सीप विकास तामलि केधर 
िहेका स्थान दाङ ि नेपालगञ्जिा तामलि संचालनको 
क्रििा । 

९५ प्रदेशको गौििको आयोजनाको रुपिा विकास गदै 
।पूिाििाि मनिािणिा डीपीआि तयाि गरिदै छ। 

९६ ८४ िषि उिेि पगुेकालाई घिघििै स्िास्थ्य सेिा 
संचालनिा । प्रयोगशाला सिुाि ि बमथिङसेधटि गणुस्ति 
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ब.ि.को 
बुदँा नं. 

नीमत तथा कायिक्रि लक्ष्य प्रामप्तको विद्यिान अिस्था 

सिुाि गनि उपकिण खरिद टेण्डि भैसकेको । 
९९ आशयपर जािी भएको । 
१०० मभटामिन के खिुाउने काि अस्पतालहरुिा सरुु भएको । 
१०१ भेन्धटलेटि सवहतको एम्बलेुधस ि अधय एम्बलेुधस खरिद 

अस्पतालहरु ि स्िास्थ्य कायािलयबाट हदैु। 
 

तामलका नं. ८․३ आमथिक िषि २०७६।७७ को स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको दोस्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत 
विििण ि असाि िसाधतसम्िको अनिुामनत प्रगमत विििण   (रु.हजाििा) 

क्रस. कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोस्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

खच
ि 

%
 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
ट 

खच
ि 

%
 

१ प्रस्तािका आिाििा 
सािदुावयक क्याम्पस 
शैन्क्षक गणुस्ति 
अमभिवृर्द्का लामग 
पूिाििाि विकास 
सहयोग  कायिक्रि 

५० १३५००० २० ४० ५४००० ४० ५० १०० १३५००० १०० 

२ सािदुावयक 
क्याम्पसिा 
विज्ञान,कानून, 

व्यिस्थापन 
(BBA,BCA,) ि 
प्राविमिक कक्षा 
संचालन गनि  चाहने 
क्याम्पसहरुलाई 
प्रस्ताििा आिारित 
सहयोग कायिक्रि 

४ २०००० २ ५० ५००० २५ २ २ १०००० ५० 

३ छारिनृ्त्तहरु ८०० ५८८०० २० २ ८०० २   २२५०० ४० 

४ अनसुधिान 
लगायतका कािहरु 

१५ १००००  २५     १०००० ९५ 

५ निनुा विद्यालय १२ ९०००० १२ ५० ३६००० ४० १२ १०० ९०००० १०० 
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६ िवहला विशेष ि 
िामििक 
विद्यालयहरुलाई 
सहयोग 

२०१ ४८२०० ६० ३० १४४०० ३० २०० ९९ ४७२०० ९९ 

७ विज्ञान ि प्राविमिक 
न्शक्षा संचालन 
भएका विद्यालय 
सहयोग 

३२ ७४००० १२ ४० २९६०० ४० ३२ १०० ७४००० १०० 

८ आयआजिनका लामग 
व्यािसावयक संिचना १० १००००  ३५  

संझौता 
सम्पन्न 

  १०००० १०० 

९ स्थानीय पाठ्यक्रि 
तथा िापदण्डहरु 

५ ६७ ००  ०  काि सरुु   ० ० 

१० प्रदेश पसु्तकालय १ ८० ००  ०  डीपीआि बधदै   १२०० १५ 

११ बहपु्राविमिक 
न्शक्षालय मनिािण 

१ १००००  ०  डीपीआि बधदै   ८००० २० 

१२ स्िास्थ्य सम्बधिी 
१० िटा विमभन्न 
शीषिकका तामलिहरु 

२०० १०७००  ७०%  ४०%   १०००० ९० 

१३ औषिी तथा 
उपकिणहरु खरिद  

१ ५५०००  ४०%  टेण्डि भएको   ४५००० ८० 

१४ सािदुावयक स्िास्थ्य 
संस्थाहरुलाई विमभन्न 
वकमसिको अनदुान 
तथा सहकायि 

१ ८ ००००  
३५ 

प्रमतसत 
 

प्रस्तािहरु 
स्िीकृत 

  ८०००० १००० 

१५ ८४ िषि पगुेका जेष्ठ 
नागरिकहरुलाई 
घििै स्िास्थ्य सेिा 
कायिक्रि 

८८०० २००००  ४०  संचालनिा   २०००० १०० 

१६ रिा सेधटि भिन 
मनिािण 

१ २००००  १५  

भौमतक 
पिुाििाि 
विकास 
िधरालय 
िाफि त 

  ५००० २५ 

१७ लनु्म्बनी प्रादेन्शक 
अस्पताल 
डाईग्नोवष्टक भिन 
मनिािण मनिधतिता 

१ ८००००  ६०  ६०   ८०००० १०० 
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१८ िाप्ती प्रादेन्शक 
अस्पतालको तल्ला 
थप तथा कम्पाउण्ड 
िाल मनिािण 
बहिुषीय मनिधतिता 

१ ६००००  २०  

भौमतक 
पिुाििाि 
िधरालय 
िाफि त 

  ५४००० ९० 

१९ लनु्म्बनी प्रादेन्शक 
अस्पतालको हालको 
ओ.टी. भिनिामथ 
क्यामबन मनिािण कायि 
मनिधतिता 

१ ४ ००००  ६०  ६०   ३५००० ८५ 

२० दि जधय तथा 
ब्रोङकावटस उपचाि 
व्यिस्थापन 
अस्पतालहरु 

१ ३ ००००  ३०  
अस्पतालहरुले 

सोिभनाि 
िाग्न ेक्रििा 

  ३०००० १० 

२१ ििशालाहरु मनिािण २ १०००००  १०      ० 

२२ खेलकुद संिचना 
मनिािण ८ १२००० ८ ३५ ३००० ३५ ८ १०० १२००० १०० 

२३ खेलकुद प्रिर्द्िनका 
लामग संघ संस्थालाई 
सहयोग 

१० ५००० ७ ६४%  ६४%   ४५०० ९० 

२४ यिुा अधिेषण केधर 
स्थापना ि सञ्चालन 

१ ५०००  ५%  स्थान छनोट   १५०० ३० 

२५ लैंमगक सशिीकिण 
तथा 
िूलप्रिाहीकिणका 
विमभन्न कायिक्रि 

१ ४८६००  १५%  ८%   ४०००० ८२ 

२६ सचेतनािूलक 
कायिक्रि(िवहला 
बालबामलका ज्येष्ठ 
नागरिक अपािता 
भएका व्यन्ि लैंमगक 
तथा यौमनक 
अल्पसंख्यकका 
अमिकाि ि जातीय 
छुिाछूत विरुर्द्) 

१२ ५००० ३ २५ ८०० २०   ० ० 



120 

 

२७ िवहला उद्यिन्शलता 
प्रोत्साहन (औद्योमगक 
प्रदशिमनिा 
िवहलाहरुको 
व्यिसावयक 
सहभामगता) 

३ ७०० ३ १०० ७०० १००     

२८ उत्कृष्ट िवहला 
सहकािी संस्था 
पिुस्काि कायिक्रि 

१ १५००         

२९ बैंक तथा वित्तीय 
संस्थाहरुसँग 
संस्थागत सािान्जक 
उत्तिदावयत्ि 
सम्बधिी कायिक्रि 

२ २०० १ ५०       

३० ददिसीय कायिक्रि 
तथा अमभयान 
कायिक्रि 

१० ३००० ६ ६० ८०० २५   ० ० 

३१ प्रदेश स्तिीय एकल 
िवहला सञ्जालसँग 
अधतिवक्रया कायिक्रि 

१ ५०० १ १०० ४०० ८०     

३२ सािदुावयक 
िनोसािान्जक 
वििशिकताि १० ददने 
तामलि 

१ ५०० १ १००       

३३ भाषा सम्बधिी 
कायिक्रिहरु ४ ४०००  ०  िाग सङ्कलन   ० ० 

 

 

 

तामलका नं.- ८.४ आमथिक िषि २०७5/७6 िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७6 असाि िसाधतसम्िको खचि 
विििण         (रु. हजाििा) 

 शीषिक कुल बजेट खचि खचि 
प्रमतशत 

प्रदेश चाल ु  ९०३९.५४ ८०९२.५३ ८९.५२ 

(स्रोतः सािान्जक विकास िधरालय) 
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पुजँीगत ८७३०.२४ ८५१४.५१ ९७.५२ 

प्रदेश जम्िा १७७६९.७८ १६६०७.०४ ९३.४ 

सशति चाल ु १३४६६.५० १०३२५.६८ ७६.६७ 

पुजँीगत ५३८.७४ ५१०.०९ ९४.६८ 

सशति जम्िा १४००५.२४ १०८३५.७७ ७७.३६ 

कुल जम्िा ३१७७५.०२ २७४४२.८१ ८६.३७ 

 

 

 

तामलका नं.-८․5 आमथिक िषि २०७६/७७ िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७६ दोस्रो चौिामसक सम्िको वित्तीय 
प्रगमत         रु. हजाििा 

बजेट  

शीषिक 
कायिक्रि/आयोजना बजेट  

दोस्रो चौिामसक  

सम्िको खचि 
प्रमतशत 

असाि िसाधत 
सम्िको 

अनिुामनत खचि 

३५००००१२३ सािान्जक विकास िधरालय ९२८२३ ३९०७० ४२.०९ ८० 

३५००००११३ 
एकीकृत स्िास्थ्य तथा 
सिसफाइ कायिक्रिहरु 

३३२१०० २९१०६ ८.७६ ६५ 

३५००००१३३ 
बाललअमिकाि तथा सािान्जक 
धयाय कायिक्रि 

८७००० ६५५२ ७.५३ ६५ 

३५००००१४३ 
शैन्क्षक विकास तथा प्रािमिक 
न्शक्षा कायिक्रि 

१८६३५० २०९२५ ११.२३ ५० 

३५००००१५३ 
लैविक सशिीकिण तथा िूल 
प्रिाहीकिण कायिक्रि 

४८६५० ८५३७ १७.५५ ४० 

३५००००१६३ श्रि तथा िोजगाि कायिक्रि ४३५०० २३४९ ५.४ २५ 

३५००००१७३ भाषा तथा संस्कृमत ४००० ० ०. २० 

३५००००१८३ यिुा तथा खेलकुद कायिक्रि १६६९०० ८४९१ ५.०९ ४० 

३५००००१९३ उच्च न्शक्षा कायिक्रि २३२४०० ४१२१९ १७.७४ ३० 

(स्रोतः सािान्जक विकास िधरालय) 
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३५००००२०३ 
व्यािसावयक तथा सीप विकास 
तामलि केधरहरु 

१६६५८ ४८४५ २९.०९ ४० 

३५००००२१३ 
प्रादेन्शक अस्पताल सदुृढीकिण 
कायिक्रि 

४११९६५ ११६१४८ २८.१९ ८० 

३५००००२२३ 
निनुा विद्यालय ि विशेष न्शक्षा 
कायिक्रि 

१४७७०८ ४५८५७ ३१.०५ ४० 

३५०००१२०३ 
सािान्जक विकास संघ सशति 
अनदुान 

१५१८०९४ ६८९२६१ ४५.४ ६० 

३५००१०११३ 
न्शक्षा तथा सािान्जक विकास 
मनदेशनालय 

२९९९६ ११९५३ ३९.८५ ६० 

३५००२०११३ स्िास्थ्य मनदेशनालय २९४३९ १२३३३ ४१.८९ ८० 

३५००२०१२३ प्रादेन्शक अस्पतालहरु ६७२४६६ ३११४६७ ४६.३२ ९० 

३५००२०१३३ स्िास्थ्य कायािलयहरु १३४११६ ७९६०४ ५९.३६ ९० 

३५००२०१४३ आयिेुद न्चवकत्सालयहरु ३३८०८ १७४८४ ५१.७२ ८५ 

३५००२०१५३ 
न्जल्ला आयिेुद स्िास्थ्य 
केधरहरु 

५१५०८ २४८७४ ४८.२९ ९० 

३५००३०११३ स्िास्थ्य तामलि केधर २१४४१ १०४०३ ४८.५२ ८५ 

३५००४०११३ 
प्रदेश स्िास्थ्य आपूमति 
व्यिस्थापन केधर 

१६८२६ ८१२२ ४८.२७ ८५ 

३५००५०११३ न्शक्षा तामलि केधर १६७५६ ७२२८ ४३.१४ ८० 

३५००६०११३ प्रदेश जनस्िास्थ्य प्रयोगशाला २३२८१ ४०२८ १७.३ ६५ 
 

 

िधरालयको लामग विमनयोन्जत बजेट खचि िकि  खचि प्रमतशत 

चाल ु ३५२२५०७ १३११९२२ ३७.२४ 

पुजँीगत ८११२२८ १८७९४२ २१.६ 

जम्िा ४३३३७३५ १४९९८६४ ३४.५ 

(स्रोतःसािान्जक विकास िधरालय) 
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८.10 िाजस्ि संकलनको विििण 
रु. ५००० (पिािशि सेिाको अनिुमतबाट संकमलत िाजश्व) 

तामलका नं.-८․६ आमथिक िषि २०७६।७७ को दोस्रो चौिामसक सम्िको िाजस्ि संकलन विििण ि असाि 
िसाधतसम्िको संशोमित अनिुान 

क्र.सं. शीषिक  लक्ष्य  प्राप्त िकि प्रमतशत असाि िसाधतसम्िको  

संशोमित अनिुान 

१ १४२२३ न्शक्षा क्षेरको 
आम्दानी 

४०००० ५००० १२․५ ३०००० 

 

 
८.11 िधरालय अधतगितका विकास आयोजनाका कायिक्रिहरुबाट मसन्जित िोजगािीको विििण 

िधरालयिाट संचामलत विकास आयोजनाहरुबाट मसन्जित िोजगािीिा १७१ जना स्ियि ्सेिकहरु ‚ २० 
जना स्कुल नसि‚ १२ जना खेलकुद प्रन्शक्षकहरु प्रत्यक्ष िोजगािीिा छन ्भन ेयसका सािान्जक विकास 
शाखा तथा सीप कायािलयहरु तथा प्राविमिक तथा व्यािसावयक तामलि परिषद \िाफि त ददइन े ८००० 
भधदा बढीलाई तामलि प्राप्त गिी स्ििोजगाि हनु सहयोग पयुािएको छ । यस बाहेक ििशालाहरु 
विद्यालयहरु क्याम्पसहरु तथा अस्पतालहरुिा हनुे भिन मनिािण आददका कायिहरुले मसजनल िोजगािी 
मसजिना ि संचालनिा सहयोग पगेुको छ । 

८.12 सिस्या तथा चनुौतीहरु 
 संघीय सिकािले मनिािण गनुिपने ऐन मनयिहरु नबधदा प्रदेशले आफ्ना कानून बनाउन नपाउँदा कमतपय 

कायिक्रिहरु सञ्चालन गनि नसवकएको । जस्तैः न्शक्षा ऐन, स्िास्थ्य ऐन। 
 प्रदेश स्तििा मनिािण गरिन ेकायिविमि तथा मनदेन्शकाहरु पूणि रुपिा मनिािण भई नसकेको कािण कायिक्रि 

कायािधियनिा वढलाई  । 

 खरिद प्रवक्रया पिािशि सेिा अनसुधिान जस्ता विषयको प्रवक्रया लािो हुँदा सियिा काि गनि नसक्न ु

 कायािधियन तहिा िहेि कायि सम्पादन गिेको जनशन्िलाइ नीमत मनिािण तहको कायि सम्पादन गने सीप 
तथा क्षिता विकासका तामलि गोष्ठीको किी । 

 कायिधियन गने संिचना वढलो स्थापना हनु ुि स्थावपत मनकायिा कििचािी पदपमुति सियिा हनु नसक्न ु 

 कमतपय के्षरिा बजेटको अभाि  तथा बजेट मनिािण हुँदा बस्तगुत बनाउन नसवकएको कािणले सिेत 
कायिक्रि संचालनिा कदठनाई । 

 कायिक्रि सञ्चालनको िानक धयनु हनु ुि कायिक्रि कै गणुस्ति घट्न ु। 

 मनिािण गरिने संिचनाहरुको विस्ततृ लागत अनिुान तथा EIE नहनु ु। 

 मनिािण गरिने संिचनाको जग्गा प्रामप्तिा सिस्या । 

(स्रोतः सािान्जक विकास िधरालय) 
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 लेखा प्रणाली संचालनिा एकीकृत सफ्टिेयिको अभाि । 

८.13 सिस्या, सिस्या सिािानका प्रयास तथा आगािी कदिः 
क्र.सं. सिस्या सिस्या सिािानका प्रयास आगािी कदि 

१ आिश्यक सूचना तथा तथ्याङ्ककको 
अभाि  

खण्डीकृत तथ्याङ्कको प्रयोग । प्रदेश सूचना बैङ्कको स्थापना गनुिपने 

२ कायिविमि तथा मनदेन्शकाहरु 
मनिािणिा बढी सिय खन्चिएको 
 

मिल्दाजलु्दा कायिविमिहरुको 
सहयोग मलइएको । 

निनुाहरु िनाउन े िा कििचािी 
क्षिता बढाउने । 

 

३ प्राविमिक न्शक्षा तथा व्यािसावयक  
तामलि परिषद्को खचि गने सिस्या 

सम्झौता गिी िकि मनकासा ददने 
गरिएको  

प्रदेशको आफ्नै संिचना हनुपुने 

४ साििजमनक खरिद प्रवक्रयाका 
सम्बधििा पयािप्त जानकािीको 
अभाि  

पिािशि सेिाबाट सिेत काि 
चलाइएको । 

क्षिता िवृर्द् तामलि। 

प्रदेश साििजमनक खरिद अनगुिन 
तथा सहजीकिण इकाई स्थापना  

 ५ प्राविमिक कायिसँग सम्बन्धित 
संिचना ि  जनशन्िको किी 
 

स्ियिसेिक प्राविमिकबाट काि 
चलाइएको । 

प्रदेश सिकािका मनिािण कायि हेनि 
प्राविमिक wing को आिश्यकता 
िहेको । 

६ स्िास्थ्य क्षेरका औजाि उपकिण 
िेन्शनिी औजािको लामग 
स्पेन्शवफकेशन तयाि गने सिस्या  

उपलधि कििचािी ि पिािशि 
सेिाबाट जेनतेन काि चलाइएको 

 

प्रदेशिा स्पेशीवफकेशन बैङ्कको 
स्थापना 

७ एकीकृत सफ्टिेयि नहनु ु

 
म्यानअुल रुपिा काि गनुि पिेको 

 
प्रदेशको एकीकृत लेखा ̜योजना ̜ 
सूचना तथ्याङ्क सम्बधिी 
सफ्टिेयिको व्यिस्था 

 

८.14 मनष्कषि 
प्रदेश सिकािको संगठन संिचना बिोन्जि स्िास्थ्य, न्शक्षा, िवहला‚बालबामलका‚ अपािता तथा जेष्ठ नागरिक‚ 
सिाजकल्याण, श्रि तथा िोजगाि,भाषा, मलवप, विज्ञान प्रविमि, यिुा तथा खेलकूद ि सिसफाई जस्ता के्षरहरुका 
कायिक्रिहरु कायािधियन गनिको लामग गठन भएको सािान्जक विकास िधरालयले ऐन काननुको सफल 
कायािधियन गदै जनताको दैमनक जीिनसगँ जोमडएका विषयिा अझ संिेदनशील भई आफ्नो न्जम्िेिािीिा 
कवटबर्द् भई सिरृ्द् प्रदेश खसुी जनताको िूल िधरलाई साकाि पाने ददशातफि  अगामड बढीिहेको छ । यसका 
नीमत तथा कायिक्रिहरुलाई सफल कायािधियन गनि सम्पूणि सिोकाििाला मनकायबाट सल्लाह सझुाि ि 
सहयोगको अपेक्षासवहत अगामड बढ्दछ । 
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परिच्छेद-९ 
उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण िधरालय 

 
9.१ पषृ्ठभमूि 
नेपालको संवििानले प्रदेश नं. ५ िा उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण क्षेरको विकास, विस्ताि ि सिवृर्द् गने 
न्जम्िेिािी िहेको यस िधरालय २०७४ िाघ िवहनादेन्ख स्थापना भई सञ्चालनिा िहेको छ । प्रदेश मभरको 
औद्योमगक तथा व्यापाि व्यिसायको प्रिर्द्िन, विकास ि मनयिन, पयिटन विकासका लामग योजना मनिािण, पूिाििाि 

विकास, प्रिर्द्िन ि मनयिन, खानी तथा खमनज पदाथिको अधिेषण तथा व्यिस्थापन ि मनयिन, िन, िनस्पमत, 
िधयजधत,ु जैविक विवििता, जलािाि व्यिस्थापनसम्बधिी मनयिन ि व्यिस्थापन, विज्ञान प्रविमि ि िाताििणीय 
के्षरको अध्ययन, अनसुधिान, क्षिता अमभिवृर्द् ि मनयिन गने यस िधरालयको न्जम्िेिािी िहेको छ ।  

9.२ दीघिकालीन सोच 
उद्योग तथा पयिटन के्षरको प्रिर्द्िन, प्राकृमतक स्रोतहरूको संिक्षण एिि ्ददगो व्यिस्थापनबाट सिवृर्द् हामसल गदै 
"सिरृ्द् प्रदेश, खसुी जनता" प्रादेन्शक लक्ष्य पूिा गनि योगदान परु् याउने । 

9.3 उद्दशे्य 

 9.3.१ उद्योग 

 उद्योग के्षरको उत्पादन िृवर्द् गिी कुल गाहिस्थ्य उत्पादनिा यस के्षरको योगदान बढाउन।ु 

 उद्योगको विकास ि प्रिर्द्िनका लामग लगानी िैरी िाताििण सजृना गनुि । 

 औद्योमगक िस्तहुरूको मनयाित िृवर्द् गिी व्यापाि घाटािा किी ल्याउन ु। 

 ९.3.२ पयिटन 

 ५ नं. प्रदेशलाई आकषिक तथा थप सिुन्क्षत गधतव्यको रूपिा विकास गदै पयिटन आगिनिा 

उल्लेखनीय िृवर्द् गिी जनताको आयस्तििा िृवर्द् गनुि । 

 पयिटकीय गधतव्यस्थल तथा उपजिा विवििीकिण ि विकास गनुि । 

 प्रदेश मभरका प्रिखु पयिटकीय उपजहरूको बजािीकिण तथा प्रिर्द्िन गनुि । 

9. ३.३ िन तथा जलािाि 

 दीगो एिि ्िैज्ञामनक िन व्यिस्थापनिािा िन के्षरको उत्पादकत्ि ि िन पैदािािको उत्पादन िृवर्द् 
गनुि। 
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 जैविक विवििता ि स्रोतको संिक्षण लगायत िाताििणीय सेिाबाट प्राप्त हनु ेलाभ िृवर्द् गदै धयायोन्चत 
वितिण समुनन्ित गनुि । 

 जलिाय ुपरिितिनका नकािात्िक प्रभाि धयूनीकिण तथा अनकुुलन ि विपद् जोन्खि धयूनीकिणका उपाय 
अिलम्बन गदै जल, जलस्रोत तथा भमूिको संिक्षणबाट भमूिको उत्पादकत्ि िृवर्द् गनि जलािाि के्षरको 
एकीकृत संिक्षण ि व्यिस्थापन गनुि । 

9३.४ िान्णज्य तथा आपूमति 
 आधतरिक तथा अधतिािवष्ट्रय मनयाित व्यापाि प्रिर्द्िन गदै स्थानीय कच्चा पदाथि,  स्रोत, सािन ि सीप बढी 

प्रयोग हनुे िस्तकुो मनकासी प्रिर्द्िनिाफि त प्राप्त हनुे लाभलाई ग्रािीण तहसम्ि विस्ताि गनुि । 

 तलुनात्िक लाभका िस्त ुतथा सेिाको िूल्य ि गणुस्तिलाई प्रमतस्पिी बनाई व्यापाि घाटा कि गनुि । 

 उपभोिाको हकवहत संिक्षण गदै दैमनक उपभोग्य िस्त ुतथा सेिा मनयमित ि सहज रूपिा आपूमति हनु े
व्यिस्था मिलाउन ु। 

 आपूमति व्यिस्थालाई ददगो,  समुनन्ित,  गणुस्तिीय ि प्रभािकािी बनाउन ु। 

 9.३.5 िाताििण तथा जलिाय ु

 हरित विकासको अििािणा अनरुूप िानिीय वक्रयाकलाप ि विकास प्रवक्रयालाई जलिाय ु परिितिन 
अनकूुमलत गिाउन ु। 

 बढ्दो शहिीकिणबाट उत्सन्जित प्रदूषण धयूनीकिण गिाउन ु। 

 दीगो विकासको लक्ष्य हामसल गनि िाताििण संिक्षण गिाउन ु। 

 9.३.६ विज्ञान प्रविमि 

 विज्ञान तथा प्रविमिको विकास, विस्ताि ि उपयोग क्षिता िृवर्द् गनुि । 

 
9.४ िणनीमतहरु 

9.४.१ उद्योग 

 उद्योगहरूलाई आिश्यक पने पूिाििाि व्यिस्था गनि नीमत मनिािण ि कायािधियनिा जोड ददने  

 स्थानीय स्रोत एिि ् सीपको उपयोग गिी लघ,ु घिेल,ु साना, िझौला तथा ठूला उद्योगको स्थापना ि 
सञ्चालनलाई प्रभािकािी बनाउने । 

 लगानीिैरी िाताििण मसजिना गनि आिश्यक नीमतगत, संस्थागत, काननुी तथा प्रवक्रयागत सिुाि गने । 
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 गणुस्तियिु एिि ्प्रमतस्पिाित्िक औद्योमगक िस्तकुो मनयाितलाई बढािा ददने । 

9.४.2 पयिटन 

 पयिटन प्रििर्द्न ि पयिटन विकास गनि साििजमनक, मनजी, सहकािी ि सािदुावयक के्षरसँग साझेदािी एिि ्
सहकायि गने । 

 ग्रािीण पयिटनिाफि त यस क्षरेका लाभलाई जनस्तिसम्ि परु् याउने । 

 सबै िौसििा पयिटकीय वक्रयाकलापहरू सञ्चालनका लामग आधतरिक पयिटनलाई प्रोत्साहन गने  

 स्थावपत तथा नयाँ पयिटकीय गधतव्यस्थलहरूको एकीकृत ि सिधियात्िक रूपिा पूिाििाि विकास गने 
ि पयिटन के्षरको विकास ि विवििीीकिण गने । 

9.४.3 िन तथा भ ूसंिक्षण 

 विद्यिान िन क्षरे कायि िाखी िनको घनत्ि, उत्पादकत्ि ि उत्पादन िृवर्द्कीा लामग िनको 
सहभामगतािूलक ददगो एिि ्िैज्ञामनक व्यिस्थापन गने । 

 जैविक विवििता ि जलािािको ददगो व्यिस्थापन ि उपयोगिा स्थानीय सिदुायको पहुँच िृवर्द् गने एिि ्
पयािपयिटनका आिाि के्षरहरूलाई पनुस्थािपन तथा पनुमनििािण गने । 

 िन पैदािाििा आत्िमनभििता हामसल गदै यसिा आिारित उद्यिशीलता ि िोजगािी िृवर्द् गने  

 ददगो िन व्यिस्थापन ि संिक्षणिाफि त िाताििणीय सधतलुन कायि िाखी जलिाय ु परिितिन 
धयूनीकिणिा टेिा परु् याउने । 

9.४.४ िान्णज्य तथा आपूमति 
 मनयाित हनुे िस्त ुतथा सेिाको उत्पादकत्ििा िवृर्द् गनि उत्पादनशील आयात, िूल्य अमभिृवर्द् ि िूल्य 

शृ्रङ्खला व्यिस्थापनिा जोड ददँदै मनयाित प्रिर्द्िन गने । 

 िान्णज्य सम्बर्द् विद्यिान संिचना, पूिाििाि एिि ्आिािहरूको क्षिता अमभिृवर्द् तथा सदुृढीकिणिा जोड 
ददँदै यसको अमिकति उपयोग गने । 

 िस्त ुतथा सेिाको सहज एिि ्िीीतव्ययी आपूमतिका लामग सिकािी, मनजी, सािदुावयक ि सहकािी 
संस्थाहरूबीच प्रभािकािी सिधिय गने । 

 दैमनक उपभोग्य िस्त ुतथा सेिालाई सलुभ बनाउन मनयमित रूपिा बजाि अनगुिन गिी कानून अनसुाि 
बजाि मनयिन गने । 

 विपद्को सियिा पमन िस्त ुतथा सेिाको आपूमति सहज बनाउन संस्थागत क्षिता विकास ि विस्ताि गने 
तथा भण्डािण क्षिता िृवर्द् गने । 
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9.४.५ िाताििण तथा जलिाय ु

 िाताििण व्यिस्थापनलाई आधतरिकीकिण गदै िाताििण संिक्षण एिि ्प्रदूषण मनयधरणका लामग 
संस्थागत क्षिता अमभिृवर्द् गिी विकास कायिक्रिको अमभन्न अिका रूपिा सञ्चालन गने  

 जलिाय ुपरिितिनको असि कि गनि जलिाय ुअनकुुलन तथा धयूनीकिणका उपायहरु अिलम्बन गने 
कायिक्रिहरु सञ्चालनिा ल्याउने, 

 जल तथा िौसिी सेिालाई विश्वसनीय भिपदो मनयमित, गणुात्िक बनाउन सहयोग गिी जलिाय ुपरिितिन 
तथा प्रकोपले पाने असिलाई धयूनीकिण गने कायििा परिचालन गने । 

9.४.६ विज्ञान प्रविमि 

 िैज्ञामनक अनसुधिान, अधिेषण ि विकासलाई गमतशील बनाउन आिश्यक पने पूिाििाि ि क्षिताको 
विकास गने । 

 िैज्ञामनक खोज ि अनसुधिानबाट विकास गिीएका प्रविमिहरूलाई िलुकुको सिग्र विकास प्रवक्रयािा 
प्रभािकािी उपयोग गनि पिम्पिागत ि स्थानीय प्रविमिको सिि्र्द्िन ि संिक्षण गने। 

 
9.५ कायिक्षरे  
प्रदेश सिकाि (कायि विभाजन) मनयिािली २०७४ अनसुाि यस िधरालयको कायिके्षर अनसुािका कायि 
न्जम्िेिािीहरू देहाय बिोन्जि िहेका छन ्। 

 व्यापाि/बान्णज्य ि बजाि प्रमतष्पिाि सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजनाको तजुििा, 
कायािधियन एिि ्मनयिन ि मसन्धडकेट तथा काटेमलङ मनयधरण 

 प्रादेन्शक व्यापाि सम्बधिी पूिाििाि मनिािण, प्रिर्द्िन, सहजीकिण, बजाि अनगुिन, सिधिय, तथ्याङ्क प्रणाली, 
बौवर्द्क सम्पन्त्त संिक्षण, अध्ययन तथा अनसुधिान ि मनयिन 

 ढुिानी/परििहन प्रणाली तथा कागो व्यिस्थापन 

 नेपाल सिकािको सहिमतिा आमथिक तथा औद्योमगक विषयका किािजधय सम्झौता 
 व्यापारिक फििहरुको दताि  ̧निीकिण, खािेजी ि मनयिन 

 खानी तथा खमनज पदाथिको अधिेषण सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून, िापदण्ड ि योजना तजुििा तथा 
कायािधियन ि मनयिन एिि ्पूिाििाि विकास, अनसुधिान, सिेक्षण, लगत संकलन, अमभलेखाङ्कन, अधिेषण, 

उत्खनन, प्रादेन्शक प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन ि संघसंग सिधिय 

 भौगमभिक अध्ययन तथा अनसुधिान ि नक्सा सम्बधिी 
 प्रदेशका कलकािखाना ि औद्योमगकीकिण सम्िधिी नीमत, कानून, िापदण्ड ि योजना तजुििा, कायािधियन 

ि मनयिन 
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 उद्योग दताि, अनिुमत, निीकिण एिि ्खािेजी ि औद्योमगक विकास तथा औद्योमगक व्यिसायको प्रिििन ि 
मनयिन 

 प्रदेशस्तिको उद्योग के्षरको भौमतक पूिाििाि विकास सम्िधिी योजना तजुििा ि कायािधियन तथा 
औद्योमगक क्षेर ि विशषे आमथिक के्षरको स्थापना, सञ्चालन ि विस्ताि 

 औद्योमगक िस्तकुो मनयाित प्रिर्द्िन 

 साििजमनक सेिा, अत्यािश्यक सेिा ि िस्त ु आपूमति सम्िधिी नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुििा, 
कायािधियन ि मनयिन 

 उपभोिा हक अमिकाि संिक्षण तथा प्रिर्द्िन, उपभोिा जागिण कायिक्रि तजुििा, कायािधियन तथा 
अनगुिन 

 िूल्य ि कालोबजािी तथा कृमरि अभाि मनयधरण एिि ्मनयिन 

 संघीय िापदण्ड अनसुाि स्ट्याण्डडि िगीकिण, गणुस्ति पिीक्षण ि मनयिन 

 उपभोिा अदालत गठन ि सञ्चालन 

 अत्यािश्यक िस्तहुरुको प्रादेन्शक िाग ि आपूमतिसम्िधिी सूचना संकलन, विश्लषेण, प्रके्षपण ि आपूमति 
व्यिस्था, िौज्दातको व्यबस्था ि आपूमतििा अधतिप्रादेन्शक ि स्थानीय तहबीच सिधिय 

 लन्क्षत के्षर ि िगिका लामग िस्त ुि सेिािा प्रादेन्शक अनदुान ि मनयिन 

 किाि, साझेदािी ि एजेधसी सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून, िापदण्ड, कायािधियन ि मनयिन 

 संघसँगको सिधियिा कम्पनी स्थापनासम्बधिी नीमत तथा कानून तजुििा तथा कायािधियन, मनयिन ि 
कम्पनी प्रशासन 

 दािासावहिा पिेका उद्योग, व्यिसावयक कम्पनी तथा फिि व्यिस्थापनसम्बधिी नीमत कानून, िापदण्ड 
तजुििा, कायािधियन ि मनयिन 

 प्रदेशस्तििा हामनकािक पदाथिहरुको मनयिन तथा व्यिस्थापन 

 प्रदेशस्तििा इधिनको गणुस्ति अनगुिन 

 संघीय कानून बिोन्जि क्यामसनो तथा न्चठ्ठा दताि, अनिुमत ि मनयिनसम्बधिी 
 प्रदेशमभरका उद्योगहरु ि साना, िझौला, घिेल ुतथा लघ ुउद्योगहरु स्थापना ि प्रिर्द्िन सम्बधििा नीमत, 

कानून तथा िापदण्ड तजुििा, कायािधियन ि मनयिन 

 औद्योमगक तथा व्यापाि प्रदशिनीको आयोजना तथा व्यिस्थापन 

 उद्योगिा श्रििूलक प्रविमि ि स्िदेशी श्रमिकको उपयोग 

 स्ििोजगािका लामग उद्यिशीलता विकास, प्रन्शक्षण, सहमुलयत कजाि ि व्यिसाय प्रिर्द्िन सहायता 
 प्रादेन्शक पयिटन विकासको नीमत, कानून, िापदण्ड ि योजना मनिािण, पूिाििाि विकास, प्रिर्द्िन ि मनयिन 

 पयिटक प्रहिी व्यिस्थापन 

 पयिटकीय होटल, रिसोटि, लज, राभल तथा रेवकि एजेधसी, गाईड, यािन्फ्टि आददको दताि, अनिुमत, निीकिण 
ि मनयिन 

 प्रदेशस्तििा िन के्षरको नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजना तजुििा, कायािधियन ि मनयिन 

 िधयजधत ुि िन पैदािाि ओसािपसािसम्िधिी मनयिन ि अपिाि मनयधरण 

 िन, िनस्पमत, िधयजधत ुि जैविक विविितासम्बधिी प्रादेन्शक सङ्ग्रहालय व्यिस्थापन 
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 प्रदेशस्तििा संिक्षण के्षर ि चिन के्षरको व्यिस्थापन 

 जैविक विवििता पाकि , हात्तीसाि तथा न्चमडयाखानाको व्यिस्थापन 

 जमडबटुी खेती प्रविमि प्रििर्द्न, विस्ताि तथा बजािीकिण सम्बधिी नीमत तथा कानून तजुििा, तथा 
कायािधियन ि मनयिन, अध्ययन अनसुधिान तथा तथ्याङ्क संकलन 

 िन तथा िाताििणसम्बधिी मबषयिा प्राविमिक सूचना तथा सेिा प्रबाह 

 िन अमतक्रिण तथा िन डढेलो मनयधरण तथा िोकथाि सम्िधिी नीमत, सिधिय ि सहयोग 

 प्रदेशस्तिका िनस्पमत उद्यान तथा हिेिीयिहरुको व्यिस्थापन ि िनस्पमत पवहचान तथा अमभलेखीकिण 
सम्िधिी नीमत ि व्यिस्थापन 

 प्रदेशस्तििा जैविक विवििताको अध्ययन, अनसुधिान, व्यिस्थपन, मनयिन, संिक्षण एिि ्लाभांश बाँडफाँड 

 प्रदेशस्तििा जलािाि संिक्षण तथा जलउपयोग नीमत, प्रविमि विकास, व्यिस्थापन 

 प्रदेशमभर भसू्खलन मनयधरण 

 प्रदेशस्तििा िाताििणीय संिक्षण तथा स्िच्छता सम्बधिी प्रविमि विकास ि व्यिस्थापन 

 प्रदेशस्तििा िाताििण सम्िधिी नीमत, कानून, िापदण्ड, योजना तजुििा, कायािधियन ि मनयिन 

 प्रदेशस्तििा िाताििणीय सूचना प्रणालीको स्थापना 
 प्रदेशस्तििा िाताििणीय जोन्खिका लामग तयािी तथा उर्द्ाि 

 प्रदेशस्तििा िाताििणीय प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापन 

 प्रदेशस्तििा ठोस, िाय,ु तिल, जल, ध्िमन तथा मबद्यतुीय लगायत प्रदषुणको िापदण्ड मनिाििण, कायािधियन, 

अनगुिन ि मनयधरण 

 प्रदेशस्तििा धयून काििनिखुी तथा िाताििणिैरी विकास प्रवक्रया ि हरित के्षर प्रिर्द्िन 

 प्रदेशस्तििा िाताििणीय संिक्षण के्षर तथा प्राकृमतक सम्पदाको संिक्षण ि सम्िर्द्िन 

 प्रदेशमभर िाताििणीय क्षेरको अध्ययन, अनसुधिान, क्षिता अमभबवृर्द्, िाताििणीय सशुासन तथा पिीक्षण 

 भपूरिमि के्षर तथा िन के्षरको पवहचान, बगीकिण, संिक्षण ि व्यिस्थापन 

 संिक्षण के्षर पवहचान ि व्यिस्थापकीय पर्द्मत मनिाििण 

 अधतिप्रदेशीय नदी उकास तथा सडक वकनाि िृक्षिोपण व्यिस्थापन 

 िृक्षिोपणको लामग ददगो तथा गणुस्तिीय बीउ उत्पादन, बीउबगैँचा स्थापना ि व्यिस्थापन 

 प्रदेशमभर िृक्षिोपण तथा सम्भाि सम्िधिी नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुििा, कायािधियन ि मनयिन 

 प्रदेशमभर जमडबवुट तथा अधय गैिकाष्ठ िन पैदािाि सम्बधिी व्यिस्थापन 

 िधयजधत ुि चिाचरुुिी सम्िधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुििा, कायािधियन ि मनयिन 

 प्रदेशस्तििा विज्ञान प्रविमिको विकास तथा विस्ताि, सोसम्बधिी तथ्याङ्क संकलन, प्रशोिन ि सिेक्षण ि 
जनशन्ि विकास ि उपयोग 

 िैज्ञामनक अध्ययन अनसुधिान एंि विज्ञान ि प्रविमिको आविष्काि, उन्नयन ि विकास 

 विज्ञान संग्रहालय ि ्लानेटोरियिको स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापन 
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9.६ काननुी तथा नीमतगत व्यिस्था  
यस िधरालयले ४.८.१ िा उल्लेन्खत नीमत तथा कानूनको अमतरिि आफ्नो कायि सम्पादनिा अिलम्बन गने 
विन्शष्ट नीमत तथा कानूनहरु मनम्नानसुाि िहेका छन ्। 

 िन ऐन, २०४९ 

 िाताििण संिक्षण ऐन, २०५३ 

 सङ्कटापन्न िधयजधत ुतथा िनस्पमतको अधतिािवष्ट्रय व्यापाि मनयधरण ऐन, २०७३  

 पयिटन ऐन, २०३५ 

 उपभोिा संिक्षण ऐन, २०७५ 

 औद्योमगक व्यिसाय ऐन, २०७३ 

 खानी तथा खमनज पदाथि ऐन, २०४२ 

 िावष्ट्रय मनकुञ्ज तथा िधयजधत ुसंिक्षण ऐन, २०२९ 

 िन मनयिािली, २०५१ 

 िाताििण संिक्षण मनयिािली, २०५४ 

 उपभोिा संिक्षण मनयिािली, २०५६ 

 खानी तथा खमनज पदाथि मनयिािली, २०५६ 

 िावष्ट्रय मनकुञ्ज तथा िधयजधत ुसंिक्षण मनयिािली, २०३० 

 न्जल्ला िन पैदािाि आपूमति समिमतको कायिविमि मनदेन्शका, २०७३ 

 साझेदािी िन व्यबस्थापन मनदेन्शका, २०६८ 

 मनजी िन विकास मनदेन्शका, २०६८ 

 खोटो संकलन मनदेन्शका, २०६८ 

 िधयजधतबुाट हनुे क्षमतको िाहत सहयोग मनदेन्शका, २०७४ 

 िनपैदािाि विवक्र वितिण मनदेन्शका, २०७३  

 प्राइभेट फिि  दताि ऐन, २०७६ 

 प्रदेश नं. ५, प्रदेश पयिटन ऐन, २०७५ 

 प्रदेश नं. ५, खानी अधिेषण ि व्यिस्थापन सम्बधिी व्यिस्था गनि बनकेो ऐन २०७५ 

 साझेदािी ऐन, २०७६ 

 प्रदेश नं. ५, औद्योमगक व्यिसाय ऐन, २०७५ 

 प्राइभेट फिि  दताि  मनयिािली ,२०७६ 

 नदीजधय पदाथि व्यिस्थापन कायिविमि 2075 

 होिस्टेिा पुजँीगत अनदुान ददने सम्बधिी कायिविमि, २०७६ 

 िावषिक कायिक्रि संचालन कायिविमि २०७६ 
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९.7 संगठन संिचना ि जनशन्ि 

९.7.1 संगठन संिचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िन मनदेशनालय 
उद्योग, िान्णज्य तथा उपभोिा वहत संिक्षण 

मनदेशनालय 

िन अनसुधिान तथा 
प्रन्शक्षण  केधर 

मडमभजन िन कायािलय (१४ िटा) 

सि-मडमभजन िन कायािलय (८६ िटा) 

भ ूतथा जलािाि व्यिस्थापन 
कायािलय (२ िटा) 

घिेल ुतथा साना उद्योग 
कायािलय (७ िटा) 

प्रदेश सन्चि 

 

प्रशासन योजना तथा 
अनगुिन िहाशाखा 

िन धयिस्थापन तथा 
जैविक विवििता िहाशाखा 

 

विज्ञान¸ िाताििण तथा 
जलिायू परिितिन  

ििहाशाखा 

 

औद्योमगक तथ पयिटन 
प्रिर्द्िन िहाशाखा 

िाननीय िधरीज्यू मनजी सन्चिालय 

िान्णज्य तथ आपूमति 
िहाशाखा 

पयिटन मडमभजन 
कायािलय (२िटा) 

 

घिेल ुतथा साना उद्योग 
विकास समिमत (५ िटा) 
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तामलका नं. ९ .१ दिबधदी ि पदपूमतिको अिस्था (िातहत कायािलय सिेत) 
 

क्र.स. पद सेिा सिहु शे्रणी/तह 
कुल 

दिबधदी 
संख्या 

पदपूमति संख्या 
रिि कैवफयत 

स्थायी किाि 

१ प्रदेश सन्चि िन सिहुकृत नहनुे िा.प.प्रथि प्रा. १ १  -  
२ प्रदेश िन मनदेशक िन ज.फ एघािौ तह १ १   का.ि ु
३ मनदेशक िन ज.फ निौ/दशौ १ १  -  
४ मनदेशक प्रशासन सा. प्रशासन िा.प.वर्द्. १ १  -  

५ 
िन संिक्षण तथा 
व्य. अमिकृत 

िन ज.फ निौ/दशौ ४ २  २  

६ ि. जलािाि व्य.अ िन स्िा.एण्ड िा.क निौ/दशौ २ २  -  

७ 
बरिष्ठ िामल विकास 

अमिकृत 
िन कृवष एग्रोनोमि िा.प.वर्द्.प्रा. १ -  १  

८ 
मडमभजन िन 
अमिकृत 

िन ज.फ. निौ/दशौ १४ १४  -  

९ 
प्रिखु उद्योग 
अमिकृत 

प्रशासन सा.प्र. िा.प.वर्द्.प्र ३ -  ३  

१० योजना अमिकृत िन ज.फ निौ/दशौ १ १  -  
११ उप-सन्चि प्रशासन सा.प्र. िा.प./वर्द्.प्र ३ १  २  
१२ अमिकृत प्रशासन सा.प्र. सातौ/आठौ २५ २०  ५  
१३ स.ब.अ. िन ज.फ सातौ/आठौ १४२ १३९  ३  

१४ 
स.अनसुधिान 
अमिकृत 

िन फ.िी सातौ/आठौ १ -  १  

१५ 
सहायक .भ ूसंिक्षण 

अमिकृत 
िन 

स्िा.एण्ड िा.क 
भ ूसंिक्षण 

सातौ/आठौ ५ ५  -  

१६ प्रन्शक्षण अमिकृत विविि - िा.प.त.ृ प्रा २ -  २  
१७ ज.व्या.अमिकृत िन स्िा.एण्ड िा.क अ.सातौ/आठौँ ३ ३  -  
१८ लेखा अमिकृत प्रशासन लेखा अ.सातौ/आठौ १० ८  २  
१९ काननु अमिकृत धयाय काननु िा.प.ततृीय १ १  -  
२० क.ईन्धजमनयि मबविि - िा.प.ततृीय(प्रा) १ -  १  
२१ खानी अमिकृत ईन्धजमनयि िाईमनङ िा.प.ततृीय(प्रा) १ -  १  

२२ 
स. िनस्पती 
अमिकृत 

िन िोटामनक सातौ १ १  -  

२३ िाताििण मनरिक्षक विविि - सातौ १ १  -  
२४ ईन्धजमनयि ईन्धजमनयि मसमभल ई िा.प.त.ृ प्रा. २ - १ १  
२५ िामल विकास कृवष एग्रोनोमि अ.सातौ/आठौं २ २  -  
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क्र.स. पद सेिा सिहु शे्रणी/तह 
कुल 

दिबधदी 
संख्या 

पदपूमति संख्या 
रिि कैवफयत 

स्थायी किाि 

अमिकृत 

२६ सहायक/अमिकृत प्रशासन सा.प्र. 
सहायक 

पाचौ/अ.छैठौ 
४० ३५  ५  

२७ भ ू.सं. सहायक िन 
स्िा .एण्ड 
िा.क 

सहायक स्ति 
पाचौ/छैठौ 

५ -  ५  

२८ लेखापाल/अमिकृत प्रशासन लेखा 
सहायक 

पाचौ/अ.छैठौ 
२४ १९  ५  

२९ प्राविमिक सहायक िन िोटामनक अ.छैठौ १ १  -  
३० िेधजि िन फरि स. पाचौ १ १  -  
३१ िेधजि िन ज.फ. स. पाचौ/छैठौ ७८ ५०  २८  
३२ प्राविमिक सहायक िन भ ूसंिक्षण िा.प.अनं. प्र.प्रा १ -  १  
३३ सि- ईन्धजमनयि ईन्धजमनयि मसमभल ईरि स. पाचौ/छैठौ ४  ३ १  

३४ प्रिखु न्शक्षक विविि - 
सहायकस्ति 

पाचौ 
१० १  ९  

३५ टाईवपष्ट प्रशासन सा.प्र. िेग अनसुाि २ २  -  

३६ प्रा.  सहायक ने.न्शक्षा पिुातत्ि 
सहायकस्ति 

पाचौ 
१ १  -  

३७ ना.स.ु प्राविमिक ईन्धज. िाङमनङ 
िा.प.अनं. प्रथि 

प्रा. 
२ -  २  

३८ क.अपिेटि विविि - स.पाचौ. २ १  १  

३९ सहायक/ खरिदाि प्रशासन सा.प्र 
िा.प.अनं 
वर्द्./पाचौ 

१६ १०  ६  

४० फिेष्टि िन ज.फ. स.पाचौ. ३० २६  ४ 
संघ (पलु) 

िाट कािकाज 
८२ जना 

४१ सह-लेखापाल प्रशासन लेखा स.पाचौ. २ २  -  
४२ न्शक्षक विविि - िा.अनं. वर्द् प्रा ३ -  ३  
४३ अपिेटि विविि - िा.अनं. वर्द् प्रा ८ ५  ३  
४४ सिेुदाि विविि - िा.अनं. वर्द् प्रा ८ -  ८  

४५ जिदाि विविि  िा.अनं. वर्द् . १६ १६  - 
संघ (पलु) 

िाट कािकाज 
१३ जना 

४६ हिल्दाि विविि - िा.अनं. ततृीय ३४ ८  २६  
४७ िन िक्षक िन ज.फ शे्रणी विहीन ४५६ ३५८  ९८  
४८ सशस्त्र िन िक्षक विविि - शे्रणी विहीन १३६ ९ ८२ ४५  
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क्र.स. पद सेिा सिहु शे्रणी/तह 
कुल 

दिबधदी 
संख्या 

पदपूमति संख्या 
रिि कैवफयत 

स्थायी किाि 

४९ फिेस्ट गाडि िन फ.रि. शे्रणी विहीन १ १  -  
५० चौवकदाि विविि - शे्रणी विहीन १४ २ १० २  
५१ हेल्पि विविि - शे्रणी विहीन ८  ४ ४  
५२ ह.स.चा. प्रशासन - शे्रणी विहीन ३४ ९ २३ २  
५३ कायािलय सहयोगी प्रशासन - शे्रणी विहीन ७३ २८ ४४ १  

जम्िाः- १२३९ ७८९ १६७ २८३  
घिेल ुतथा साना उद्योग विकास समिमतहरु 

क्र.स. पद सेिा सिहु शे्रणी/तह 
कुल 

दिबधदी 
संख्या 

पदपूमति संख्या 
रिि कैवफयत स्थायी किाि 

१ उपमनदेशक   प्रशासन/ प्रा. - आठौं १   १  

२ ि. अमिकृत प्रशासन/ 
प्रा./लेखा 

- सातौं ३ ३   प्रदेश सिकाििाट 
सातौ तहको अमिकृत 
खटाईएको 

३ शाखा अमिकृत 
प्रा.अमिकृत/लेखा 
अमिकृत 

- - छैटौ ४ २  २ प्रदेश सिकाििाट  
छैटौ तहको अमिकृत 
खटाईएको 

४ प्रिखु न्शक्षक/लेखापाल 
नायि सवु्िा 

-  पाँच ८ १  ७ प्रदेश सिकािबाट १ 
जना सहायक पाचौ 
खटाईएको 

५ खरिदाि /न्शक्षक/सह-
लेखापाल 

- - चौथो ७ २  ५ समिमतका २ जना 
अस्थायीरुपिा कायिित 

६ िनु्खया प्राविमिक 
प्रशासन 

 मतन २ १  १ १ जना समिमतको 
अस्थायी कायिित 

७ का.स. प्रशासन - शे्रणी 
विहीन 

११  १० १  

जम्िा ३६ ९ १० १७  

पयिटन मडमभजन कायािलयतफि  आमथिक िषि ०७६।०७७ को लामग अस्थायी दिबधदी 
क्र.स. पद सेिा सिहु शे्रणी/तह अस्थायी  

दिबधदी संख्या 
पदपूमति संख्या रिि 

संख्या स्थायी किाि 
१ उपसन्चि  प्रशासन सा.प्र अमिकृत निौँ/दशौ 2 - - 2 
२ अमिकृत प्रशासन सा.प्र अमिकृत सातौ/आठौ 2 2   
३ ईन्धजमनयि इन्धजमनयिीङ मसमभल इ. 

जनिल 
अमिकृतस्ति 
सातौँ/आठौँ 

२ - - २ 
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४ सि- ईन्धजमनयि इन्धजमनयिीङ मसमभल इ. 
जनिल 

सहायकस्ति पाचौँ/अ. 
छैटौ 

२   २ 

५ सहायक अमिकृत प्रशासन सा.प्र सहायक पाचौँ/अ. 
छैटौँ 

२ २ - - 

६ लेखापाल/अमिकृत प्रशासन लेखा सहायक पाचौँ/छैटौँ 2 1 - 1 
७ हलकुा सिािी 

चालक 
  शे्रणी विहीन 2 - - 2 

८ कायािलय सहयोगी प्रशासन सा.प्र शे्रणी विहीन २ - - २ 
जम्िा १६ ५   ११ 

 

यस आमथिक िषि को लामग पयिटन पूिाििाि सम्िधिी  कायि गनि इन्धजमनयिहरुको अस्थायी दिबधदी मडमभजन िन 
कायािलयहरुिा रुपधदेही, पाल्पा, गलु्िी, दाङ(दाङ), िाँकेिा  मसमभल ईन्धजमनयरिङ जनिल अमिकृतस्ति सातौँ, 
ईन्धजमनयि पद संख्या पाँच िहेको ि मडमभजन िन कायािलय कवपलिस्त ु(क.ि)/ ्यूठानिा सहायकस्ति पाचौँ 
सि ईन्धजमनयि पद संख्या दईु को अस्थायी दिबधदी िहेकोले यस आमथिक िषििा ईन्धजमनयरिङ सेिाका 
कििचािीहरुको पदपूमति िा सरुिा नगरिने व्यिस्था भएको ।                                                    

९.8  सम्पादन भएका िहत्िपूणि कायिहरू 
 उद्योग प्रशासनतफि  चाल ुआमथिक िषििा ६६७६ िटा नयाँ साना, लघ ु तथा घिेल ु उद्योगहरु दताि भई 

सञ्चालनिा िहेका, 
 २०७६ पषु १६ गते नेपाल भ्रिण िषि २०२० को प्रदेश नं. ५ का िखु्यिधरी िा. शंकि पोखिेलज्यूबाट 

बददियाको ठाकुििािाबाट उद्घाटन गरिएको । 

 लनु्म्बनी भ्रिण िषि २०७६ अधतगित िामसक पनु्णििा उत्सि, सावहन्त्यक गोष्ठी, िायादेिी िन्धदििा दैमनक 
दीप प्रज्ज्िलन भइिहेको । 

 बोटामनकल गाडेन, तलु्सीपिुिा मनिािण कायि भइिहेको । 

 िािापानी क्षेरिा पाकि  सवहत भौमतक पूिाििाि मनिािणको कायि भइिहेको । 

 जगदीशपिु तालिा बहउुर्द्ेश्यीय भिन ि चिा अिलोकन टािि मनिािणको चाल ुआमथिक िषििा विमनयोन्जत 
बजेट बिाििको कायि सम्पन्न भएको ।  

 िानसिोििको प्रमतकात्िक स्थलसवहत बोटामनकल गाडेनको मनिािण कायि शरुू गरिएको । 

 पाल्पाको श्रीनगििा साँस्कृमतक डबली मनिािण कायि जािी िहेको ।  

 बाबा िदिगोरियािा िन्धदि िििशाला संिक्षण कायि सम्पन्न भएको । 

 दाङको चखौिािा संग्रहालय मनिािण कायिक्रिको  ८० प्रमतशत कायि सम्पन्न भएको । 

 िावषिक कायिक्रि कायािधियन कायिविमि २०७६ स्िीकृत भई सोही बिोन्जि िावषिक कायिक्रिहरु सञ्चालन 
गरिएको,  
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 ददगो िन व्यिस्थापन िाफि त काठ तथा दाउिा उत्पादन गिी आपूमतिलाई सहज बनाउने कायि भइिहेको  

 १४ िटा स्थानिा आकन्स्िक पवहिो धयबस्थापन तथा नदी खोला मनयधरण गरिएको, 
 १५ वक. मि. ग्रािीण सडकिा भ-ूसंिक्षणका कायिक्रि संचालन गरिएको, 
 १६ िटा स्थानिा गन्ल्छ, पवहिो तथा खहिे िोकथािका कृयाकलापहरु संचालन गरिएको, 
 २० वक मि नदीको वकनाि तटबधिन िाफि त व्यिस्थापन गरिएको, 
 २0 िटा संिेदनशील सहिी जलािाि के्षर संिक्षण गरिएको, 

९.9  तयाि भएका ऐन मनयिािली तथा कायिविमिको विििण 

ऐन : 

मनयिािली : 

कायिविमि: 
क्र.स स्िीकृत भई लागू भएका    
१. नदीजधय पदाथि व्यिस्थापन कायिविमि 2075 

२. िावषिक कायिक्रि संचालन कायिविमि२०७६ 

३. होिस्टेिा पुँजीगत अनदुान ददने सम्बधिी कायिविमि, २०७६ 

 िस्यौदा तयाि भएका कायिविमिः 
१. सपुथ िलु्य पसल संचालन कायिविमि 

क्र.स प्रिाणीकिण भई लागू भएका   
१. प्रदेश नं. ५, औद्योमगक व्यिसाय ऐन, २०७५ 

२. प्रदेश नं. ५, प्रदेश पयिटन ऐन, २०७५ 

३. प्रदेश नं. ५, खानी अधिेषण ि व्यिस्थापन सम्बधिी व्यिस्था गनि बनेको ऐन २०७५ 

४. साझेदािी ऐन, २०७६ 

५. प्राइभेट फिि  दताि ऐन, २०७६ 

 प्रदेश सभािा दताि भएका  वििेयक 

१. िाताििण संिक्षण वििेयक २०७६ 

 िस्यौदा तयाि भएका वििेयक 
१. बजाि मनयिन तथा प्रमतस्पिाि प्रिर्द्िन गने सम्बधििा व्यिस्था गने सम्बधििा बनेको वििेयक 
२. प्रदेश लमलतकला प्रज्ञा प्रमतष्ठान सम्बधििा व्यिस्था गने वििेयक 

क्र.स प्रदेश िन्धरपरिषदबाट स्िीकृत भई लागू भएका    
१.  प्राइभेट फिि  दताि  मनयिािली ,२०७६ 

 िस्यौदा तयाि भएका  मनयिािली 
१. साझेदािी मनयिािली 
२. होिस्टे संचालन मनयिािली 
३. औद्योमगक व्यिसाय मनयिािली 
४. िाताििण संिक्षण  मनयिािली 
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९.10 िावषिक नीमत तथा कायिक्रि ि  बजेट ििव्यको  प्रगमत विििण 
ब.ब.को 
बदुा नं. 

बजेट तथा कायिक्रि लक्ष्य प्रामप्तको विद्यिान अिस्था 

५७ स्थानीय सिदुायको संलग्नातािा ग्रािीण पयािपयिटन ि 
होिस्टेको प्रिर्द्िन प्रोत्साहनका लामग आिश्यक िकि 
विमनयोजन गरिएको । 

होिस्टे प्रिर्द्ििनका लामग होिस्टे संचालन 
मनयिािलीको िस्यौदा तयाि भएको साथै होिस्टेिा 
पुजँीगत अनदुान ददने सम्बधिी कायिविमि, २०७६ 
स्िीकृत भई सोही बिोन्जि कायि भइिहेको।  

५८ िनस्पमतको संिक्षण गदै सहिी हरियाली प्रिर्द्िन गने 
उद्देश्यले उपयिु स्थानहरूिा िनस्पमत उद्यान तथा 
पयिटकीय पाकि हरू मनिािण गरिनेछ । 

तलु्सीपिुिा बोटामनकल गाडेन, घोिाहीिा िहउुदेन्श्यय 
पाकि , बाँके, रूपधदेही ि पाल्पािा िनस्पमत उद्यान 
मनिािणको कायि भैिहेको।  

६१ भ्रिण िषि २०२० िा प्रदेशका पयिटकीय गधतव्यहरूको 
प्रिर्द्िन गने उद्देश्य अनरुूप न्जल्ला स्तरिय समिमत गठन गने 
व्यबस्था, लनु्म्िनी विश्वविद्यालयको सहकायििा अधतिावष्ट्रय 
बवुर्द्ष्ट कला सावहत्य सम्िेलन गने 

नेपाल भ्रिण िषि २०२० लाइ सफल पानि न्जल्ला 
पयिटन प्रिििन समिमत गठन भई विमभन्न कायिक्रिहरू 
संचालन भइिहेको । लनु्म्िनीिा अधतिावष्ट्रय बवुर्द्ष्ट 
कला सावहत्य िेला संचालन गरिएको ।  

६२ पाल्पाको श्रीनगि ि निुाकोट, बददियाको ठाकुििािा ि 
दाङको घोिदौिािा मनिािणको प्रवक्रयािा िहेका सांस्कृमतक 
डिलीहरू सियिै मनिािण गरिने, 

पाल्पाको श्रीनगििा सांस्कृमतक डबलीको िहिुषीय 
ठेक्कािाफि त मनिािणको कायि भइिहेको। पाल्पाको 
निुाकोटिा सांस्कृमतक डबली मनिािणका लामग 
िहिुषीय ठेक्काको प्रवक्रयािा िहेको। दाङको 
घोिदौिािा सांस्कृमतक डिली मनिािणको कायि 
भइिहेको ।    

६३ प्रदेशिा नयाँ पयिटकीय गधतव्यको विकास गने ि पयिटकको 
बसाइ अिमि लािो बनाउन ेनीमत अनरुूप सम्राट अशोकले 
अशोक स्तम्भ गाडेका ऐमतहामसक स्थल मनन्ग्लहिािा 
कनकिमुन बरु्द् ि गोवटहिािा क्रकुच्छधद िरु्द्को प्रमतिा 
स्थापना गरिनेछ । दंमगशिणको िाजिानी सकुौिािा 
दंगीशिणको ि बल्डेङगढीिा िमलहाङको सामलक मनिािण 
गरिनेछ ।  

कनकिमुन िरु्द् ि क्रकुच्छधद िरु्द्को िूमति मनिािणका 
लामग सूचना प्रकाशन गिी ठेक्का सदि भई सम्झौताको 
चिणिा िहेको। मनन्ग्लहिा ि गोटीहिािा उद्यान 
मनिािणका लामग स्थान छनोट भई मडजाइनको कायि 
भइिहेको। दाङको सकुौिािा दंमगशिण िाजाको 
सामलक मनिािण कायि गनि उपभोिा समिमतसँग 
सम्झौता भई कायि भइिहेको। िल्डेङगढीिा 
िमलहाङिाजाको सामलक मनिािणका लामग 
सिोकाििालाहरूसँग छलफल गिी िमलहाङिाजाको 
स्िरुप तयाि भएको ।   

६५ प्रदेश मभरका ऐमतहामसक, िामििक, पिुातान्त्िक एिं 
पयिटकीय स्थलहरूको पवहचान गिी िोष्टि तयाि गने, 
विन्शष्ट सािान्जक साँस्कृमतक क्षेर पवहचान गनि, प्रदेश नं. 
५ को पयिटन व्राण्ड तयाि गने, पयिटन िहोत्सि गने, साथै 
राभल्स िाटिको व्यिस्था गने । 

प्रदेश मभरको ऐमतहामसक, िामििक,  पिुातान्त्िक 
स्थलहरुको अमभलेखीकिणको कायि भइिहेको,प्रदेशको 
पयिटन व्राण्ड मनिािणका लामग सूचना प्रकाशन गरिएको 
ि प्राप्त प्रस्तािहरूको िूल्यांकन कायि भइिहेको। 
विमभन्न स्थानहरूिा  पयिटन िहोत्सि संचालन गनि 
सहयोग गरिएको। राभल एसोमसयसनसँग राभल िाटि 
संचालन गनि छलफल भइिहेको  ।  

६६ आगािी िषिदेन्ख पहाडी न्जल्लाहरूिा वहल स्टेसन मनिािणको वहल स्टेसनको संभाव्यता अध्ययन कायिको लामग  
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ब.ब.को 
बदुा नं. 

बजेट तथा कायिक्रि लक्ष्य प्रामप्तको विद्यिान अिस्था 

शरुूिात गरिनेछ । पयिटकीय विकासको संभािनालाई 
दृवष्टगत गिी ती स्थलको पयिटकीय विकासको गरुूयोजना 
तयाि गरिनेछ । बाँकेिा मनिािण शरुू भएको िानसिोििको 
आकृमतसवहतको िहउुद्देश्यीय पाकि  आगािी ३ िषिमभर 
मनिािण गने गिी बजेटको व्यिस्था भएको छ ।  

सेिाप्रदायक छनोट भई सम्झौताको चिणिा िहेको । 
प्रदेश ५ को पयिटन सम्बधिी िणनीमतक गरुूयोजना 
मनिािणका लामग पिािशिदातासंस्थासँग प्राविमिक ि 
आमथिक प्रस्ताि िाग गिी िूल्याङकनको चिणिा 
िहेको । बाँकेिा िानसिोििको आकृमतसवहतको 
बहउुद्देश्यीय पाकि  मनिािणको प्रकृया अगामड बढाइएको   

६७ रूकुि पूिििा िहेका तातोपानीका िहुानहरू संिक्षण गिी 
स्िास्थ्य पयिटन प्रिर्द्िन गरिनेछ ।स्थानीय कला, संस्कृमत, 
ऐमतहामसक िहत्ि लगायतका विषयलाई सिेटी पयिटन 
प्रिर्द्िनका लामग पयिटक गाईड तयाि गिी पयिटकको बसाइ 
अिमि लम्बाउने कायिक्रि संचालन गरिनेछ ।   

रूकुि पिुिका मडििु गैिा,िल ि मसस्ने गिी ३ ठाउँिा  
तातोपानीका िहुानहरू संिक्षणको लामग मड.वप.आि 
मनिािण गने कायि भइिहेको । पयिटक गाइड 
तामलिको लामग पाठ्यक्रिको िस्यौदा तयाि भई 
सहभागी छनोट भइिहेको  ।  

७० उद्यि विकास कोष स्थापना गिी उद्योगको विकास ि 
विस्तािका लामग घिेल ु तथा साना उद्योगहरू िाफि त 
यिुाहरूलाई स्ििोजगािका लामग प्रोत्सावहत गरिनेछ। 
स्िदेशी कच्चा पदाथि ि स्िदेशी श्रि प्रयोग गिी संचालन 
गरिने उद्योगलाई सिल कजाि ि मनन्ित प्रमतशतसम्ि धयाज 
अनदुान कायिक्रि संचालन गरिनेछ । 

उद्यि विकास कोष मनयिािली ि संचालन 
कायिविमिको प्रािन्म्भक िस्यौदा तयाि भएको।  

७१ कुिाल जामतको िाटोको भाडा बनाउने व्यिसायको प्रिर्द्िन 
तथा आिमुनकीकिण गनि ि विपन्न, िवहला, दमलत, ििु 
किैया, कम्लिी, िाझी, कुिाल, हमलया तथा सीिाधतकृत 
िगि ि सिदुायहरू लन्क्षत उद्यिशील तथा सीप विकास 
तामलिहरू संचालन गनि बजेटको व्यिस्था भएको ।  

अघािखाँची, गलु्िी ि दाङिा  कुिाल जामतको लामग 
िाटोको भाँडा बनाउने तामलि तथा उद्योग स्थापना 
गने कायि भइिहेको ।   

७२ बरु्द्कालीन ि बरु्द् संस्कृमतिा आिारित कला ि संस्कृमतलाई 
आमथिक विकासको क्षेरका रूपिा अन्घ िढाउन े गिी 
िूमतिकला, काष्ठकला, लमलतकला, न्चरकला लगायतका 
क्षेरिा दक्ष जनशन्ि विकास गरिनेछ ।  

बरु्द्कालीन ि िरु्द् संस्कृमतिा आिारित कला ि 
संस्कृमतलाई आमथिक विकासको क्षेरका रूपिा अन्घ 
िढाउने गिी सम्झौताको तयािी भएको  ।  

७४ गणुस्तिीय िस्तकुो आपूमति समुनन्ित गनि गणुस्ति पिीक्षण ि 
मनयमित अनगुिनिा जोड ददइनेछ । उपोिाको हकवहत 
संिक्षणका लामग जागिण अमभयान संचालन गरिनेछ । 
उपभोग्य िस्तहुरूको गणुस्ति कायि गिी सििसलुभ 
आपूमतिको व्यिस्था गरिनेछ । नेपाल आयल मनगिसँगको 
सहकायििा ग्यास भण्डाि ि बोटमलङ ्लाधटको स्थापना 
गरिनेछ । 

८ न्जल्लािा १६ पटक ४८८ िटा पसल अनगुिन 
गिी आिश्यक काििाही गरिएको , 
१२ िटै न्जल्लािा उपभोिा जागिण अमभयान सञ्चान 
भइिहेको । 

खाद्य िस्तकुो प्रयोगशाला बहिुषीय ठेक्का अधतगित 
मनिािण भैिहेको । 

७५ आमथिक िषि २०७६/०७७ िा एक मनिािचन क्षेर एक 
औद्योमगक ग्राि स्थापना गने कायिक्रि अन्घ िढाइएको छ  

११ िटा मनिािचन क्षेरिा स्थापना हनुे औद्योमगक 
ग्रािको मडवपआि संन्घय िधरालयिा पठाइएको ि ३ 
िटा क्षेरको मडवपआि पठाउने चिणिा िहेको ।  



140 

 

ब.ब.को 
बदुा नं. 

बजेट तथा कायिक्रि लक्ष्य प्रामप्तको विद्यिान अिस्था 

१४४ िनको िैज्ञामनक व्यबस्थापन ि उपयोगको नीमत मलइनेछ । 
जैविक विवििताको संिक्षण ि सम्बर्द्िन गदै िन अमतक्रिण 
िोक्न प्रभािकािी कायिक्रि संचालन गरिनेछ । अमतक्रमित 
िन क्षेर वफताि, डढेलो मनयधरण, चोिी मनकासी मनयधरणका 
लामग सिदुायसँग सहकायि गरिनेछ ।  

प्रदेश मभरका ८ िटा साझेदािी िन, २ िटा चक्ला 
िन ि १०२ िटा सािदुावयक िनिा िैज्ञामनक िन 
व्यबस्थापन कायियोजना तयाि भई कायािधियन 
भइिहेको । िनपैदािाि चोिीमनकासी, िन अमतक्रिण 
तथा अधय िनजधय अपिाि िोक्नका लामग आिश्यक 
मनयधरणात्िक कायि भइिहेको  ।  

१४५ िन तथा िाताििण संिक्षण अधतगित िनको िहउुपयोग नीमत 
अिलम्बन गदै खाली जग्गाहरूिा िकृ्षािोपण गरिनेछ । 
साथै तीस हजाि हेक्टि िनिा िैज्ञामनक िन व्यिस्थापन 
गरिनेछ ।  

िकृ्षािोपण गनिका लामग आिशयक पने विरूिा 
उत्पादनको कायि भइिहेको  । ८ िटा साझेदािी िन 
व्यबस्थापन सिहु , २  िटा चक्ला िन व्यिस्थापन ि 
करिब १४६ िटा सािदुावयक िनिा िैज्ञामनक िन 

व्यिस्थापन कायियोजना लागू भई काठ उत्पादनिा 
िवृर्द् भइिहेको ।िैज्ञामनक िन व्यिस्थापन लागू 
भएका साझेदािी िन ि चक्ला िनबाट िार यस 
आमथिक िषिको हाल सम्ििा ७६५६२.१९ 
क्यू.वफ.काठ ि २४३.२५ चट्टा दाउिा उत्पादन 
भएको उत्पादन कायि जािी िहेको । 

१४७ िावष्ट्रय मनकुधज, संिन्क्षत ि िध्यिती क्षेर लगायत िन 
क्षेरको आसपासिा हनुे िानि ि िधयजधतकुो िधि 
धयनुीकिणका लामग सिदुायको क्षिता अमभिवृर्द्, 
सचेतनािलुक एिं उद्दाि तथा िाहतका कायिक्रि संचालन 
गरिनेछ ।  

िानि ि िधयजधतकुो िधि धयूनीकिणका लामग 
बददियाको ठाकुििािा न.पा.िाडि न .६ को िानि 
िस्ती तथा मनकुञ्जको विचिा ७६० िी लम्बाई िहेको 
पक्की पखािल मनिािणको कायि भैिहेको ।िावष्ट्रय मनकुञ्ज 
संग सिधिय गिी उद्दाि तथा िाहत वितिणका 
कायिहरु भैिहेको ।मडमभजन िन कायािलय बददियािा 
यस आमथिक िषििा १३६८२७० िाहत िकि 
उपलधि भएकोिा हालसम्ि १२५९२७० संबन्धित 
धयान्िलाई उपलधि गिाइसवकएको । 

१४८ जमडिटुी तथा सगुन्धित िनस्पमतको संभाव्यता अध्ययन गरि 
प्रत्येक न्जल्लािा जमडिटुी तथा सगुन्धित िनस्पमतको पकेट 
क्षेर कायिक्रि संचालन गरिनेछ ।  

िधरालयबाट जमडबटुी तथा सगुन्धित िनस्पमतको 
संभाव्यता अध्ययन कायि भैिहेको, न्जल्लािा जमडबटुी 
तथा सगुन्धित िनस्पमतको पकेट कायिक्रि संचालन 
भैिहेको, दाङ, ्यूठान  ि िोल्पािा वटििुको पकेट 
क्षेर ि अघािखाँची ि पाल्पािा तेजपातको पकेट क्षेरको 
रुपिा विरुिा उत्पादन तथा खेती विस्तािका कायिहरु 
संचालन गरिएको  

१५८ हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृमत, सिनु्नत बनाएि गिौँ उन्नमत भन्ने 
नािालाइ साथिक तलु्याउन प्रादेन्शक सावहत्य कला एकेडेिी 
स्थापना गरिनेछ । 

प्रज्ञा प्रमतष्ठान सम्बधििा व्यिस्था गनि बनेको वििेयक, 

२०७६ को िस्यौदा तयाि भएको  । 

१५९ पाल्पा दिबािलाई प्रादेन्शक संग्रहालयको रूपिा विकास गनि पाल्पा दिबाि संग्रहालय, तानसेन पाल्पा, जीििाज 
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ब.ब.को 
बदुा नं. 

बजेट तथा कायिक्रि लक्ष्य प्रामप्तको विद्यिान अिस्था 

आिश्यक बजेटको व्यबस्था भएको ि गलु्िीिा जीििाज 
आन्श्रत संग्रहालय, पाल्पािा िगि संग्रहालय ि अधय 
संग्रहालयहरूको सिलीकिण गनि ि सिोदय पसु्तकालय 
घोिाही, दाङको पूिाििाि मनिािणका लामग बजेटको व्यिस्था 
भएको ।  

आन्श्रत संग्रहालय गलु्िी ि िगि संग्रहालय, पाल्पाको 
मनिािण कायि जािी िहेको  ।  

१६१ भौमतक विकास मनिािणका कृयाकलापहरू संचालन गदाि 
िाताििणिा पने प्रभािको अध्ययन गिी प्रमतकुल प्रभाि 
धयनुीकिण गने उपायहरूको अिलम्िन गनि काननुी व्यबस्था 
गरिनेछ । यातायातका सािनहरूबाट उत्सजिन हनुे ििुाँको 
िापन गिी मनयिन शरुू गरिनेछ । िाताििणीय अिस्थाको 
आकलन गनि िाय,ु जल, ध्िनी, िाटोको प्रदषुण अिस्था ि 
विषादीको प्रयोगलाइ शधुय गनि संभाव्यता अध्ययन गनिका 
लामग आिश्यक िकि विमनयोजन गरिनेछ ।  

१८ िटा उद्योगहरूको प्रािन्म्भक िाताििणीय 
परिक्षण ि ३७ िटा उद्योगहरूको कायि सूची (ToR)  
स्िीकृत भएको। सिािी सािन ििुाँ िापन गने यधर 
खरिद प्रवक्रयािा िहेको। िाताििणीय अध्ययन 
संबधिी पिािशिदाता छनोट भई सम्झौताको चिणिा 
िहेको। शधुय विषादी सम्बधिी अध्ययनका लामग 
नेपाल विज्ञान तथा प्रविमि प्रज्ञा प्रमतष्ठानसँग सहकायि 
गिी सम्झौता गने प्रवक्रयािा िहेको  ।  

१६२ एकीकृत जलािाि व्यिस्थापनको अििािणा बिोन्जि िाढी, 
पवहिो, खहिे, गल्छी तथा नदी कटान मनयधरण गनि, पानी 
िहुान संिक्षण गनि ि उपल्लो एिं तल्लो तटीय 
अधतिसम्बधिको विकास गिी जमिनको उिििाशन्ि िवृर्द् गने 
उद्देश्यका साथ भ ू संिक्षण तथा जलािाि व्यिस्थापनका 
कायिक्रिहरू सञ्चालन गरिनेछ । पोखिी मनिािण ि 
संिक्षणको कािलाई प्रोत्साहन ददइनेछ ।  

भ ू तथा जलािाि व्यिस्थापन कायािलय, पाल्पा ि 
दाङबाट १२ िटै न्जल्लािा आकन्स्िक पवहिो 
व्यिस्थापन तथा नदी मनयधरण, ग्रािीण सडकसँग भ ू
संिक्षण कायिक्रि, गल्छी पवहिो तथा खहिे िोकथाि, 
पानी िहुान संिक्षण तथा पोखिी मनिािण कायिक्रि 
संचालन भइिहेको । 

 

तामलका नं. ९.२ स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको प्रगमत विििण ि असाि िसाधतसम्िको अनिुान (रू. हजाििा) 
िन िधयजधत,ु जैविक विवििता संिक्षण कायिक्रि 

क्र. 
सं. 

कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक  सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 
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१ 

जैविक विवििता संिक्षण 
ि प्रिििन (सचुना केधर 
स्थापना,अमभलेखीकिण 
आदद ) 

१५ १४५०० ४ २८.५७ ३३५८ २३.१५ १५ १०० १४५०० १०० 

२ 

िन के्षरबाट सजृना हनु े
िोजगािी संबधिी अध्ययन 

गने 

१ १००० १ २५ ० ० १ १०० १००० १०० 

३ 

प्रदेश मभरका मसिसाि 
के्षरहरूको अध्ययन गिी 

प्रमतिदेन तयाि गने 

१ २००० १ ५० ६ ० १ १०० २००० १०० 



142 

 

क्र. 
सं. 

कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक  सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 
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४ 

प्रदेशिा िानि िधयजधत ु
िधि ि व्यबस्थापन संबधिी 

अध्ययन गने 

१ १००० १ १० ० ० ० ० ० ० 

५ 

कििचािी सीप विकास तथा 
क्षिता अमभिरृ्द् तामलि 
(िैज्ञामनक िन व्यबस्थापन, 

िन स्रोत सभिक्षण, GIS, 

EIA/IEE, जलािाि 
व्यबस्थापन, िधयजधत ु
व्यबस्थापन तथा उद्दाि, 

सेिाकालीन तामलि आदद) 

७ ७४९७ ४ ५७ १६०० २१.३४ ७ १०० ७४९७ १०० 

६ 

विमभन्न 

ददिस/सिािोह/प्रचाि प्रसाि 
आदद 

१५ १५०००  ३० ४२८१.१३ २८.५४ १५ १०० १५००० १०० 

७ 

िन, िाताििण, जलािाि, 

जडीिटुी तथा गैिकाष्ठ 
िनपैदािाि संबधिी 

कृयाकलाप संचालन ि 

अनगुिन 

१६ ३५०० १६ ४५ ३ ०. १६ १०० २१०० १०० 

८ 

िन व्यबस्थापन (िा.ि, 

सा.ि., क.ि., िा.ि. 
लगायतको कायियोजना 
तयािी, पनुिािलोकन, आइ 
इ इ, अनगुिन आदद) 

१४ ४२००० १४ ३० ८५५१ २०.३५ १४ १०० ४२००० १०० 

९ 

िन संिक्षण (िन डढेलो 
िोकथाि तथा मनयधरण, िन 
अपिाि मनयधरण, िन 
अमतक्रिण 

मनयधरण,चोिीमनकासी 
मनयधरण, िधयजधत ुसंिक्षण 
आदद) 

१४ २५००० १४ ३५ ५७०४ २२.८१ १४ १०० २५००० १०० 

१० 

कायिक्रि (िावषिक तथा 
अिििावषिक योजना तजुििा 
तथा प्रगमत सिीक्षा गोष्ठी) 

१ ५०० १ १०० ५०० १०० १ १०० ५०० १०० 

११ 

िन अनसुधिान तथा 
सभेक्षणका लामग 
आिश्यक उपकिण, 

िेमसन (न्ज.वप.एस., 
भटेक्स, आदद) 

३ ४५०० ३ ५० २००० ४४.४४ 3 १०० ४५०० १०० 

१२ 
मसिसाि क्षेर संिक्षण, 

पोखिी मनिािण कायिक्रि 
३५ १४००० ३ ९ १३९९.०४ ९.९९ ३२ ९१.४२ १२८०० ९१.४२ 
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क्र. 
सं. 

कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक  सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 
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१३ 
सािदुावयक िन 
व्यबस्थापन 

३५ १७५०० ८ २२.८५ ४२२३ २४.१३ ३५ १०० १७५०० १०० 

१४ 
सडक सौधदयीकिण 

कायिक्रि 
१४ १०५०० १४ २० १७१७ १८.३५ १४ १०० १०५०० १०० 

१५ 

िनिा आिारित उत्पादन 
कायिक्रि (ढलापडा 
काठ दाउिा संकलन 

सिेत) 

 ७५००   ४५५० ६०  १०० ७५०० १०० 

१६ चक्ला िन व्यबस्थापन २ २५००० २ ५० ३८९० १९.५६ २ १०० २५००० १०० 

१७ 

िकृ्षािोपण कायिक्रि 
(नसििी, विरूिा उत्पादन, 

िकृ्षािोपण, मनजी तथा 
कृवष िन आदद) 

१४ ६०००० १४ ४० १८५३५ ३०.८९ १४ १०० ६०००० १०० 

१८ साझेदािी िन व्यबस्थापन ८ ८५००० ८ ८० ५५९७७ ७० ८ १०० ८५००० १०० 

१९ 
िानि िधयजधत ुिधद 
व्यिस्थापन कायिक्रि 

२ १०००० २ ३० २३०० २३ २ १०० १०००० १०० 

२० 
उच्च प्रविमियिु 

बहउुदे्दश्य नसििी मनिािण 
१ १०००० १ २५ १०० ०.० १ १०० १०००० १०० 

२१ 

खाता जैविक िागििा 
िधयजधत ुओहोि दोहोि 

गने सरुुङ/पलु 
मनिािणका लागी DPR 

तयाि गने 

१ १५०० १ २५ ३८२ २५ १ १०० १५०० १०० 

२२ 
िन,िाताििण,जैविक 
विवििता सम्बधिी 
आिश्यक काननु मनिािण 

३ ५००० १ ३३ २० ०.४ ३ १०० ५००० १०० 

वित्तीय प्रगमत प्रमतशतः ४०.७८ 

भौमतक प्रगमत प्रमतशतः ६०.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

(स्रोतः उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण िधरालय) 
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तामलका नं. ९.३ जडीबटुी तथा गैिकाष्ठ िनपैदािाि व्यिस्थापन कायिक्रि                                                                                                                                 

क्र.सं. कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 
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१ 

जडीिटुी तथा गैिकाष्ठ 
िनपैदािाि व्यिस्थापन, 

व्यिसायीकिण संिधिी अध्ययन, 

प्रचाि प्रसाि आदद 

 

३ २२०० ३ ३० ० ० २ ६६ १४०० ६४ 

२ 

प्रिििन, उद्यि जडीिटुी तथा गैिकाष्ठ 
िनपैदािाि विकास  

 

१० ६८०० १० ३५ १२.३ ०.१८ १० १००  ३४०० ५० 

३ 

जडीिटुी, गैिकाष्ठ िनपैदािाि 
व्यबस्थापन संबधिी प्रन्शक्षण, स्रोत 
सभेक्षण, उत्पाददत िस्तकुो  
व्यिसायीकिण, िलु्य अमभिदृद्द संिधिी 
कृयाकलाप 

 

१ १००० १ ५० ० ० १ १०० ५०० ५० 

४ 

जडीिटुी तथा गैिकाष्ठ िनपैदािाि 
संिक्षण, व्यिस्थापन, व्यिसायीकिण 
सम्बधिी वक्रयाकलाप 

 

१४ २०००० १४ २० ३९ ० १४ १०० २०००० १०० 

वित्तीय प्रगमत प्रमतशतः  १९.०० 

भौमतक प्रगमत प्रमतशतः ४०.00 

 

 

तामलका नं. ९.४ भ ूतथा जलािाि व्यिस्थापन कायिक्रि  

क्र.सं. कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

परि
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१ 

आकन्स्िक पवहिो 
व्यबस्थापन तथा नदी खोला 

मनयधरण 

१८ ३६००० १८ ७० २३०७७ ६४.१० १८ १०० ३६०० १०० 

२ 

ग्रािीण सडकसँग भ ुसंिक्षण 

कायिक्रि 

 

१६ २६४०० १६ ६० १५४०५ ५८.३५ १६ १०० २६४०० १०० 

३ 

नदी तथा खोला वकनािा 
व्यबस्थापन 

 

३० ४८००० ३० ७० २८२८८ ५८.९३ ३० १०० ४८००० १०० 

४ 
संिदेनशील जलािाि के्षर ३१ ४०००० ३१ ६० २२२८४ ५५.७१० ३१ १०० ४०००० १०० 

(स्रोतः उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण िधरालय) 
 



145 

 

क्र.सं. कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 
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संिक्षण 

 

५ 

कृवष िन प्रणालीका लामग 
डालेघाँस, फलफुलका मबरूिा 

वितिण 

 

१२ ४८०० १२ ५० २००० ४.१६ १२ १०० ४८०० १०० 

६ 

पानी िहुान संिक्षण/पोखिी 
मनिािण कायिक्रि 

 

१२ ४८०० १२ ३० १०९१ २२.७२ १२ १०० ४८०० १०० 

७ 

भ ुसंिक्षण तथा जलािाि 
व्यबस्थापन सम्बधिी कायिक्रि 

खचि 

२ २००० २ ६० ७६७ ३८.३५ २ १०० २००० १०० 

वित्तीय प्रगमत प्रमतशतः  ५७.३५ 

भौमतक प्रगमत प्रमतशतः ८०.00 

 

 

 

तामलका नं. ९.5 पयिटन विकास तथा प्रिर्द्िन कायिक्रि 

क्र.सं. कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 
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बजे
ट  

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
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बजे
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१ हन्स्पटामलटी म्यानेजिेधट 
तामलि 

५ १००० ५ १०० १००० १०० ५ १०० १००० १०० 

२ भाषागत तामलि 

 

१ १००० १ ० ९०० ९० १ १००  १००० १०० 

३ होिस्टे व्यिस्थापन तामलि 

 

२ २००० २ ५० ५८३ २९.१५ २ १०० ५८३ २९.१५ 

४ तीन पसु्ते अनभुि प्रन्शक्षण 
कायिक्रि 

१२ ३००० १ ८.३३ ३०० १० १२ १०० ३००० १०० 

५ पयिटन सम्बधिी मनयि, 

मनदेन्शका तथा 
कायिविमिहरु तयािी 

१ ५०० १ ५० २.०६ ०.४२ १ १०० २५० ५० 

६ होिस्टे सञ्चालन िापदण्ड 
तयािी 

१ ५०० १ १०० ६१ १२.२ १ १०० ६१ १२.२ 

७ पयिटन विकास परिषद 
गठन सम्बधिी गठन 
आदेश तयािी 

१ ५०० ० ० ० ० ० ० ० ० 

८ लनु्म्बनी फूड फेन्स्टभल १ ९०० १ १०० २०० २५ १ १०० २०० २५ 

(स्रोतः उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण िधरालय) 
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क्र.सं. कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 
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९ मरवपटक चान्धटङ २ ४०० १ ५० २०० ५० १ ५० २०० ५० 

१० बरु्द् सवकि टसँग सम्बन्धित 
ब्रोसि तयािी  

 
२ १०००   १५२ १५.२ २ १०० ५०० १०० 

११ सडक प्रदशिनी  

 १ १०५० १ १०० १०५० १०० १ १०० १०५० १०० 

१२ बगैचा सवहत कनकिनुी 
बरु्द्को प्रमतिा मनिािण 
मनन्ग्लहिा कवपलिस्त ु

 

१ १०००० १ ४० ० ० १ १०० १०००० १०० 

१३ पयिटन सूचना केधर मनिािण 
नेपालगंज 

१ ५००० १ २५ ० ० १ १०० ५०० १०० 

१४ बगैचा सवहत क्रकुच्छधद 
बरु्द्को प्रमतिा मनिािण 
गोवटहिा कवपलिस्त ु

१ १०००० १ ४० ० ० १ १०० १०००० १०० 

१५ न्चमलया पाकि  बाउन्न कोटी 
सा ि रुपधदेही  १ ५००० १ ४० २००० ४० १ १०० ५०० १०० 

१६ िन्ल्टपपोज बोटामनकल 
गाडेन मनिािण घोिाही १ १०००० १ ३५ ६११ ६.११ १ १०० १०००० १०० 

१७ सियिाइ ऐमतहामसक 
िामििक पयिटकीय स्थल 
संिक्षण िहिाजगंज 7 
कवपलिस्त ु

१ ३००० १ ५० १००० ३३.३३ १ १०० ३००० १०० 

१८ िेसिुा पयिटकीय पूिाििाि 
विकास  १ १०००० १ ५० २८७६ २८.७६ १ १०० १०००० १०० 

१९ रुरु िामििक के्षर 
रिमडिािको पयिटकीय 
पूिाििाि मनिािण पाल्पा 
गलु्िी  

१ २०००० १ २५ ७३३ ३.६६ १ १०० २०००० १०० 

२० िानसिोििको 
प्रमतकात्िकस्थल सवहत 
बोटामनकल गाडेन मनिािण 

१ २०००० १ ४० २२३३ ११.१६ १ १०० २०००० १०० 

२१ िनस्पमत उद्यान मनिािण- 
नेपालगंज 

 
१ १०००० १ ३० १३४४ १३.४४ १ १०० १०००० १०० 

वित्तीय प्रगमत प्रमतशतः  २२.६० 

भौमतक प्रगमत प्रमतशतः ४०.00 

 
(स्रोतः उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण िधरालय) 
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तामलका नं. ९.६ औद्योमगक विकास तथा प्रिर्द्िन कायिक्रि                                                                                                                     

क्र.सं. कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 
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१ विपन्निखुी आयिलुक सीप 
विकास तामलि 

२९० २९००  ६० ८४० २८.९६ २९० १०० २९०० १०० 

२ ििु किैया किलिी ,िाझी, 
कुिाल, हमलया तथा लोपोधिखु, 

सीिाधतकतिहरुलाई सीप िलुक 
तामलि 

१५५ १५५०  ५२ १८९ १२.१९ १५५ १००  १५५० १०० 

३ न्जल्ला स्तििा लघ ुघिेल ुतथा 
साना उद्योगीहरुलाइ प्रविमि 
हस्ताधतिण 

१२ ११५०० १२ ५० ५३३० ४६.३४ १२ १०० ११५०० १०० 

४ सीप विकास तथा िोजगाि 
कायिक्रि मभन्न क्षिता एकल 
िवहला दमलत जनजामत 

१८० १८००  ४० ५९८ ३३.२२ १८० १०० १८०० १०० 

५ भगत सििन्जत पिम्पिागत न्शल्प 
धयिसाय प्रिर्द्िन तामलि  

५८० १७४०० ० ७० ५३३० ३०.६३ ५८० १०० १७४०० १०० 

६ िेडपा संचालनको लामग सेिा 
प्रदायक संस्थाको छनोट कायि 
संचालन 

१ ५०० १ १०० ५०० १०० १ १०० ५०० १०० 

 भिन मनिािण दाग १ 30400 १ ९० 12,561 ४१.३१ १ १०० ३०४०० १०० 

७ एक प्रदेश मनिािचन के्षर एक 
औद्योमगक ग्राि स्थापनाका लामग  
विस्ततृ अध्ययन 

१ १५०० १ २० ० ० १ १०० १५०० १०० 

८ एक प्रदेश मनिािचन के्षर एक 
औद्योमगक ग्राि स्थापनाका लामग 
गत िषिको पिुिसम्भाधयताको 
आिाििा विस्ततृ अध्ययन  

११ १६५०० ११ २० ० ० ११ १०० १६५०० १०० 

९ स्थानको पवहचान गिी 
कवपलबस्त,ु  निलपिासी तथा  
बददियािा औद्योमगक करिडोिको 
सम्भाव्यता अध्ययन  

३ २६०० ३ २० ० ० ३ १०० २६०० १०० 

वित्तीय प्रगमत प्रमतशतः  १७.३५ 

भौमतक प्रगमत प्रमतशतः ४० 

 

 

 

 

(स्रोतः उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण िधरालय) 
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तामलका नं. ९.७ िाताििण तथा जलिाय ुअनकुुलन कायिक्रि  

क्र.सं. कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 
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१ िाताििण सम्बधिी ऐन कानून 
मनिािण 

१ ८०० १ २५ ३० ३.७५ १ १०० ४०० ५० 

२ IEE/EIA न्स्िकृमत सयधर तथा 
कायिविमि तथा अनगुिन 

१२ ७०० १२ ४० २५० ३५.७१ १२ १००  ४०० ५७.१४ 

३ IEE/EIA सम्बधिी उद्योग/संस्था  
मनरिक्षण अनगुिन 

 

१२ ६०० ० ० ० ० ० ० ० ० 

४ िाताििणीय न्स्थमत तथा प्रदषुण 
वितिण अध्ययन (िायू, जल, ध्िनी, 
िाटो) 
 

१ २००० १ ३० ५५० २७.५ १ १०० २००० १०० 

५ प्रदेश ५ शधुय विषादी सम्भाव्यता 
अध्ययन तथा कायियोजना मनिािण 

१ १००० १ १५ ० ० १ १०० १००० १०० 

वित्तीय प्रगमत प्रमतशतः  ८.९५ 

भौमतक प्रगमत प्रमतशतः ३० 

 

 

 

तामलका नं. ९.८ खानी तथा खमनज अधिेषण तथा व्यिस्थापन कायिक्रि  

क्र.सं. कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक सम्िको प्रगमत 
असाि िसाधतसम्िको 

अनिुान 
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ि %

 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

खच
ि %

 
१ खानी तथा खमनज पदािथ 

सम्बधिी विस्ततृ अध्ययन 
(ढुगा, स्लेटखानी, चनु 
ढुग्गा) 

१ ६००० १ २० ५०० ८.३३ १ १०० ६००० १०० 

वित्तीय प्रगमत प्रमतशतः  ६.२५ 

भौमतक प्रगमत प्रमतशतः २० 

 

 

 

(स्रोतः उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण िधरालय) 
 

(स्रोतः उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण िधरालय) 
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तामलका नं. ९.9 कायिक्रि/आयोजनाहरूको प्रगमत विििण सािाशं(प्रदेशतफि को िार) 
क्र 
स 

ब उ शी नं कायिक्रि कुल बजेट 
भौमतक 
प्रगमत 

वित्तीय खचि 
खचि 

प्रमतशत 

1 30700012 
िन, िधयजधत,ु जैविक विवििता संिक्षण तथा व्यिस्थापन 
कायिक्रि  

366000 60 149255 40.78 

2 30700013 संस्कृमत, पयिटन विकास तथा प्रिर्द्िन कायिक्रि  819150 45 174737 21.33 

3 30700014 जडीिटुी तथा गैिकाष्ठ िन पैदािाि विकास कायिक्रि  30000 45 5700 19.00 

4 30700015 
भ-ुसंिक्षण तथा जलािाि व्यिस्थापन कायिक्रि  162000 70 101878 62.89 

5 30700016 िान्णज्य तथा आपमुति व्यिस्थापन कायिक्रि  39150 40 4756 12.15 

6 30700017 औिोमगक विकास तथा प्रिर्द्िन कायिक्रि  161210 40 27962 17.35 

7 30700018 खानी तथा खमनज अधिेषण तथा विकास कायिक्रि  8000 20 500 6.25 

8 30700019 िाताििण तथा जलिाय ुअनकुुलन कायिक्रि 10800 30 967 8.95 

9   प्रशासमनक खचि 887321   477999 53.87 

  
  

जम्िा बजेट रु हजाििा 
2483631 50 943754 38.00 

(स्रोतः उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण िधरालय) 
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तामलका नं. ९.१० आमथिक िषि २०७६/०७७ िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७६ फागनु  िसाधतसम्िको वित्तीय प्रगमत ि २०७७ असाि िसाधतसम्िको 
खचिको अनिुान 

ब.उ.न्श.नं. बजेट शीषिक विमनयोन्जत बजेट (रू हजाििा) फागनु िसाधत सम्िको खचि (रू हजाििा) प्रमतशत असाि िसाधत 
सम्िको खचि चाल ु पुजँीगत जम्िा  चाल ु पुजँीगत जम्िा  

30700011 प्रशासमनक खचि ८१२९१८.०० ८८१०० ९०१०१८ ४८७००३.०१ २५४११.८० ५१२४१४.८१ ५६.८७ ६८५०० 

30700012 िन, िधयजधत ुतथा 
जैविक विवििता 

१०६००० २६०००० ३६६००० ४१६७६.२३ ११९१५४.६३ 160830.86 43.94 १०६००० 

30700013 पयिटन विकास ि 
प्रिििन 

६०१७० ७५८९८० ८१९१५० ३७४२५.२५ ८९७३.९७ 46399.22 5.66 १५९६७० 

30700014 जडीबटुी तथा गैिकाष्ठ 
िन पैदािाि 

१०००० २०००० ३०००० ४५०. ३५४३.०३ 3993.03 13.31 १०००० 

30700015 भ ूसंिक्षण तथा 
जलािाि व्यिस्थापन 

२००० १६०००० १६२००० ५८०.०३ ९८४८४.६३ 99064.66 61.15 २००० 

30700016 िान्णज्य तथा आपूमति १७६५० २१५०० ३९१५० ३३५४.४ ० 3354.40 8.57 १७६५० 

30700017 औद्योमगक विकास तथा 
प्रिर्द्िन  

९७०६० ६४१५९ १६१२१० १३९७५.६२ १४७१३.१ 28688.72 17.80 ९७०५० 

30700018 खानी तथा खमनज 
अधिेषण तथा विकास 

२००० ६००० ८००० १०. २९८.२३ 308.23 3.85 २००० 

30700019 िाताििण तथा 
जलिाय ुअनकुुलन 
कायिक्रि 

२३०० ८५०० १०८०० ५८.९ १४९.१४ 208.04 1.93 ७४०० 

३०७०००२० संघीय सशति अनदुान १८४९६४ २४०४६० ४२५४२४ ३२९८५.४९ ४३१३६.५६ 76122.05 17.89   

 जम्िा 
  

१२९५०६२.०० १६२७६९० २९२२७५२ ६१७५१८.९३ ३१३८६५.०९ 931384 31.87 
  

(स्रोतः उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण िधरालय) 
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९.11 िाजस्ि संकलनको विििण 
९.11.१ आमथिक िषि २०७६/०७७  िा प्रदेश िाजस्ि संकलन विििण 
 

तामलका नं. ९.११ आमथिक िषि २०७६/०७७  को फागनु िसाधतसम्िको िाजश्व संकलन विििण ि असाि 
िसाधतसम्िको संशोमित अनिुान (रू. हजाििा) 

क्र.सं. शीषकि  लक्ष्य २०७६ फागनु 
िवहनासम्ि प्राप्त िकि 

(रू. हजाििा) 

प्रमतशत असाि 
िसाधतसम्िको 
संशोमित अनिुान 

1 िनजधय िोयल्टी लक्ष्य 
नतोवकएको 

२७६९७५.७७०   

४ उद्योग िोयल्टी ५३१५६.८०३   

५ ि.ुअ.कि १२३७८२.४८७   

  ४५३९१५.०६०   

 

तामलका नं. ९.12 विकास आयोजना तथा कायिक्रिहरूबाट मसन्जित िोजगािीको विििण 

क्र.सं. क्षेर िोजगािी श्रिददन 

१ िन क्षेर ६८४६१० 

२ भ-ूतथा जलािाि क्षेर ११५३०३ 

३ पयिटन क्षेर ७३७१७ 
४ िान्णज्य तथा आपूमति  क्षेर ३४०२ 

जम्िा ८७७०३२ 
 

९.12 सिस्या तथा चनुौतीहरू 
 जग्गा प्रामप्त ि स्थान छनोट नभइि कायिक्रि प्रस्ताि गदाि कायािधियनिा वढलाइि भएको। 
 कायिक्रि सञ्चालन सम्बधिी जानकाि िाख्न ेजनशन्िको किी ।
 भिन मनिािणको लामग लागत अनिुान तथा ड्रइिङ मडजाइिन सहिी विकास तथा भिन कायािलयबाट 

सहयोग मलइि गनुिपदाि सम्बन्धित प्राविमिक कििचािी सियिा उपलधि नहनु ु ।
 पयिटन पूिाििािका कायिक्रिहरु सञ्चालनिा एउटा प्राविमिकले िेिै न्जल्ला हेनुिपने अिस्था ।
 िधयजधत ुि िामनसबीचको िधदबढेको कािण दिैुतफि  क्षमत हनुे गिेकोघाइते िधयजधत ुउर्द्ाि गने 

जनशन्िबजेट ि दक्षता नभएको।
 संस्कृमततफि का योजना सञ्चालन गदाि पिुातत्ि विभागको सहिमत मलनपुने 
 िन िक्षकहरूको दिबधदी कि भएकोले वफल्डिा काि गनि अफ्ठ्यािो भएको
 पिुाना अमतक्रिण व्यिस्थापन गनि कदठनाइ भएको 

(स्रोतः उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण िधरालय) 
 

(स्रोतः उद्योग, पयिटन, िन तथा िाताििण िधरालय) 
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९.13 सिस्या सिािानका लामग चामलएका कदिहरू 
 मडमभजन िन कायािलयहरुिा प्रावििक कििचािीको अस्थायी दिबधदी मसजिना गिी किाििा भनाि गिी 

कायि गनि लगाइएको ।
 विषयगत कायािलयको रुपिा दइुििटा पयिटन मडमभजन कायािलयहरुको स्थापना भएको  ।
 घिेल ुतथा साना उद्योग विकास समिमतका कायािलयहरुिा िखु्यिधरी तथा िन्धरपरिषद्को कायािलयको 

सिधियिा कायािलय प्रिखुहरु खटाइएको ।
 स्थानीय तह  लगायत बह ुसिोकािहरुसँगको सिधियिा जग्गा प्रामप्त ि स्थान छनोट गने गरिएको 

 पयिटन पूिाििािका योजनाहरू सञ्चालन गनि मडमभजन िन कायािलयहरूिा इन्धजमनयि ि सि 
ओभिमसयिको अस्थायी दिबधदी मसजिना गरिएको छ । 

९.14 आगािी कायिददशा 
 िधरालयको कायि के्षर ि न्जम्िेिािी पूिा गनि आिश्यक पने काननुी व्यिस्था भई नसकेको हुदँा 

आिश्यक ऐन, मनयि, कायिविमि तथा मनदेन्शका तयाि गने । 
 पयिटन पूिाििािका योजनाहरू गरुूयोजना, विस्ततृ प्रमतिेदन, िाताििणीय प्रमतिेदन तयाि भए पिात 

संचालन गने ।
 औद्योमगक के्षर विकासका लामग आिश्यक पूिाििाि तयाि गने तथा घिेल ुतथा साना उद्योगको प्रिर्द्िन 

गने ।  
 िन तथा जडीबटुीजधय पैदािािको उत्पादन, िोजगािी सजृना ि उद्यि विकासिा योगदान ददन ेखालका 

योजनाहरू संचालन गने । 

९.15 मनष्कषि  
यस िधरालय ि अधतगितका मनकायहरूबाट संचालन हनुे योजनाहरू िावषिक कायिक्रि संचालन कायिविमि 
२०७६ अनसुाि संचालन भइिहेको अिस्था छ । पयिटन तफि का योजनाहरूको स्थान छनोट, लागत अनिुान ि 
मडजाइन तयािी सम्पन्न भई कायािधियनका लामग उपभोिा समिमतिाफि त तथा ठेक्का प्रवक्रयािाफि त अगामड 
िढाइएको छ । घिेल ुतथा साना उद्योग सम्बधिी दताि, मनयिन, सीप विकास तथा प्रविमि हस्ताधतिणका काि 
घिेल ु तथा साना उद्योग कायािलयिाफि त सञ्चालन भइिहेको छ । िन तथा िाताििण क्षेरका कायिक्रिहरू 
मडमभजन िन कायािलयहरूिाफि त सञ्चालन भइिहेको छ । पयिटन विकास तथा प्रिर्द्िनका योजनाहरू संचालन 
गनि इन्धजमनयि मनयनु्ि गनि वढलाइ भएको हुदँा अपेक्षा अनसुाि प्रगमत नभएको देन्खधछ । नेपाल भ्रिण िषि 
२०२० ि लनु्म्िनी भ्रिण िषि २०७६ का वक्रयाकलापहरू सञ्चालन भइिहेका छन ्।   
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परिच्छेद-१० 
भमूि व्यिस्था, कृवष तथा सहकािी िधरालय 

 

10.1 पषृ्ठभमूि 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश िन्धरपरिषदबाट स्िीकृत प्रदेश सिकाि (कायिविभाजन) मनयिािली, २०७४ को अनसूुन्च ७ 
बिोन्जि भमूि व्यिस्था, कृवष तथा सहकािी िधरालयको स्थापना वि.सं. 2074 साल फागनु िवहनािा भएको 
हो। भमूि व्यिस्था कृवष तथा सहकािीसम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून, िापदण्ड ि योजना तजुििा एिि ्
कायािधियनका साथै भमूिको िैज्ञामनक व्यिस्थापन, सहकािीिाफि त स्थानीय अथितधरको सदुृढीकिण ि गरिबी 
मनिािण, कृवष के्षरको विवििीकिणिाफि त आिमुनकीकिण‚ व्यािसायीकिण ि औद्योमगकीकिण तथा आम्दानी 
िृवर्द्को िखु्य िाध्यि बनाई प्रदेशका नागिीकको खाद्य तथा पोषण सिुक्षा ि जीिनस्तििा सिुाि ल्याउन ुयस 
िधरालयको प्राथमिक लक्ष्य हो। 

10.2  दीघिकालीन सोच 

भमूि व्यिस्थापन, कृवष तथा सहकािी के्षरको एकीकृत विकाससवहत सिरृ्द् प्रदेश । प्रदेश नं. ५ को 
आिश्यकता ि सम्भाव्यता अनरुुप भमूि धयिस्था, कृवष तथा सहकािी नीमत तजुििा एिि ् कायािधियन गदै 
व्यािसावयक एिि ्प्रमतस्पिाित्िक कृवष प्रणालीबाट उच्च ि दीगो आमथिक िृवद्घ हामसल गिी खाद्य सिुक्षा तथा 
गरिबी मनिािणिा योगदान परु् याउने । 

10.3 उद्दशे्य 
 कृवष के्षरको उत्पादन ि उत्पादकत्ि बवृर्द् गने। 

 कृवष बजाि ि कृवष उद्योगको िागिा आिारित प्रदेशस्तिीय कृवष बजाि स्थापना गने । 

 कृवष उपजको आयात प्रमतस्थापन ि मनयाित प्रिर्द्िन गिी व्यापाि घाटा कि गनि सहयोग गने । 

 कृवष पयािििण तथा जैविक विवििता संिक्षण, सम्िर्द्िन तथा दीगो उपयोग गने 

 भमूिको िैज्ञामनक व्यिस्थापन गिी भमूिवहन जनतालाई सिुन्क्षत आिासको व्यिस्था गने। 

 जग्गाको िगीकिण गिी खेमतयोग्य ि बसोबासयोग्य के्षर पवहचान गने । 

 सहकािी के्षरलाइ मनजी ि सिकािी के्षरसँग साझेदािीिाफि त िोजगािी मसजिना उत्पादन  उत्पादकत्ि ि 
उद्यिशीलता प्रिर्द्िन गने । 

 गरिबीको िेखािमुन िहेका जनताहरुको जीिनस्ति सिुाि गिी सम्िानजनक जीिनयापनको अिसि प्रदान 
गने । 
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 पोषण तथा खाद्य सिुक्षाको सम्प्रभतुा गनि दूि, अण्डा तथा िासकुो उत्पादनिा िृवर्द्, पशपंुक्षी पालन 
व्यिसायलाई व्यिसायीकिण, याधरीकिण तथा बजािीकिण गदै आयातलाई प्रमतस्थापन गदै 
आत्िमनभिितातफि  उधिखु बनाउन ु। 

 
10.4 िणनीमतहरु 

10.४.1 कृवष तथा पशपंुक्षी सम्बधिी िणनीमत 

 कृवष के्षरलाई आिमुनकीकिण, व्यािसायीकिण ि औद्योमगकीकिण गिी िोजगािी ि आय िृवर्द् गने । 

 मसंचाइ  िल ि उन्नत िीउको पहचु  िृवर्द् गदै कृवष  उपजको उत्पादन ि उत्पादकत्ि िृवर्द् गने। 

 कृवष पेशालाई सम्िामनत ि आकषिक बनाई कृवष के्षरिा मनजी के्षरको लगानी प्रोत्साहन गने । 

 जलिाय ुअनकुुलन कृवष प्रविमििाफि त कृवष के्षरको उत्पादन समुनन्ितता गनै । 

 कृवष न्शक्षा, कृवष अनसुधिान ि कृवष प्रसाि बीच सिधियात्िकरुपिा कायिक्रि सञ्चालन गने । 
 पशपुधक्षीपालनलाई व्यािसावयक, प्रविमियिु ि प्रमतस्पिाित्िक  बनाई उत्पादन ि उत्पादकत्ि बढाउन 

उत्प्ररेित गने पशपुधक्षी व्यिसायका लामग आिश्यक स्िास्थ्य सेिा उपलधि गिाउने । 

 पशपुधक्षी व्यिसायको बजाि प्रिर्द्िन गने । 

 पशपंुछी उत्पादन के्षर ि सम्िन्धित उद्योग ि व्यापािलाई प्रोत्साहन ददई स्ििोजगािको अिसििा िृवर्द् 
ल्याउने । 

10.४.2 भमूि सम्बधिी िणनीमत 

 भमूिको व्यिन्स्थत उपयोगको लामग िैज्ञामनक भ-ूव्यिस्थापन  ऐन,  नीमत तथा संस्थागत व्यिस्था गने। 

 भमूिहीन जनता पवहचान गिी एकीकृत िन्स्त विकास कायिक्रििाफि त सिुन्क्षत आिास व्यिस्था गने। 

 सिकािी जग्गा,  साििजमनक जग्गा,  पमति जग्गा,  गठुी जग्गाहरुको प्रादेन्शक अमभलेख व्यिस्थापन तथा 
संिक्षणको लामग ऐन,  नीमत तथा संस्थागत व्यिस्था गने । 

 साििजमनक गठुीहरुको अमभलेख संकलन गने । 

10.४.3 सहकािी तथा गरिबी मनिािणसम्बधिी िणनीमत 

 सहकािी िूल्य,  िाधयता ि मसर्द्ाधत अनरुूप देशका कृषक, कामलगड,  श्रमिक, धयून आय सिूह एिि ्
सीिाधतकृत सिदुाय िा सििसािािण उपभोिा िाझ छरिएि िहेको पूजँी,  प्रविमि तथा प्रमतभालाई 
स्िािलम्बन ि पािस्परिकताका आिाििा एकीकृत गने । 

 आिश्यकताका आिाििा सहकािी संस्थाहरूको विषयगत क्षिता विकास गने । 

 सहकािीिाफि त सहकायि गने प्रिृन्त्त विस्ताि गिी सिधयावयक ि सिािेशी अथितधरको विकास गने । 
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 साििजमनक, मनजी ि सहकािी क्षेरको सहभामगता तथा विकासिाफि त उपलधि सािन ि स्रोतको 
अमिकति परिचालनिािा तीव्र आमथिक िृवर्द् हामसल गदै सिग्र प्रदेशको ददगो आमथिक विकास गने  

 सबै प्रकािका गरिबीको िेखािनुी िहेका जनताहरुको पवहचान गिी सीपिूलक तामलि प्रदान गने  

 गिीबलाई विकासको केधरिा सिावहत गिी सिदुायको िागिा आिारित लन्क्षत अििािणाको प्रिर्द्िन 
गने । 

 

10.५ कायिक्षरे 
 कृवष, पशवुिकास तथा खाद्य पोषण सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून, िापदण्ड ि योजना तजुििा कायािधियन 

ि मनयिन । 

 कृवष तथा पशपुंछीजधय िोग, वकिा एिि ्िहािािी मनयधरण । 

 कृवष औद्योगकीकिण ि पशपधुछी उद्योग व्यिसायको विकास तथा प्रिर्द्िन । 

 कृवष तथा पश ुयान्धरकीकिण ि उन्नत औजाि विकास तथा विस्ताि । 

 कृवष तथा पश ुिोग मनदान प्रयोगशाला व्यिस्थापन ि मनयिन । 

 कृवष उपज, कृवषजधय िस्त ु पशपधुछी, पशपधुछीजधय पदाथि ि पश ु उत्पादन सािग्री तथा बीउ मबजन 
एिि ्नश्ल सम्बधिी सेिा ि प्रविमिको गणसु्ति मनिाििण, सम्बर्द्ता मनिाििण, स्तिीकिण, प्रिाणीकिण ि 
मनयिन। 

 प्रादेन्शक खाद्य सिुक्षा,  खाद्य अमिकाि, खाद्य सम्प्रभता ि खाद्य गणसु्ति । 

 कृवष, पशपधुछी तथा खाद्य प्रविमि सम्िधिी अध्ययन, अनसधुिान एिि ् विकास तथा प्रिर्द्िन, तथ्याङ्क 
प्रणालीको व्यिस्थापन ि स्रोत सिंक्षण । 

 कृवष िल, मबऊ ि विषादी आपूमति व्यिस्था ि मनयिन 

 कृवष प्रसाि, कृषक तामलि तथा क्षिता विकास ि सशिीकिण 

 कृवष उपजको धयूनति सिथिन िूल्य कायािधियन 

 कृवष तथा पशपधुछी बीिा सम्िधिी नीमत तथा योजना तजुििा ि कायािधियन 

 कृवष बजाि, पूिाििाि ि कृवष फिि केधरहरु विकास,  विस्ताि तथा सञ्चालन 

 िावष्ट्रय नीमत ि िापदण्ड बिोन्जि पािाभेटको दताि, अनिती, निीकिण, खािेजी ि मनयिन 

 सािवुहक खेती तथा कृवष किाि खेतीको कायािधियन ि प्रिर्द्िन। 

 चिन तथा खाका सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत तथा कानून तजुििा  कायािधियन ि मनयिन 

 कृवषजधय ि पशपधुछीजधय औषमि, विषादी ि सूक्ष्ि पोषण तत्ियिु िस्तकुो उपयोग ि व्यिस्थापन 
सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुििा ि कायािधियन तथा उत्पादन, उपयोग ि मबक्री 
वितिणको अनिमुत,  अनगिुन ि मनयिन 
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 भमूि व्यिस्थापन, भमूि प्रशासन ि जग्गा नापजाँच, भमूिसिाुि, भ-ूउपयोग तथा चक्लाबधदी सम्बधिी 
प्रादेन्शक नीमत, कानून तथा िापदण्डको तजुििा,  कायािधियन ि मनयिन 

 मनजी,  सिकािी तथा साििजमनक जग्गाको प्रादेन्शक अमभलेख व्यिस्थापन 

 जग्गा दाता, िन्जषे्ट्रशन, जग्गािनी प्रिाण पजुाि, दान्खल खािेज, स्िामित्ि हस्ताधतिण सम्बधिी नीमत तथा 
िापदण्ड तजुििा ि कायािधियन । 

 संघीय सिकािबाट प्राप्त हनुे नक्सा, भौगोमलक सूचना ि अमभलेख तथा प्रदेश मभरको नापनक्सा ि 
अमभलेखको व्यिस्थापन 

 नाप नक्साका मनयधरण विधदहरुुको सञ्जाल स्थापना 
 क्रिबर्द्  वकत्ता नापी ि भमूि लगत सम्िधिी िापदण्ड ि कायािधियन 

 भमूिहीन सकुुम्िासी, दमलत, ििु किैया, हमलया, हििा, चििा आदद िगिको बसोबास, जीविकोपाजिन ि 
पनःुस्थापना सम्बधिी प्रादेन्शक  नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजना तजुििा  कायािधियन ि मनयिन 

 सिकािी जग्गा भाडािा ददन ेसम्बधिी नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुििा, कायािधियन ि मनयिन 

 सिुन्क्षत बसोिास ि जग्गा एकीकिण सम्बधिी नीमत कायािधियन 

 गठुी तथा गठुी जग्गा व्यिस्थापन सम्बधिी नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजना तजुििा, कायािधियन ि 
मनयिन तथा गठुी तथा गठुी जग्गाको संिक्षण, अमभलेख व्यिस्थापन ि संघीय तथा स्थानीय तहसगँ 
सिधिय 

 गरिबी मनिािण सम्बधिी प्रादेन्शक नीमत, कानून, िापदण्ड एिि ्योजनाको तजुििा, कायािधियन ि मनयिन 
तथा अध्ययन, अनसधुिान, सिेक्षण, सूचना संकलन, गिीब घिपरििाि पवहचान, सािान्जक सिुक्षा ि सिंक्षण  

 सहकािी संस्था, सहकािी संघ तथा सहकािी बैंक सम्बधिी प्राददशक नीमत, कानून तथा िापदण्डको तजुििा 
ि कायािधियन, सञ्चालन अनिमुत,  मनयिन,  तथ्याङ्क व्यिस्थापन ि अध्ययन 

 कृवष तथा सहकािी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बधिी प्रादेन्शक िापदण्ड मनिाििण ि मनयिन 

 सहकािी सम्बधििा संघीय, अधतिप्रादेन्शक ि स्थानीय तहका संघ संस्थासँग सिधिय ि सहकायि 
 सहकािी के्षरको विकास तथा प्रिर्द्िन, क्षिता अमभिृवर्द् ि परिचालन । 

 

 

10.6 काननुी तथा नीमतगत व्यिस्था 
यस कायािलयले ४.८.१ िा उल्लेन्खत नीमत तथा कानूनको अमतरिि आफ्नो कायि सम्पादनिा अिलम्बन 
गने विन्शष्ट नीमत तथा कानूनहरु मनम्नानसुाि िहेका छन ्। 

 कृवष अनदुान कोष सञ्चालन कायिविमि, 

 पशपंुक्षी उत्पादन तथा बजाि प्रिर्द्िन मनदेन्शका, 
 मिन्ल्कि िेन्शन मबतिण मनदेन्शका, 
 आकन्स्िक िामल संिक्षण कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, 
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 कृवष याधरीकिण कायिविमि, 

 स्िाटि कृवष गाँउ कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, 

 शीत भण्डाि मनिािण अनदुान कायिविमि, 

 स्थानीय तह तथा अधय मनकायको लागत सहभामगतािा िागिा आिारित कृवष विकास कायिक्रि सञ्चालन 
मनदेन्शका , 

 भावि वकसानको लामग सहयोगी कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि,  

 वट.एि.आि.  धलक मनिािण/साईलेज ्याकेन्जि सहयोग मनदेन्शका, 
 कृवष  उपज बजाि स्थलको व्यबस्थापन तथा सञ्चालन कायिविमि, 

 प्रािारिक िलिा अनदुान कायिक्रि कायािधियन कायिविमि, 

 कृवष विकास कायिक्रि कायािधियन कायिविमि, 

 िौिी  विकास कायिक्रि कायािधियन कायिविमि, 

 िाछा िािी न्जविकोपाजिन गने सिदुायको क्षिता अमभिरृ्द्ी गिी नदी प्रणालीिा जलीय जीि संिक्षणिा 
टेिा परु् याउने कायिक्रि कायािधियन कायिविमि, 

 सीिाधतकृत, विपन्न िवहला, ििु किैया िगि लन्क्षत पशपुालनिा सहयोग कायिक्रि  कायािधियन कायिविमि, 

 मनजी व्यािसावयक फािि स्थापना तथा सदुृढीकिण कायिक्रि कायािधियन कायिविमि, 

 घाँसको नसििी स्थापना सम्बधिी कायिविमि, 

 साइलोवपट मनिािण सम्बधिी कायिविमि,  

 उन्नत िाँस मबउमबजन भण्डाि भिन मनिािण सहयोग कायिक्रि कायािधियन कायिविमि, 

 प्रजननका लामग बोका मबतिण कायिक्रि सञ्चालन  कायिविमि, 

 मिल्क एनालाइजि िेन्शन मबतिण कायिविमि, 

 उत्पादन  (दूि)  प्रिर्द्िनिा आिारित वकसान सहयोग कायिक्रि कायिविमि, 

 पशपंुक्षी आनिंुन्शक स्रोत संिक्षण, सम्बर्द्िन ि उपयोग कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, 

 िागिा आिारित अनदुान कायिक्रि कायिविमि, 

 स्क्रीन हाउस मनिािणिा अनदुान कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, 

 भमूिहीन वकसानको लामग किाि खेतीिा अनदुान उपलधि गिाउने सम्बिी कायिविमि, 

 िौिी विकास कायिक्रि कायािधियन मनदेन्शका, 
 कृवष प्राविमिक िािका विद्यालयिा सहयोग कायिक्रि कायािधियन कायिविमि , 

 च्याउको बीउ उत्पादन गने व्यन्ि/सिूह/सहकािीलाई अनदुान कायिक्रि कायािधियन कायिविमि         

 पषु्प विकास कायिक्रि सहयोग कायािधियन कायिविमि, 

 गोबे्र च्याउ उत्पादनका लामग कम्पोष्ट िल बनाउनको प्रयोग हनुे यधरिा सहयोग कायिक्रि कायािधियन 
कायिविमि, 
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 उत्कृष्ट कृषकलाई सम्िान पिुस्काि कायिधियन कायिविमि, 

 बहउुपयोगी न्चउिी,  कल्की, नीि तथा फलफुलको  विरुिा िोपण अमभयान कायिक्रि कायािधियन 

कायिविमि, 

 वप्रमसजन तथा प्रोटेक्टेड हटीकल्चि कायिविमि, 

 कृवष धयिसायका लामग कृवष िधरी कायिक्रि सञ्चालन  मनदेन्शका, 
 विशेष िागिा आिारित लन्क्षत कृवष कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, 

 कृवष पयिटन प्रिर्द्िनिाफि त आय आजिनिा सहयोग कायिक्रि कायािधियन कायिविमि, 

 बाली उत्पादन पमछको क्षमत धयूनीकिण तथा गणुस्तिीय कृवष बस्त ु उत्पादन कायिक्रि कायािधियन 
कायिविमि, 

 सहकािीहरुबाट नविनति सोचसवहतका िोजगािी ि उत्पादन प्रस्ताििा आिारित योजना िाग सहयोग 
कायिक्रि कायािधियन कायिविमि, 

 सहकािी मनयिािली, २०७६ 

 स्िाटि कृवष गाउँ कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 सहकािी बजाि स्थापना तथा सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 सहकािी िाफि त यिुा उद्यिशीलता तथा िवहला सहकािी िाफि त सञ्चा्मलत व्यिसायिा सहयोग कायिक्रि 
सञ्चालन विमि, २०७६ 

 सहकािीको िाध्यिबाट निीनतिसोच सवहतका कायिक्रि कायािधियन कायिविमि, २०७६ 

 उच्च प्रविमियिु वटस्यकुल्चि ्लाधट स्थापनाको लामग अनदुान कायिक्रि कायिविमि, २०७६ 

 गठुीलाई संिचनागत सहयोग कायिक्रि सञ्चालन विमि, २०७६ 

 कृवष विकास कायिक्रि सञ्चा्लन कायिविमि, २०७६ 

 गरिबी धयूनीकिणका लामग सीप विकास तामलि तथा िस्तगुत सहयोग कायिक्रि सञ्चान्ीलन कायिविमि, 

२०७६ 

 पशपंुक्षी विकास कायिक्रि सञ्चाललन कायिविमि, २०७६ 

 कृवष तथा पशपंुक्षी सम्बधिी अमभयानिखुी (मिसन) कायिक्रि सञ्चा६लन कायिविमि, २०७६ 

 च्याउ ग्राि स्थापना कायिक्रि कायािधियन विमि, २०७६ 

 स्थानीय तहको साझेदािीिा साििजमनक जग्गािा फलफूल तथा पषु्पिावटका मनिािण कायिक्रि सञ्चालन 
कायिविमि, २०७६ 

 प्रोटेक्टेड हवटिकल्चि प्रिर्द्िन कायिक्रि सञ्चा लन कायिविमि, २०७६ 

 ित्स्य विकास तथा प्रिर्द्िन कायिक्रि सञ्चालन विमि, २०७६ 

 कृवष उपजको ग्रमेडि, ्याकेन्जि, लेबमलङको लामग अनदुान सहयोग कायिक्रि कायािधियन कायिविमि, 

२०७६ 

 स्थानीय तहको सहकायििा किाि खेती कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 
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 जैविक तथा िानस्पमतक विषादी उत्पादन तथा उपयोग प्रिर्द्िन कायिक्रि कायािधियन कायिविमि,२०७६ 

 हरित स्ियं सेिक परिचालन कायिविमि,२०७६ 

 एग्रोिाटि स्थापना कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 स्िाटि कृवषगाउँ सहयोगी कायिक्रि सञ्चागलन कायिविमि,२०७६ 

 कृवष यधर उद्योग स्थापना अनदुान सहयोग कायिक्रि सञ्चालन,२०७६  

 प्रािारिक िल उत्पादन तथा उपयोग प्रिर्द्िन कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 कृवष प्राविमिक िािका विद्यालयलाई अनदुान सहयोग कायिक्रि कायािधियन कायिविमि, २०७६ 

 प्रािारिक िलिा अनदुान कायिक्रि स चालन कायिविमि, २०७६ 

 प्रािारिक कृवष प्रिर्द्िन कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 कस्टि हायरिि सेधटि स्थापना ि सञ्चानलन कायिक्रि सञ्चा्लन कायिविमि, २०७६ 

 कृवषजधय िस्तकुो प्रशोिन उद्योग स्थापना तथा सिुाि कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 आिन व्यिस्थापन सहयोग कायिक्रि सञ्चापलन कायिविमि, २०७६ 

 खाद्यान्न भण्डाि घि मनिािण/सिुाि कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 बीउभण्डाि गहृ (बीउ िैंक) स्थापना तथा सिुाि कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 फलफुल विरुिा िोपण अमभयान कायिक्रि सञ्चानलन कायिविमि २०७६ 

 कृवष स्रोत केधर स्थापना तथा सञ्चाकलन कायिविमि २०७६ 

 स्थानीय तह ि सहकािीको सहकायििा चक्लाबधदी सवहतको निनुा फािि  स्थापना कायिक्रि संचालन 
कायिविमि २०७६ 

 प्रमतफलिा आिारित प्रोत्साहन अनदुान कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि २०७६ 

 सलुभ कजाि सहजीकिण तथा धयाजिा अनदुान कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि २०७६ 

 आयिूलक कृवष िन प्रिर्द्िन कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि २०७६ 

 कृवष उद्यिी कायिक्रि सञ्चलान कायिविमि २०७६ 

 कृवष उपज हाटबजाि तथा सङ्कलन केधर सञ्चालन कायिविमि २०७६ 

 कृवषजधय िस्तकुो मनयाित प्रिर्द्िन कायिविमि २०७६ 

 कृवष स्रोत केधर स्थापना तथा स चालन कायिविमि २०७६ 

 आयिूलक कृवष िन प्रिर्द्िन कायिक्रि स चालन कायिविमि २०७६ 
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१०.7 संगठन संिचना तथा जनशन्ि 

 

तामलकानं.-१०.1 दिबधदी ि पदपूमतिको अिस्था (िातहत कायािलय सिेत) 

क्र.सं. पद सेिा सिूह तह/शे्रणी दिबधदी पदपमुति रिि 

१ प्रिखु नेपाल कृवष सिहुकृत नहनु े िा.प.प्रथि ३ २ १ 

२ मनदेशक नेपाल कृवष 
ला.पो.डे.डे./ 
भेटेरिनिी/ित्स्य 

िा.प.प्रथि १ ० १ 

३ िरिष्ठ बाली संिक्षण 
अमिकृत 

नेपाल कृवष बाली संिक्षण ९/१० औ ं २ २ ० 

४ िरिष्ठ कृवष अथि 
विज्ञ 

नेपाल कृवष एग ृइको एण्ड िाकेवटि ९/१० औ ं ३ १ २ 

५ िरिष्ठ कृवष विकास 
अमिकृत 

नेपाल कृवष एग ृइको एण्ड िाकेवटि ९/१० औ ं १ १ ० 

६ िरिष्ठ कृवष प्रसाि 
अमिकृत 

नेपाल कृवष कृवष प्रसाि ९/१० औ ं ४ १ ३ 

७ िरिष्ठ कृवष विकास 
अमिकृत 

नेपाल कृवष कृवष प्रसाि ९/१० औ ं १ १ ० 
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क्र.सं. पद सेिा सिूह तह/शे्रणी दिबधदी पदपमुति रिि 

८ िरिष्ठ बाली विकास 
अमिकृत 

नेपाल कृवष बाली विकास ९/१० औ ं ३ २ १ 

९ 

िरिष्ठ पश ु
न्चवकत्सक/िरिष्ठ 
पश ुविकास 
अमिकृत/ब.ि.वि.अ. 

नेपाल कृवष भेटेरिनिी/ला.पो ९/१० औ ं ६ ६ ० 

१० िरिष्ठ तामलि 
अमिकृत 

नेपाल कृवष 
भेटेरिनिी/ला.पो.डे.डे./ि
त्स्य 

९/१० औ ं १ १ ० 

११ िरिष्ठ ित्स्य विकास 
अमिकृत 

नेपाल कृवष ित्स्य ९/१० औ ं २ १ १ 

१२ िरिष्ठ पश ुविकास 
अमिकृत 

नेपाल कृवष ला.पो.डे.डे. ९/१० औ ं २ २ ० 

१३ 

al/i&लेखा 
अमिकृत/ िरिष्ठ 
िाटोविज्ञ 

नेपाल प्रशासन/ नेपाल कृवष लेखा/ िाटो विज्ञ ९/१० औ ं 1 ० १ 

१४ िरिष्ठ िागिानी 
विकास अमिकृत 

नेपाल कृवष िागिानी ९/१० औ ं १ ० १ 

१५ प्रिखु नेपाल कृवष सिहुकृत नहनु े ९/१० औ ं ८ ८ ० 

१६ प्रिखु नापी अमिकृत नेपाल इन्धजमनयरिङ सभे ९/१० औ ं १ ० १ 

१७ उप सन्चि नेपाल प्रशासन सािाधय प्रशासन ९/१० औ ं २ १ १ 

१८ प्राचायि नेपाल प्रशासन सािाधय प्रशासन ९/१० औ ं १ १ ० 

१९ िाटो विज्ञ नेपाल कृवष िाटो विज्ञान ७/८ औ ं 2 १ १ 

२० कृवष ईन्धजमनयि नेपाल कृवष ईन्धजमनयि ७/८ औ ं १ १ ० 

२१ कृवष अथि विज्ञ नेपाल कृवष एग.ृ इको एण्ड िाकेवटि ७/८ औ ं १४ ९ ५ 

२२ कानून अमिकृत नेपाल धयाय कानून ७/८ औ ं १ १ ० 

२३ कृवष प्रसाि अमिकृत नेपाल कृवष कृवष प्रसाि ७/८ औ ं २१ १७ ४ 

२४ खाद्य अनसुधिान 
अमिकृत 

नेपाल कृवष खा पो ग ुमन ७/८ औ ं २ ० २ 

२५ शाखा अमिकृत नेपाल प्रशासन सािाधय प्रशासन ७/८ औ ं १० ५ ५ 

२६ सहकािी प्रन्शक्षक नेपाल प्रशासन सािाधय प्रशासन ७/८ औ ं ३ २ १ 

२७ िाली विकास 
अमिकृत 

नेपाल कृवष बाली विकास ७/८ औ ं १२ ३ ९ 
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क्र.सं. पद सेिा सिूह तह/शे्रणी दिबधदी पदपमुति रिि 

२८ बाली संिक्षण 
अमिकृत 

नेपाल कृवष बाली संिक्षण ७/८ औ ं ११ ७ ४ 

२९ पश ुन्चवकत्सक नेपाल कृवष भेटेरिनिी ७/८ औ ं १२ १० २ 

३० पश ुन्चवकत्सक/पश ु
विकास अमिकृत 

नेपाल कृवष भेटेरिनिी/ला.पो.डे.डे. ७/८ औ ं १ १ ० 

३१ ित्स्य विकास 
अमिकृत 

नेपाल कृवष ित्स्य ७/८ औ ं ९ ८ १ 

३२ पश ुविकास 
अमिकृत 

नेपाल कृवष ला.पो.डे.डे. ७/८ औ ं १३ ९ ४ 

३३ लेखा अमिकृत नेपाल प्रशासन लेखा ७/८ औ ं २ २ ० 

३४ िागिानी विकास 
अमिकृत 

नेपाल कृवष िागिानी ७/८ औ ं १० ८ २ 

३५ नावप अमिकृत नेपाल इन्धज सभे ७/८ औ ं २ ० २ 

३६ कम्यटुि इन्धजमनयि नेपाल विविि नेपाल विविि ७/८ औ ं १ ० १ 

३७ कम््यटुि अपिेटि नेपाल विविि नेपाल विविि ५/६ औ ं ४ २ २ 

३८ नायब सधुबा नेपाल प्रशासन सािाधय प्रशासन ५/६ औ ं २२ १९ ३ 

३९ सब ईन्धजमनयि नेपाल कृवष ईन्धजमनयि ५/६ औ ं १ ० १ 

४० प्राविमिक सहायक नेपाल कृवष एग.ृ इको एण्ड िाकेवटि ५/६ औ ं ६ ५ १ 

४१ प्राविमिक सहायक नेपाल कृवष कृवष प्रसाि ५/६ औ ं १४ १४ ० 

४२ प्राविमिक सहायक नेपाल कृवष खा पो ग ुमन ५/६ औ ं १ ० १ 

४३ तथ्यांक सहायक ने. आ.यो. तथा त. तथ्यांक ५/६ औ ं १ १ ० 

४४ प्राविमिक सहायक नेपाल कृवष बाली विकास ५/६ औ ं ५ ५ ० 

४५ प्राविमिक सहायक नेपाल कृवष बाली संिक्षण ५/६ औ ं ९ ९ ० 

४६ पश ुस्िास्थ्य 
प्राविमिक 

नेपाल कृवष भेटेरिनिी ५/६ औ ं १० ८ २ 

४७ प्राविमिक सहायक नेपाल कृवष ित्स्य ५/६ औ ं ९ ८ १ 

४८ प्राविमिक सहायक नेपाल कृवष िाटो विज्ञान ५/६ औ ं २ १ १ 

४९ मसमनयि िेकामनक्स नेपाल इन्धज िेकामनकल ५/६ औ ं १ १ ० 

५० पश ुसेिा प्राविमिक नेपाल कृवष ला.पो.डे.डे. ५/६ औ ं १४ १४ ० 
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क्र.सं. पद सेिा सिूह तह/शे्रणी दिबधदी पदपमुति रिि 

५१ लेखापाल नेपाल प्रशासन लेखा ५/६ औ ं २१ २० १ 

५२ प्राविमिक सहायक नेपाल कृवष िागिानी ५/६ औ ं ११ ८ ३ 

५३ सभेयि (नावप 
अमिकृत) 

नेपाल इन्धज सभे ५/६ औ ं १ १ ० 

५४ प्राविमिक सहायक नेपाल कृवष स्िाइल साइधस ५/६ औ ं २ १ १ 

५५ प्राविमिक सहायक नेपाल कृवष बाली विकास ४/५ औ ं २ २ ० 

५६ नायब पश ुस्िास्थ्य 
प्राविमिक 

नेपाल कृवष भेटेरिनिी ४/५ औ ं ६ ६ ० 

५७ नायि प्राविमिक 
सहायक 

नेपाल कृवष िाटो विज्ञान ४/५ औ ं ४ ४ ० 

५८ नायि पश ुसेिा 
प्राविमिक 

नेपाल कृवष ला.पो.डे.डे. ४/५ औ ं ८ ७ १ 

५९ सहलेखापाल नेपाल प्रशासन लेखा ४/५ औ ं ६ ६ ० 

६० खरिदाि नेपाल प्रशासन सािाधय प्रशासन ४/५ औ ं १४ १३ १ 

६१ सहायक सहकािी 
मनिीक्षक 

नेपाल प्रशासन सािाधय प्रशासन ४/५ औ ं १ १ ० 

६२ हलकुा सिािी 
चालक 

नेपाल इन्धज िेकामनकल तह विहीन ३० २८ २ 

६३ कायािलय सहयोगी नेपाल प्रशासन सािाधय प्रशासन तह विहीन ६९ ६१ ८ 

 जम्िा ४४४ ३५९ ८५ 
 

 

 

१०.8 सम्पादन भएका िहत्िपूणि कायिहरु 
 आमथिक िषि २०७६।७७ िा संचालन हनु ेसम्पूणि कायिक्रिका कायिविमिहरुको मनिािण कायि सम्पन्न 

भई कायािधियन चिणिा पगेुको। सहकािी मनयिािली, २०७६ स्िीकृत हनुकुा साथै विषादी ऐन तथा 
भ-ूव्यिस्था ऐन मनिािणको लामग िन्धरपरिषदबाट सैर्द्ान्धतक सहिमत प्राप्त भएको। सहकािी मनयिािली 
स्िीकृमतसँगै कोष परिचालन कायिविमि तयाि गिी १५ किोडको सहकािी विकास कोष स्थापना हनु।े 

 Tissue culture Lab स्थापनाका लामग दाङ न्जल्लाबाट जग्गा प्रामप्तको कायि भइसकेकोिा विज्ञसँग 
सहकायि गिी विस्ततृ परियोजना प्रमतिेदन तयािको कायि प्रािम्भ गरिएको। यथाशीघ्र प्रमतिेदन तयाि भई 
मनिािण कायि शरुु हनु।े 

(श्रोतः भमूि व्यिस्था, कृवष तथा सहकािी िधरालय) 

 



164 

 

 न्जल्लान्स्थत सम्पूणि कृवष ज्ञान केधरहरु तथा भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ु सेिा विज्ञ केधरहरुिाफि त 
आमथिक िषि २०७६।७७ िा सञ्चालन हनुे सम्पूणि कायिक्रिहरुका अनदुानग्राही छनोटको कायि सम्पन्न 
भई कायािधियनको चिणिा पगेुको। तीिध्ये सम्झौता भई कायािधियन हुँदै गिेका ठूला बजेट (१ 
किोड िामथ)का १६ िटा कायिक्रिहरु िहेका छन।् 

 सहकािी तथा गरिबी मनिािणतफि ः ३ सहकािी बजाि स्थापना कायिक्रि तथा १७ सहकािीबाट 
नविनति सोच सवहतका उत्पादन तथा िोजगािी प्रिर्द्िन कायिक्रि संचालनका लामग प्रस्ताि स्िीकृत भई 
कायािधियनको चिणिा पगेुको। सहकािीिाफि त िवहला तथा यिुा उद्यिशीलता कायिक्रििा 
अनदुानग्राहीको छनोट सम्पन्न भएको। गरिबी मनिािणका लामग सीप विकास तामलि तथा िस्तगुत 
सहयोग कायिक्रिको अनदुानग्राही छनोट कायि सम्पन्न भइसकेको। 

 स्िाटि कृवष गाउँहरुिा सहयोगी कायिक्रि सञ्चालनको सरुुिात भएको। कृवष तथा िन विज्ञान 
विश्वविद्यालय, िािपिु (AFU), कृवष क्याम्पस पन्क्लहिा तथा नेपाल कृवष अनसुधिान परिषद् (NARC) सँग 
सिझदािी पर (MOU) िा हस्ताक्षि भई स्िाटि कृवष गाँउहरुिा न्शक्षा, अनसुधिान ि प्रसािलाई एकीकृत 
गिी लैजानको लामग आिाि तयाि भएको। फलस्िरुप कृवष तथा बन विन्श्विद्यालबाट स्िाटि कृवष 
गांउिा MSc. Ag. Thesis Research को लामग १० अनसुधिान कायि स्िीकृत गरिएको ि पन्क्लहिा कृवष 
क्याम्पसबाट BSc. Ag Project work को लामग  ५५ विद्याथी छनोट गिी परिचालन गरिएको। विद्याथी 
परिचालनको लामग आिश्यक अमभिखुीकिण गोष्ठी सम्पन्न भएको। गत आमथिक िषििा संचालनिा 
िहेका ५२ स्िाटि गाँउ िध्ये सम्पूणि गाउँहरुको कायिक्रि स्िीकृत भई कायािधियन प्रवक्रया अगामड 
बढीिहेको। सबैजसो गाउँहरुिा २५% काि सम्पन्न भई प्रथि चिणको भिुानी कायि अन्धति चिणिा 
पगेुको।साथै नयाँ स्िाटि कृवष गाउँहरुको छनोट तथा कायियोजना तजुििाको कायि अन्धति चिणिा 
पगेुको। 

 कृषकहरुलाई धयाजिा अनदुान प्रिाह कायि सञ्चालनका लामग कृवष विकास बैंकसँग सिझदािी पर 
(MOU) िा हस्ताक्षि भई फागनु १५ बाट सूचना प्रकाशन भई धयाज अनदुान कायिक्रि कायािधयिनिा 
गएको ।कृषकहरुलाई सस्तो धयाजको पहुचँ तथा प्रवक्रयालाई सहजीकिण गनािका लामग प्रत्येक 
न्जल्लािा १ जना िहन ेगिी कजाि सहजकताि छनोट प्रवक्रया अन्धति चिणिा पगेुको। 

 िधरालयिातहतका कृवष विकास मनदेशनालय ि पशपंुक्षी तथा ित्स्य विकास मनदेशानालयहरुबाट चाल ु
आमथिक िषििा संचालन हनु ेिखु्य १६ िटा कायिक्रिहरुका अनदुानग्राहीहरु छनोटको अन्धति चिणिा 
िहेको। 

 पश ु प्रजनन सेिा प्रदानतफि  (कृमरि गभाििान गाई, भैसी, बाख्रा) ५८६८, पशसु्िास्थ्य कायिक्रि तफि  
(पशपंुक्षीको उपचाि सेिा)९४९०, िोग मनदान प्रयोगशाला सेिातफि  (गोबि पिीक्षण, थनुेलो पिीक्षण तथा 
शि पिीक्षणका)जम्िा २०३६ कायि सम्पन्न, िोग मनयधरण (खोप) सेिा तफि  ७७४८० िटा कुखिुा, 
कुकुि, भेडा, बाख्रा, मबिालो आददिा भ्यान्क्सनेसन सेिा प्रदान तथा ७१२ िटा पिजीिी मनयधरण कायिक्रि 
सम्पन्न भएको। 
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१०.9 तयाि भएका ऐन, मनयिािली तथा कायिविमिको विििण 

 सहकािी मनयिािली, २०७६ 

 स्िाटि कृवष गाउँ कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 सहकािी बजाि स्थापना तथा सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 सहकािी िाफि त यिुा उद्यिशीलता तथा िवहला सहकािी िाफि त सञ्चा्मलत व्यिसायिा सहयोग कायिक्रि 
सञ्चालन विमि, २०७६ 

 सहकािीको िाध्यिबाट निीनति सोच सवहतका कायिक्रि कायािधियन कायिविमि, २०७६ 

 उच्च प्रविमियिु वटस्यकुल्चि ्लाधट स्थापनाको लामग अनदुान कायिक्रि कायिविमि, २०७६ 

 गठुीलाई संिचनागत सहयोग कायिक्रि सञ्चालन विमि, २०७६ 

 कृवष विकास कायिक्रि सञ्चा्लन कायिविमि, २०७६ 

 गरिबी धयूनीकिणका लामग सीप विकास तामलि तथा िस्तगुत सहयोग कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, 

२०७६ 

 पशपंुक्षी विकास कायिक्रि सञ्चाललन कायिविमि, २०७६ 

 कृवष तथा पशपंुक्षी सम्बधिी अमभयानिखुी (मिसन) कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 च्याउ ग्राि स्थापना कायिक्रि कायािधियन विमि, २०७६ 

 स्थानीय तहको साझेदािीिा साििजमनक जग्गािा फलफूल तथा पषु्पिावटका मनिािण कायिक्रि सञ्चालन 
कायिविमि, २०७६ 

 प्रोटेक्टेड हवटिकल्चि प्रिर्द्िन कायिक्रि सञ्चा लन कायिविमि, २०७६ 

 ित्स्य विकास तथा प्रिर्द्िन कायिक्रि सञ्चालन विमि, २०७६ 

 कृवष उपजको ग्रमेडि, ्याकेन्जि, लेबमलङको लामग अनदुान सहयोग कायिक्रि कायािधियन 
कायिविमि२०७६ 

 स्थानीय तहको सहकायििा किाि खेती कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 जैविक तथा िानस्पमतक विषादी उत्पादन तथा उपयोग प्रिर्द्िन कायिक्रि कायािधियन कायिविमि,२०७६ 

 हरित स्ियं सेिक परिचालन कायिविमि,२०७६ 

 एग्रोिाटि स्थापना कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 स्िाटि कृवषगाउँ सहयोगी कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि,२०७६ 

 कृवष यधर उद्योग स्थापना अनदुान सहयोग कायिक्रि सञ्चालन,२०७६  

 प्रािारिक िल उत्पादन तथा उपयोग प्रिर्द्िन कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 कृवष प्राविमिक िािका विद्यालयलाई अनदुान सहयोग कायिक्रि कायािधियन कायिविमि, २०७६ 

 प्रािारिक िलिा अनदुान कायिक्रि स चालन कायिविमि, २०७६ 

 प्रािारिक कृवष प्रिर्द्िन कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि,२०७६ 

 कस्टि हायरिि सेधटि स्थापना ि सञ्चानलन कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 
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 कृवषजधय िस्तकुो प्रशोिन उद्योग स्थापना तथा सिुाि कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 आिन व्यिस्थापन सहयोग कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 खाद्यान्न भण्डाि घि मनिािण/सिुाि कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 बीउभण्डाि गहृ (बीउ िैंक) स्थापना तथा सिुाि कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि, २०७६ 

 फलफुल विरुिा िोपण अमभयान कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि २०७६ 

 कृवष स्रोत केधर स्थापना तथा सञ्चाकलन कायिविमि २०७६ 

 स्थानीय तह ि सहकािीको सहकायििा चक्लाबधदी सवहतको निनुा फािि  स्थापना कायिक्रि संचालन 
कायिविमि २०७६ 

 प्रमतफलिा आिारित प्रोत्साहन अनदुान कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि २०७६ 

 सलुभ कजाि सहजीकिण तथा धयाजिा अनदुान कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि २०७६ 

 आयिूलक कृवष िन प्रिर्द्िन कायिक्रि सञ्चालन कायिविमि २०७६ 

 कृवष उद्यिी कायिक्रि सञ्चलान कायिविमि २०७६ 

 कृवष उपज हाटबजाि तथा सङ्कलन केधर सञ्चालन कायिविमि २०७६ 

 कृवषजधय िस्तकुो मनयाित प्रिर्द्िन कायिविमि २०७६ 

 कृवष स्रोत केधर स्थापना तथा स चालन कायिविमि २०७६ 

 आयिूलक कृवष िन प्रिर्द्िन कायिक्रि स चालन कायिविमि २०७६ 

१०.10 िावषिक नीमत तथा कायिक्रि ि बजेट ििव्यको प्रगमत विििण 
ब.ब. बुदँा 

नं. 
नीमत तथा कायिक्रि कायािधियनको अिस्था 

३१, ३२, 
३५ 

कृवषको आिमुनकीकिण, व्यािसायीकिण ि 
याधरीकिण गिी कृवषजधय उद्योगिाफि त विकासको 
आिाि तयाि गनि आिमुनककृवष प्रणालीको अबलम्बन 
ि कृवषजधय उद्योगलाई प्रोत्सावहत गनि कृवष नीमतको 
तजुििा ि काननुी तथा संस्थागत व्यिस्था गरिनेछ । 
कृवषको याधरीकिणका लामग कृवष उपकिण खरिद 
गनि सिल कजािको व्यिस्थाका लामग वित्तीय 
संस्थासँग सहकायि गदै लागतिा मनन्ित प्रमतशत 
नगद अनदुान उपलधि गिाउन ेनीमत मलइनेछ । 

कृवष याधरीकिण कायिक्रि िाफि त करिब रू. २७ 
किोड ७२ लाख बिाबिका विमभन्न २४ प्रकािका 
कृवष यधरहरु २१३५ कृवष उद्यिी, सिूह तथा 
सहकािीलाई यधर उपकिण सहयोग गरिएको। 

सलुभ कजाि सहजीकिण कायिक्रिको सरुुिात गिी 
आमथिक िषि २०७६।७७ बाट कृषकहरुलाई 
सहयोग गने कायिक्रि सञ्चालनको क्रििा िहेको। 

३५ उत्पादकत्ि िवृर्द् गिी खाद्यसिुक्षा, आत्ि मनभििता ि 
मनयाित प्रिर्द्िनका लामग मसंन्चत क्षेरविस्ताि, िाटो, िल 
ि बालीहरुको संिक्षण, गणुस्तिीय बीउको उत्पादन 
तथा प्रयोग ि सािूवहक िा सहकािीका िाध्यिबाट 
जग्गा चक्लािधदी गिी व्यािसावयक खेती गनिका 

बाली संिक्षण प्रयोगशाला, मबउ मबजन प्रयोगशाला 
तथा िाटो तथा िल परिक्षण प्रयोगशालाहरु स्थापना 
तथा स्तिोन्नमत गिी विशेषज्ञ सेिा प्रदान भइिहेको। 

आमथिक िषि २०७६।७७ िा भमूिहीन वकसानका 
लामग किाि खेती कायिक्रि िाफि त आफ्नो जग्गा 
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लामग प्रोत्साहन गरिनेछ ।निीनति प्रविमििा 
आिारित साना मसंचाइकायिक्रि लागू गरिनेछ। 

नभएका ५२ जना भमूिहीन वकसानहरुले जग्गा 
भाडािा मलई खेती गरििहेको ि सो जग्गा भाडा 
िधरालयले मतने गिी कायिक्रि संचालन भएको। 

४० ४०. स्िस्थ मबरुिा उत्पादन गिी व्यािसायीकिणिा 
टेिापयुािउनका लामग वटस्यू कल्चि ्लाधटको स्थापना 
तथा सदुृढीकिण गरिनेछ । यसको सञ्चालनिा मनजी 
तथा सहकािीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

आमथिक िषि २०७६।७७ िा न्जल्लान्स्थत 
कायािलयहरुले प्रदेश भरिका १५ िटा साना सहकािी 
मसंचाइ कायिक्रिहरुलाई सहयोग गने कायिक्रि 
िहेको। 

३४, ३५ ४१. खाद्यान्न तथा तिकािी बालीहरुको गणुस्तिीय 
बीउ उत्पादन,सिुन्क्षत भण्डािण ि यसको प्रयोगिा 
िवृर्द् गरिनेछ ।नागरिकको खाद्य सिुक्षाको हकलाई 
सम्बोिन गनि खाद्यभण्डािणस्थल ि बीउ मबजनको 
संिक्षणका लामग आिश्यक बीउ भण्डािण गहृ 
स्थापनािा सहयोग गरिनेछ। 

खाद्यान्न भण्डाि घि मनिािण/सिुाि कायिक्रि सञ्चालन 
कायिविमि, २०७६ स्िीकृत भई कायािधियनको क्रििा 
िहेको। 

३५ ४२. कृवष क्षेरको औद्योमगकीकिणका लामग बाली, 
िस्त ु तथा क्षेरविशेष िूल्य शृ्रङ्खलािा आिारित 
प्रशोिन केधर तथा उद्योगस्थापना ि संचालन गनि 
आिश्यक सहयोग पयुािउने नीमत मलइनेछ । यसका 
लामग कस्टि हायरिङ सेधटिहरु स्थापना तथा 
संचालनिा प्रोत्साहन गरिनेछ । उत्पादनिूलक कृवष 
भमूिको सिनु्चत प्रयोग गिी स्थानीय स्तििै िोजगाि 
मसजिना गनिका लामग कृवषकिी िोजगाि कायिक्रि 
संचालन गरिनेछ । कृवषउपज संकलन केधरहरु 
मनिािणिा वकसानहरुलाई सहयोग पयुािइनेछ । 

कृवषजधय िस्तकुो प्रशोिन उद्योग स्थापना तथा सिुाि 
कायिक्रि तथा कष्टि हायरिङ सेधटि स्थापना सहयोग 
कायिक्रिको सचुना प्रकाशन भई प्रस्ताि आव्हान 
भएको। गत आमथिक िषि २०७५।७६ िा स्थापना 
भएका संकलन केधरलाई व्यिन्स्थत संचालनको 
अनगुिन तथा तामलि प्रदान भएको। कृवषकिी 
िोजगािी कायिक्रिलाई प्राथमिकताका साथ संचालन 
प्रवक्रया अगामड बढाइिहेको। 

४४ ४३. िाछाको उत्पादन ि उपभोग िवृर्द्का लामग भिुा 
उत्पादन,पोखिी विस्ताि, दाना उद्योग संचालन ि िाछा 
बीिा तथा बजािीकिण कायिक्रि संचालन 
गरिनेछ।आिश्यक प्राविमिक अध्ययन गिी पहाडी 
न्जल्लािा राउट तथा असला िाछाकोउत्पादन 
कायिक्रि संचालन गरिनेछ।बजािीकिणका 
लामगस्थानीय तह ि मनजी क्षेरसँगको सिधियिा 
आगािी िषि कम्तीिा तीन स्थानिा िाछा िहोत्सि 
कायिक्रि संचालन गरिनेछ। 

न्चसो पानीिा ित्स्यपालन कायिक्रि कायािधियनको 
क्रििा िहेको।  

४७ ४४. पोषण तथा खाद्य सिुक्षािा किजोि देन्खएका प्रदेश सिकाि, प्रदेश नं. ५ अधतगित िखु्य िधरी 
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क्षेरहरुकोपवहचान गिी त्यस्ता क्षेरिा बहपुक्षीय 
पोषण योजना अनरुुपसिोकाििालासँगको सहकायििा 
कायिक्रि विस्ताि गरिनेछ ।खाद्य संस्कृमतको 
विकासका साथै िैथाने तथा स्थानीय बामलनालीहरुको 
संिक्षण, संिर्द्िन ि प्रयोगका लामग स्थानीयतहसँगको 
सहकायििा जनचेतनािूलक कायिक्रि संचालन गरिनेछ 
। आिा तथा बालबामलकािा हनुे कुपोषणको सिस्या 
धयूनीकिणका लामग दूि, अण्डा ि िासकुो उपलधिता 
तथा पहुँच बढाउँदै लमगनेछ । 

ग्रािीण विकास कायिक्रि लागू भएका स्थानीय 
तहहरुिा स चालनहनुे पोषण सिुािको लामग 
सिुिु/बंगिु ि स्थानीय कुखिुापालन कायिक्रिको 
प्रािन्म्भक छनोट पिात वफल्ड अनगुिन कायिहरु 
भैिहेको। 

३६ ४५. कृवष पेशालाई सम्िानजनक बनाई यस पेशाप्रमत 
आकषिण जगाउने उद्देश्यले उत्कृष्ट कृषकहरुलाई 
प्रादेन्शक पिुस्काि ि सहमुलयतको व्यिस्था गरिनेछ। 
“गिौं व्यािसावयक कृवष,यसैबाट शरुुहधुछ प्रदेशको 
सिवृर्द्” भन्ने नािाका साथ कृवषलाईव्यािसायीकिण 
गनि यिुाहरुलाई परिचालन गिी यिुा कृवषकायिक्रि 
संचालन गरिनछे यसलाई कृवष विषयिा उच्चन्शक्षा 
हामसल गिेका ि िैदेन्शक िोजगािीबाट 
फवकि एकायिुाहरुको सीप ि दक्षतासँग आिर्द् 
गरिनेछ। 

सहकािीिाफि त यिुा।िवहला उििशीलता सहयोग 
कायिक्रिको मनिेदनहरुको िूल्याङ्कन भई 
अनदुानग्राहीहरुको छनोट कायि पिुा भई 
कायािधियनको क्रििा िहेको। 

४६ ४६. िासायमनक िल तथा विषादीहरुको उन्चत 
व्यिस्थापनका लामगजनचेतनािूलक कायिक्रि संचालन 
गरिनेछ। जैविक तथािनस्पामतक विषादी उत्पादनका 
लामग उद्योग स्थापना िप्राङगारिक िल उत्पादनका 
लामग मनजी तथा सहकािी क्षेरलाईप्रोत्साहन गरिनेछ 

जैविक तथा िानस्पमतक विषादी उत्पादन प्रिर्द्िन 
कायिक्रि तथा सिुाि कायिक्रि िप्रािारिक 
िलउत्पादनतथाउपयोगप्रिर्द्िनकायिक्रिका सूचना 
प्रकाशन भई प्रस्ताि आव्हान भैिहेको। 

४४ ४७. कृषकहरुलाई कृवष प्रविमि तथा विज्ञ सेिािा 
पहुँच िवृर्द्का  लामग संस्थागत व्यिस्था गरिनेछ । 
प्रत्येक स्थानीय तहिा एककृवष तथा पशपंुक्षी 
प्रयोगशाला स्थापनाको नीमत मलइनेछ। यी 
प्रयोगशाला िैथाने बाली तथा पशपंुक्षीको संिक्षण 
िआिमुनकीकिण, िाटो पिीक्षण, कृवष तथा 
पशपंुक्षीजधय िोगतथा िहािािीको अनसुधिान तथा 
मनयधरण ि स्थानीयउत्पादनको प्रिाणीकिण केधरको 
रुपिा विकास हनुेछन ्।कृवषसम्बधिी आिमुनक ज्ञान 
हस्ताधतिणका लामग स्थानीयतहसँगको सहकायििा 

प्रत्येक स्थानीय तहिा एककृवष तथा पशपंुक्षी 
प्रयोगशाला स्थापनाको नीमत अनरुुप शशति अनदुानका 
रुपिा केही स्थानीय तहहरुिा बजेट प्रिाह भएको। 
कृवष तथा िन विज्ञान विश्वविध्यालयसंगको सहकायि 
तथा सिधियिा स्नातकोत्ति रिसचिका लामग स्िाटि 
कृवष गाउँहरुिा विद्याथी परिचालन कायि भएको। 
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कृवष क्याम्पससँग सिधिय गिी स्नातकि स्नातकोत्ति 
अध्ययनित विद्याथी परिचालनको नीमत मलइनेछ । 

३९ ४८. भौगोमलक विशेषता अनरुुप फलफूल तथा पषु्प 
व्यिसायको उत्पादन ि बजािीकिण प्रिर्द्िन गरिनेछ 
। तिाईका न्जल्लािा आपँ, िेिा, अनाि ि केिा तथा 
पहाड ि वहिाली न्जल्लािासधुतला ि स्याउको 
व्यािसावयक उत्पादन गनि प्रोत्साहन गरिनेछ । 
फलफूल खाऔ,ं स्िस्थ िहौं भन्ने नािाका साथ 
फलफूलको उत्पादन ि उपभोगलाई बढािा ददइनेछ। 

फलफूल िोपण कायिक्रिलाई अमभयानकै रुपिा 
अगामड बढाउन ेक्रििा िौसि सहुाउदो फलफुल बेनाि 
वितिण गने कायिक्रि िहेको।स्थानीय तहसंगको 
सहकायििा बाँझो जग्गालाई खेती योग्य बनाई यस 
कायिक्रिलाई थप मबस्ताि गने तयािी भइिहेको।  

४६ ४९. मनजी तथा सहकािी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गदै 
प्रािारिकखेतीका सम्भावित िस्त ु ि क्षेरहरुको 
पवहचान एिि ् उत्पादन ि व्रान्धडङ गिी 
बजािीकिणलाई सहज बनाइनेछ । कृवष 
तथापशपंुक्षीजधय िोग, वकिा ि िहािािी मनयधरणका 
लामगआिश्यक पूिि तयािी गरिनेछ।कुनै क्षेरलाई 
प्रांगारिक पकेटक्षेर तोकी कायिक्रि संचालन 
गरिनेछ। 

प्रािारिक कृवष प्रिर्द्िन कायिक्रिकोसचुना प्रकाशन भई 
प्रस्ताि आव्हान भएको। 

३७, ३८ ५०. जग्गा बाँझो िाख्न े प्रिनृ्त्तलाई मनरुत्सावहत गदै 
चाल ुआमथिकिषिदेन्ख संचालनिा आएको किाि खेती 
कायिक्रिलाई परििाजिनसवहत विस्ताि गरिनेछ । 
स्थानीय िनसंगको सिधिय ि सहकायििा 
सम्भािनाका आिाििा बालीहरुको छनोट गिी 
नगदेबालीहरुको उत्पादनिाफि त उनीहरुको आय 
आजिनिा टेिापयुािउन कृवष िन प्रिर्द्िन कायिक्रि 
सञ्चालन गरिनेछ । 

गत िषि संचालनिा भएको कायिक्रिको प्रभािकारिता 
अध्ययनको क्रििा िहेको।गत आमथिक िषििा 
संचामलत भीमिहीनका लामग किाि खेमत कायिक्रिको 
जग्गा भाडा भिुानी प्रकृया भइिहेको आमथिक िषि 
२०७६।७७ का लामग स्थानीय तहसँगको सहकायििा 
किाि खेती कायिक्रिकोअनदुानग्राहीहरुको प्रािन्म्भक 
छनोट कायि भइिहेको।  

३१ ५२. उच्च िूल्यको मनयाितिूलक पशपंुक्षीजधय 
पदाथिको उत्पादनतथा िूल्य अमभिवृर्द्िा आिारित 
उद्योग स्थापनाका साथै मिटिाटि तथा पशबुिशाला 
मनिािणिा सहयोग पयुािइनेछ ।पशपंुक्षी पालनबाट 
ग्रािीण क्षेरिा िोजगािीका अिसिहरु मसजिना 
गरिनेछ। 

न्जल्ला न्स्थत कायािलयहरुबाट िास ु पसल सिुाि 
कायिक्रि, आयआजिनका लामग भेडा/बाख्रापालन 
लगायतका कायिक्रिहरुको सम्झौता भई 
कायािधियनको क्रििा िहेको। 

४२ ५३. उत्पाददत कृवष िस्तहुरुको उन्चत व्यिस्थापन, 

भण्डािण ि बजािीकिणका लामग आिश्यकताका 
क्रिागत आयोजनाका रुपिा मनिािण कायि भएका 
केही शीतभण्डािहरुको  कायिसम्पन्नता पिात भिुानी 
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आिाििा विमभन्न क्षिता ि संख्याका शीत भण्डाि थप 
गनुिका साथै विमभन्न स्थानिा खाद्य गोदािका लामग 
स्थानीय तह, सहकािी तथा मनजीक्षेरसँग सहकायि 
गरिनेछ । 

प्रकृया भैिहेको। खाद्यान्न भण्डाि घि मनिािण/सिुाि 
कायिक्रिको सूचना प्रकाशन भएको। 

३४ ५५. आमथिक िषि २०७५.७६ देन्ख प्रत्येक मनिािचन 
क्षेरिा संचामलत प्रदेशस्िाटि कृवष गाउँ कायिक्रिलाई 
विस्ताि गदै प्रत्येक पामलकास्तिसम्ि प¥ुयाउने नीमत 
अिलम्बन गरिनेछ । कृवषप्रविमि प्रसाि प्रणालीलाई 
सिल ि प्रभािकािी बनाउन कृवषअध्ययनित विद्याथी, 
विज्ञ तथा िैज्ञामनकिाफि त अनसुधिानगनिका लामग 
विश्वविद्यालय तथा अनसुधिान केधरसँग सिधिय 
गरिनेछ । 

 

४३, ४८ ५६. विशेष सम्भािना भएका कृवष बाली ि तरुुधतै 
आम्दानी मलन सवकने लसनु, ्याज, िसुिुो जस्ता 
नगदेबालीिा उत्पादन देन्ख बजािीकिणसम्िका 
मिसन कायिक्रि संचालन गरिनछे । साथै,कृवष तथा 
पशपंुक्षीको व्यािसायीकिणका लामग स्थानीयतहसँगको 
सिधिय ि मनजी तथा सहकािी क्षेरसँगको 
साझेदािीिा स्रोत केधर ि एक पामलका एक फिि 
स्थापनाकायिक्रि संचालन गरिनेछ। 

मिसन कायिक्रि लागू भइिहेका सम्बन्धित न्जल्ला 
न्स्थत कायािलयहरुिाफि त प्रस्तािको छनोट भई 
कायािधियनको क्रििा िहेको। 

३२ ५७. कृवष तथा पशपंुक्षी व्यिसायिा आकषिणका 
लामग कृवष सहकािीहरुलाई परिचालन गिी कृवष 
बीिा तथा सलुभ कजािकायिक्रि संचालन 
गरिनेछ।यसका लामग बैंक ि बीिाकम्पनीहरुसँग 
सहकायि गरिनेछ । 

िान्णज्य बैंकहरुसंगको सहकायििा सञ्चालन हनुे 
सलुभकजाि सहजीकिण कायिक्रिको सूचना प्रकाशन 
भएको। सहजकताि छनोटको अन्धति चिणिा 
पगुेको। 

४६ ५८. सहकािीिाफि त कृषकहरुको क्षिता िवृर्द् गिी 
सेिाको िागगने, योजना तयाि पाने, बजािीकिण गनि 
सक्षि बनाइनेछ ।साना सहकािीहरुको क्षिता 
बढाउन िजििको नीमतिा सिेतजोड ददइनेछ । 
सहकािीहरुको क्षिता विकास ि उत्पादनिा लाग्न 
सहयोग गने उद्देश्यले सहकािी विकास कोष स्थापना 
गिी व्यिन्स्थत ढंगले सञ्चालन गरिनेछ । 

सहकािी मनयिािली स्िीकृतसँगै कोष परिचालन 
कायिविमि तयाि गिी १५ किोडको सहकािी विकास 
कोष स्थापना हनुे। 
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ब.ब. बुदँा 
नं. 

नीमत तथा कायिक्रि कायािधियनको अिस्था 

५१ ५९. सहकािी क्षेरको पुजँीलाई घिेल ुतथा साना 
उद्योग, कृवषजधयउत्पादन, पशपंुक्षी विकास, फलफूल 
उत्पादन जस्ता क्षेरिा प्राथमिकताकासाथ परिचालन 
गिी िोजगािी तथा स्ििोजगािी मसजिना गदै 
उद्यिशीलताका िाध्यिबाट गरििी मनिािणिा टेिा 
पयुािउने नीमतलाई मनिधतिता ददइनेछ । 

सहकािी बजाि मनिािण सहयोग कायिक्रि, सहकािीबाट 
नविनति सोचसवहतका उत्पादन तथा िोजगािी प्रिर्द्िन 
कायिक्रि संचालनका लामग अनदुानग्राहीको छनोट 
प्रवक्रया सम्पन्न भएको। 

 

तामलका नं. १०.2 स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको प्रगमत विििण ि असाि िसाधतसम्िको अनिुान  
        (रु.लाखिा) 

क्र.सं. िखु्य कायिक्रिहरु 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

इक
ाई 

परििाण
 

बजेट 

परििाण
 

परििाण 
%

 

बजेट 

बजेट 
खचि %

 

परििाण
 

परििाण 
%

 

बजेट 

बजेट 
खचि %

 

१ स्िाटि कृवष गाँउ कायिक्रि सङ्ख्या ७६ ३१५० ७६ 100 96 3.04 76 100 3042.27 96.58 

३ 

सहकािीबाट नविनति सोच 
सवहतका उत्पादन तथा िोजगािी 

प्रिर्द्न कायिक्रि 

न्जल्ला १२ ५०० १२ 100 0 0 12 100 350 70 

४ सहकािी बजाि स्थापना कायिक्रि न्जल्ला ३ १५० ३ 100 0 0 3 100 147 98 

५ 

स्थानीय तहको साझेदािीिा 

साबिजमनक जग्गािा फलफुल तथा 

पषु्प बावटका मनिािण 

संख्या 10 100 8 80 0 0 8 80 80 80 

६ 
स्थानीय तहसंगको सहकायििा 
किाि खेती कायिक्रि(नयाँ) हेक्टि 1000 300 700 70 0 0 700 70 200 70 

७ 
भमूिहीन वकसानका लामग किाि 

खेती (क्रिागत) हेक्टि 359 200 359 100 0 0 359 100 150 75 

८ 
गठुीको लामग संिचनात्िक 

सहयोग कायिक्रि 
पटक 4 200 2 50 0 0 2 50 80 40 

९ नयाँ िाछा पोखिी मनिािण हेक्टि 57 171 57 100 0 0 57 100 162 94.7 

१० कृवष स्रोतकेधर स्थापना स्थान 4 200 4 100 0 0 0 0 0 0 

११ 
स्थानीय तहसंगको सहकायििा 
चाक्लाबधदी सवहतको निनुा फािि पटक 2 ५०० २ १०० 0 0 २ १०० २०० ४० 
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क्र.सं. िखु्य कायिक्रिहरु 

िावषिक लक्ष्य दोश्रो चौिामसक प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

इक
ाई 

परििाण
 

बजेट 

परििाण
 

परििाण 
%

 

बजेट 

बजेट 
खचि %

 

परििाण
 

परििाण 
%

 

बजेट 

बजेट 
खचि %

 

स्थापना कायिक्रि 

१२ 

स्रोत व्यन्ि विकासका लामग 
१०० यिुा कायिक्रि (हरित 
स्ियि सेिक) 

पटक 2 200 १ ५० 0 0 १ ५० १०० ५० 

१३ 

सहकािी िाफि त यिुा/िवहला 
उद्यिन्शलता सहयोग 
कायिक्रि(अधय) 

पटक 2 300 2 100 0 0 3 100 185 62 

१४ 
मिसन कायिक्रि (बिुि, बाख्रा, 
लसनु/्याज, कागती/सधुतला पटक 26 1800 26 100 9.89 0.4 26 100 1440 80 

१५ कष्टि हायरिङ सेधटि स्थापना पटक 1 600 1 100 0 0 1 100 600 100 

१६ 
प्रोटेक्टड हवटिकल्चि प्रिर्द्िन 

कायिक्रि 
पटक 1 ४०० १ १०० 0 0 १ १०० २०० ५० 

१७ 

कृवषजधय िस्तहुरुको प्रशोिन 
उद्योग स्थापना तथा सिुाि 

कायिक्रि 

पटक 1 400 1 ५0 0 0 1 ५0 200 50 

१८ 
स्थानीय तहको सहकायििा 
एकीक्कतृ फिि स्थापना न्जल्ला 12 240 12 100 0 0 12 100 192 80 

१९ 

कृवष तथा पश ुविषय अध्ययन 
गिेका यिुाहरुलाई उद्यिन्शलता 

विकास अनदुान 
पटक 2 2५0 1 100 0 0 1 100 १५० ६० 

20 शलुभकजाि सहजीकिण  कायिक्रि पटक १ १०० ० ० ० ० १ १०० ६५ ६५ 

 
 
 

नोटः कायिक्रिहरु कायािधियनको क्रििा िहेको ि भिुानी प्रकृयािा नगइसकेकाले परिणाििा खचि भएपमन बजेट खचि नभएको। 

 

 

 

 

 

 

(श्रोतः भमूि व्यिस्था, कृवष तथा सहकािी िधरालय) 
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तामलका नं. १०.3 गत आमथिक िषि २०७५/७६ िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७६ असाि िसाधतसम्िको 
वित्तीय प्रगमत विििण            (रु. हजाििा) 

ब.उ.शी.नं. बजेट शीषिक विमनयोन्जत बजेट असाि िसाधतसम्िको प्रमतशत 

७०५३२३११३ चाल ु 89300 43200 48.38 

७०५३२३११४ पुजँीगत 52600 31100 59.13 

 

 

 

तामलका नं.-१०.4 आमथिक िषि २०७6/७7 िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७6फागनु िसाधतसम्िको वित्तीय 
प्रगमत ि २०७७ असाि िसाधतसम्िको खचिको अनिुान  

( रु. लाखिा  ) 

ब.उ.शी.नं. 
खचि शीषिक 

विमनयोन्जत बजेट फागनु िवहनासम्िको खचि प्रमतशत 
असाि िसाधतसम्िको 
अनिुामनत खचि % 

सािािण 

(एकिषु्ठ) 
चाल ु 4656.8 १९६६.०७ 42.22 

82.63 
पुजँीगत 1186.6 507.13 42.74 

31200012 चाल ु 3924.4 29.32 0.75 36.22 

31200013 चाल ु 3500 79.16 2.26 96.58 

31200014 चाल ु 641.5 32.57 5.08 84.7 

31200015 चाल ु ९19.5 56.36 5.53 
68.15 

31200015 पुजँीगत १०० ० ० 

31200016 चाल ु 2799.5 82.17 2.94 85.46 

31200017 चाल ु 2467 9.89 0.40 92.83 

31200018 चाल ु 1587.65 151.47 9.54 51.58 

31200019 चाल ु 6496.90   
67.86 

31200019 पुजँीगत 1142.00 149.54 1.96 

31200020 चाल ु 2205 8.45 0.38 33.16 

31200021 चाल ु 784.48 99.33 12.66 59.9 

31200022 चाल ु 506.56 142 28.03 8१.६९ 

(श्रोतः भमूि व्यिस्था, कृवष तथा सहकािी िधरालय) 
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ब.उ.शी.नं. 
खचि शीषिक 

विमनयोन्जत बजेट फागनु िवहनासम्िको खचि प्रमतशत 
असाि िसाधतसम्िको 
अनिुामनत खचि % 

31200120 चाल ु 7491 24.34 0.32 92.१५ 

जम्िा  40408.89 3337.8 8.26 ७4.41 

 
 

१०.11 िाजस्ि संकलनको विििण 

१०.११.1 आमथिक िषि २०७6/७7 िा प्रदेश िाजस्ि संकलन विििण  

तामलका नं.- १०.5 आमथिक िषि २०७6/७7 को फागनु िसाधतसम्ि िाजस्ि संकलन विििण ि २०७७ 
असाि िसाधतसम्िको संशोमित अनिुान    (रु. लाख) 

क्र.सं. शीषिक लक्ष्य प्राप्त िकि  

प्रमत
शत

 असाि िसाधतसम्िको 
संशोमित अनिुान 

कैवफयत  

1 कृवष उत्पादन मबक्री 127.15 71.33656 56.10 135.05  

2 प्रशासमनक शलु्क 8.80 4.8771 55.42 9.40  

 जम्िा 135.95 76.21366 56.06 144.45  

 
 
१०.१२ विकास आयोजना तथा कायिक्रिहरुबाट मसन्जित िोजगािीको विििण 

 स्िाटि कृवष गाउँ कायिक्रििाफि त थप ८०० परििाि आिर्द् भई ५०० ले प्रत्यक्ष िोजगािी पाउने। 

 यिुा उद्यिशीलता तथा िवहला सहकािीिाफि त सञ्चामलत व्यिसायिा करिब २५० यिुा तथा िवहलाले 
कृवष फिि सञ्चालन गने। 

 निीनति सोच सवहतका कायिक्रि तथा सहकािी बजाि कायिक्रिबाट ५०जना ले प्रत्यक्ष िोजगािी तथा 
२५०० सहकािीिा आिर्द् परििाि अप्रत्यक्ष लाभान्धित हनुे। 

 कृवष विकास कायिक्रि तथा पशपंुक्षी विकास कायिक्रििाफि त थप १२०० कृषकहरुले अनदुान िाफि त 
व्यव्साय शरुुिात तथा विस्ताि गने। 

 अमभयानिखुी (मिसन) कायिक्रििाफि त कृवषिा आिर्द् थप २०० परििाि लाभान्धित हनुे। 

 हरित स्ियंसेिक परिचालनिाफि त १०० यिुाहरु कृवष पेशािा आिर्द् भई िोजगाि हनुे। 

 सलुभ कजाि सहजीकिण तथा व्याजिा अनदुान कायिक्रि िाफि त साना ठूला गिी ६०० उद्यिीलाई 
सहयोग पगु्ने तथा थप १२ जना ले स्थायी िोजगाि पाउने। 

(स्रोतः भ.ूव्य.कृ.स.ि) 

 

 

(स्रोतः भ.ूव्य.कृ.स.ि) 
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 कृवषकिी  िोजगाि कायिक्रि िाफि त ५०० ले कृवषलाई िोजगािको रुपिा विकास गरिने। 

 
१०.१३ सिस्या तथा चनुौतीहरु 

 प्रयाप्त जनशन्िको अभाि तथा कायािलयहरुको भौमतक संिचना पिुानो भएकाले कायिसम्पादनिा प्रभाि 
पिेको । 

 चाि कृवष ज्ञान केधर तथा ६ भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केधरहरुको कायिके्षर २ न्जल्ला 
भएकाले कायिसम्पादनिा प्रभाि पिेको। 

 प्रदेन्शक तथ्याङ्कहरु पूणि रुपिा अद्यािमिक भई नसकेकाले कायिक्रि मनिािणिा जवटलता आइिहेको। 

१०.१४ सिस्या सिािानका लामग चामलएका कदिहरु 
 सलुभकजाि सहजीकिण कायिक्रि अधतिगत एक जना सहजकतािको व्यिस्था हनु ेभएकाले कायािलयगत 

कायि गनिका लामग केही सहयोग पगु्ने देन्खएको। 

 आिश्यकता तथा सम्भािना अनसुाि कायािलय सदुृढीकिणको प्रयासहरु भइिहेको। 

  कायािलय स्थापना नभएका न्जल्लाहरुिा सम्पकि  कायािलय व्यिस्थापन गिी कििचािी परिचालन गने 
प्रयास भइिहेको। 

 आगािी िषि पमन चाल ुआमथिक िषिका िेिै कायिक्रिहरुले मनिधतिता पाउन ेहनुाले कायिविमि मनिािणका 
लामग सिय खचि गनुिपने नदेन्खएको। 

 प्रादेन्शक कृवष तथ्याङ्क संकलनका लामग कायिक्रिहरु तय भएको। 

 

१०.१५ आगािी कायिददशा 
 स्िाटि कृवष गाउँ कायिक्रिलाई सबै स्थानीय तहहरुिा विस्ताि गने तथा मिसन कायिक्रिलाई िृहत 

बनाई  प्रदेशलाई कृवष के्षरिा आत्िमनभिि बनाउने योजनाका साथ अगामड बढ्न।े 

 धयाजिा अनदुान तथा सलुभ कजाि सहजीकिण कायिक्रिलाई प्राथमिकता साथ अगामड लैजादै िेिै भधदा 
िेिै वकसानको पहुँचिा कृवष कायिक्रि पयुािउने। 

 कृषकहरुलाई िगीकिण गिी गिीि वकसानका लामग पोषण सिुाि तथा कृवषकिी िोजगािी कायिक्रि 
िाफि त खाद्य तथा पोषण सिुक्षा तथा िोजगािी उधिखु कायिक्रििा सहभागी गिाउने, साना 
वकसानहरुलाई सहकािीसँग जोडी व्यिसाय उधिखु गिाउने तथा कृवष ऋण उपलधि गिाउने भने ठूला 
वकसानलाई िोजगािी मसजिना गनि तथा सलुभ कजािको कायिक्रि अगामड बढाउन।े 

 प्रदेश अधतिगत सबै न्जल्लाहरुिा न्जल्ला कायािलयहरु स्थापना गिी सेिा ससुम्पन्न गिाउने। 

 स्थानीय तहहरुको सिधिय तथा सहकायििा किाि खेती कायिक्रिलाई विस्ताि तथा व्यिस्थापन गिी 
खेती योग्य जमिनको सदपुयोग गने। 
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 सहकािीहरु संस्थाहरुलाई विकास, प्रोत्साहन ि प्रिर्द्िन गिी सबल तथा सक्षि बनाई कृवष रुपाधतिणको 
िाध्यिको रुपिा परिचालन तथा आिश्यक मनयिन गने। 

 कृवष िल ि बीउको सहजता तथा आिश्यकता अनसुािको उपलधिताको लामग सहजीकिण गने। 

 
१०.1६ मनष्कषि  
ितििान परिप्रके्षिा विश्वव्यापी िाहािािीको रुपिा बढीिहेको कोिोना भाइिस िोग (COVID-19)  ले साना ठूला 
गिेि सबै खाले वकसान िगिहरु यस िाहािािीबाट मसन्जित बधदाबधदी (Lockdown) को चपेटािा पिेको अिस्था 
िहेको छ। एकातफि  वकसानहरुले खेत तथा बािीिा उत्पादन भएको कृवष उपजहरु बजाििा पयुािउन नपाई सो 
उपजहरु नष्ट भइिहेको छ भने अकोतफि  आिागिन ि ढुिानीिा असहज भएको कािण वकसानहरु सियिै बाली 
लगाउन नसक्न ेअिस्थािा छन।्यसै गिी कोविड-१९ को विश्वव्यापी िाहािािीको कािण भाित लगायत तेस्रो 
देशबाट सिेत ठूलो सङ्ख्यािा यिुाहरु गाँउ फवकि िहेका छन।् यस अिस्थािा कृवषकिि गरिििेका 
वकसानहरुलाई प्रोत्साहन गिी यस बधदाबधदीको अिस्थाबाट मसजिना हनु सक्न ेप्रभाि कि गनिका साथै खाद्य 
तथा पोषण सिुक्षाका साथै िोजगािी मसजिना गनिका लामग तत्काल कोविड विशेष कायिक्रि संचालन गनि प्रस्ताि 
गरिएको छ।आ. ि. २०७६।७७ सालिा संचालन हनुे ठूला बजेटका केही कायिक्रिहरुको सूचना प्रकाशन 
भई प्रस्ताि आव्हान गिेको ति विश्वव्यापी िाहािािीको रुपिा आएको कोविड-१९ बाट मसजिना भएको 
बधदाबधदीको कािण सूचनाको म्याद नपगु्दै प्रस्ताि संकलन िोक्न ुपिेको अिस्था िहेको छ। साथै न्जल्लान्स्थत 
कायािलयहरुबाट संचालन भइिहेका िेिैजसो कायिक्रिहरुको वफल्ड प्रिाणीकिण, अनदुानग्राहीहरुको छनोट तथा 
सम्झौता प्रवक्रया भइसकेको छ।यस िहािािीको अधत्य लगतै्त आमथिक भाि मसजिना भएका कायिक्रि सचुारू 
रुपिा संचालन हनुे ि अपेन्क्षत रुपिा कायिक्रि संचालन हनु सकेको खण्डिा िधरालय तथा िातहतका 
कायािलयहरुको कुल बजेटको ७५ प्रमतशत खचि हनुे देन्खधछ। 
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परिच्छेद-११ 
िखु्य धयायामिििाको कायािलय 

11.१ पषृ्ठभमूि 
नेपालको संवििानको िािा १६० िा िहाधयायामिििाको िातहतिा िहने गिी प्रत्येक प्रदेशिा एक िखु्य 
धयायामिििा िहने व्यिस्था छ । िखु्य धयायामिििाको मनयनु्ि सम्बन्धित प्रदेशको िखु्यिधरीको मसफारिसिा 
प्रदेश प्रिखुबाट हनुे व्यिस्था िहेको छ । िखु्य धयायामिििा प्रदेश सिकािको िखु्य काननुी सल्लाहकाि 
हनुेछ ि संिैिामनक  एिि ्काननुी विषयिा प्रदेश सिकाि िा प्रदेश सिकािले तोवकददएको अधय अमिकािीलाई 
िाय सल्लाह ददनपुनेछ । प्रदेश सिकािको हक, वहत िा सिोकाि मनवहत िहेको िदु्दािा िखु्य धयायामिििा िा 
मनजको िातहतका सिकािी िवकलबाट प्रदेश सिकािको प्रमतमनमित्ि गिीने व्यिस्था गिेको छ । उि 
संिैिामनक व्यिस्था बिोन्जि प्रदेश नं. ५ िा मिमत २०७४ चैर २ गते िखु्य धयायामिििाको मनयनु्ि पिात ्
िखु्य धयायामिििाको कायािलय स्थापना भई कायि सञ्चालन भइिहेको छ  । 

प्रदेश नं. ५ को िखु्य धयायामिििाको काि, कतिव्य, अमिकाि ि सेिाका अधय शतिसम्बधिी ऐन, २०७५ 
बिोन्जि संवििानको िािा १६० िा उल्लन्खत काि, कतिव्य, अमिकािको अमतरिि िखु्य धयायामिििाले प्रदेश 
सिकाि पक्ष िा विपक्ष भएको िा प्रदेश  सिकािको हक, वहत िा सिोकाि िहेको संवििान िा कानूनको व्याख्या 
सम्िधिी कुनै जवटल संिैिामनक िा काननुी प्रश्न सिािेश भएको  िा सम्िन्धित प्रदेशको सधदभििा साििजमनक 
िहत्ि िा साििजमनक सिोकािको िदु्दािा प्रदेश सिकािको तफि बाट िहस पैििी गने ि प्रदेश सिकाि, प्रदेश 
सिकािको कायािलय िा प्रदेश सिकािले तोवकददएको अमिकािीले कुनै संिैिामनक िा काननुी प्रश्निा िाय िाग 
गिेिा काननुी िाय ददने िखु्य कतिव्य तोवकददएको छ । 

11.२ दीघिकालीन सोच 
स्िच्छ, मनष्पक्ष, धयायपूणि सिाजको मनिािण गिी काननुी िाज्यको अििािणालाई व्यिहाििा लागू गनुि ।  

11.३ उद्दशे्य  
 व्यािसावयक काननुी िाय प्रदान गिी प्रदेश सिकाि प्रमतको जनविश्वास बढाउने । 

 प्रभािकािी रुपिा प्रदेश सिकािको प्रमतिक्षा गने तथा प्रदेश सिकािको तफि बाट िदु्दा दायि गने।  

 लोकतान्धरक शासन प्रणालीको ददगो आिाि धयायको समुनन्ितता प्रिर्द्िन गने । 

 व्यािसावयक, प्रभािकािी ि जनविश्वास प्राप्त संस्थाको रुपिा स्थापना गने । 

11.४ िणनीमतहरु 
 प्रभािकािी प्रमतिक्षा एिि ्िदु्दा दायि, 
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 व्यािसावयक काननुी िाय प्रदान गने, 

 पसु्तकालय व्यिस्थापन गने, 

 ऐन, मनयि ि कायिविमि िनाउने कायििा प्रदेश सिकािका िधरालय तथा अधय कायािलयलाई िाय सझुाि 
ददने, 

 वहिासत तथा थनुिुा कक्षको अनगुिन ि मनिीक्षण, 

 आचाि संवहता बनाउने, 
 िावषिक प्रमतिेदन तयाि गने, 

 फैसलाको प्रभािकािी कायािधियन गने, गिाउने, 
 जनशन्ि व्यिस्थापन गने, 

 िानि अमिकािको िक्षाका लामग आिश्यक कायि गने । 

11.५ कायिक्षरे 
संवििानले िखु्य धयायामिििालाई प्रदेश सिकािको िखु्य काननुी सल्लाहकाि हनु ेि संिैिामनक एिि ्काननुी 
विषयिा प्रदेश सिकाि िा प्रदेश सिकािले तोवकददएको अधय अमिकािीलाई िाय सल्लाह ददने संिैिामनक 
न्जम्िेिािी तोकेको छ। 

िखु्य धयायामिििालाई िखु्य धयायामिििाको काि कतिधय ि अमिकाि तथा सेिाका शतिसम्बधिी ऐनिा िूलतः 
सम्पादन गने िखु्य कायिहरु मनम्न िहेका छनः- 

 प्रदेश सिकाि पक्ष िा विपक्ष भएको िा प्रदेश सिकािको हक, वहत िा सिोकाि िहेको, संवििान िा 
कानूनको व्याख्या सम्बधिी कुनै जटील संिैिामनक िा काननुी प्रश्न सिािेश भएको िा सम्िन्धित 
प्रदेशको सधदभििा साििजमनक िहत्ि िा साििजमनक सिोकािको विचािािीन िदु्दािा प्रदेश सिकािको 
तफि बाट िहस पैििी गने गिाउने,  

 प्रदेश सिकाि ि िातहतका मनकायहरुका नाििा अदालतबाट भएका आदेश िा फैसलाहरुको 
प्रभािकािी कायािधियन गने गिाउने,  

 प्रदेशको िधरालय, सन्चिालय, विभाग िा कायािलयलाई पराचाि गिी कायािधियनको अनगुिन गने 
गिाउने,  

 प्रचमलत प्रदेश कानूनको कायािधियनको क्रििा कुनै कदठनाई आई पिेिा िा प्रदेशको कायिके्षरको कुनै 
विषयिा तत्काल कानून बनाउन ुपने िा भैिहेको कानून संशोिन गनि िा बमनिहेको कानून लागू गनुि 
पने देन्खएिा कािण खलुाई प्रदेश सिकाि सिक्ष मसफारिस गने, 

 प्रदेश सिकाि िातहत िहेका वहिासत तथा थनुिुा कक्षिा िहेका कैददबधदीहरु उपि िानिोन्चत व्यिहाि 
भए नभएको सम्बधििा अनगुिन गने, 
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 िामथ उल्लेन्खत िखु्य कायिहरु सिेतका न्जम्िेिािी प्रभािकािी रुपिा संपन्न गिी व्यािसावयक, 
प्रभािकािी ि जनविश्वास प्राप्त संस्थाको रुपिा स्थापना गनुि ।  

11.६ काननुी तथा नीमतगत व्यिस्था 
यस कायािलयले ४.८.१ िा उल्लेन्खत नीमत तथा कानूनको अमतरिि आफ्नो कायि सम्पादनिा अिलम्बन 
गने विन्शष्ट नीमत तथा कानूनहरु मनम्नानसुाि िहेका छन ्। 

 िखु्य धयायामिििाको काि, कतिव्य, अमिकाि ि सेिाका अधय शतिसम्बधिी ऐन, २०७५ 
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११.7 संगठन संिचना तथा जनशन्ि 

११.7.1 कायािलयको संगठन संिचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तामलकानं.-११.१ दिबधदी ि पदपूमतिको अिस्था  

क्र.स. पद सेिा सिूह शे्रणी/तह पदपूमति  

संख्या 
रिि  

दिबधदी  
कुल दिबधदी 
संख्या 

१ उपधयायामिििा धयाय सिकािी िवकल िा.प.वर्द्तीय 1 0 १ 

२ शाखा अमिकृत धयाय सिकािी िवकल िा.प.ततृीय 3 0 3 

३ नायि सवु्िा प्रशासन सािाधय प्रशासन िा.प.अनं. प्र. 0 2 2 

४ कम््यूटि अपिेटि विविि  िा.प.अनं. प्र. 1 0 1 

५ लेखापाल प्रशासन लेखा िा.प.अनं. प्र. 1 0 १ 

१६ ह.स.चा.   शे्रणीविहीन 1 0 1 

१७ कायािलय सहयोगी   शे्रणीविहीन 2 0 2 

जम्िा 
 

9 2 11 

(श्रोतः िखु्य धयायामिििाको कायािलय) 

 

साथै िखु्य धयायामिििाको सवुििाका ह.स.चा. १ ि का.स. १ पद पमुति िहेको । 

िखु्य धयायामिििा 

उपसन्चि िा.प.दितीय(धयाय/स.ि)- १ 

 

काननुी िाय तथा प्रमतिक्षा शाखा 

काननु अमिकृत िा.प.त(ृधयाय/स.ि)-१ 

ना.स.ु िा.प.अनं. प्र. (प्र./सा.प्र.) - १ 

कायािलय सहयोगी शे्रणीविहीन १ 

कारका 

 

प्रशासन शाखा 

कानून अमिकृत िा.प.त(ृधयाय/स.ि)- १ 
ना.स.ु िा.प.अनं. प्र. (प्र./सा.प्र.) – १ 

कम््यटुि अपिेटि िा.प.अनं. प्र. 
(विविि)-१ 

कायािलय सहयोगी शे्रणीविहीन १ 
ह.स.चा. शे्रणीविहीन १ 

 

आमथिक प्रशासन शाखा 

लेखापाल िा.प.अनं. प्र. 
(प्र./लेखा) – १ 

 

कानून अमिकृत िा.प.त(ृधयाय/स.ि)- 
१ 



181 

 

संगठन संिचना तथा कििचािीको पदपमुतिको अिस्था हेदाि संघीय मनजािती सेिाको धयाय सेिा सिकािी िवकल 
सिूहका एक जना उप धयायामिििा, ३ जना काननु अमिकृत िहने व्यिस्था छ भने अधय कििचािी प्रदेश 
मनजािती सेिा िा सिायोजन भई आएका कििचािीहरु छन ्।  

११.8 सम्पादन भएका िहत्िपूणि कायिहरु 
बहस एिं प्रमतिक्षा तफि ः 

 गत आ.ि. बाट सरिआएका १३ िटा ि यस आ.ि.िा नया ँदायि भएका 27 गिी जम्िा 40 बटा 
िरु्द्ाहरुप्रदेश सिकाि ि यस िातहतका मनकायलाई विपक्षी बनाई सिािच्च अदालत,उच्च अदातल 
तलुसीपिु, बटुिल इजलास, न्जल्ला अदालत रुपधदेही ि उच्च अदालत तलुसीपिु इजलास,उच्च अदालत 
तलुसीपिु नेपालगञ्ज इजलास लगायतका मनकायिा दताि भएका छन । जसिध्ये ४ िटा िरु्द्ाको रिट 
मनिेदन खािेज, २ िटा तािेलीिा, ३ िटािा रिट जािी भएको छ भने बाँकी िरु्द्ाहरु चाल ुअिस्थािा 
छन। 

कायिक्रि तफि ः 

 मिमत 2076/05/05 गते पाल्पा न्जल्लािा कानून ि धयायका विषयिा स्थानीय तहका 
पदामिकािीहरुसँग छलफल तथा अधतिवक्रया कायिक्रि संचालन ।  

 पाल्पा न्जल्ला अधतगितका 10 िटा स्थानीय तहका धयावयक समिमतका संयोजक सवहत सदस्यहरु िवहला 
१६ जना ि पूरुष १६ जनाले प्रत्यक्ष ज्ञान हामसल गनुिभयो । 

 मिमत 2076/06/15 गते अघािखाँची न्जल्लािा कानून ि धयायका विषयिा स्थानीय तहका 
पदामिकािीहरुसँग छलफल तथा अधतिवक्रया कायिक्रि संचालन । 

 उि कायिक्रििा अघािखाचँी न्जल्ला न्स्थत ६ िटा स्थानीय तहका धयावयक समिमत संयोजक सवहत 20 
जना परुुष ि ८ जना िवहला सदस्यले सहभामगता जनाउन ुभएको मथयो ।  

 मिमत 2076/07/1 गते रुपधदेही न्जल्लािा िैज्ञामनक अनसुधिान ि प्रभािकािी अमभयोजन सम्बधिी 
अधतिवक्रया कायिक्रि संचालन गरिएको ।  

 उि कायिक्रििा अघािखाँची, गलु्िी, पाल्पा¸ कवपलबस्तु̧  निलपिासी ि रुपधदेही न्जल्लाका सिकािी 
िवकलहरु तथा न्जल्ला प्रहिी कायािलय ि िदु्दा चल्ने सम्पूणि इलाका कायािलयहरुबाट एक/एक जना 
अनसुधिानकताि प्रहिी अमिकृतहरुको सहभामगता िहेको मथयो ।  

 मिमत 2076/07/07 गते गलु्िी न्जल्लािा कानून ि धयायका विषयिा स्थानीय तहका 
पदामिकािीहरुसँग छलफल तथा अधतिवक्रया कायिक्रि संचालन । 
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 उि कायिक्रििा गलु्िी न्जल्ला अधतगितका १२ िटा स्थानीय तहका धयावयक समिमत संयोजक सवहत 
४३ जनाले प्रत्यक्ष सहभामगता जनाउन ुभएको मथयो ।  

 मिमत 2076/08/12 गते निलपिासी न्जल्ला न्स्थत िहाकिी देिकोटा निूना िाध्यमिक विद्यालय 
सनुिलिा िाल धयाय सम्बधिी सिोकाििालाहरुसंग अधतिवक्रया कायिक्रि संचालन गरियो ।  

 उि कायिक्रििा िहाकिी देिकोटा निनुा िाध्यामिक विद्यालयिा कक्षा 11 ि १२ िा अध्ययनित 
७० जना विद्याथीहरुको सहभामगता िहेको मथयो ।  

 मिमत 2076/08/16 गते वहिासत तथा कािागाि व्यिस्थापन सम्बधिी अधतिवक्रया कायिक्रि दाङको 
घोिाहीिा संचालन गरिएको ।  

 उि कायिक्रििा प्रदेश नं. 5 मभरका 12 िटा न्जल्ला न्स्थत सम्पूणि कािागाि कायािलयका प्रिखु तथा 
कािागाि सिुक्षा व्यिस्थापनिा खवटएका सिुक्षा प्रिखुहरुको सहभामगता िहेको मथयो ।  

 मिमत 2076/08/24 गते ्यूठान न्जल्लािा कानून ि धयायका विषयिा स्थानीय तहका 
पदामिकािीहरुसँग छलफल तथा अधतिवक्रया कायिक्रि संचालन । 

  उि कायिक्रििा ्यठुान न्जल्ला मभरका ९ िटा स्थानीय तहका धयावयक समिमत संयोजक तथा 
सदस्यहरुसवहत २९ जनाले सहभामगता जनाउन ुभएको मथयो । 

 
1१.9 िावषिक नीमत तथा कायिक्रि ि बजेट ििव्यको प्रगमत विििण 

छैन  

तामलका नं. 1१.२ स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको प्रगमत विििण ि असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

          (रु.हजाििा) 

क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिकलक्ष्य अिििावषिक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

१ 

 
 
 
 
 

 

काननु ि धयायका 
विषयिा स्थानीय तहका 
पदामिकािीहरुसग ँ
छलफल एंि अधतिवक्रया 

५ ४०० ४ ८० ३२० १०० ४ ८० ४०० ८० 
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क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिकलक्ष्य अिििावषिक सम्िको प्रगमत असाि िसाधतसम्िको अनिुान 

परि
िा
ण 

बजे
ट 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

परि
िा
ण 

परि
िा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

चि 
% 

२ 
बाल धयाय सम्बधिी 
सिोकाििालासग ँ
कायिशाला गोष्ठी 

२ २०० १ ५० १०० १०० १ ५० २०० ५० 

३ 

रिट प्रमतिक्षा मलन्खत 
जिाफको स्तरियता एंि 
काननुी िाय विषयिा 
प्रभािकारिता विषयक 
गोष्ठी 

४ ३२० १ २५ २४० ३३ १ २५ ३२० ३३ 

४ 

िैज्ञामनक अनसुधिान तथा 
प्रभािकािी अमभयोजन 
सम्बधिी प्रमतिक्षा 
कायिक्रि 

४ ४०० १ २५ २०० ५० १ २५ २०० ५० 

५ 
िखु्य धयायिििा 
कायािलयको प्रथि 
िणनीमतक योजना मनिाणि 

१ ३०० ० ० ३०० ० ० ० ० ० 

६ 
वहिासत तथा कािागाि 
व्यिस्थापन सम्बधिी 
अधतिवक्रया कायिक्रि 

२ २०० १ ५० १०० १०० १ ५० १०० ५० 

७ 

अधतिप्रदेश स्तिीय 
अध्ययन अिलोकन तथा 
अनभुि आदानप्रदान 
कायिक्रि 

१ ४०० ० ० २०० ० ० ० ० ० 

८ 

प्रदेश अधतगतका स्थानीय 
तहहरुर्द्ािा मनमिित सबै 
काननुको 
संकलन,विश्लषेण,सझुाि ि 
प्रकाशन 

१ ४००   १०० ८० ० ० ० ० 

 

 

 

(श्रोतः िखु्य धयायामिििाको कायािलय  ) 
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तामलका नं.-1१.3 आमथिक िषि २०७5/७6 िा विमनयोन्जत बजेटको वित्तीय प्रगमत  

 
 

तामलका नं. 1१.४ आमथिक िषि २०७6/७7 िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७6 फागनु िसाधतसम्िको वित्तीय 
प्रगमत ि २०७७ असाि िसाधतसम्िको खचिको अनिुान  

( रु. हजाििा  ) 

 
 
११.10 िाजश्व संकलनको विििण 

 यस कायािलयले कुनै प्रकािको िाजश्व संकलन सम्बधिी कायि नगने । 
 

११.11 विकास आयोजना तथा कायिक्रिहरुबाट मसन्जित िोजगािीको विििण 
 यस कायािलयले सम्पादन गने वक्रयाकलापले कुनै प्रकािको िोजगािी मसजिना नगने । 

 
11.12 सिस्या तथा चनुौतीहरु 

 कायािलयिा प्रयाप्त कोठाहरु नहदुा कायािलयको कायिसम्पादनिा जवटलता आएको । 
 कायािलयको कायिबोझ बढ्दै गिेकोले सिकािी िवकल तथा अधय कििचािीहरुको दिबधदी थप गनुि । 
 बजेट अभािको कािणले िरु्द्ाको  प्रमतिक्षाका लामग सिोच्च अदालत, काठिाडौ, उच्च अदालत 

तलुसीपिु इजलास, नेपालगञ्ज इजलास लगायतका अदालतिा उपन्स्थत हनु सिस्या  पने गिेको । 
 

ब.उ.शी.नं. बजेट 
शीषिक 

िधरालय / मनकाय खदु बजेट असाढ िसाधत 
सम्िको खचि 

प्रमतशत 

७०५232११३ चाल ु िखु्य धयायामिबिाको कायािलय 10492412 7087937 67.56 

७०५२३२११४ पुजँीगत 10000000 8600227.00 86 

ब.उ.शी.नं. बजेट शीषिक विमनयोन्जत 

बजेट 

 

फागनु िसाधत  

सम्िको  

खचि 

प्रमतशत असाि िसाधतसम्िको  

अनिुामनत खचि % 

२१६०००११३ चाल ु १५२६७ ६३३३.३६ ४१.४८ ५० 
२१६०००११४ पुजँीगत ७२६० ५५८५.५५ ७६.९४ ८३.१३ 

 जम्िा २२५२७ ११९१८.९१ ५२.९० ६६.५६ 

(श्रोतः िखु्य धयायामिििाको कायािलय  ) 

 

 

(श्रोतः िखु्य धयायामिििाको कायािलय  ) 
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11.13 सिस्या सिािानका लामग चामलएका कदिहरु 

 कायािलयको विद्यिान सांगठमनक संिचनािा पनुिािलोकनको लामग यस कायािलयबाट O&M सिेक्षण गिी 
सोको प्रमतिेदन आिश्यक पहल कदिीको लामग िहाधयायामिबिाको कायािलय, काठिाडौिा पेश 
गरिएको । 

 कायािलयको लामग छुटै्ट भिन भाडािा मलने  बजेट िाग गरिएको । 
 

11.14 आगािी कायिददशा 

 प्रदेश सिकाि विरुर्द्का िरु्द्ाहरुको प्रमतिक्षालाई प्रभािकािी बनाउने। 
 कििचािीको क्षिता अमभिवृर्द्का लामग विमभन्न तामलिका अिसिहरु प्रदान गने। 
 मलन्खत जिाफ, काननुी िाय लाई प्रभािकािी बनाउन सिोकाििाला मनकायहरुसग ँप्रभािकािी सिधिय 

तथा अधतिवक्रयाहरु गने। 
 

11.15 मनष्कषि  

नेपालको संवििानको भाग १२ िािा १६० िा िहाधयायामिििाको िातहतिा िहने गिी प्रत्येक प्रदेशिा एक 
िखु्य धयायामिििा िहन े व्यिस्था छ । िखु्य धयायमिििाको मनयनु्ि सम्बन्धित प्रदेशको िखु्यिधरीको 
मसफारिसिा प्रदेश प्रिखुबाट हनुे व्यिस्था िहेको छ।प्रदेश सिकाि पक्ष िा विपक्ष भएको िा प्रदेश  सिकािको 
हक, वहत िा सिोकाि िहेको संवििान िा कानूनको व्याख्या सम्िधिी कुनै जवटल संिैिामनक िा काननुी प्रश्न 
सिािेश भएको  िा सम्िन्धित प्रदेशको सधदभििा साििजमनक िहत्ि िा साििजमनक सिोकािको िदु्दािा प्रदेश 
सिकािको तफि बाट िहस पैििी गने ि प्रदेश सिकाि, प्रदेश सिकािको कायािलय िा प्रदेश सिकािले 
तोवकददएको अमिकािीलाई कुनै संिैिामनक िा काननुी प्रश्निा िाय िाग गिेिा काननुी िाय ददने िखु्य कायिक्षेर 
सवहत िखु्य धयायामिबिाको कायािलयको स्थापना गरिएको हो।िखु्य धयायामिििाको काि, कतिव्य, अमिकाि ि 
सेिाका अधय शतिसम्बधिी ऐन, २०७५ले तोवकददएको काि, कतिव्य ि अमिकाििा केन्धरत भै यस कायािलयले 
आफ्नो कािकाििाहीहरु संचालन गदै आएको छ ।यसका आगािी काि काििाहीहरु स्िच्छ, मनश्पक्ष, धयायपूणि 
सिाजको मनिािण गिी काननुी िाज्यको अििािणालाई व्यिहाििा लागू गने ददशािा केन्धरत हनुेछन ्। 
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परिच्छेद-12 
प्रदेश योजना आयोग 

 

१२.१.पषृ्ठभमूि 

प्रदेश सिकािले मलएको दीघिकालीन सोचलाई साथिक बनाउनको लामग योजनािर्द् तरिकाले अगामड बढ्न े

उद्देश्यका साथ प्रदेश योजना आयोगको गठन भएको हो।सीमित स्रोत ि सािनबाट असीमित आिश्यकतालाई 

पूिा गदै सिरृ्द् प्रदेश बनाउने ददशािा प्रदेश योजना आयोगले प्रथि आिमिक योजना तजुििा गिेको छ। यसका 

साथै आयोगले प्रदेश सिकािको दूिगािी सोच सवहतको विकास अििािणा तयाि गने, अििािणा अनसुािको 

उद्देश्य तथा लक्ष्यहरु मनिाििण गने, दीघिकालीन ि अल्पकालीन नीमत, िणनीमत तथा योजना तजुििा गने ि 

प्रदेशस्तिका िहत्िपूणि नीमत, कायिक्रि ि आयोजनाहरुको अनगुिन एिि ्िूल्याङ्कन गिी प्राप्त सूचनाका आिाििा 

अध्ययन एिि ्विश्लषेण गिी प्रदेश सिकािलाई आिश्यकता बिोन्जिको िाय, सल्लाह, सझुाि ि सहयोग प्रदान 

गने उद्देश्यका साथ विज्ञ संगठनको रुपिा प्रदेश योजना आयोगको गठन गरिएको हो। 

1२.२.दीघिकालीन सोच 

सिरृ्द् प्रदेश, खसुी जनताको सोचअनसुाि प्रदेश विकासका लामग दूिगािी सोचसवहतको विकास ढाँचा तयाि 

1२.३.उद्दशे्य 

 आमथिक विकासको मनमित्त स्रोत ि सािनहरुको पवहचान तथा व्यिस्थापन गनुि 
 प्रदेश विकासका सम्भाव्य के्षरहरुको अध्ययन अनसुधिान गनुि 
 नीमत आयोजना तथा कायिक्रिहरुको अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गनुि 
 सिकािका विमभन्न तहहरुसगँको सिधियबाट प्रभािकािी ढंगले कायिक्रि संचालन हनुे िाताििणको 

मसजिना गनुि 

1२.४.िणनीमत 

 आमथिक विकास, सािान्जक विकास, भौमतक पूिाििाि, जलस्रोत तथा उजाि साथै खमनज व्यिस्थापन 
लगायत विमभन्न  विषयगत के्षरको उत्पादन ि व्यिसायको संिचना, ढाँचा तथा प्रविमििा रुपाधतिण 
गनुिपने विषयहरुका लामग तथ्यपिक नीमत, सझुाि तथा प्रस्तािहरु मसफारिस गने 

 योजनाको विकास तथा कायािधियको के्षरिा हनुे अनसुधिान तथा अध्ययनिा प्रोत्साहन तथा सहजीकिण  
गने,लाभ लागत लगायतका विविि विश्लषेणको आिाििा आयोजना बैंक मनिािण गने 



187 

 

 अध्ययन, अनसुधिान तथा तथ्यपिक नीमत मनिािण प्रवक्रया अिलम्िन 

 प्रदेशको विकाससम्िधिी नीमत, योजना कायिक्रि तथा आयोजनाको कायािधियनको अिस्था ि प्रमतफल 
तथा प्रभािको प्रभािकािी अनगुिन तथा िूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गने तथा प्रदेश सिकािका विमभन्न 
मनकायहरुिा लागू गिी संस्थागत गिाउन े

 िूल्याङ्कनका िापदण्ड तयाि गिी प्राथमिकता प्राप्त कायिक्रि तथा आयोजनाहरुको प्रभाि िूल्याङ्कन गने ि 
त्यसको आिाििा नीमत तथा कायािधियको तहिा गनुिपने सिुािका सम्िधििा सझुाि ददन े

 प्रदेश ि स्थानीय तहको विकास सम्िधिी नीमत तथा योजना तजुििा ि कायािधियनिा सिधिय सहयोग 
गने 

1२.५. कायिक्षरे 

प्रदेश योजना आयोगका कायिक्षेर देहाय बिोन्जि िहेका छन ्

 दीघिकालीन सोच,तथ्यपिक नीमत तथा योजना तजुििा, 
 अनगुिन तथा िूल्याङकन, 
 तहगत सिधिय, 
 अध्ययन,अनसुधिान तथा अधिेषण गिी प्रदेश सिकािलाई आिश्यकता अनसुाि सल्लाह,सझुाि ि सहयोग 

प्रदान गने। 

1२.६. काननुी तथा नीमतगत धयिस्था 

प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायिसंचालन) आदेश,2074 जािी गिी प्रदेश योजना आयोग गठन भएको 
हो।प्रदेश सिकािको आ.ि.2075/76 नीमत तथा कायिक्रिको बुदँा नं.16 िा प्रदेश योजना आयोग गठन भई 
प्रदेशको आिमिक योजना बनाउने कायििा वक्रयाशील िहने मबषय उल्लेख छ। 

12.७ संगठन संिचना ि जनशन्ि विििण 
प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायि सञ्चालन) आदेश,2074 ििोन्जि प्रदेश योजना आयोगिा िाननीय 
िखु्यिधरीज्यूको अध्यक्षतािा देहाय ििोन्जिका पदामिकािीहरु एिि ्कििचािीहरु िहने व्यिस्था छ । 
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12.७.1 संगठन संिचना  
 

प्रदेश योजना आयोगको संगठन संिचना देहाय अनसुाि िहेको छ । 

न्चर नं.-1 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

उपाध्यक्ष 

िाननीय िखु्यिधरी 
अध्यक्ष 

प्रिखु सन्चि 

स्थायी आिन्धरत सदस्य 

सदस्यहरु 

(बढीिा ४ जना) 

प्रदेश सन्चि,आमथिक िामिला 
तथा योजना िधरालय 

सदस्य 
 

प्रदेश सन्चि, िखु्यिधरी तथा 
िन्धरपरिषद्को कायािलय 

       सदस्य-सन्चि 

प्रशासकीय प्रिखु 
अमिकृत निौ/दशौं(प्र./सा.प्र.)-1 

सहायक प्रशासकीय प्रिखु 
अमिकृत सातौं/आठौं (प्र./सा.प्र.)-1 

 

प्रशासन तथा बैठक शाखा 
सहायक पाँचौ/अ.छैठौं(प्र/सा.प्र) 

हलकुा सिािी चालक-2 
कायािलय सहयोगी-2 

 

आमथिक प्रशासन शाखा 
लेखापाल 
पाँचौं/अ.छैठौं(प्र/लेखा)-१ 

विकास धयिस्थापन तथा सिधिय शाखा 
सहायक पाँचौं/अ.छैठौं(प्र/सा.प्र)-१ 
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तामलका नं.-१२.१ दिबधदी ि पदपूमतिको अिस्था 
क्र.
स. 

पद सेिा सिूह शे्रणी/तह 
कुल 
दिबधदी  

पदपूमति 

संख्या 

रिि 

 

कैवफयत 

१ प्रशासकीय प्रिखु प्रशासन सा.प्र. अ. निौ/दशौं १ 1 0  

२ सहायक प्र.प्रिखु प्रशासन सा.प्र. अ.सातौं/आठौं 1 1 0  

३ सहायक  प्रशासन सा. प्र. पाँचौ/अ.छैठौं 2 2 0  

4 सह-लेखापाल प्रशासन लेखा पाँचौ/अ.छैठौं १ 1 0  

5 ह.स.चा.   शे्रणीविहीन 2 2 0 2 जना किाि 

6 का.स.   शे्रणीविहीन 2 1 १ 1 जना किाि 

 

जम्िा 
9 9 9 

 

श्रोतः प्रदेश योजना आयोग   

 

१२.८ आमथिक िषि २०७६/७७ फागनु िसाधतसम्ि सम्पादन भएका िहत्िपूणि कायिहरु 

(क) "लनु्म्बनी प्रादेन्शक अस्पताल सिुाि सझुाि उच्चस्तिीय समिमत" गठन भई अस्पतालको अल्पकालीन 
सिुािको लामग प्रािन्म्भक प्रमतिेदन प्रदेश सिकाििा पेश गरिएको छ । दीघिकालीन सिुािको लामग गरुुयोजना 
मनिािण प्रदेश सिकािसिक्ष पेश गरिएको छ।आगािी ददनिा सोही गरुुयोजना अनसुािको DPR तयाि गने गिी 
अस्पतालको काि अन्घ बढाइँदै छ । 

(ख) ददगो विकास लक्ष्यको आिाि तथ्याङ्क प्रकाशनः संयिु िाष्ट्र संघ विकास कायिक्रि (UNDP)को आमथिक 
सहयोगिा ददगो विकास लक्ष्यको आिाि तथ्याङ्क (SDG Base Line Report) तयाि गिी प्रकाशन गनुिका 
साथै साििजमनकीकिण गरिएको छ । 

(ग) पूिाििाि विकास प्रामिकिणः यस प्रदेशको सिग्र भौमतक पूिाििि विकासको लामग पूिाििाि विकास प्रामिकिण 
स्थापनाका गने कायिको लामग प्रदेश योजना आयोगबाट िस्यौदा तयािी गिी प्रदेश सिकाििािा प्रामिकिण 
गठन तथा सञ्चालनको आदेश स्िीकृत भई उि प्रामिकिण गठन गरिएको छ । 

(घ) विकासिा सिधियका लामग प्रदेशिा  कायिित गैससहरुसगँ अधतिवक्रयाः प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश नं. 5 
मभर वक्रयाशील गैि सिकािी तथा अधतिावष्ट्रय गैि सिकािी संस्थाहरुसँग प्रदेश सिकािले मलएका लक्ष्य 
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तथा उद्देश्यहरुलाई पूिा गनि प्रदेश सिकािसँग सिधिय गिी आफ्ना कायिक्रिहरु सञ्चालन गनि अनिुोि गदै 
विमभन्न छलफल, गोष्ठी तथा अधतिवक्रयाहरु सञ्चालन गिेको छ ।िावष्ट्रय तथा अधतिावष्ट्रय गैससहरुसगँ 
भएको छलफल तथा अधतिवक्रयाको मिमत देहाय ििोन्जि िहेको छ । 

 UNDP नेपालको आमथिक तथा प्राविमिक सहयोगिा तयाि गरिएको ददगो विकास आिाि तथ्याङ्क 
प्रमतिेदन (SDG's Base Line Report) मिमत 2076 साउन 10 गते िाननीय िखु्यिधरी शंकि 
पोखिेलज्यूिािा साििजमनक गरिएको । 

 UNICEF नेपालले सन ्2019/20 िा प्रदेशमभर सञ्चालन गने कायिक्रिहरुको बािेिा मिमत 2076 
साउन 21 गते साििजमनकीकिण गिेको । 

 प्रदेशमभर कायिके्षर भएका गैससहरुसँग िाननीय िखु्यिधरीज्यूको सिपुन्स्थमतिा मिमत 2076 साउन 
29 गते छलफल तथा अधतिवक्रया गरिएको । 

(ङ) मिर िाष्ट्र चीनको मसचआुन प्राधतसगँ भमगनी सम्िधि स्थापनािा आयोगको सहभामगताः जनिादी गणतधर 
चीनको मसचिुान प्राधतसँग प्रदेश नं. 5 सिकािको भमगनी सम्िधि स्थापना कायििा आयोगका सदस्य 
डा.मबष्ण ुप्रसाद गौतिले मिमत 2076 आन्श्वन िवहनािा िाननीय िखु्यिधरीज्यूको नेततृ्ििा सो प्राधतको 
भ्रिण गिी प्रदेश सिकािको उि कायििा सहयोग गनुिभएको छ । 

(च) िापदण्ड मनिािणः  

 चाल ुआ.ि.2076/77 िा प्रदेश योजना आयोगले "बहिुषीय आयोजना स्िीकृमत तथा ठेक्का बधदोिस्त 
सम्िधिी िापदण्ड,2076" मनिािण गिी प्रदेश सिकािबाट स्िीकृत भैसकेको छ ि उि िापदणड 
ििोन्जि बहिुषीय आयोजनाहरुको स्िीकृमत ददने काि सरुु भएको छ । हालसम्ि 11 (एघाि) िटा 
परियोजना तथा कायिक्रिको स्िीकृमत प्रदान गरिसवकएको छ । 

 मनन्ित िापदण्डिा आिारित िहेि िारै प्रदेश गौििका आयोजना छनोट ि कायािधियन गनिका लामग 
प्रदेश योजना आयोगले "प्रदेश गौििका आयोजना मनिाििण सम्िधिी िापदण्ड,2076" तयाि गिेको 
छ।उि िापदण्ड िन्धरपरिषद्को बैठकले पारित गिेको छ। 

 (छ) लनु्म्बनी प्रादेन्शक अस्पतालको गरुुयोजनाः  

 लनु्म्बनी प्रादेन्शक अस्पताललाई विन्शष्टीकृत अस्पतालको रुपिा विकास गनि गरुुयोजना तयािीको लामग 
पिािशिदाता (Consultant) सगँ सम्झौता भई गरुुयोजनाको काि अगामड बढीसकेको छ । 
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(ज) परियोजना बैंकः 

 योजनािा आिारित िहेि प्रदेशको विकास गदै प्रदेशको सिवृर्द् ि जनताको खसुी हामसल गनिको लामग 
रूपाधतिणकािी तथा प्रमतफलिखुी आयोजनाहरू छनोट गिी कायािधियन गदै लैजानपुने हधुछ। प्रथि 
आिमिक योजनाले तय गिेका लक्ष्यहरू हामसल गनिका लामग प्रदेशिा गनुिपने कुल लगानीको करिब 
६२% लगानी मनजी के्षरबाट हनुे अनिुान गरिएको छ । सन ् 2030 सम्ििा ददगो विकासका 
लक्ष्यहरु सिेत हामसल गनिका लामग प्रदेश सिकािलाई उपलव्ि सीमित वित्तीय स्रोतलाई प्रभािकािी 
वहसाबले लगानी गनुि िाछनीय हधुछ । प्रदेश सिकािले कृवष, उद्योग ि पयिटनलाई प्रदेश सिवृर्द्को 
आिािको रुपिा मलएको छ भने यी आिािहरुको परिचालन गनिको लामग भौमतक पूिाििािको 
विकासलाई िहत्िपूणि िणनीमतको रुपिा मलइएको छ । यी लगायत योजनाबर्द् विकासको िाध्यििािा 
िानिीय आिश्यकताहरु पूिा गनिको लामग विपद् व्यिस्थापन तथा िाताििणको संिक्षण गदै गणुस्तिीय 
सेिाप्रिाह गने िणनीमतहरु मलइएको छ ।  

 प्रदेश योजना आयोग अधतगित ५ जना प्रविमिकहरुको सेिा किाि गिी एक परियोजना बैंक कायिदल 
बनाएि परियोजना बैंक मनिािणका लामग पूिि सम्भाव्यता अध्ययन शरुु गरिएको छ। 20 िटा 
परियोजनाको प्रमतिेदन तयाि गने लक्ष्य िान्खएकोिा ५ िटाको सम्पन्न भइसकेको छ।बधदा            
बधदीको कािण परियोजना बैंकको काििा ठूलो असि गिेको छ तापमन अनलाईन िाध्यिको प्रयोग गदै 
प्रमतिेदनहरु मनिािणको काि जािी छ।यस आ.ि.को अधत्यसम्ि १० िटा परियोजनाको प्रमतिेदन तयाि 
हनुे अपेक्षा छ। 

(झ) स्थानीय तहहरुको आिमिक योजना मनिािणः 

 प्रदेशमभरका स्थानीय तहहरुको आिमिक योजना मनिािणिा सहयोग गने उद्देश्यले मिमत 2076 साल 
िंसीि िवहनािा ्यठुान न्जल्लाका आिमिक योजना मनिािण नगिेका स्थानीय तहहरुसँग 1 (एक) ददन े
अधतिवक्रया कायिक्रि गरिएको मथयो। ितििानको अिस्था देन्खने तथ्याङ्क नै आिमिक योजनाको िखु्य 
आिाि भएकाले मिमत 2076 साल पसु 22 ि 23 गते दाङको भालिुाङिा िोल्पा, दाङ, ्यठुान, 
बाँके ि बददियाका स्थानीय तहहरुसँग, मिमत 2076 साल पसु 25 ि 26 गते बटुिलिा रुपधदेही, 
कवपलिस्त ु ि निलपिासी पन्ििका स्थानीय तहहरुसगँ, मिमत 2076 साल पसु 27 ि 28 गते 
गलु्िीको रिडीिा पाल्पा, गलु्िी, अघािखाँची ि रुकुि पूििका स्थानीय तहहरुसँग  संघीय िामिला तथा 
सािाधय प्रशासन िधरालयबाट विकास गरिएको तथ्याङ्क संकलनिा प्रयोग हनु ेAPP सम्िधिी 2/2 ददन े
अमभिखुीकिण कायिक्रि सञ्चालन गरिएको छ । उि अमभिखुीकिण कायिक्रिले स्थानीय तहहरुलाई 
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तथ्याङ्क संकलन सम्िधिी कायि ि आिमिक योजना मनिािण कायििा सहयोग पगु्न जान ेअपेक्षा प्रदेश 
योजना आयोगले मलएको छ । 

(ञ) Wash Plan ि खानपेानी संकल्प कायियोजना: 

 प्रदेश योजना आयोगले अन्घ सािेको अििािणालाई िूति रुप ददन प्रदेश सिधिय परिषदिा तथा विमभन्न 
तहिा पटकपटक छलफल, अधतिवक्रया गरिएको ि हाल १०९ स्थानीय तहहरुको Wash Plan को 
Field Data Collection सम्बन्धित कायि भइिहेको छ। 

(ट) अनगुिन तथा िूल्याङकन: 

 प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश सिकािबाट गत आ.ि.2075/76 िा सञ्चालन गिेका आयोजनाहरुको 
अनगुिन तथा सपुरििेक्षणको कायिको शरुुिात गिेको छ । अनगुिन गरिएका स्थानहरुको विििण यस 
प्रकाि िहेको छ । 

 उपाध्यक्षज्यूको नेततृ्ििा पाल्पाको रिधदीकोट गाउँपामलकाले गत आ.ि.2075/76 िा सञ्चालन गिेको 
प्रदेश सिकािको सशति अनदुानबाट सञ्चालन गिेका बहउुद्देश्यीय सभाहल ि खेल िैदान आयोजनाको 
अनगुिन मिमत 2076 साल िंमसि िवहनािा गरिएको । 

 प्रदेश योजना आयोगका सदस्यज्यूहरु डा.मबष्ण ु प्रसाद गौति ि श्री पषु्पा भसुाल (लईुटेल) लगायत 
आयोगका कििचािीहरुको संयिु टोलीबाट दाङ, ्यठुान ि िोल्पा न्जल्लाका केही स्थानहरुिा गत 
आ.ि.2075/76 िा प्रदेश सिकािका िधरालयहरुिािा सञ्चालन गरिएका पूिाििाि मनिािणअधतगित 
सडक मनिािण ि कृवष सम्िधिी आयोगजनाहरु अधतगित स्िाटि कृवष गाउँ सम्िधिी आयोजनाहरुको 
अनगुिन गरिएको छ भन ेआगािी ददनिा सञ्चालन गरिने केही योजनाहरु (सौयि उजाि उत्पादन, पयिटन 
विकासिा सहयोग पगु्ने केही आयोजनाहरु) को लामग स्थान अिलोकनको कायि सिेत सम्पन्न गरिएको 
छ । 

 प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.मबष्ण ु प्रसाद गौतिको नेततृ्ििा  प्रविमिकहरुको टोलीले सेखमुनया 
ताल कवपलिस्तकुो मसंचाई योजना (चाल)ु तथा कवपल अधतिािष्टय व्यापारिक केधरको पूििसम्भाव्यता 
अध्ययनको प्रमतिेदन, िोल्पा-्यूठानिा गई त्यहाँको मभंग्री बजािको शहिी विकास सम्भािना सम्बधिी 
अध्ययनको प्रमतिेदन बझुाएको छ। 

 प्रदेश योजना आयोगका सदस्यज्यूहरु डा. मबष्ण ु प्रसाद गौति ि श्री पषु्पा भसुाल (लईुटेल) लगायत 
प्राविमिक टोलीले पाल्पाको िािपूिको भौगोमलक अध्ययन तथा वहल स्टेशनको लामग उपयिु स्थानको 
सम्भािना अध्ययन तथा पाल्पाकै िाददको कृवष सम्भािनाको अध्ययन गिी प्रमतिेदन बझुाएको छ। 

 यस्तै िेिै अध्ययनहरुको प्रमतिेदन तयािीका क्रििा िहेका छन।् 
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(ठ) अधय कायिहरुः  

 विद्यतु प्रामिकिण ि उजाि तथा जलस्रोत िधरालय, AEPC सँग अधतिवक्रया तथा प्रदेश योजना आयोगबाट 
प्रस्ततुीकिण भएको । 

 दाङको दंगीशिण गाउँपामलकाबाट पेश हनु आएको थारु साँस्कृमतक संग्रहालय सम्िधिी DPRको 
विषयिा िाग गरिएको िाय प्रमतवक्रया ददइएको  । 

  िािपिु-कपिुकोट सडक अधतगित ्यठुानको मभङ्ग्री-दाखाक्िाडी सडक खण्डको DPRसम्िधििा भौमतक 
पूिाििाि विकास िधरालयबाट िाग गरिएकोिाआयोगबाट िाय प्रदान गरिएको । 

 बटुिल-भैिहिा आसपासका सडक करिडोि सम्िधिी अधतिवक्रया कायिक्रि GIZसँगको सहकायििा मिमत 
2076 साल पसु 24 गते सम्पन्न भएको । 

 िावष्ट्रय योजना आयोगसँग सबै प्रदेशका योजना आयोगहरुसँग सिधिय तथा अधतिवक्रया कायिक्रि 
गरिएको । 

 नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI)िािा आयोन्जत "पूिाििाि विकास सम्िेलन" िा परियोजनाहरुको प्रस्ताि तथा 
स्टलिाखी प्रदशिनीिा सहभामगता जनाएको । 

 प्रदेशका सबै िधरालयहरुका प्रििाहरुसँग हिेक िवहनाको ८ गते मनयमित छलफल गने कायिको 
थालनी गरिएको । 

 मिमत 2076 साल साउनदेन्ख प्रदेश योजना आयोगले िामसक योजना बलेुवटनको प्रकाशन गनि थालनी 
गिेको । 

12.९ काननु मनिािणको अिस्था 

आ.ि. २०७६/७७ को यस आयोगसगँ सम्िन्धित विषयिा कानून मनिािणको अिस्था: 
 प्रदेश अनगुिन तथा िूल्याङकन ददग्दशिन-2075 

 बहिुषीय आयोजना स्िीकृमत तथा ठेक्का सम्बधिी िापदण्ड,2076 
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तामलका नं. १२.२ स्िीकृत िावषिक कायिक्रिको प्रगमत विििण ि असाि िसाधतसम्िको अनिुान       
         (रु. हजाििा) 

क्र 

स. 
कायिक्रि/वक्रयाकलाप 

िावषिक लक्ष्य 
दोश्रो चौिामसक सम्िको 

प्रगमत 
असाि िसाधतसम्िको अनिुान 
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कायिशाला। 
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श्रोतः प्रदेश योजना आयोग   

 

तामलका नं.- १२.३ आमथिक िषि २०७6/७7 िा विमनयोन्जत बजेट तथा २०७6 फागनु िसाधतसम्िको वित्तीय 
प्रगमत ि २०७७ असाि िसाधतसम्िको खचिको अनिुान  

 

श्रोतः प्रदेश योजना आयोग   

 

१२.१० विकास आयोजना तथा कायिक्रिहरुबाट मसन्जित िोजगािी विििणः 
यस आयोगले सञ्चालन गने विकासे आयोजना नभएकोले िोजगािीको विििण नभएको । 
 

ब.उ.शी.नं. बजेट 
शीषिक 

विमनयोन्जत  

बजेट 
फागनु िसाधत  

सम्िको खचि 
प्रमतशत असाि िसाधतसम्िको  

अनिुामनत खचि % 

 चाल ु 15000 5081.568 33.88% 50 
 पुजँीगत 5000 686.247 13.72% 100 
 जम्िा 20000 5767 47.59%  
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1२.११ सिस्या तथा चनुौतीहरु 

चनुौती तथा अिसिहरु 

प्रदेश योजना आयोगको आिश्यकता अनसुािको दिबधदी तथा संगठन संिचना नभएकोले सो अनसुािको दिबधदी 
तथा जनशन्ि प्राप्त गनि चनुौतीको रुपिा िहेको छ भने प्रदेशको विकास ि सिवृर्द्को लामग आिश्यक 
अध्ययन,विश्लषेण ि अनगुिन अनसुधिान गदै प्रदेशका सम्पूणि िधरालय,कायािलय तथा मनकायहरुलाई 
सिधिय,सहजीकिण ि िागिमनदेशन गिी प्रदेश सिकािका नीमत कायिक्रि बजेट तथा विकासका गमतविमिलाई 
व्यिन्स्थत ि प्रभािकािी बनाउने अिसि छ। 

1२.१२ सिस्या सिािानका लामग चामलएका कदिहरु 

 कििचािी व्यिस्थापनका लामग िखु्यिधरी तथा िधरीपरिषद्को कायािलयिा आग्रह गरिएको, 
 आगािी आ.ि.िा प्रदेश योजना आयोगका कािकाििाही अझ व्यिन्स्थत ि प्रभािकािी बनाउन विमभन्न 

िापदण्ड ि कायिविमि तयाि गरिएको छ। 

1२.१२ आगािी कायिददशा 

 परियोजनाहरुको व्यिन्स्थत अध्ययन गनिका लामग परियोजना बैकको मनिािण गिी कायि भइिहेको, 
 चौिामसक प्रगमत सिीक्षा हालसम्ि िखु्यिधरी तथा िन्धरपरिषद्को कायािलयिािा भइिहेकोिा आगािी 

आ.ि.देन्ख प्रदेश योजना आयोगिािा सम्पन्न गने कायिक्रि तय भएको, 
 प्रदेशलाई मडन्जटल प्रदेशको ददशािा अन्घ बढाउन सूचना प्रविमि प्रमतष्ठानसँग सहकायि ि सिधिय गने, 
 स्नातकोत्ति अध्ययनित छारछाराहरुको लामग शोि अनसुधिान िृन्त्त(प्रदेश विकाससगँ सम्बन्धित 

शीषिकहरुिा)रु.1 लाख छारिृन्त्त प्रदान गने, 
 GIS प्रणाली स्थापना ि संचालन गने, 

1२.१४ मनष्कषि 

प्रदेश योजना आयोग आ.ि. 2075/76 सम्ि अलग्गै मनकायको रुपिा नभई िखु्यिधरी तथा 
िन्धरपरिषद्को कायािलयको एउटा ईकाइको रुपिा िहेको मथयो । गत आ.ि.2076/77 िा प्रदेश 
योजना आयोग (गठन तथा कायि सञ्चालन) आदेश, 2074 को दोस्रो संशोिन पमछ अलग्गै सन्चिालयको  
स्थापना हनु पगेुको हो ि प्रदेश योजना आयोग भखििै िार संस्थागत हनुे कायि भएको छ । गत आ.ि.िा 
आयोगले स्थानीय तहको आिमिक योजना मनिािणिा सहयोग पयुािउने उद्देश्यले आिमिक योजना मनिािण 
सम्बधिी तामलि सञ्चालन गिेको मथयो जसिा ६८ िटा पामलका सहभागी भएका मथए।यस्तै प्रदेशका 
परियोजनाहरु व्यिन्स्थत ि प्रभािकािी होस ्भने्न उद्देश्यले परियोजना बैंक मनिािण भई यससम्बधिी कायि 
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अगामड बढीिहेको छ।आगािी आ.ि.2077/78 देन्ख आयोगको काि काििाही अझ प्रभािकािी एिं दक्ष 
भई प्रदेश सिकािको "सिरृ्द् प्रदेश,खसुी जनता" को सोच पूिा गनि सहयोग पगु्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रदेशको सिग्र आमथिक अनशुासन कायि गिी प्रदेश सिकािले गने खचि जटुाउन स्रोत व्यिस्थापन गने 
िखु्य न्जम्िेिािी िहेको यस िधरालयले स्थापना कालदेन्ख आफ्नो भमूिका मनिािह गदै आएको छ । हाल 
सम्ि आ.ि. २०७४/7५ को आनं्शक तथा आ.ि. २०७५/7६ ि आ.ि. २०७६/7७ सिेत गिी 
तीनिटा बजेट तजुििा गिी प्रदेश संसदिा पेश गिी स्िीकृत गिाइसकेको छ । विषयतग िधरालयहरुलाई 
बजेट कायािधियनिा सहजीकिण गनुिका साथै नेपाल सिकािबाट प्राप्त हनुे अनदुान तथा िाजस्ि बाँडफाँट ि 
प्रदेश सिकािको तफि बाट स्थानीय तहहरुिा अनदुान हस्ताधतिणसिेत गदै आएको छ । प्रदेश ि स्थानीय 
तहको साझा अमिकािको सूचीिा िहेको िाजस्ि संकलन ि सोको बाँडफाँटको व्यिस्थापन सिेत गने 
गिेको छ । विषयगत िधरालयहरुका विमभन्न बजेट कायािधियन इकाइहरुको स्थापना भई साविकको 
भधदा पुजँीगत खचि बढ्दो क्रििा िहेको छ | यसका साथै अनदुान व्यिस्थापन ि िाजस्ि बाँडफाँट तथा 
बजेट कायािधियन सम्बधििा सिय सियिा स्थानीय तहहरुसँगको सिधिय ि सहकायिले प्रदेश ि स्थानीय 
तहहरुबीचको सम्बधि थप प्रगाढ बधदै गएको छ । प्रदेशको सिग्र विकासको लामग स्रोत सािन 
व्यिस्थापनका साथै विषयगत िधरालयहरुको पुजँीगत खचििा बढोत्तिीका िाध्यिबाट सिरृ्द् प्रदेश सखुी 
जनताको दीघिकालीन लक्ष्य हामसल गने ददशािा आयोग वक्रयाशील िहँदै आएको छ । 
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परिच्छेद-१३ 
मनष्कषि ि सझुाि 

१३.१ मनष्कषि 

नेपालको संवििानले परिकल्पना गिेको संघीय शासन प्रणालीको अििािणा अनसुाि देशको सधतमुलत, 
सिधयावयक ि रतु विकासको लामग प्रदेश तहका सिकािको िहत्िपूणि भमूिका िहेको छ । तीन तहबीचको 
सिधिय, सहकारिता ि सहअन्स्तत्िका आिाििा विकास मनिािण ि सेिा प्रिाह गने िहत्िपूणि भमूिका िहेको 
प्रदेश तहिा यस अिमिसम्ि आइपगु्दा संगठन संिचना तथा काननु मनिािण, कििचािी सिायोजन लगायतका 
काि सम्पन्न भएका छन ्। प्रदेशको प्रथि पञ्चिषीय आिमिक योजना तजुििा भएको छ | ददगो विकासका 
लक्ष्यहरुको आधतरिकीकिण भएको छ । प्रदेश सिकािले प्रस्ततु गने िावषिक नीमत कायिक्रि तथा बजेट 
लगायतबाट प्रदेशले गनुिपने कािको स्पष्ट िागिदशिन प्राप्त भएको छ । 

आमथिक िषि 2076/77 को िावषिक स्िीकृत बजेट तथा कायिक्रिहरूको पूणि कायािधियनको लामग 
िधरालयहरु मनिधति प्रयासित िहेका छन । हाल सम्ििा विमनयोन्जत बजेटिध्ये चालतुफि  32.10 प्रमतशत ि 
पुजँीगततफि  30.54 प्रमतशत िकि खचि भइसकेको छ ।सिग्रिा प्रदेशको हालसम्ििा 31.31 प्रमतशत िकि 
खचि भइसकेको छ भने गत आ.ि.को सोही अिमििा चालतुफि  13.33 प्रमतशत ि पुजँीगततफि  18.05 
प्रमतशत िकि खचि भई प्रदेशको 15.11 प्रमतशत िहेको मथयो । यस आमथिक िषि 2076/77 िा अन्घल्लो 
आमथिक िषि 207५/7६ को  सोही अिमिको तलुनािा 16.20 प्रमतशतले बढी िहनलेु प्रदेशको कायिसम्पादन 
थप प्रभािकारिता आएको देन्खधछ । पुजँीगत खचििा अपेन्क्षत लक्ष्य हामसल गनि तथा खचि प्रणालीिा िृवर्द् गनि 
बहिुषीय आयोजना छनोट गिी कायािधियन प्रणाली थामलएको ि सोको लामग बहिुषीय आयोजना स्िीकृमत तथा 
ठेक्का सम्िधिी िापदण्ड,  2076 सिेत प्रदेश सिकािबाट स्िीकृत भई कायािधियनिा आइसकेको छ । दोस्रो 
चौिामसक सम्ििा िेिै कायिक्रिहरूको अन्ख्तयािी प्रदान गरिएको छ । प्रदेश सिकािबाट सम्पादन हनु े
कायिलाई सूचना प्रविमििैरी बनाउने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चाि प्रविमि प्रमतष्ठान स्थापना भइसकेको छ ।यसले 
प्रदेशको सेिा प्रिाह ि विकास मनिािणका कायिहरुलाइ थप सिलीकृत गनुिका साथै सिय ि लागतिा सिेत किी 
आउने अपेक्षा गरिएको छ ।  

ति यस प्रदेशिा विकास मनिािण ि सेिा प्रिाहिा विमभन्न सिस्याहरु नदेन्खएका पमन होइनन ्। जसले गदाि  
आमथिक िषि २०७६/७७ को दोस्रो चौिामसकसम्िको भौमतक एिि ्वित्तीय प्रगमत मनिािरित लक्ष्य अनरुुप हनु 
नसकेको देन्खधछ । विशेषतः दिबधदी अनसुािको जनशन्ि उपलधि हनु नसक्न ुि भखििै स्थापना भएको प्रदेश 
लोक सेिा आयोग कििचािी पदपूमति सम्बधिी नीमतगत तथा संिचनागत तयािी चिणिै िहेकोले सो मनकायबाट 
स्िीकृत संगठन संिचना ि दिबधदी अनसुािको जनशन्िको पदपूमतिका कायिहरु अगामड बढ्न सकेका छैनन ्। 
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तहगत सिकाि ि अधतििधरालयका बीचिा सिधियको किीले गदाि आयोजना तथा कायिक्रिबीच  दोहोिोपना 
िहन,ु साझा अमिकािको विषयिा संघीय सिकािबाट काननु नबधदा प्रदेशले आफ्ना सबै काननु मनिािण गनि 
नसक्न,ु कििचािीिा दक्षता एिि ्प्राविमिक ज्ञानको अभाि, कायािधियन गनि नसवकने एिि ्िहत्िकांक्षी आयोजना 
तथा कायिक्रििा बजेट विमनयोजन हनु ु प्रादेन्शक तथ्याङ्कहरु पूणि रुपिा अद्यािमिक हनु नसकेको, प्रदेशको 
आफ्नो स्रोतको अभाि लगायतका सिस्याका कािण अपेन्क्षत उपलन्धि हामसल हनु नसकेको यथाथि हाम्रो साि ु
िहेको छ ।  

१३.2 सझुाि 

िामथ उल्लेख गरिएका सिस्याहरुको सिािान गिी अपेन्क्षत उपलन्धि हामसल गनि प्रदेश सिकािका मनकायहरु ि 
सो मनकायिा कायिित जनशन्ि वक्रयाशील िहेका छन ् । कुशल िाजनीमतक नेततृ्ि ि सक्षि तथा सबल 
प्रशासमनक संिचना नै यस प्रदेशको सबैभधदा सिल पक्ष तथा अिसिको रुपिा िहेको छ । प्रदेशका सबै 
स्थानीय तहहरुसिेत सेिा प्रिाह ि विकास मनिािणका कायििा अहोिार खवटिहेका छन ्भने प्रदेश ि स्थानीय 
तहहरुबीच असल सम्बधि स्थावपत हनु पगेुको छ । यस प्रदेशिा विकास साझेदाि संस्था तथा गैि सिकािी 
क्षेर को सहयोगको सम्भािना सिेत िहेको छ  । यस अिसिलाई उच्चति प्रयोग गिी प्रदेशको वहत अनकुुल 
परिचालन गनि आिश्यक देन्खधछ । यसका साथै यस प्रमतिेदनिा उल्लेख गरिएका सिस्याहरु सिािानाथि 
मनम्नानसुािका सझुािहरु अिलम्बन गनि आिश्यक देन्खएको छ ।  

 तीन तहबीचको सिधियको आिाििा िार आयोजना तथा कायिक्रि मनिाििण गने,  

 बजेट तजुििा गदाि स्पष्ट कायिक्रि तथा आयोजना पवहचान गनुिपने,  

 अधतििधरालयगत ि िहाशाखागत सिधिय बढाउनपुने,   

 संघीय तहको काननुहरु मनिािणको लामग आिश्यक पहल गने 

 आिश्यक काननु तथा कायिविमिहरु सियिै मनिािण गने,  
 प्रदेश लोक सेिा आयोगबाट कििचािीको पदपूमति गने प्रकृयालाई अगामड बढाउनपुने,  
 संगठनको आिश्यकता ि कििचािीिा िहेको क्षिताबीचको किी पवहचान गिी कििचािीलाई उपयिु 

तामलि ददन,े  

 सूचना प्रविमिको विकास ि प्रयोग बढाउने,  

 स्रोतको अभाि पूमति गनि प्रदेश तहले िाजस्िको दायिा बढाउने, 
 तथ्यपिक ि कायािधियनयोग्य आयोजना तथा कायिक्रि तजुििाका लामग विषयगत िधरालय तथा 

िातहतका मनकायहरुको विमनयोजन दक्षता अमभिृवर्द् गनुि पने । 


