
  

 

 

 

आर्थिक वर्ि २०७८/७9 को 

मन्त्रालयगत दोस्रो चौमार्िकिम्मको प्रगर्त 
वववरण 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश िरकार 

लमु्म्िनी प्रदेश 

आर्थिक मार्मला तथा िहकारी मन्त्रालय 

मकुाम : िटुवल, नेपाल 

२०७९ 



  

दईु शब्द 

नेपालले िंघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रको अभ्याि गनि थालेको पााँच वर्ि भन्त्दा िढी अवर्ि 
भैिकेको छ। यि क्रममा िंघको अर्तररक्त प्रदेश र स्थानीय तहहरु पर्न क्रमशः अम्स्तत्वमा आए। यी 
तीनै तहको म्िम्मेवारी तथा अर्िकार िंवविानले नै तोवकददएको छ। यी म्िम्मेवारी परुा गनि र आफ्नो 
अर्िकार क्रमशः प्रयोग गने कुरामा प्रदेश िरकारहरु वक्रयाशील हुाँदै आएका छन।् 

यिै िमोम्िम लमु्म्िनी प्रदेश िरकार गठन भएपर्छ आर्थिक वर्िको २०७४/७५ को आमं्शक र 
त्यि पर्छका ििै आर्थिक वर्िमा पूणि ििेट तयार गरी चार आर्थिक वर्िको ििेट र्नमािण तथा 
कायािन्त्वयन भैिकेको छ भन ेहामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को ििेट र्नमािणमा िवुटरहेका छौँ। 

नेपालको िंवविानको िारा २०७ को उपिारा (२) मा प्रत्येक आर्थिक वर्िको वावर्िक अनमुान 
प्रदेश िभा िमक्ष पेश गदाि अम्घल्लो आर्थिक वर्िमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खचिको रकम र 
िो खचि अनिुारको लक्ष्य हार्िल भए नभएको वववरण पर्न िाथै पेश गनुिपने व्यवस्था रहेको छ। िोही 
िमोम्िम चाल ुआर्थिक वर्िको आठ मवहनाको प्रर्तवेदन आगामी आर्थिक वर्िको वावर्िक अनमुानिाँगै पेश 
गने गरी तयार भएको छ। 

यि प्रर्तवेदनमा मखु्यतया प्रत्येक मन्त्रालय तथा प्रदेशस्तररय र्नकायहरुको पररचय, उद्देश्य, 
रणनीर्त, कायिक्षरे, ववद्यमान नीर्तगत तथा काननुी व्यवस्था, िंगठनात्मक िंरचना, आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ को अिार मिान्त्त िम्मको यथाथि खचि वववरण, चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को फागनु 
मिान्त्तिम्मको यथाथि खचि र प्रदेश िम्ित कोर्मा प्राप्त भएको आम्दानीको वववरणका िाथै चाल ुआर्थिक 
वर्िको अिार मिान्त्तिम्मको अनमुार्नत खचि िमावेश गररएको छ। यिको अर्तररक्त स्थानीय तहलाई 
गएको ववत्त हस्तान्त्तरणको म्स्थर्त र प्रदेश िरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ि गराउने अनदुानका 
योिना/आयोिनाको वववरण तथा त्यिको प्रभावकाररताको ववर्य िमेत िमीक्षा गररएको छ। 

अन्त्तमा चाल ु आर्थिक वर्िमा ििेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा आवश्यक र्नदेशनिवहत 
वातावरण र्िििना गररददन ेमा. मखु्यमन्त्री श्री कुल प्रिाद के.िी. प्रर्त हाददिक आभार व्यक्त गनि चाहन्त्छु। 
िाथै यि कायिमा र्नरन्त्तर लार्ग रहन ेििै कमिचारीहरु तथा िहिीकरण गने िनप्रर्तर्नर्िहरुलाई ववशेर् 
िन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु। 

यो प्रर्तवेदन प्रदेश िरकारको आर्थिक अवस्था र ििेट तथा कायिक्रमको िारेमा चािो राख्न े
ििैलाई उपयोगी हनुछे। प्रर्तवेदन तयारीमा नतेतृ्व गने यि मन्त्रालयका िम्चव लगायत यि कायिमा 
िंलग्न ििै कमिचारीलाई िन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु। 

मा. कृष्णध्वि खड्का 
आर्थिक मार्मला तथा िहकारी मन्त्री 

 
 
 
 

 



  

मेरो भनु्न 

आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/८० को आय-व्यय अनमुान पेश गदाि चाल ुआर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ को आठ मवहनाको प्रगर्त पेश गनुिपने काननुी व्यवस्था िमोम्िम हरेक आर्थिक 
वर्िमा आठ मवहनाको मन्त्रालयगत प्रगर्त वववरण तयार गने कायि लमु्म्िनी प्रदेशमा शरुुदेम्ख नै 
हुाँदै आएको देम्खन्त्छ। िोही िमोम्िम आगामी आर्थिक वर्िको आय-व्ययको अनमुान अथाित ्
ििेटिाँगै पेश गने गरी चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को मन्त्रालयगत प्रगर्त वववरण तयार 
गररएको छ। 

ििेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा ववगत वर्िको तलुनामा केही ििुार भएको भए तापर्न 
लक्ष्यको तलुनामा उपलम्ब्ि त्यर्त िन्त्तोर्िनक भने छैन। अझै पर्न िेरैििो मन्त्रालयको प्रगर्त 
५० प्रर्तशत भन्त्दा कम रहेको अवस्था छ। खाि गरी आर्थिक वर्िको शरुुदेम्ख नै ििेट 
कायािन्त्वयनमा लार्ग नपने र अम्न्त्तमर्तर दौडिपु गने, ििेट माग वा प्रस्ताव गदाि आवश्यक भन्त्दा 
वढी नै माग्ने, िाथै कर्तपय कायिक्रमको आवश्यकता¸ औम्चत्य र कायािन्त्वयनको तौर तररका 
(Modality) ववचारै नगरी केवल ििेटमा िमावेश गने प्रवृर्त वढी म्िम्मेवार देम्खन्त्छ भने केही 
हदिम्म मन्त्रालयका प्रशािर्नक नेततृ्वमा हनुे र्छटो र्छटो िरुवाले पर्न गम्भीर अिर पारेको 
छ। 

प्रदेशको ििेट तथा कायिक्रमको आठ मवहनाको म्स्थर्तलाई ऐनामा िस्तै छलिङ्ग देख्न 
िवकने तस्वीरको रुपमा मैले यो प्रर्तवेदनलाई र्लएको छु। यिमा Text, Content, Format  को 
वहिावले थप ििुारका ठाउाँहरु नभएका होइनन ् तर उपलब्ि िमय र िनशम्क्तको किीमा 
छोड्दा यो प्रर्तवेदनलाई नराम्रो मान्न र्मल्दैन। यि प्रर्तवेदनले पवहलो कुरा त िंवैिार्नक र 
काननुी आवश्यकता परुा गरेको छ भन ेदोस्रो कुरा लमु्म्िनी प्रदेशको आर्थिक अवस्था, ििेट तथा 
कायिक्रम कायािन्त्वयनको म्स्थर्त आददका ववर्यमा रुम्च राख्न ेििैलाई एउटा राम्रो िन्त्दभि िामग्री 
हनुे ववश्वाि र्लएको छु। यि प्रर्तवेदन तयार गने कायिमा िंलग्न यि मन्त्रालय र प्रदेश 
िरकारका अन्त्य ििै मन्त्रालय/र्नकाय/िम्चवालय/आयोग/कायािलयका कमिचारीहरुलाई िन्त्यवाद 
ददन चाहन्त्छु।  

 

नरेन्त्र कुमार राना  

िम्चव 



I 
  

कायिकारी िाराशं 

नेपालको िंवविानको िारा 207 तथा प्रदेश आर्थिक कायिववर्ि ऐन, 2074 को दफा 13 वमोम्िम 
आर्थिक मार्मला तथा िहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको लमु्म्िनी प्रदेशको आर्थिक वर्ि 207८/०7९ 
को दोस्रो चौमार्िक अवर्ििम्मको ििेट तथा कायिक्रमगत प्रगर्तको िारांशगत वववरण यि प्रकार रहेको 
छ। 

१.    ििेट र खचििाँग िम्िम्न्त्ित वववरण 

• आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को लार्ग प्रदेश िरकारको कुल ििेट रू. ४० अिि ९५ करोड 
९७ लाखमध्ये िम्ित कोर्मार्थ व्ययभार हनु े रकम रू. ९९ लाख ४० हिार र प्रदेश 
ववर्नयोिन ऐन िमोम्िम खचि हनु ेरकम रू. ४० अिि ९४ करोड ९७ लाख ६० हिार रहेको 
छ। 

• ववर्नयोम्ित रकममध्ये चाल ुआ.व. २०७८/०७९ को फागनु मिान्त्तिम्म चालतुफि  रू. ५ अिि 
४२ करोड ६५ लाख ५२ हिार र पुाँिीगततफि  रू. ५ अिि ३९ करोड ५३ लाख १७ हिार 
गरी िम्मा रू. १० अिि ८२ करोड 18 लाख ६९ हिार खचि भएको छ। िनु ववर्नयोम्ित 
ििेटको चालतुफि  २९.३५ प्रर्तशत, पुाँिीगततफि  २४.०१ प्रर्तशत गरी  औित िम्मा २६.४२ 
प्रर्तशत खचि भएको देम्खन्त्छ। 

• गत आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को िोही अवर्िमा कुल ििेटको चालतुफि  ३७.७८ प्रर्तशत, 

पुाँिीगततफि  ३३.३५ प्रर्तशत गरी कुल ििेटको औित िम्मा ३६.४६ प्रर्तशत रहेको 
र्थयो।यिरी गत आर्थिक वर्िको उक्त अवर्िको खचिको तलुनामा यि आर्थिक वर्िमा चालतुफि  
८.४३ प्रर्तशत पुाँिीगततफि  ९.४३ प्रर्तशत  र िम्मा १०.०४ प्रर्तशतले ििेट खचि कम रहेको 
छ। 

म्चर १: गत आ.व. २०७७/७८ तथा चाल ुआ.व. २०७८/७९ को ििेट खचिको तलुनात्मक वववरण  
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II 
  

 गत आर्थिक वर्ि २०७७/0७८ मा नेपाल िरकारिाट प्राप्त अनदुान रकम अन्त्तगित खचि नभई 
वचत भएको िशतितफि  रू. २ अिि ७३ लाख ८५ हिार, ववशरे् अनदुानतफि  रु. १७ करोड ९१ 
लाख 96 हिार र िमपरुक अनदुानतफि  रु. १६ करोड ४० लाख ९५ हिार गरी िम्मा रु. २ 
अिि ३५ करोड ६ लाख ७७ हिार चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/0७९ मा िंघीय िम्ित कोर्मा 
वफताि गररएको छ। 

 चाल ु आ.व. २०७८/0७९ को फागनु मिान्त्तिम्ममा मन्त्रालयहरूमा ववर्नयोम्ित ििेटमा 
ििैभन्त्दा िढी स्वास््य, िनिंख्या तथा पररवार कल्याण मन्त्रालयले प्राप्त ििेटको ४३.३७ 
प्रर्तशत खचि गरेको छ। 

 

 

म्चर नं. २: ववर्नयोम्ित ििेट मार्थको खचि वववरण 

  (चाल ुआ.व.को दोस्रो चौमार्िक िम्मको)   
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२.  स्रोत पररचालनिाँग िम्िम्न्त्ित वववरण 

• नेपालको िंवविान तथा अन्त्तर-िरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनरुूप िवारी िािन कर,  

घरिग्गा रम्िषे्ट्रशन शलु्क, मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर र नदीिन्त्य पदाथिको र्िक्रीिाट प्राप्त शलु्क 
प्रदेश र स्थानीय तहको िाझा अर्िकारको के्षरको रूपमा उल्लेख गरेको छ।कृवर् आयमा लाग्न े
कर प्रदेशको एकल अर्िकारर्भर पदिछ। 

• आर्थिक वर्ि २०७८/0७९ को फागनु मिान्त्तिम्ममा िंघीय िरकारिाट रािस्व िााँडफााँट 
अन्त्तगित रू. ५ अिि ३८ करोड ९८ लाख ३० हिार प्राप्त भएको छ। अनदुान तफि  ववत्तीय 
िमानीकरण अनदुान वापत रू. ४ अिि १ करोड २८ लाख 50 हिार र िशति अनदुान वापत रू. 
४ अिि ११ करोड ०६ लाख २३ हिार प्राप्त गरी िम्मा रू. १३ अिि ५१ करोड ३३ लाख ३ 
हिार रकम प्राप्त भएको छ। 

• स्थानीय तहिाट रािश् व िााँडफााँट अन्त्तगित रु ८५ करोड २३ लाख ४० हिार प्राप्त भएको छ। 

• प्रदेशको आन्त्तररक आयतफि  िवारी िािन करतफि  रु. १ अवि १३ करोड ५१ लाख ४८ हिार, 
स्थानीय तहिाट अनदुान वफताि भएको रकम रु. ८९ करोड १२ लाख २ हिार र प्रदेशको अन्त्य 
आन्त्तररक रािश्व अन्त्तगित ९४ करोड ४४ लाख २१ हिार रकम गरी रु. २ अवि ९७ करोड 
०७ लाख ७१ हिार रकम िङ्कलन भएको छ।  

• यिरी िंघीय िरकार र स्थानीयतहवाट प्राप्त रकम तथा प्रदेशको आन्त्तररक आयवाट प्राप्त रकम 
गरी कुल १७ अवि ३३ करोड ६४ लाख ६७ हिार तथा  गत आ.व.को वचत रकम रु. ४ अवि 
७० करोड ४२ लाख  ३६ हिार रकम िवहत चाल ुआ.व. को दोस्रो चौमार्िकिम्म रु. २२ अवि 
०४ करोड ०७ लाख ०३ हिार प्रदेश िंम्चत कोर्मा िम्मा भएको छ। 

• गत आर्थिक वर्ि २०७७/0७८ को फागनु मिान्त्तिम्ममा िोही प्रकारका रािस्व िााँडफााँट(िंघ र 
स्थानीय तह), ववत्तीय िमानीकरण अनदुान, िशति अनदुान, ववशरे् अनदुान, िमपरुक अनदुान र प्रदेश 
अन्त्तगितका र्नकायहरुिाट गरी िम्मा रकम रु. १७ अिि ४३ करोड ३२ लाख १७ हिार तथा 
आ.व. २०७६/0७७ को वचत रकम ८ अिि ३८ करोड ७ लाख ४३ हिार गरी २५ अिि ८१ 
करोड ३९ लाख ६१ हिार रकम प्रदेश िम्ित कोर्मा िम्मा भएको र्थयो। 

• प्रदेश िरकारको एकल अर्िकारको के्षर अन्त्तगित कृवर् आयमा कर लगाउन िक्न े प्राविान 
रहेकोमा प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८ ले िो करको दर िमेत र्निािरण गरेको र उक्त कर 
व्यविायीहरुले स्वेम्छछक रुपमा िझुाउन िक्ने व्यवस्था भए िमोम्िम यि आर्थिक वर्ि 
२०७८/0७९ को फागनु मिान्त्तिम्म रु. ५७,७६०/- िङ्कलन भएको छ। 
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३.    ववत्तीय िंघीयता कायािन्त्वयन िम्िन्त्िी वववरण 

• चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/0७९ मा यि प्रदेशर्भरका स्थानीय तहको लार्ग ववत्तीय िमानीकरण 
अनदुान वापत रु. ७० करोड, िशति अनदुान वापत रु. १ अवि २८ करोड ७३ लाख ९६ हिार 
िमपूरक अनदुान वापत रु. १ अवि ८५ करोड ५० लाख र ववशेर् अनदुानवापत रु. १ अवि 
गरी िम्मा रू. ४ अवि ८४ करोड २३ लाख ९६ हिार ववर्नयोिन गररएको छ। 

• चाल ु आर्थिक वर्िमा स्थानीय तहमा ववर्नयोम्ित ििेटको िीमार्भर रही स्थानीय तहहरुको 
प्रस्तावका आिारमा िमपूरक अनदुानतफि  १०९ वटा स्थानीय तहका ४59 वटा आयोिना 
स्वीकृत भई स्थानीय तहहरुमाफि त ्कायािन्त्वयन भइरहेका छन।् 

• स्थानीय तहमा ववत्त हस्तान्त्तरण अन्त्तगित चाल ु आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को फागनु 
मिान्त्तिम्ममा ववत्तीय िमानीकरण अनदुान रू. ५२ करोड ५० लाख, िमपरुक अनदुान रु. ९२ 
करोड ६४ लाख ५१ हिार, ववशेर् अनदुान रु. ३४ करोड ७० लाख र िशति अनदुान वापत 
रु. ६४ करोड ३६ लाख ९८ हिार गरी िम्मा रू. २ अिि ४४ करोड २१ लाख ४९ हिार 
र्नकािा भएको छ। 

४.    अन्त्य नीर्तगत/कायिक्रमगत प्रगर्तको वववरण 

• प्रदेश िभा िम्चवालयको नयााँ भवन दाङ्गमा र्नमािण गनि ५ करोड ५० लाख स्रोत िरु्नम्ितता 
प्रदान गररएको,  

• मध्यमकालीन खचि िंरचना प्रणाली (MTEF), िमपूरक तथा ववशेर् अनदुान व्यवस्थापन िूचना 
प्रणाली (CS grants) यि मन्त्रालयले र प्रदेश पररयोिना िैंक व्यवस्थापन िूचना प्रणाली (PPBMIS) 
प्रदेश योिना आयोगवाट िंचालनको लार्ग स्वीकृत भै कायािन्त्वयनको प्रवक्रयामा रहेको, 

• िमपूरक अनदुान व्यवस्थापन कायि ववर्ि,२०७८ स्वीकृत भई एकीकृत ववितुीय प्रणालीमा 
आिाररत वनाइएको, 

• िन पैदावारको ववक्री ववतरण प्रदेश िम्न्त्चत कोर्मा रू. ८ करोड िम्मा भएको , 

• १२ वटा पार्लकामा १२० हेक्टर के्षरमा लहरेवपपल, मिला र र्ििौको १ लाख ९३ हिार 
ववरुवा रोपण भएको , 

• रूकुम-पूवि, रोल्पा र प्यठुानमा १७००० दााँते-ओखर रोपण कायि िम्पन्न भइिकेको , 

• पूवाििार ववकाि प्रार्िकरण दाङले रार्प्त गाउाँपार्लका, दाङ, मा र्नमािण गरररहेको प्रदेश िभा भवन 
र्नमािणमा िमन्त्वयात्मक कायि गरेको , 

• िभा र िर्मर्तहरुको र्गर्तववर्ि िमेट्ने रेर्डयो कायिक्रम उत्पादन  भई प्रिारण भएको , 
• िभा र िर्मर्तहरुको गर्तववर्ि िमेट्ने वटभी कायिक्रम प्रदेश िभा िेरोफेरो कायिक्रम उत्पादन 

गरी प्रिारण गररएको , 

• E-polling mobile app software प्रणाली र्नमािण तथा िंचालन, 
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• प्रदेश र्निामती िेवा अन्त्तरगत नेपाल वन िेवा िनरल फरेवष्ट्र िमूह तह वववहन वन रक्षक पदको 
लार्ग र्लम्खत पररक्षा िमेतिाट अन्त्तवाितािका लार्ग छनौट भएका 149 िना उम्मेदवारहरुको 
अन्त्तवािताि िंचालन गरी 106 िना उम्मेदवारहरुलाई स्थायी र्नयमु्क्तको लार्ग मखु्यमन्त्री तथा 
मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय, लमु्म्िनी प्रदेशमा र्िफाररश गररएको , 

• प्रदेश र्निामती िेवा अन्त्तगित नेपाल प्रशािन िेवा, िामान्त्य प्रशािन िमूह, िहायक स्तर पाचौ 
तह, िहायक पाचौं पदको लार्ग र्लम्खत पररक्षाको नर्तिा प्रकाशन गरी र्लम्खत पररक्षािाट 
अन्त्तरवातािका लार्ग छनौट भएका 14 िना उम्मेदवारहरुको  कम्प्यटुर र्िप पररक्षण पररक्षा 
तथा अन्त्तरवाताि िंचालन गरी 6 िना उम्मेदवारहरुलाई स्थायी र्नयमु्क्तको लार्ग  मखु्यमन्त्री 
तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय लमु्म्िनी प्रदेशमा र्िफाररश गररएको, 

•  मखु्यमन्त्री शैम्क्षक ििुार कायिक्रम १०९ वटै स्थानीय तहमा िन्त्चालनमा ल्याइएको, 

• पयिटन प्रवर्द्िनमाफि त ्दक्ष तथा अदक्ष िनशम्क्तहरुलाई र्िम्िित रोिगारीको वववरण: 
कररि २७९४२५ ददनको रोिगारी र्िििना भएको , 

• िााँस्कृर्तक ग्रामको िम्भाव्यता अध्ययन िम्पन्न गरी ववस्ततृ अध्ययन हुाँदै गरेको, 

• नयााँ िडक ट्रयाक र्नमािण कायि 22 वक.मी मा भएको, िडक ववस्तार 115 वक.मी भएको, 
िडक ग्राभेल गने कायि १15 वक.मी मा भएको, िडक कालोपरे गने कायि 75 वक.मी मा 
भएको, कल्भटि/कििे 250 वटा र्नमािण भएको, पक्की नाला र्नमािण 90 वक.मी लम्वाइमा 
भएको, १7 वटा िडक पूल र्नमािण भएको, ५ वटा झोलङु्गे पूल र्नमािण भएको, 

• िडकको र्नयर्मत ममित गनि िडक हेराल ुराखी ७५० िनालाई प्रत्यक्ष रोिगारी ददइएको, 

• दाङको भालवुाङ देम्ख लमवहिम्म र्भ.एम.एि. प्रववर्िमा आिाररत र्ि.र्ि.वट.र्भ. िडान कायि 
िम्पन्न गररएको तथा रुपन्त्देहीको िैनामैना देम्ख िालझण्डी िम्म र्भ.एम.एि. प्रववर्िमा आिाररत 
र्ि.र्ि.वट.र्भ. िडान कायिका लार्ग िोलपर आव्हान गररएको, 

• द्वन्त्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरुको लमु्म्िनी प्रादेम्शक अस्पतालमा उपचार व्यवस्था 
र्मलाइएको, 

• लमु्म्िनी प्रादेम्शक अस्पतालमा क्याथ ल्याव िंचालन, 

• प्रादेम्शक तथा स्थार्नय तहका स्वास््य िंस्थाहरुका लार्ग ३४ वटा प्यािेन्त्ट मोर्नटर,  
३२ वटा एक्िरे मेशीन, ३४ वटा इर्िम्ि मेम्शन, ४ वटा र्डफर्िलेटर, ३३ वटा पोटेिल 
USG मेम्शन लगायतको खररद कायि िम्पन्न, 

• प्रदेशमा हालिम्म ३४९५००० (८८%) िनाले कोर्भड १९ र्िरुद्घको पणुिमारा खोप 
प्राप्त गरेका, 



VI 
  

• ग्रार्मण अल्ट्रािाउण्डको लार्ग ३३ वटा पोटेवल य.ुएि.िी मेशीन खररद िम्पन्न, 
• ७५९.५ हे. िर्मनमा थप र्िंचाइ िवुविा पगेुको, १७१४ हे. िर्मनको र्िंचाइ िंरचना 

िदुृढीकरण गरेको, १६१ हे. िर्मन उकाि भएको, तट्िन्त्ििाट २५५१ घर तथा ४९६ हे. 
खेर्तयोग्य िर्मन िरुम्क्षत भएको, 

• ििै म्िल्लामा वाम्णज्य विार  अनगुमन  कायि िंचालन भएको र ८९ पटक विार अनगुमन भै 
रु. ४८५०६१ मलु्य िरावरको अखाद्य िमान नष्ट गरर रु. ६९६८०  िररवाना गररएको, 

• प्रदेश अन्त्ततिग र्नकायहरुिाट यि अवर्िमा लघ,ु घरेल ुतथा िाना उद्योग गरी िम्मा ९९६६ 
वटा उद्योग दताि भएका र िो िाट ३७७६६ िनामा रोिगारी र्िििना भएको, 

• यि अवर्िमा अन्त्तरगत र्नकायहरुिाट 4416  वटा वाम्णज्य फमिहरु दताि भएका, 

• कोर्भड 19 तथा घरेल ु वहंिा ववरुर्द्को मवहला िचेताना कायिक्रम अन्त्तगित 6 वटा िचेतना 
कायिक्रम िम्पन्न भएको, 

• स्माटि कृवर् गाउाँ कायिक्रमिाट हालिम्म कररि ७५०० घरिरुी िमेटी ११६ वटा गाउाँहरुमा 
एकीकृत मोडल िवहतको कायिक्रम िंचालन भैरहेको, 

• श्रम तथा रोिगार व्यवस्थापन कायिक्रम अन्त्तगित २५ स्थानीय तहमा ३ मवहने तार्लम र १८ 
स्थानीय तहमा १ मवहने तार्लम िंचालन भइिरहेको, 

• यातायात व्यवस्था िेवा कायािलय नवलपरािी पम्िम (ि.ि.ुप) र कवपलवस्त ुकायािलय स्थापना 
गररएको, 

• म्शक्षाको प्रवर्द्िन र ववकाि आयोिनाहरुिाट १७१ िना स्वयमिेवकहरु रोिगार भएका‚ २० 
िना स्कुल निि‚ १२ िना खेलकूद प्रम्शक्षकहरुले रोिगारी प्राप्त गरेका , 

• िामाम्िक ववकाि र्डर्भिन कायािलयहरुको पवुाििारहरुको र्नमािण गदाि मोटामोटी रुपमा 
१०००० मार्निलाई िर्िभरको लार्ग रोिगारी ददइएको र प्राववर्िक तथा व्याविावयक तार्लम 
पररर्द माफि त ८००० भन्त्दा िढीलाई तार्लम ददई स्वरोिगार िन्न िहयोग। 

 

५. लमु्म्िनी प्रदेशको अथितन्त्र 

केन्त्रीय त्याङ्क ववभागले िावििर्नक गरेको चाल ुआ.व. २०७८/0७९ को अम्घल्ला ९ मवहनािम्मका 
आर्थिक के्षरहरुिाँग िम्िम्न्त्ित आकंडा तथा िूचनाहरुको आिारमा तयार गररएका अनमुार्नत त्याङ्क 
अनिुार रावष्ट्रय वावर्िक कुल गाहिस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा कररि रु. ४८ खिि ५२ अिि अनमुान 
गररएको छ। कुल गाहिस्थ उत्पादनको िवृर्द् दर चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/०७९मा  रावष्टय तहमा 
उपभोक्ताको मूल्यमा ५.८ प्रर्तशत अनमुान गररएको छ। 

यि आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा यि लमु्म्िनी प्रदेशको कुल गाहिस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा 
कररि रु. ६ खिि ८५ अिि अनमुान गररएको छ गत आर्थिक वर्िका िंशोर्ित अनमुान कररि रु. ६ खिि 
४ अिि रहेको देम्खन्त्छ।गत आर्थिक वर्िमा रावष्टय तहमा कुल गाहिस्थ उत्पादनको १४.१ प्रर्तशत वहस्िा 
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ओगटेको यि प्रदेशले यि आ.व.मा पर्न िोही प्रर्तशत नै योगदान पयुािउने अनमुान गररएको छ।यिै 
गरी गत आ.व.मा कुल गाहिस्थ उत्पादनको िवृर्द् दर ४.१ प्रर्तशत र्थयो भने यि वर्िमा ििुार आई 
५.४ प्रर्तशत हनुे अनमुान गररएको छ।कुल गाहिस्थ उत्पादनमा ििैभन्त्दा िवढ योगदान २९.४ प्रर्तशतले 
कृवर् के्षरको छ भने ििैभन्त्दा कम योगदान ०.४ प्रर्तशतले प्रशािर्नक िहयोगी िेवा के्षरको रहेको छ। 

 

 

 ववगत तीन आर्थिक वर्िको आर्थिक ववृर्द् दर प्रदेश अनिुार  (प्रचर्लत मूल्यमा)              (प्रर्तशतमा) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(स्रोत: केन्त्रीय त्यांक ववभाग, २०७८) 

 
 
 
 
 

 
(स्रोत: केन्त्रीय त्यांक ववभाग, २०७८) 
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तार्लका : आ.व. २०७८/०७९ मा लमु्म्िनी प्रदेशको कुल गाहिस्थ उत्पादनमा आर्थिक वक्रयाकलापहरुको 
औद्योर्गक वगीकरण अनिुारको योगदान 

(प्रर्तशतमा) 

औद्योर्गक वगीकरण २०७६/७७ २०७७/७८
R 

२०७८/७९
P 

कृवर्, वन तथा मत्स्यपालन ३०.७ ३०.५ २९.४ 
खानी तथा उत्खनन ् ०.७ ०.७ ०.७ 
उद्योग ५.८ ६.२ ६.४ 
ववद्यतु, ग्यााँि, वाफ तथा एयरकम्न्त्डिन आपरु्ति ०.६ ०.६ ०.६ 
पानी ववतरण (ढल र्नकाि,फोहर व्यवस्थापनतथा उपचार कृयाकलापहरु) ०.८ ०.७ ०.७ 
र्नमािण ७.७ ७.३ ७.६ 
थोक तथा खरुा व्यापार, मोटर र मोटरिाइकल ममित १०.७ ११.४ ११.७ 
यातायात तथा भण्डारण ५.५ ५.७ ६.३ 
होटल तथा रेषु्टरेन्त्ट १.२ १.३ १.४ 
िूचना तथा िंचार  २.५ २.५ २.३ 
ववत्तीयतथा िीमा कृयाकलापहरु ५.३ ५.४ ५.३ 
ररयलस्टेट वक्रयाकलापहरु ४.९ ४.७ ४.६ 
व्यविावयक, वैज्ञार्नक तथा प्राववर्िककृयाकलापहरु  ०.६ ०.६ ०.६ 
प्रशािर्नक तथा िामाम्िक कृयाकलापहरु ०.४ ०.४ ०.४ 
िावििर्नक प्रशािन र रक्षा, अर्नवायि िामदुावयक िरुक्षा ९.६ ९.३ ९.२ 
म्शक्षा १०.५ १०.१ १०.१ 
स्वास््य र िामाम्िक कायि, अन्त्य िेवा िम्िन्त्िी कृयाकलापहरु २.१ २.१ २.१ 
कला, मनोरञ्जन र अन्त्य कृयाकलापहरु तथा घरायिी कामकाि, 
घरायिी प्रयोिनका लार्ग उत्पाददत वस्त ु ०.५ ०.५ ०.५ 
 िम्मा १००.० १००.० १००.० 
R= Revised / P= Preliminary (स्रोत: केन्त्रीय त्यांक ववभाग, २०७९) 
 

६.    प्रदेशको मखु्य र्िर्यके्षरगत प्रगती र तलुना 
१. आर्थिक क्षरे 

 

क) कृवर्ः 
आर्थिक वर्ि २०७८/0७९ मा िान िालीको रावष्ट्रय कुल उत्पादनको लमु्म्िनी प्रदेशमा १९.४८ प्रर्तशत 
हनुे अनमुान रहेको छ। त्यस्तै, मकै, गहुाँ, कोदो, िौ र फापरको उत्पादन अंश क्रमश १४.७६, 
२४.८६, ४.०४, ११.१७ र २४.७२ प्रर्तशत रहने अनमुान छ । 

तार्लका: चाल ुआर्थिक वर्िमा प्रमखु खाद्यान्न िालीको प्रदेशगत उत्पादन अनपुात 
िाली/प्रदेश िान मकै गहुाँ कोदो िौ फापर 

प्रदेश नं.१ २४.६३ २९.६३ ६.८७ २७.८१ ५.९२ १९.२२ 

मिेि २७.०२ ५.८२ २९.१४ ०.४९ ०.५३ ०.० 

िागमती ९.९० २२.४२ ८.०९ २०.८१ ७.९७ २५.३२ 
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गण्डकी ७.९२ १४.९५ ४.६२ ३२.४५ ९.८५ १५.२० 

लमु्म्िनी १९.४८ १४.७६ २४.८६ ४.०४ ११.१७ २४.७२ 

कणािली २.४४ ८.०५ ९.११ ७.६२ ४१.५७ १४.५९ 

िदूुरपम्िम ८.६१ ४.३८ १७.३२ ६.७८ २२.९८ ०.९५ 

कुल 
उत्पादन# 

५१३०६२५ ३१०६३९७ २१४४५६८ ३३९४६२ ३२१५६ १९२९० 

स्रोत:आर्थिक िवेक्षण, २०७८                               # मेवट्रक टनमा 
ख) वनः 
लमु्म्िनी प्रदेशको कुल के्षरफ़लको ४३.७२ प्रर्तशत वन के्षरले ढाकेको छ । यि प्रदेशका ९ स्थानीय 
तहमा वन के्षर रहेको छैन। स्थानीय तहहरूमा गााँउपार्लकाको तलुनामा िमग्रमा नगरपार्लकाहरूमा वन 
के्षर िढी रहेको छ। र्िगत वर्िहरु देम्खनै यि प्रदेशको िनिन्त्य आय िढ्दै आएको पाइन्त्छ। प्रदेशको 
आन्त्तररक आयको िर्लयो खम्िाको रूपमा िन क्षेरलाई स्थावपत गने गरी िन क्षरेको ववकाि र प्रवर्द्िन 
गने उद्देश्य अनरुूप वावर्िक ििेट तथा कायिक्रमहरुमा िन के्षरमा ठूलो लगानी गररएको छ।  
 

ग) उद्योग क्षरेः 
आर्थिक िवेक्षण, २०७८ अनिुार आर्थिक वर्ि २०७८/0७९को फागनुिम्म उद्योगमा भएको लगानीको 
आिारमा लमु्म्िनी प्रदेशको ििै भन्त्दा िढी लगानी िागमती, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशमा रहेको भए 
तापर्न उद्योग िंख्या, रोिगारी र उद्योग दतािको आिारमा िागमती पछी लमु्म्िनीको उछच वृवर्द् भएको 
छ। लघ,ु घरेल ु तथा िाना उद्योग ििैभन्त्दा िढी िागमती प्रदेशमा ३२.० प्रर्तशत र दोस्रो लमु्म्िनी 
प्रदेशमा नै दताि भएको पाइन्त्छ। घोर्णा भएका १०५ औद्योर्गक ग्राममध्ये २०७८ फागनुिम्म लमु्म्िनी 
प्रदेशमा २० रहेका छन भने केवह थप औद्योर्गक ग्रामको िम्भाव्यता अध्ययनको पूवि तयारी िम्पन्न 
भएको छ।  

तार्लका: लघ,ु घरेल ुतथा िाना उद्योगहरूको प्रदेशगत वववरण* 

प्रदेश 
उद्योगहरू दतािको िंख्या 
(लघ,ु घरेल ुतथा िाना) 

प्रस्ताववत 
रोिगारी(िंख्या) 

उद्योग िंख्या 
(प्रर्तशतमा) 

रोिगारी 
(प्रर्तशतमा) 

प्रदेश नं.१ ७६०५९ ४२३७७९ १४ १४ 
मिेश ७८२०४ ४१३३२५ १४ १४ 
िागमती १७६६८९ १०५२६८७ ३२ ३५ 
गण्डकी ५९९८० २९५६१० ११ १० 
लमु्म्िनी ९४१३८ ४९३६८६ १७ १६ 
कणािली २९२४८ १३३९६५ ५ ४ 
िदूुरपम्िम ४१४५८ १९५३१७ ७ ६ 
िम्मा ५५५७७६ ३००८३६९   

स्रोतः आर्थिक िवेक्षण, २०७8/०७९  *आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ फागनुिम्म 
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घ) ऊिािमा पहुाँचः 
चाल ु 2078 फागनुिम्म यि प्रदेशका लगभग ९५ प्रर्तशत भन्त्दा िढी िनिख्यामा ववद्यतुको पहुाँच 
पगेुको छ। ववद्यतु उत्पादनको दृवष्टले भने यो प्रदेशको उत्पादन क्षमता अरू केवह प्रदेशको तलुनामा कम 
रहेको छ ।२०७८ फागनुिम्म यि प्रदेशका १२ म्िल्ला मध्ये ६ वटामा ववद्यरु्तकरण भएको र िााँकी 
६ म्िल्लामा 2079 अिारिम्ममा ववद्यरु्त करणको कायि िम्पन्न हनुे लक्ष्य रहेको छ। (स्रोतः आर्थिक 
िवेक्षण, 2078)  

   
ङ) िडक पहुाँचः 
२०७८ फागनुिम्म प्रादेम्शक तथा स्थानीयस्तरमा कछची, खण्डम्स्मत र कालोपरे गरी रावष्ट्रय स्तरमा ६४ 
हिार ६ िय १७ वकलोर्मटर िडक पगेुकोमा लमु्म्िनी प्रदेशको अंश १४.१४ प्रर्तशत रहेको छ। 
िडक घनत्वको वहिािले िम्मा ०.४१ वक.र्म. प्रर्त वगि वक.र्म मार रहेता पर्न कालोपरे िडकको दरुी 
उल्लेख्य रूपमा ववृर्द् भइरहेको छ 

 

तार्लका: प्रादेम्शक र स्थानीय िडक िञ्जालको प्रदेशगत िडकको वववरण(वकलोर्मटर) 
 

प्रदेश िलुो/कछची ग्रावेल कालोपरे िम्मा िडक प्रदेशको अंश (प्रर्तशत) 
िडक घनत्व 

(वक.मी. प्रर्त वगि 
वक.मी) 

प्रदेश नं. १ 9695 2588 846 13129 20.32 0.51 
मिेश  2742 2874 386 6002 9.29 0.62 
िागमती  11845 2765 1391 16001 24.76 0.79 
गण्डकी 9632 1258 680 11570 17.91 0.54 
लमु्म्िनी 5468 2739 932 9139 14.14 0.41 
कणािली 3002 209 90 3301 5.11 0.12 
िदूुरपम्िम 4057 1196 222 5475 8.47 0.27 
िम्मा 46441 13629 4547 64617 100.०० 0.44 

स्रोत : आर्थिक िवेक्षण, २०७८/०७९ 

२. िामाम्िक क्षरे 

क) म्शक्षा: 
यि प्रदेशमा देशभरका ववद्यालय िंख्याको १६.४ प्रर्तशत ववद्यालय रहेका छन।् यि प्रदेशको माध्यर्मक 
तहको खदु भनाि दर ५३ प्रर्तशत रहेकोमा आिारभतू तहमा भने िो दर ९७ प्रर्तशत भन्त्दा िढी रहेको 
छ।रावष्ट्रयस्तरको प्रदेशगत तलुनालाई हेदाि आिारभतू तह (कक्षा १-५) को खदु भनाि दर ििैभन्त्दा िढी 
कणािली प्रदेश र ििैभन्त्दा कम मिेश प्रदेशमा रहेको छ।आिारभतू तह (कक्षा ६-८)को खदु भनाि दर 
ििैभन्त्दा िढी िदूुरपम्िम प्रदेश र कणािली प्रदेशमा रहेकोमा ििैभन्त्दा कम प्रदेश नं. १ मा रहेको छ। 
माध्यर्मक तह कक्षा (कक्षा ९-१२) को खदु भनाि दर ििैभन्त्दा िढी िागमती प्रदेशमा र ििैभन्त्दा कम 
मिेश प्रदेशमा रहेको छ।  
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ख) स्वास््य क्षरे: 

आर्थिक वर्ि 2078/079 फागनुिम्म यि प्रदेशका अस्पतालहरुिाट अन्त्तरङ्ग, िवहरङ्ग तथा आकम्स्मक 
िेवा र्लनेको िंख्या गत वर्ि कोर्भडको कारणले केवह कम भए तापर्न चाल ुआ. ि. मा उल्लेख्य वृवर्द् 
भएको त्याङ्क छ । तलुनात्मक रूपमा ववहरङ्ग र आकम्स्मक िेवा र्लनेको िंख्या केवह घटीिढी रहे ता 
पर्न िमग्र पररवतिनको अवस्था ििै प्रदेशमा एकै प्रकारको  रहेको छ।(स्रोत: आर्थिक िवेक्षण, २०७८) 
 

ग) मवहला, िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक: 
आर्थिक वर्ि 2075/076 देम्ख 2078/0७९ फागनुिम्म राष्ट्रपर्त मवहला उत्थान कायिक्रम अन्त्तगित 
िमेवटएका ववर्भन्न प्रदेशका दगुिम तथा पहाडी के्षरका ३३५ गभिवती तथा ितु्केरी मवहलालाई हवाई 
उर्द्ार गररएकोमा यि प्रदेशको िंख्या ििैभन्त्दा न्त्यून (७ िना) रहेको छ। (स्रोत: आर्थिक िवेक्षण, 
२०७८) 
 

घ) लैवङ्गक उत्तरदायी ििेट: 

आर्थिक वर्ि २०७७/0७८ मा प्रत्यक्ष लैवङ्गक उत्तरदायी ििेट ववर्नयोिन गदाि यि प्रदेशले गत आ.व. 
को तलुनामा उल्लेख्य ववृर्द् गरेको छ। अन्त्य प्रदेशको तलुनामा िो वृवर्द् अझै न्त्यून नै रहेको 
देम्खन्त्छ।यिै गरी आर्थिक वर्ि 2078/079 मा ििैभन्त्दा िवढ गण्डकी प्रदेशले 58.22 प्रर्तशत र 
ििैभन्त्दा कम िागमती प्रदेशले 27.85 प्रर्तशत ववर्नयोिन गरेको छ। 

 

तार्लका: प्रदेशगत ििेटमा लैवङ्गक उत्तरदायी ििेटको अंश (प्रर्तशत) 

प्रदेश 
प्रत्यक्ष लैवङ्गक उत्तरदायी ििेट  

आर्थिक वर्ि 2077/78 आर्थिक वर्ि 2078/79 
प्रदेश नं.१   14.72 29.62 
मिेश 40.06 51.40 
िागमती   23.74 27.85 
गण्डकी 54.27 58.22 
लमु्म्िनी  21.46 38.60 
कणािली 36.90 42.41 
िदूुरपम्िम 47.43 51.58 

(स्रोतःआर्थिक िवेक्षण, २०७८/०७९) 
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पररछछेद-१ 
पररचय 

प्रदेशको आर्थिक मार्मला तथा िहकारी मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को आय 
व्ययको वववरण प्रदेश िभामा पेश गदाि चाल ु आ.व. २०७८/०७९ मा प्रदेशका ििै मन्त्रालयमा 
ववर्नयोिन भएको ििेट  कायािन्त्वयन तथा खचिको प्रगर्त र रािस्व िंकलनको अवस्थालाई िमेत पेश 
गनुिपने िंवैिार्नक तथा काननुी व्यवस्था रहेको छ। िोही व्यवस्था िमोम्िम आर्थिक मार्मला तथा 
िहकारी मन्त्रालयले मन्त्रालयगत प्रगर्त वववरण तयार गदै आएको छ । 

प्रस्ततु प्रर्तवेदनमा लमु्म्िनी प्रदेश िरकार अन्त्तरगतका ििै मन्त्रालय तथा र्नकायहरुको चाल ु
आ.व. २०७८/७९ मा प्रदेश िरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र ववर्नयोम्ित ििेटको आठ मवहनािम्मको 
खचि र प्रगर्त वववरण अिार मिान्त्तिम्मको ििेट खचि लक्ष्य अनिुार रािस्व िंकलनको अनमुार्नत 
वववरण रािस्व िााँडफााँट र ववत्तीय हस्तान्त्तरणको अवस्था िमेत िमावेश गररएको छ ।िाथै लक्ष्य 
िमोम्िम प्रगर्त हनु निक्नाका कारणहरु िमस्या चनुौती प्रयाि र िम्भावनालाई िमेटेर यो प्रर्तवेदन 
तयार गररएको छ। ििै मन्त्रालय तथा र्नकायहरुको िंगठन िंरचना र दरिन्त्दी अनिुार पदपूर्तिको 
अवस्था तथा प्रदेशको िमग्र आर्थिक िामाम्िक म्स्थर्तलाई पर्न यि प्रर्तवेदनले िमेटेको छ । 

प्रस्ततु प्रगर्त वववरणिाट लमु्म्िनी प्रदेशको ििेट कायािन्त्वयन तथा अिार मिान्त्तिम्म गनि िवकन े
खचिको अनमुान र रािस्व िंकलनको अवस्था िझु्न र आगामी आ.व. २०७९/८० को ििेटको आकार, 
प्राथर्मकताका क्षरेिवहत कायािन्त्वयनका नयााँ उपाय िमेत पत्ता लगाई अगार्ड िढ्न िम्िलो हनुेछ। िाथै 
यि िम्िन्त्िी कायिके्षरमा काम गने तथा िरोकार राख्न ेििैलाई उपयोगी हनुे अपेक्षा गनि िवकन्त्छ। 
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पररछछेद-२ 
प्रदेश िभा िम्चवालय  

२.१  पषृ्ठभरू्मः 
नेपालको िंवविानले नेपाल स्वतन्त्र, अववभाज्य, िाविभौमित्ता िम्पन्न, िमि र्नरपेक्ष, िमावेशी, लोकतन्त्रात्मक, 

िमािवाद उन्त्मखु, िङ्घीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी िारा ४ मा घोर्णा गरेको छ। 
यिरी िंघीयता लाग ुगरेको नेपालको िंवविानको िारा ५६ले राज्यको पनुिंरचना गने क्रममा नेपालको 
मूल िंरचना िंघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह िनाएको छ। िोही िमोम्िम िंवविानको अनिूुची 
४ मा नवलपरािी पम्िम, रूपन्त्देही, कवपलवस्त,ु पाल्पा, अघािखााँची, गलु्मी, पूवी रूकुम, रोल्पा, प्यठुान, दाङ, 

िााँके र िददिया गरी १२ वटा म्िल्लाको प्रदेश नं. ५ हाल लमु्म्िनी प्रदेशको गठन भएको छ। 

लमु्म्िनी प्रदेश नेपालका ििै ववशेर्ता िोकेको र औित त्याङ्क तथा िूचकाङ्कहरूका अनिुार िानो नेपाल 
िन्न पगेुको छ। भौगोर्लक रुपमा तराई, पहाड, वहमाल रहेको यो प्रदेश िांस्कृर्तक रुपले पर्न र्नकै 
ववववितायकु्त छ। थारु, मगर, मिेशी, ममु्स्लम र खि आयि िमदुायको िांस्कृर्तक िम्म्मश्रण र 
अन्त्तरघलुनिाट यो प्रदेश िप्तरङ्गी इन्त्रेणी िस्तै िन्न पगेुको छ। 

नेपालको मध्य भागमा वहमाल, पहाड र तराइको भभूाग िमेटेर िनेको लमु्म्िनी प्रदेश ववश्वले शाम्न्त्तका 
अग्रदतुका रुपमा म्चनकेा भगवान गौतम िरु्द् िन्त्मेको लमु्म्िनी (रुपन्त्देही), िरु्द्ले २९ वर्िको उमेर िम्म 
िीवन व्यर्तत गरेको र्तलौराकोट (कवपलवस्त)ु, एम्शयाको ििैभन्त्दा ठूलो र िनु्त्दर उपत्यका दाङ्ग, 

मनमोहक रमणीय पहाडी क्षरेहरु पाल्पा, प्यठुान, अघािखााँची र गलु्मी िाथै र्िस्ने र पथुा वहमाल रहेको 
रुकुम पूवि र िलिला पहाड रहेको रोल्पा, नेपालको अन्न भण्डार भनेर म्चर्नएका नवलपरािी, रुपन्त्देही, 
कवपलवस्त,ु दाङ्ग, िााँके, िददिया, त्यस्तै कणािली प्रदेशको मखु्य भन्त्िार नाका नेपालगंि (िााँके) र गण्डकी 
तथा लमु्म्िनी प्रदेशका मखु्य भन्त्िार नाका िनुौली (रुपन्त्देही) अर्न औद्योर्गक नगरको रुपमा स्थापना 
भैिकेको िटुवल र नेपालगंि िस्ता नेपालकै ठूला शहरहरु रहेको अर्त िनु्त्दर िनावट भएको िामाम्िक, 

िााँस्कृर्तक, ऐर्तहार्िक तथा भौगोर्लक र आर्थिक वहिावले अत्यन्त्त महत्वपूणि पयिटकीय प्रदेशको रुपमा 
रहेको छ। यि प्रदेशको दम्क्षण तफि को लामो र्िमाना भारतिाँग िोर्डएको छ भन ेपूविमा गण्डकी प्रदेश, 

पम्िममा कणािली प्रदेश र िदुरुपम्िम प्रदेश तथा उत्तरमा गण्डकी र कणािली प्रदेश रहेका छन।् 
िाववकका रुकुम र नवलपरािी म्िल्ला टुक्राइएपर्छ िनेको नवलपरािी पम्िम र रुकुम पूवि गरी १२ 
म्िल्ला यि प्रदेशमा िमेवटएका छन।् 

नेपालको िंवविानको भाग १४ मा िातै प्रदेशहरूका लार्ग एक िदनात्मक व्यवस्थावपकाको र्िर्द्ान्त्त 
अनिुार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश िभाको व्यवस्था गररएको छ। यि प्रदेशमा पर्न िंवविानको िारा १७६ 
िमोम्िम ६० प्रर्तशत पवहलो हनुलेे म्ित्न े र्नवािचन प्रणालीिाट र ४० प्रर्तशत िमानपुार्तक र्नवािचन 
प्रणालीवाट प्रदेश िभा िदस्यहरू र्नवािम्चत हनुे व्यवस्था छ। िोही िमोम्िम र्नवािचन क्षेर र्निािरण 
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िम्िन्त्िमा व्यवस्था गनि िनेको ऐन, २०७३ को दफा १२ िमोम्िम र्नवािचन आयोगले पवहलो हनु े
र्नवािम्चत हनुे प्रणालीका लार्ग र्मर्त २०७४ भार १५ गतेको नेपाल रािपरको भाग ३ खण्ड ६७ 
(अर्तररक्ताङ्क १५क) मा प्रकाम्शत िूचना अनिुार यि प्रदेशका ५२ वटा प्रदेश िभा िदस्य र्नवािम्चत हनु े
र्नवािचन क्षरेहरू र्निािरण भएको छ। लमु्म्िनी प्रदेशमा िंवविान िमोम्िमको उक्त ५२ र्िटलाई ६० 
प्रर्तशत मानी िााँकी रहेको ४० प्रर्तशत र्िटमा िमानपुार्तक र्नवािचन प्रणालीिाट र्नवािम्चत हनुे ३५ िना 
गरी िम्मा ८७ िना िदस्य रहेको प्रदेश िभा गठन भएको छ। 

प्रचर्लत िंिदीय अभ्याि अनरुूप नै प्रदेश िभाले पर्न प्रदेश स्तरमा प्रदेश िरकार गठन गने, प्रदेश 
कानूनहरूको वविेयक पाररत गने, प्रदेश िरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र ििेट पाररत गने, िरकार तथा 
िरकारी र्नकायहरूको िंिदीय र्नगरानी तथा र्नयन्त्रण िस्ता कायिहरु गदिछ। ती कायिहरु मयािददत 
रुपमा व्यवस्थापन गनि िंवविानले िारा १८२ मा िभामखु र उपिभामखुको व्यवस्था गरेको छ। 
त्यिैगरी प्रदेश िभाले आफ्नो कायि ििालन गनि, िैठकको िवु्यवस्था कायम राख्न र िर्मर्तहरूको गठन, 

काम, कारवाही र िर्मर्त िम्िन्त्िी अन्त्य ववर्य र्नयर्मत गनिका लार्ग नेपालको िंवविानको िारा १९४ 
िमोम्िम प्रदेश िभाले प्रदेश िभा र्नयमावली, २०७४ िनाएको छ। 

उक्त प्रदेश िभा र्नयमावली, २०७४ मा ववर्भन्न ववर्यगत तथा ववशरे् िर्मर्तहरु, िंिददय दलहरु 
िंरचनाहरुका िाथै िर्मर्तका िभापर्तहरू र ववपक्षी तथा ित्तापक्षका नतेा, उपनतेा, प्रमखु िचेतक, िचेतक 
िस्ता पदार्िकारीहरूको व्यवस्था छ। यिका िाथै उक्त र्नयमावलीमा िभा तथा िर्मर्तका िैठकहरूको 
कायिववर्ि, प्रश्नोत्तर, ववर्भन्न प्रस्तावहरूको कायिववर्ि, िरकार गठन ववघटनका व्यवस्था िस्ता ववर्यवस्त ु
उल्लेम्खत छन।् लमु्म्िनी प्रदेशको प्रदेश िभा र्नयमावलीको र्नयमा ६० मा मम्न्त्रपररर्द, िरकारी वा 
गैरिरकारी र्नकायको र्नणियको कुनै कारणले िम्िम्न्त्ित प्रदेशर्भर ििोिाि गने नेपाली नागररकलाई 
मकाि परेको ववर्य खलुाई कम्तीमा एक िय िना व्यम्क्तको हस्ताक्षर िवहत ददएको आवेदनपरलाई तीन 
िना िदस्यले प्रमाम्णत गरी प्रस्तावको रुपमा पेश गनि िक्न ेनयााँ र लोकताम्न्त्रक व्यवस्था गररएको छ। 

प्रदेश िभाका लार्ग आवश्यक िभा हल, ववर्यगत िर्मर्तहरू, िंिदीय दलका कायािलयहरू र पसु्तकालय 
िस्ता िंरचनाहरूको प्रभावकारी र मयािददत व्यवस्थापन गनि िम्चवायलको आवश्यकता पने हनुाले 
िंवविानको िारा १९५ ले प्रदेश िभा िम्चवालय र िम्चवको व्यवस्था गरेको छ। िोही िमोम्िम प्रदेश 
िभा िम्चवायल िम्िन्त्िी ऐन, २०७५ िनी िम्चवायलयको स्थापना तथा प्रदेश िभा िम्चवको र्नयमु्क्त 
भइिकेको छ। तत्कालीन अवस्थामा िंघीय िरकारको िामान्त्य प्रशािन मन्त्रालयले पठाएको दरिन्त्दी 
तेररि िमोम्िम यि िम्चवालयमा िम्चवको नेततृ्वमा ३६ िना कमिचारीहरू रहने व्यवस्था छ। यि 
िाहेक िेवा करारका र माननीय पदार्िकारीहरू तथा िदस्यज्यूहरूका स्वकीय िम्चवालयमा कायिरत 
कमिचारीहरूिाट पर्न िम्चवालयमा िहयोग परु्गरहेको छ। 
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२.२  दीघिकालीन िोचः 
 िनमैरी, म्िम्मेवार, प्रभावशाली र मयािददत प्रदेश िभा। 

२.३  उद्दशे्यः 
 प्रदेश िभालाई िनमैरी, म्िम्मेवार, प्रभावशाली र मयािददत िनाई कानून र्नमािण तथा िंिदीय 

र्नगरानी प्रकृयालाई प्रभावकारी िनाउने। 

२.४  रणनीर्तः 
 प्रदेश िभामा प्रस्ततु वविेयकहरुलाई घर्नभतू छलफल गरेर पाि गने, 
 िंिददय गर्तववर्िहरुलाई ििार माध्यमिाट प्रचार प्रिार गने, 
 िंिदमा िाह्य पहूाँचका लार्ग ववर्भन्न कायिक्रमहरु गने, 
 िंिदीय अनगुमनलाई र्तव्रता ददने, 
 प्रदेश िभाका पदार्िकारी तथा िदस्यहरुलाई क्षमता अर्भवृवर्द् तार्लम तथा अध्ययन अनिुन्त्िान 

र भ्रमणको व्यवस्था र्मलाउने, 
 प्रदेश िभा िम्चवालयमा कायिरत कमिचारीहरुको क्षमता अर्भवृवर्द् कायिक्रम ििालन गने, 
 िंिददय गर्तववर्िलाई अनशुार्ित र मयािददत िनाउन मयािदापालन तथा िरुक्षाको व्यवस्था गने। 

२.५  कायिक्षरेः 
 नेपालको िंवविानको िारा १९४ ले ददएको अर्िकार प्रयोग गरी आफ्नो कायि ििालन गने, 

 लमु्म्िनी प्रदेश िभा िम्चवालय िम्िन्त्िी ऐन, २०७५ िमोम्िमको कायिक्षेर, 

 प्रदेश िभा र्नयमावली, २०७४ िमोम्िमको कायिक्षेर, 

 िंवैिार्नक प्राविान अनिुार प्रदेश िभालाइ ऐन कानून तथा नीर्त कायिक्रम िम्िन्त्िी र्नणिय गनि 
िहयोग गने, 

 िनताका िरोकारका ववर्यहरुमा छलफल गने, 

 प्रदेश िभाको िैठकको िवु्यवस्था कायम राख्न र अन्त्य कामकारवाही र्नयर्मत एवम ्प्रभावकारी 
िनाउने, 

 प्रदेश िभा तथा प्रदेश िभाका िर्मर्तलाई वविावयकी तथा प्रदेश िरकार र मातहतका 
र्नकायहरूको िंिदीय र्नगरानी िम्िन्त्िी कायिमा िहयोग गने, 

 प्रदेश िभाको काम कारवाहीलाई र्नयर्मत, प्रभावकारी र व्यवम्स्थत िनाउन आवस्यक प्रशािर्नक, 

आर्थिक र भौर्तक व्यवस्थापन िम्िन्त्िी कायि गने, 

 प्रदेश िभा, प्रदेश िभाका िर्मर्त र िदस्यलाई आवश्यक िेवा िवुविा उपलब्ि गराउन,े 

 प्रदेश िभाका िर्मर्तको र्नणिय कायािन्त्वयन िम्िन्त्िमा आवश्यक कायि गने, 

 प्रदेश िभाको िूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी िनाउने, 
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 प्रदेश िभामा प्रर्तर्नर्ित्व गने िंिदीय दलका कायािलयलाई आवश्यक िेवा िवुविा उपलब्ि 
गराउने, 

 प्रदेश िभामा परम्परागत तथा ववद्यतुीय दिैु प्रकारका पसु्तकालय र िंवाद केन्त्रको िंचालन गने, 
 िंिदीय अध्ययन तथा अनिुन्त्िान िम्िन्त्िी कायि गने, 

 प्रदेश िभा पररिरमा िरुक्षा व्यवस्थापन गने, 

 प्रदेश िभालाई मयािददत िनाउन अन्त्य कायि गने। 

२.६  कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरुः 
 नेपालको िंवविान को भाग ५ िारा ५६ उपिारा १ मा िंघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्र नेपालको 

मूलिंरचना िंघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हनुे व्यवस्था गरेको, 
 नेपालको िंवविान को भाग ५ िारा ५६को उपिारा ३ ले िंवविानको अनिूुची ४ िमोम्िमका 

१२ वटा म्िल्ला रहने गरी प्रदेशको ५ नं प्रदेशको व्यवस्था गरेको, 
 नेपालको िंवविान को भाग ५ िारा ५७ को उपिारा २,३ र ५ मा अनिूुची ६,७ र ९ 

िमोम्िम प्रदेशको अर्िकार िूची, िंघ र प्रदेशको िाझा अर्िकार िूची र िंघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहको िाझा अर्िकार िूचीको व्यवस्था गरेको, 

 नेपालको िंवविान को भाग १४ िारा १७५ मा एक िदनात्मक प्रदेश िभा र िारा १७६ मा 
प्रदेश िभा गठन िम्िन्त्िी व्यवस्था गरेको, 

 नेपालको िंवविान को भाग १४ िारा १८२ प्रदेश िभा वैठक ििालनका लार्ग  िभामखु र 
उपिभामखुको व्यवस्था गरेको, 

 नेपालको िंवविान को भाग १४ िारा १९३ माप्रदेश िभाको कायि  प्रणालीलाई व्यवम्स्थत गनि 
प्रदेश िभा र्नमावली िमोम्िम आवश्यकता अनिुार िर्मर्त तथा ववशेर् िर्मर्त गठन गनि िक्न े
व्यवस्था रहेको, 

 नेपालको िंवविान को भाग १४ िारा १९४ मा प्रदेश िभाले आफ्नो कायि ििालन गनि, 
वैठकको िवु्यवस्था कायम राख्न, िर्मर्तहरुको गठन, काम कारवाही र िर्मर्त िम्िन्त्िी अन्त्य 
ववर्य र्नयर्मत गनिका लार्ग र्नमावली िनाउन ुपने व्यवस्था गरेको छ, 

 नेपालको िंवविान को भाग १४ िारा १९५ मा प्रदेश िभा िम्चवालय र प्रदेश िभा िम्चवको 
र्नयकु्ती िम्िन्त्िी व्यवस्था गरेको, 

 नेपालको िंवविान को भाग १५ िारा १९८ ववदे्ययक प्रदेश िभामा पेश गनुि पने व्यवस्था रहेको 
र पाररत गनुिपने व्यवस्था रहेको िाथै िारा २०२ मा अध्यादेश प्रदेश िभामा पेश गने र पाररत 
गने िम्िन्त्िी व्यवस्था रहेको, 

 प्रदेश िभाको काम, कारवाहीहरुलाई ििालन तथा व्यवस्थापन गनिका लार्ग प्रदेश िभा 
िम्चवालय िम्िन्त्िी ऐन २०७५ रहेको, 

 प्रदेश िभाका पदार्िकारी तथा िदस्यहरुलाई आवश्यक िेवा िवुविाहरु उपलब्ि गराउन प्रदेश 
िभाका पदार्िकारी तथा िदस्यहरुको पाररश्रर्मक र िवुविा िम्िन्त्िी ऐन २०७७ रहेको, 

 प्रदेश िभाले आफ्नो कायि ििालन गनि, िैठकको िवु्यवस्था कायम राख्न र प्रदेश िभाका 
पदार्िकारीहरुको व्यवस्था गरी प्रदेश िभाका काम कायिहरुलाई र्नयर्मत गनि र्नयर्मत गनि प्रदेश 
िभा र्नयमावली,२०७४ कावािन्त्वयनमा रहेको। 
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२.७  िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्त वववरणः 
तार्लकानं.-१.१ दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलय िमेत) 

 
  

क्र.ि. पद िेवा िमूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरवन्त्दी 
िंख्या 

पदपूर्ति 

िंख्या 
ररक्त 

१ िम्चवालय िम्चव िंिद  रा.प.प्र. 1 1 0 

२ उपिम्चव  
 

प्रशािन 
िामान्त्य 
प्रशािन 

रा.प.दद्व. २ - 2 

३ उपिम्चव न्त्याय कानून रा.प.दद्व. १ - १ 

4 शाखा अर्िकृत प्रशािन िा.प्र. रा.प.त.ृ 4 2 2 

५ लेखा अर्िकृत प्रशािन लेखा रा.प.त.ृ १ १ 0 

६ कानून अर्िकृत न्त्याय कानून रा.प.त.ृ 1 - 1 

७ कम्प्यटुर अर्िकृत ववववि  रा.प.त.ृ १ - १ 

८ प्रहरी र्नररक्षक नेपाल प्रहरी - - 1 १ 0 

8 नायव िवु्िा प्रशािन िा.प्र. रा.प.अन.प्रथम. 7 5 2 

9 कम्प्यटुर अपरेटर ववववि  रा.प.अन.प्रथम. १ १ 0 

१० ईलेम्क्ट्रर्ियन ईम्न्त्िर्नयररङ ईलेम्क्ट्रकल रा.प.अन.प्रथम. १ १   0 

११ माईक ििालक ववववि  रा.प.अन.प्रथम २ -   2 

१२ िहायक लेखापाल प्रशािन लेखा रा.प.अन.दद्व 1 1   0 

१३ मयािदापालक नेपाल प्रहरी - - ६ ६   0 

१३ ह.िा.चा. - - शे्रणी वववहन ३ ३   ० 

१४ का.िं. - - शे्रणी वववहन ३ ३   0 

िम्मा 36 25 11 
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२.८  तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरणः 
• प्रदेश िभाका पदार्िकारी तथा िदस्यको पाररश्रर्मक र िवुविा िम्िन्त्िी ऐन, २०७५ लाई 

िंशोिन गनि िनकेो वविेयक”, 

• “िेवा केन्त्र तथा पनुस्थािपनाकेन्त्रको स्थापना तथा ििालन र िेवा तथा पनुस्थािपना कोर् 
िम्िन्त्िमा व्यवस्थागनि िनेको वविेयक”, 

• “प्रदेशपूवाििार ववकाि प्रार्िकरणको स्थापना र िंचालन िम्िन्त्िमा व्यवस्था गनि िनेकोवविेयक”, 

• “प्रदेशनं .५ प्रदेश पदक ऐन, २०७६ लाई िंशोिन गनि िनेको वविेयक”, 

• वनिम्िन्त्िमा व्यवस्था गनि वनेको वविेयक, 

• प्रदेशिरकारको अथि िम्िन्त्िी प्रस्तावलाई कायािन्त्वयन गनि िनेको वविेयक, 

• आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को िेवा र कायिको लार्ग लमु्म्िनी प्रदेश प्रदेश िम्ित कोर्िाटकेही 
रकम खचि गने र ववर्नयोिन गने िम्िन्त्िमा व्यवस्था गनि िनेको वविेयक। 

२.९  आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा ववर्नयोम्ित ििेट तथा २०७८ फाल्गणुिम्मको ववत्तीय 
प्रगर्तः 

       (रु. हिारमा) 
ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट २०७८ फाल्गणु िम्मको खचि प्रर्तशत 

चाल ु 195114 84559.98 43.34 

पुाँिीगत 69561 1843.11 2.65 

िम्मा 264675 86403.29 32.65 

     (स्रोतःप्रदेश िभा िम्चवालय) 

२.१०  आर्थिक वर्ि २०७८/०७९को फाल्गणु मिान्त्त िम्म मन्त्रालयको श्रोतगत आय र 
व्ययको वववरणः 
               (रु. हिारमा) 
क्र.िं. श्रोत प्राप् त रकम खचि रकम 

 

१ 

नेपाल िरकार िमानीकरण अनदुान - - 

 
२ 

नेपाल िरकार िशति अनदुान - - 

३ नेपाल िरकार िमपूरक अनदुान - - 
 
४ 

नेपाल िरकार र्िशेर् अनदुान - - 

 
५ 

प्रदेश िरकार (रािश्व वााँडफााँट 
िमेत)  

264675 86403.29 
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२.११  नीर्त तथा कायिक्रमको ०७८ फाल्गणु िम्मको प्रगर्त वववरणः 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको िुाँदा 
नं. 

 
कायिक्रम 

लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

 नीर्त तथा कायिक्रममा उल्लेख नभएको ।  

 

 

 

२.१२  ििेट वक्तव्यको ०७८ फाल्गणु प्रगर्त वववरणः 
ि. व.कोिुाँदा 
नं. 

 

कायिक्रम 

लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

 ििेट िक्तव्यमा उल्लेख नभएको ।  
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२.१३  आ.व.२०७८/०७९को स्वीकृत कायिक्रमको दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त र अिार मिान्त्त िम्मको अनमुान वववरणः   
                                  रु हिारमा 

क्र 

ि. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्त िम्मको 

अनमुान  

पररमाण ििेट पररमाण 
पररमाण 

% 
ििेट 

ििेटखचि 
% पररमाण 

पररमाण 
% ििेट ििेटखचि % 

1 

प्रदेश िभा र 
िम्चवालयका प्राववर्िक, 

अप्राववर्िक 
कमिचारीहरुलाई िूचना 
प्रववर्ि ( अर्डयो 
र्िस्टम, एच र्ड स्टुर्डयो, 
कम्प्यटुर नेटववकि ङ, 

भवेवटम र्िस्टम आदद ) 
िम्िन्त्िी न्त्य ुभनाि 
ररफे्रर्िङ तार्लम । 

1 250 0 0 0 0 1 100 250 100 

2 
प्रदेश िभाका महत्वपूणि 
िैठकहरु वटर्भमा प्रत्यक्ष 
प्रिारण गने 

4 240 0 0 0 0 4 100 240 100 
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क्र 

ि. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्त िम्मको 

अनमुान  

पररमाण ििेट पररमाण 
पररमाण 

% 
ििेट 

ििेटखचि 
% पररमाण 

पररमाण 
% ििेट ििेटखचि % 

3 

िभा र िर्मर्तको 
गर्तववर्ि िमेट्ने रेर्डयो 
कायिक्रम उत्पादन तथा 
प्रिारण 

45 1980 5 11 278 14.04 45 100 1980 100 

4 

िभा र िर्मर्तको 
गर्तववर्ि िमेट्ने वटभी 
कायिक्रम उत्पादन तथा 
प्रिारण 

52 3510 16 31 1120 32 52 100 3510 100 

5 प्रदेश िभा स्थापना 
ददवि ववशरे् कायिक्रम 1 1000 1 100 369 36.90 1 100 400 40 

6 

प्रदेश िभाका िभामखु 
र उपिभामखुको 
अन्त्तरप्रदेश अध्ययन 
अवलोकन भ्रमण 

2 600 0 0 0 0 2 100 600 100 

7 
स्थापना ददविको 
अविरमा िंिदीय 
मार्मला परकार िमाि 

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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क्र 

ि. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्त िम्मको 

अनमुान  

पररमाण ििेट पररमाण 
पररमाण 

% 
ििेट 

ििेटखचि 
% पररमाण 

पररमाण 
% ििेट ििेटखचि % 

माफि त अन्त्तरवक्रया  

8 

प्रदेश िभाका 
पदार्िकारीहरुको 
परकारहरुिंग 
अन्त्तरवक्रया कायिक्रम 

1 400 0 0 0 0 1 100 400 100 

9 
नयााँ वर्िको अविरमा 
शभुकामना आदान प्रदान 
कायिक्रम 

1 200 0 0 0 0 1 100 150 75 

10 

िंिदीय मार्मला परकार 
िमािलाई क्षमता 
अर्भवृवर्द् तार्लम 
कायिक्रम प्रदान 

1 500 0 0 0 0 1 100 500 100 

11 
िंवाद केन्त्रमा 
ववज्ञहरुिंगको 
अन्त्तरवक्रया 

3 360 0 0 0 0 2 66.66 240 66.66 
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क्र 

ि. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्त िम्मको 

अनमुान  

पररमाण ििेट पररमाण 
पररमाण 

% 
ििेट 

ििेटखचि 
% पररमाण 

पररमाण 
% ििेट ििेटखचि % 

12 

िंिदीय मार्मला परकार 
िमाि िटुवललाई 
अध्ययन प्रर्तवेदन 
प्रकाशन गनि चाल ु
अनदुान 

1 500 0 0 0 0 1 100 500 100 

13 

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

1 3800 0 0 0 0 1 100 2700 71.05 

14 Construction of 
Parking Shade 1 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 िेनेरेटर शेड र्नमािण 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 
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क्र 

ि. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्त िम्मको 

अनमुान  

पररमाण ििेट पररमाण 
पररमाण 

% 
ििेट 

ििेटखचि 
% पररमाण 

पररमाण 
% ििेट ििेटखचि % 

16 Utility Water Supply 
System 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

18 Acoustic Treatment in 
New Assembly Hall 1 7500 0 0 0 0 1 100   

19 

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

1 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 

प्रदेश िभा र 
िम्चवालयका 
अप्राववर्िक कमिचारीलाई 
क्षमता अर्भवृवर्द् ( 

1 375 0 0 0 0 1 33.33 125 33.33 
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क्र 

ि. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्त िम्मको 

अनमुान  

पररमाण ििेट पररमाण 
पररमाण 

% 
ििेट 

ििेटखचि 
% पररमाण 

पररमाण 
% ििेट ििेटखचि % 

लेखापालन, पसु्तकालय 
व्यवस्थापन, म्िन्त्िी 
व्यवस्थापन, िावििर्नक 
खररद, वविेयक र्नमािण 
चक्र, कायािलय 
व्यवस्थापन आदद ) 
िम्िन्त्िी ररफे्रर्िङ 
तार्लम 

21 

प्रदेश िभा र 
िम्चवालयका प्राववर्िक, 

अप्राववर्िक 
कमिचारीहरुलाई िूचना 
प्रववर्ि ( अर्डयो 
र्िस्टम, एच र्ड स्टुर्डयो, 
कम्प्यटुर नेटववकि ङ, 

भवेवटम र्िस्टम आदद ) 
िम्िन्त्िी न्त्य ुभििन 
ररफे्रर्िङ तार्लम । 

1 125 0 0 0 0 1 100 125 100 
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क्र 

ि. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्त िम्मको 

अनमुान  

पररमाण ििेट पररमाण 
पररमाण 

% 
ििेट 

ििेटखचि 
% पररमाण 

पररमाण 
% ििेट ििेटखचि % 

२२ 
प्रदेश िभाले गरेको 
कायिको चौमार्िक 
िमीक्षा प्रिे र्मट 

3 150 0 0 0 0 1 33.33 50 33.33 

23 

स्थानीय तहको मत 
िंकलन प्रणाली 
िम्िन्त्िी अर्भमखुीकरण 
कायिक्रम 

1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 

िंिदीय कायिप्रवक्रया र 
कायिपर्द्र्तको 
अन्त्तरप्रदेश िंघीय 
अध्ययन अनिुन्त्िान र 
अवलोकन कायिक्रम 

2 800 2 100 792 99     

25 Construction of 
Sachiwalaya Building 1 10000 0 0 0 0 1 100  100 
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२.१४  आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा ववर्नयोम्ित ििेट तथा अिार मिान्त्त िम्मको िम्भाववत 
खचिः  

          (रु. हिारमा) 
ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट २०७८ फाल्गणु िम्मको 

खचि 
प्रर्तशत अिार मिान्त्तिम्मको 

अनमुार्नत खचि 
चाल ु 189653 81086.98 42.75 1318.47 

पुाँिीगत 69561 1843.11 2.65 215.41 

िम्चत 
कोर्मार्थको 
व्यहभार  

5461 3473 63.59 
5350 

िम्मा 264675 86403.29 32.65 
 

     (स्रोतःप्रदेश िभा िम्चवालय) 

२.१५  आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ०७८ फाल्गणु िम्मको रािस्व िंकलनको वववरण अनमुान 
अिार मिान्त्त िम्मको िम्भाववत िकलन रकमः      

                                                                                                                                                                              
(रु. हिारमा) 

क्र.िं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

1 15111  96 96 
2 14229  5.2 8 

िम्मा  101.2 104 
 

 

२.१६  आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा २०७८ फाल्गणुिम्म िम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरुः 
 

(क) महत्वपूणि कायिहरुको वववरण (िुंदागत रुपमा) 
 िात वटा ववदे्यकहरु प्रदेश िभािाट पाररत भएको, 
 आ.ि. २०७८/७९ को नीर्त तथा कायिक्रम पाररत, 

 प्रदेश िभािाट आ.ि.२०७८/७९ का लार्ग ििेट पाररत, 

 पूवाििार ववकाि प्रार्िकरण दाङले रार्प्त गाउाँपार्लकादाङकोमा र्नमािण गरररहेको प्रदेश िभा भवन 
र्नमािणमा िमन्त्वयात्मक कायि गरेको, 

 िभा र िर्मर्तहरुको गर्तवविीी िमेट्न ेरेर्डयो कायिक्रम उत्पादन  भई प्रिारण भएको, 
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 िभा र िर्मर्तहरुको गर्तववर्ि िमेट्ने वटभी कायिक्रम प्रदेश िभा िेरोफेरो कायिक्रम उत्पादन 
गरी प्रिारण गररएको, 

 प्रदेश िभा िम्चवालयको भवन दाङमा र्नमािण गनिका लार्ग वोलपर आह्वान, 

 र्नमािणार्िन प्रदेश िभा भवनमा िेन्त्ट्रल एिी िडानका लार्ग िम्झौता भएको, 
 र्नमािणार्िन प्रदेश िभा भवन दाङमा कम्पाउण्ड वाल र्नमािणका लार्ग िम्झौता भएको, 
 र्नमािणार्िन प्रदेश िभा भवनमा ध्वनी अनकुुलन िडान खररद कायिका लार्ग वोलपरको िूचना 

प्रकाशन, 

 प्रदेश िभाका पदार्िकारीहरु तथा िदस्यहरुको पाररश्रर्मक तथा िवुविाहरुको व्यवस्था, 
 प्रदेश िभा स्थापना ददवि भव्यताका िाथ मनाउने कायि िम्पन्न, 

 प्रदेश िभाका पदार्िकारी तथा प्रदेश िभा िम्चवालयका कमिचारीहरुले प्रयोग गने िवारी 
िािनहरुको र्नयर्मत ममित िमभ्ार, 

 प्रदेश िभाका कमिचारीहरुको अन्त्तर प्रदेश भ्रमण िम्पन्न भएको। 

 

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

 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका िमस्या/कदठनाई(यदद भए) - नभएको, 
 मार्थ उल्लेम्खत िमस्या िमािानका लार्ग चाल्न ुपने कदम (प्रस्ताववत) - नभएको, 
 अन्त्य/ववववि(अििवावर्िक प्रर्तवेदनमा िमेट्ने उपयकु्त देम्खएका अन्त्य कुनै वववरण) - नभएको। 
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पररछछेद-3 
प्रदेश लोक िेवा आयोग 

३.१  पषृ्ठभरू्म:  
नेपालको िंवविानको भाग २३ िारा २४४ मा प्रदेश लोक िेवा आयोग िम्िन्त्िी िंवैिार्नक व्यवस्था 
रहेको छ ।यिै िंिैिार्नक व्यवस्था अनरुुप प्रदेश लोक िेवा आयोगको गठन, काम, कतिव्य र अर्िकार 
िम्िन्त्िमा व्यवस्था गनि िनकेो ऐन, २०७६ कायािन्त्वयनमा आएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ िमोम्िम 
प्रदेश लोक िेवा आयोग गठन भई आयोगको कायािलय लमु्म्िनी प्रदेशको मकुाम : िटुवलमा स्थापना 
भई िञ् चालनमा आएको छ ।प्रदेश लोक िेवा आयोग प्रदेश र्निामती िेवा, प्रदेश प्रहरी िेवा, प्रदेश अन्त्य 
िरकारी िेवा र स्थानीय िरकारी िेवा तथा प्रदेश िंगदठत िंस्थाको िेवाको पदमा उपयूक्त उम्मेदवारको 
छनौटमा स्वछछता तथा र्नष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्विन गदै िावििर्नक प्रशािनलाई 
िक्षम, िदृढ र िेवामखुी िनाउनका लार्ग गठन भएको हो । यिै गरी प्रदेशस्तरमा उल्लेम्खत िेवाका 
ववर्भन्त् न िेवा िमूहका पदहरुमा दक्ष िनशम्क्तलाई आकवर्ित गने, परीक्षा िंचालन गरी र्िफाररि गने 
िम्मका कायिमा र्नष्पक्षता, तटस्थता र योग्यता कायम गरर िनशम्क्त व्यवस्थापनमा प्रदेश िरकारलाई 
िहयोग गने उद्देश्यले प्रदेश लोक िेवा आयोग स्थापना भएको हो। 

३.२  आयोगको दीघिकालीन िोच: 
प्रदेश िरकारको ददघिकालीन िोच “िमरृ्द् लमु्म्िनीः आत्मर्नभिर प्रदेश” अनूरुप लमु्म्िनी प्रदेशमा 
गणुस्तरीय िेवा प्रवाहका लार्ग िक्षम र उछच नैर्तक चररर भएका िनशम्क्त छनौट गरी प्रदेश िरकार र 
स्थानीय तहलाई र्िफाररि गने िाथै प्रदेशमा िशुािन प्रवर्द्िनमा िहयोग गने। 

३.३  उद्दशे्य: 
• प्रदेश र्निामती िेवा, स्थानीय िरकारी िेवा र अन्त्य िरकारी िेवाको पदमा र्नयमु्क्तका लार्ग 

उपयकु्त उम्मेदवार छनौट गनि परीक्षाहरु िञ् चालन गने ।  

• िमिामवयक एवंम वैज्ञार्नक पररक्षा प्रणाली अवलम्िन गने । 

• िेवा प्रवाहिाँग िम्िम्न्त्ित िमय िापेक्ष पाठ्यक्रम तिुिमा गरी दक्ष उम्मेदवार छनौट गने । 

• लोक िेवाका मूलभतू मान्त्यता : योग्यता प्रणाली, र्नष्पक्षता र स्वछछतालाई िदुृढ र ववश् विनीय 
िनाउने। 

• प्रदेश, स्थानीय तह र अन्त्य तोवकएको के्षरमा िनशम्क्त व्यवस्थापनमा अध्ययन अनिुन्त्िान गने। 

• तोवकएका ववर्यमा िम्िम्न्त्ित र्नकायलाइि परामशि ददने । 
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३.४  रणनीर्तहरु: 
• प्रदेश लोक िेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ६१ र ६२ मा व्यवस्था भए िमोम्िम र्नमािण 

गररएका आयोगको र्नयमावली, कायिववर्ि, मापदण्ड र र्नदेम्शकाको कायािन्त्वयन तथा अद्यावर्िक 
गदै िान े। 

• आयोगको लार्ग आवश्यक हनुे ववर्भन्त् न ववर्य क्षेरका ववज्ञको रोस्टर िूची तयार तथा अद्यावर्िक 
गदै िान े। 

• प्रदेश र्निामती िेवा र स्थानीय िरकारी िेवाका ववर्भन्त् न तहका पदको पाठयक्रम र्नमािण र 
अद्यावर्िक गदै िाने । 

• आयोगको भौर्तक पूवाििार, िनशम्क्त र प्रववर्िको ववकाि गदै आयोगको िक्षमता ववृर्द् गने । 

• लोक िेवा आयोगका मूलभतू मान्त्यता, योग्यता, र्नष् पक्षता र स्वछछतालाइि िदुृढ र ववश् विनीय 
िनाउने ।  

• गणुस्तरीय िेवा प्रवाहका लार्ग िक्षम, चरररवान र िामाम्िक उत्तरदावयत्व िहन गनि िक्न े
िनशम्क्त छनोट गने ।  

 

३.५  कायिक्षरे: 
प्रदेश लोक िेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ७ मा उल्लेख भए िमोम्िम यि आयोगको कायिके्षर 
देहाय िमोम्िम रहेका छन।्  

 प्रदेश र्निामती िेवा र स्थानीय िरकारी िेवाको पदमा र्नयमु्क्तका लार्ग उपयकु्त उम्मेदवार 
छनोट गनि परीक्षा िञ् चालन गने, 

 प्रदेश प्रहरी िेवा, प्रदेश अन्त्य िरकारी िेवा र िंगदठत िंस्थाको पदमा पदपूर्तिका लार्ग र्लइन े
र्लम्खत परीक्षा िञ् चालन गने, 

 प्रदेश र्निामती िेवा, अन्त्य िरकारी िेवा र स्थानीय िरकारी िेवाका पदमा िढुवा गदाि 
अपनाउन ुपने िामान्त्य र्िर्द्ान्त्तका ववर्यमा परामशि ददने, 

 िंगदठत िंस्थाको िेवाका कमिचारीहरुको िेवाका शति िम्िन्त्िी कानून र त्यस्तो िेवाको पदमा 
िढुवा वा ववभागीय कायिवाही गदाि अपनाउन ुपने िामान्त्य र्िर्द्ान्त्तको ववर्यमा परामशि ददने, 

 प्रदेश र्निामती िेवाको शति िम्िन्त्िी ववर्यमा प्रदेश र्निामती िेवा वा पदमा र्नयमु्क्त, िढुवा र 
ववभागीय कायिवाही गदाि अपनाउन ुपने र्िर्द्ान्त्तको ववर्यमा र प्रदेश िरकारी िेवाको पदमा ६ 
मवहना भन्त्दा िढी िमयका लार्ग र्नयमु्क्त गदाि उम्मेदवारको उपयकु्तताको ववर्यमा परामशि ददने , 

 कुनै एक प्रकारको प्रदेश िरकारी िेवाको पदिाट अको प्रकारको प्रदेश िरकारी िेवाको पदमा 
वा अन्त्य िरकारी िेवािाट प्रदेश र्निामती िेवामा िरुवा वा िढुवा गदाि वा कुनै प्रदेशको 
िेवाको पदिाट प्रदेश र्निामतीिेवाको पदमा िेवा पररवतिन वा स्थानान्त्तरण गदाि उम्मेदवारको 
उपयकु्तताको ववर्यमा परामशि ददने, 

 आयोगको परामशि र्लन ु नपने अवस्थाको पदमा िहाल रहेको कमिचारीलाइि आयोगको परामशि 
र्लन ुपने अवस्थाको पदमा स्थायी िरुवा वा िढुवा गनुि पने ववर्यमा र प्रदेश िरकारी िेवाको र 
स्थानीय िरकारी िेवाका कमिचारीलाइि ददइने ववभागीय ििायको ववर्यमा परामशि ददन।े 
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३.६  कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु: 
प्रदेश लोक िेवा आयोगलाई िंवविान एवं कानूनले तोवकददएको कायि म्िम्मेवारी पूरा गनि अन्त्य प्रचर्लत 
कानूनका अर्तररक्त देहायका कानूनहरुको अर्िनमा रही वक्रयाकलाप ििालन गदै आएको छ। 

 नेपालको िंवविान  

 प्रदेश लोक िेवा आयोग (आिार र मापदण्ड र्निािरण) ऐन, २०७५ 

 प्रदेश लोक िेवा आयोग ऐन, २०७६ र र्नयमावली २०७६ 

 प्रदेश लोक िेवा आयोगको खचिको मापदण्ड, २०७६, 
 प्रदेश लोक िेवा आयोग (कायि िञ् चालन) र्नदेम्शका, २०७७ 

 िावििर्नक खररद ऐन, २०६३  

 प्रदेश आर्थिक कायिववर्ि ऐन, २०७५  

 िावििर्नक खररद र्नयमावली, २०६४  

 भ्रमण खचि र्नयमावली, २०६४  

 िावििर्नक खचिको मापदण्ड, कायिववर्ि र र्मतव्यवयता िम्िन्त्िी र्नदेम्शका, २०७५  



 

21 

 

३.७  िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्त वववरण: 
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१.१आयोगको िंगठन िंरचना 

तार्लका: दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलय िमेत) 

क्र.ि. पद िेवा िमूह शे्रणी/तह 
स्वीकृत 
दरवन्त्दी 

पदपूर्ति 
िंख्या 

ररक्त 
दरवन्त्दी 
िंख्या 

१ िम्चव प्रशािन िा.प्रशािन एघारौं 1 1 - 
२ अर्िकृत प्रशािन िा.प्रशािन नवौं/दशौं 2 1 1 
३ अर्िकृत प्रशािन िा.प्रशािन िातौं/आठौं 4 1 3 

४ 
कम्प्यटुर 
ईम्न्त्िर्नयर 

ववववि ववववि िातौ/आठौं 
1 

- 
1 

५ अर्िकृत न्त्याय काननु िातौ/आठौं 1 - 1 

६ अर्िकृत म्शक्षा 
म्शक्षा 
प्रशािन 

िातौ/आठौं 
1 

- 
1 

७ िहायक/अर्िकृत प्रशािन िा.प्रशािन पाचौं/छैठौं 9 6 3 
८ िहायक/अर्िकृत  ववववि ववववि पाचौं/छैठौं 2 1 1 
९ िहायक/अर्िकृत प्रशािन लेखा पाचौं/छैठौं 1 1 - 

१० ह.ि.चा.   
शे्रणी 
ववहीन 

4 
३ 

1 

११ का.ि.   
शे्रणी 
ववहीन 

4 
4 

- 

िम्मा 30 १8 12 
(स्रोत: प्रदेश लोक िेवा आयोग) 

३.८  तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरण: 
• प्रदेश लोक िेवा आयोग ऐन, 2076 

• प्रदेश लोक िेवा आयोग (कायि िंचालन) र्नदेम्शका, २०७७ 

• प्रदेश लोक िेवा आयोग र्नयमावली, 2076 

• परीक्षा िंचालन तथा व्यवस्थापन िम्िन्त्िमा स्वास््य िरुक्षा मापदण्ड, २०७७ 

• प्रदेश लोक िेवा आयोगको पररश्रर्मक तथा दस्तरु िम्िन्त्िी मापदण्ड, 2076 

• प्रदेश लोक िेवा आयोगको आचारिंवहता, 2076 

• प्रदेश लोक िेवा आयोग िैंठक ििालन कायिववर्ि, 2076 

• परीक्षा ििालन तथा व्यवस्थापन िम्िन्त्िमा स्वास््य िरुक्षा मापदण्ड, 2077 
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• प्रदेश लोक िेवा आयोगको कायििम्पादनिाँग िम्िम्न्त्ित अन्त्य प्रचर्लत ऐन, र्नयम र र्नदेम्शकाहरु  

 

३.९  आर्थिक वर्ि 2078/79 मा र्िर्नयोम्ित ििेट तथा फागनु िम्मको ववम्त्तय प्रगर्त र 
2079 अिार िम्मको अनमुार्नत खचिः 

(रु. हिारमा) 
 

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट 2078 फागनु मिान्त्त िम्मको खचि अिार िम्मको अनमुार्नत खचि 

चाल ु 49798.00 63.00 15935.00 

पुाँिीगत 1250.00 59.00 512.50 

;+lrtsf]if 3779.00 44.00 1700.00 
िम्मा 54827.00  18147.50 

स्रोतः प्रदेश लोक िेवा आयोग 

 

३.१०  आर्थिक वर्ि 2078/079 को फागनु मिान्त्तिम्म मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको 
वववरणः 

(रु हिारमा) 

क्र.िं. श्रोत प्राप्त रकम खचि रकम 

१ नेपाल िरकार िमानीकरण अनदुान   

२ नेपाल िरकार िशति अनदुान   

३ नेपाल िरकार िमपरुक अनदुान   

४ नेपाल िरकार र्िशेर् अनदुान   

५ प्रदेश िरकार (रािश्व वााँडफााँड िमेत)   

३.११ वावर्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त वववरणः 
र्न.का.को 
िुाँदानं 

नीर्त तथा कायिक्रम लक्ष्य प्राम्प् तको ववद्यमान अवस्था 

२३७ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक 
कानून तिुिमा गरी प्रदेश लोक िेवा 
आयोगमाफि त िनशम्क्त भनाि प्रकृया शरुु 
गररनेछ । 

प्रदेश िरकारिाट माग भए िमोम्िम नेपाल 
प्रशािन िेवा िामान्त्य प्रशािन िमूह 
िहायकस्तर पााँचौं र िहायक स्तर चौथो तह 
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तथा नेपाल वन िेवा िनरल फरेवष्ट्र िमूह तह 
वववहन वन रक्षक पदको ववज्ञापन प्रकाशन गरी 
र्लम्खत पररक्षा िम्पन्न गरेको ।  

 

३.१२  ििेट वक्तव्यको दोस्रो चौंमार्िक िम्मको प्रगर्त वववरणः  
ि.व. को 
िुाँदा नं 

कायिक्रम लक्ष्य प्राम्प् तको ववद्यमान अवस्था 

२३७ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक 
कानून तिुिमा गरी प्रदेश लोक िेवा 
आयोगमाफि त िनशम्क्त भनाि प्रकृया शरुु 
गररनेछ । 

प्रदेश िरकारिाट माग भए िमोम्िम नेपाल 
प्रशािन िेवा िामान्त्य प्रशािन िमूह िहायकस्तर 
पााँचौं र िहायक स्तर चौथो तह तथा नेपाल वन 
िेवा िनरल फरेवष्ट्र िमूह तह वववहन वन रक्षक 
पदको ववज्ञापन प्रकाशन गरी र्लम्खत पररक्षा 
िम्पन्न गरेको ।  

ग
त
: 

३.१३  आ.व. 2078/79 को स्वीकृत वावर्िक कायिक्रमको दोस्रो चौमार्िकिम्मको प्रगर्त र 
अिार  मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुानः  
           रु. हिारमा 

क्र. 
ि. 

कायिक्रम/वक्रयाकलाप वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

परर
मा
ण 

ििे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण%

 

ििे
ट 

ििे
ट 

खच
ि %

 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण%

 

ििे
ट 

ििे
ट 

खच
ि %

मा
 

1 फर्निचर तथा वफक्चिि 25 500 25 100 500 472.48 
    

2 िवारी िािन खररद 1 250 0 0 00 00 1 100 250 100 

3 मेर्िनरी औिार 8 500 6.5 82 7 268.00 1.5 100 150 100 

4 र्नर्मित िाविनम्िक 
िम्पर्तको ममित 
िम्भार खचि 

1 300 1 100 300 95.60 0 0 0 0 
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क्र. 
ि. 

कायिक्रम/वक्रयाकलाप वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

परर
मा
ण 

ििे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण%

 

ििे
ट 

ििे
ट 

खच
ि %

 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण%

 

ििे
ट 

ििे
ट 

खच
ि %

मा
 

5 परपर्रका छपाइ तथा 
िचुना प्रकाशन खचि 

5 200 1 25 20 1 4 75 180 100 

6 प्रदेश लोक िेवा 
आयोगको स्थापना 
ददवि मनाउन े

१ 100 1 100 62 62 0 0 

 

0 

 

0 

 

7 प्रदेश र स्थार्नय 
तहका कमिचारीहरुको 
िक्षमता अर्भिमृ्ध्दको 
िाथैआयोगिाट गररने 
पद परु्ति र्नर्त ववश्लरे्ण 
िम्िन्त्िमा अध्ययन 
अनिुन्त्िान तथा  
अन्त्तरवक्रयात्मक 
कायिक्रम 

4 600 0 0 0 0 4 100 

 

 

600 

 

 

100 

8 िलेुवटन तथा िोिर 
तथा पसु्तक प्रकाशन 

3 300 0 0 0 0 2 50 

 

200 

 

50 

9 र्नयम काननु तिुिमा 
िम्िन्त्िी कायिहरु 

10 100 0 0 0 0 10 100 100 100 

10 पाठ्यक्रम र्नमािण एवं 
पररमाििनका कामहरु 

25 300 0 0 0 0 16 66 200 66 

11 िंम्घय तथा 
अन्त्तरप्रदेश लोक िेवा 
आयोग ववच अनभुव 
आदान 
प्रदानिम्िन्त्िमा 
अन्त्तरवक्रयात्मक 

4 400 0 0 0 0 4 100 400 100 
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क्र. 
ि. 

कायिक्रम/वक्रयाकलाप वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

परर
मा
ण 

ििे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण%

 

ििे
ट 

ििे
ट 

खच
ि %

 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण%

 

ििे
ट 

ििे
ट 

खच
ि %

मा
 

कायिक्रम 

12 पाररश्रर्मक दररेट 
2076 िमोम्िमका 
परीक्षा िंचालन 
िम्िम्न्त्ि खचिहरु 

- 32500 - - 22932 71 - - 9568 100 

13 भ्रमण खचि कमिचारी 10 400 10 100 90 60 10 100 60 100 

14 घरभाडा 12 381 12 100 240 63 12 100 120 31 

 

३.१४  आर्थिक वर्ि 2077/78 को ववर्नयोम्ित ििेट तथा ववम्त्तय प्रगर्तः 
रु. हिारमा 

ििेटशीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट वावर्िक खचि प्रर्तशत 

चाल ु 17237.00 14437.50 83.75 
पूाँिीगत 2795.00 2574.11 92.09 
िम्ित कोर् 3512.00 2574.73 73.30 
िम्मा 23544.00 19586.22 83.18 
 

३.१५  आर्थिक वर्ि 2078/79 को फागनु मिान्त्तिम्म रावस्व िंकलन र 2079 अिार 
िम्मको अनमुानः 

      (रु. हिारमा) 

क्र.िं. शीर्िक लक्ष्य प्राप् त रकम प्रर्तशत 
अिार मिान्त्तिम्मको िंशोर्ित 

अनमुान 

१ परीक्षा दस्तरु 24887 24887 100  

     (स्रोतः प्रदेश लोक िेवा आयोग) 
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३.१६  आर्थिक वर्ि 2078/79 मा 2078 फागनुिम्म िम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरुः 
• आयोगको दोस्रो वावर्िक प्रर्तवेदन मानर्नय प्रदेश प्रमखु िमक्ष पेश गरेको । 

• प्रदेश र्निामती िेवा अन्त्तगित नेपाल वन िेवा िनरल फरेवष्ट िमूह तह वववहन वन रक्षक पदको 
ववज्ञापनमा पनि आएका 72000 दरखास्तहरु मध्ये दरखास्त स्वीकृत भएका 62000 िना 
उम्मेदवारहरुको शारीररक तन्त्दरुुस्ती  परीक्षण पररक्षा िंचालन गरी िफल उम्मेदवारहरुको 
र्लम्खत परीक्षा ििालन गरेको । 

• प्रदेश र्निामती िेवा अन्त्तरगत प्रशािन िेवा िामान्त्य प्रशािन िमूह िहायक पााँचो तह र 
िहायक चौथो तहको ववज्ञापन गरी र्लम्खत परीक्षा ििालन गररएको । 

• प्रदेश र्निामती िेवा अन्त्तगित ववर्भन्न पदहरुको कम्प्यटुर िीप परीक्षण पररक्षा ििालन गनिका 
लार्ग PLGSP को िहयोगमा कम्प्यटुर ल्याि तयार गररएको । 

 

हाल िम्म िम्पादन भएका मखु्य मखु्य कामहरु 

• प्रदेश र्निामती िेवा अन्त्तरगत नेपाल वन िेवा िनरल फरेवष्ट्र िमूह तह ववहीन वन रक्षक पदको 
लार्ग र्लम्खत पररक्षा िमेतिाट अन्त्तवाितािका लार्ग छनौट भएका 149 िना उम्मेदवारहरुको 
अन्त्तवािताि िंचालन गरी 106 िना उम्मेदवारहरुलाई स्थायी र्नयमु्क्तको लार्ग मखु्यमन्त्री तथा 
मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय, लमु्म्िनी प्रदेशमा र्िफाररश गररएको । 

• प्रदेश र्निामती िेवा अन्त्तगित नेपाल प्रशािन िेवा, िामान्त्य प्रशािन िमूह, िहायक स्तर पाचौ 
तह, िहायक पाचौं पदको लार्ग र्लम्खत पररक्षाको नर्तिा प्रकाशन गरी र्लम्खत पररक्षािाट 
अन्त्तरवातािका लार्ग छनौट भएका 14 िना उम्मेदवारहरुको  कम्प्यटुर र्िप पररक्षण पररक्षा 
तथा अन्त्तरवाताि िंचालन गरी 6 िना उम्मेदवारहरुलाई स्थायी र्नयमु्क्तको लार्ग  मखु्यमन्त्री 
तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय लमु्म्िनी प्रदेशमा र्िफाररश गररएको । 

• प्रदेश र्निामती िेवा अन्त्तगित नेपाल प्रशािन िेवा, िामान्त्य प्रशािन िमूह, िहायक स्तर चौथो 
तह, िहायक चौथो  पदको र्लम्खत पररक्षाको नर्तिा प्रकाशन गररएको । 

३.१७  नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका िमस्याहरुः 
• प्रदेश िरकारिाट कमिचारी पदपूर्तिको लार्ग प्रदेश िरकारिाट माग प्राप्त नहदुा आयोगले 

प्रकाम्शत गरेको कायितार्लका िमोम्िम पदपूर्तिको काम गनि कदठनाई भईरहेको । 

• आयोगको कायि िंचालनका लार्ग आवश्यक Lay out  अनरुुपको भवनको अभाव । 
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३.१८  िमस्या िमािानका लार्ग चार्लएका कदमहरुः 
• आयोगिाट प्रकाम्शत कायितार्लका िमोम्िम ववज्ञापन प्रकाम्शत गनि ररक्त दरवन्त्दीमा माग गरर 

पठाउन िम्िम्न्त्ित र्नकायिंग िमन्त्वय गररएको । 

• कायािलय भवन, िवारी िािन तथा मेर्िनरी िािन िमेतका पूवाििारको व्यवस्थाका लार्ग 
िम्िम्न्त्ित र्नकायिंग िमन्त्वय गररएको । 

३.१९  आगामी कायि ददशाः 
• आयोगलाई आवश्यक िनशम्क्त र भौर्तक िािन श्रोतको िममु्चत प्रवन्त्ि गने। 

• िेवा िमूहको पदमा काम गनि िहयोग परु् याउने िमय िापेक्ष पाठ्यक्रम तिुिमा गने। 

• चसु्त, दरुुस्त, गणुस्तरीय िेवा प्रवाहका लार्ग िक्षम िनशम्क्त छनौट गरी प्रदेश 
िरकारले र्लएको “िमरृ्द् लमु्म्िनीः आत्मर्नभिर प्रदेश” को नारालाई लाई िाकार िनाउन 
र्नरन्त्तर प्रयत् नशील रहने। 

३.२०  र्नष् कर्िः 
नेपालको िंवविानमा उल्लेम्खत एवम ऐनमा भएको व्यवस्था िमोम्िम लमु्म्िनी प्रदेश र यि अन्त्तगितका 
स्थानीय तहमा आवश्यक िनशम्क्त भनाि गदाि दक्ष िनशम्क् तलाई आकर्िण गरर र्नष्पक्षता एवं योग्यता 
प्रणाली अनरुुप वैज्ञार्नक रुपमा परीक्षा िंचालन देम्ख र्िफाररि िम्मका कायिमा नववन िोच िवहत 
आयोगका काम कारवाहीमा प्रभावकारीता ल्याउन आयोग िदैव प्रयत् नम्शल रहेको छ ।  आगामी ददनमा 
प्रदेश िरकार िाँगको िहकायिमा आयोगले प्रकाम्शत गरेको कायितार्लका िमोम्िम ररक्त दरवन्त्दी 
पदपूर्तिका कायिमा आयोग केम्न्त्रत रहने छ ।आयोगको ऐन, र्नयमावली, र्नदेम्शका, आचारिंवहता र्नमािणको 
कायि गररिकेको छ । त्यिै गरी ववज्ञहरुको रोष्टर तयार गररिवकएको छ ।प्रदेश िरकार र 
मन्त्रालयहरु र कायािलयहरु एवं स्थानीय तहहरुिाँग र्नरन्त्तर अन्त्तरवक्रया कायिक्रम िंचालन गररएको छ। 
र्िर्भन्न पदहरुलाई चावहने शैम्क्षक योग्यताको िारेमा छलफल गरी िो को  र्निािरण गररिवकएको 
छ।वेविाइट र्नमािण गने कायि िम्पन्न भएको छ । आयोगको वलेुवटन र िोिर प्रकाशन गने कायि 
िम्पन्न गररएको छ ।र्िर्भन्न पदका लार्ग चावहने ४४ वटा पाठ्यक्रम र्नमािण गने काम िम्पन्न भै िकेको 
छ । त्यिै गरी अन्त्य पाठ्यक्रम र्नमाणिको काम प्रवक्रयामा रहेको छ । माग िमोम्िम पदपूर्तिका लार्ग 
परीक्षाहरु ििालन गनि पूवाििार तयार गने काम आयोगले गररिकेको छ । अत: आयोग आगामी ददनमा 
कमिचारी पदपूर्ति प्रकृयाका लार्ग िम्िम्न्त्ित र्नकायिाँगको परामशिमा अगाडी िढ्ने नै छ ।गणुस्तरीय िेवा 
प्रवाहका लार्ग िक्षम र उछच नैर्तक चररर भएका िनशम्क्त छनौट गरी प्रदेश िरकार र स्थानीय 
तहलाई र्िफाररि गनेछ ।यििाट प्रदेशमा िशुािन प्रवर्द्िनमा िहयोग परु् याई प्रदेश िरकारले अगार्ड 
िारेको “िमरृ्द् लमु्म्िनीः आत्मर्नभिर प्रदेश” को नारालाई िाथिक िनाउन आयोग ििैव प्रर्तिर्द् रहेको 
छ। 
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पररछछेद-4 
मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्दको कायािलय 

४.१  पषृ्ठभरू्म: 
प्रदेशमा शािकीय प्रवन्त्ि, िावििर्नक िेवा प्रवाह र ववकाि व्यवस्थापन गने प्रदेश िरकारको 
कायिम्िम्मेवारी र्नवािह गने प्रमखु प्रशािकीय र्नकायका रुपमा मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय 
रहेको छ। प्रदेश र्निामती िेवाको केन्त्रीय प्रशािर्नक र्नकाय, िशुािन प्रवर्द्िन, िावििर्नक श्रोत 
व्यवस्थापन, ववकाि र्नमािण, प्रदेश र्भरको शािन व्यवस्थाको िामान्त्य र्नदेशन, र्नयन्त्रण र ििालन 
लगायत 22 वटा कायिम्िम्मेवारी यि कायािलय अन्त्तगित रहेका छन।् मखु्यमन्त्रीज्यूको मातहत रहन े
यिकायािलयमा रािपरावङ्कत ववम्शष्ट शे्रणीका प्रमखु िम्चव प्रशािकीय प्रमखुको रुपमारहने ब्यवस्था छ।  

४.२  दीघिकालीन िोचः 
प्रदेशमा शािन व्यवस्था ििालन र कायिकाररणी अर्िकारको प्रयोग गने प्रमखु र्नकायका रुपमा रहेको 
यि कायािलयले र्लएको दीघिकालीन िोंच देहाय िमोम्िम रहेको छः 
“िंवविानिमोम्िम प्रदेशको कायिकाररणी अर्िकारको प्रयोग र प्रदेशको िमवृर्द् तथा प्रदेशवािीको खिुीका 
र्नर्मत्त अनकूुल वातावरण तयार गने उत्कृष्ट र्नकाय।” 

४.३  उद्दशे्यः 
िंगठन स्थापना र ििालनका र्नम्ित उद्देश्य र लक्ष्य रहेका हनु्त्छन। यि कायािलयले र्लएका 
दीघिकालीन िोंच हार्िल गने िन्त्दभिमा यि कायािलयका उद्देश्य देहाय िमोम्िम छन:् 

 प्रदेश िरकार (मम्न्त्रपररर्द्)का र्नणियहरूलाई त्यपरक एवम ्नर्तिामूलक िनाउन,ु 
 प्रदेश िरकारका र्नणियहरू प्रभावकारी रुपमा कायािन्त्वयन गनुि गराउन,ु 
 प्रदेशको प्रशािनयन्त्रलाई ववश्विनीय, पररणाममूखी, उत्तरदायी र िक्षम िनाउनकुा िाथै प्रदेशका 

िंरचना र िनशम्क्तको व्यवम्स्थत पररचालन गरी िेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी िनाउन,ु 
 िदाचाररताको प्रवर्द्िन, प्रभावकारी काननुी व्यवस्था एवम ् शून्त्य िहनशीलतामाफि त भ्रष्ट्राचार 

र्नयन्त्रण गनुि, 
 प्रदेशको िमवृर्द्का र्नर्मत्त िढी प्रर्तफलदायी ववकाि नीर्त, योिना, कायिक्रम र आयोिना तिुिमा 

हनुे वातावरण र्िििना गनुि, 
 ववकाि र्नमािण कायिलाई िमन्त्वयात्मक रुपमा र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको 

प्रभावकारीतामाफि त नर्तिामूलक िनाउन।ु 

 

४.४  रणनीर्तहरुः 
प्रदेशमा िमवृर्द् हार्िल गने र आत्मर्नभिरता उन्त्मखु िनिीवन ववकाि गने िन्त्दभिमा कायािलयले देहायका 
रणनीर्तक वक्रयाकलाप ििालन गने गरी दीघिकालीन रणनीर्तहरु स्वीकृत गरी कायािन्त्वयनमा ल्याइएको 
छः 

https://ocmcm.lumbini.gov.np/
https://ocmcm.lumbini.gov.np/
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 प्रदेश िरकारका नीर्त, र्नणिय प्रवक्रयालाई आवश्यक िूचना तथा त्याङ्क व्यवम्स्थत रुपमा 
उपलब्ि गराइनछे, 

 नीर्त एवम ्र्नणिय प्रवक्रयालाई ववश्विनीय िनाउन िहभार्गतामूलक पर्द्र्त अवलम्िन गररनेछ, 
 ववद्यतुीय शािन प्रणालीको ववकाि एवम ्ववस्तार गररनेछ, 
 िावििर्नक िेवा प्रवाहको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई नर्तिामूलक एवम ्प्रभावकारी िनाइनेछ, 
 मानव अर्िकारको िंरक्षण एवम ्प्रवर्द्िन हनुे वातावरण र्िििना गररनछे, 
 मन्त्रालयहरू, प्रमखु ववकाि आयोिनाहरू, िेवा प्रदायक र्नकायहरू र अन्त्य र्नकायहरूमा 

कायििम्पादन िूचकमा आिाररत नर्तिामूलक व्यवस्थापन पर्द्र्त लागू गररनेछ, 
 भौर्तक पूवाििार ववकािमा प्रभावकाररता अर्भवृवर्द्का लार्ग िहकायि, िमन्त्वय र िहभार्गतामूलक 

ववर्ि अवलम्वन गररनेछ, 
 र्नणिय र्नमािण एवम ्कायािन्त्वयनमा िहिीकरण र एकरुपता कायम गनि एकीकृत त्याङ्क पर्द्र्तको 

ववकाि गररनेछ। 

४.५  कायिक्षरेः 
नेपालको िंवविान, कायिववस्ततृीकरण प्रर्तवेदन, िंघीय नीर्त र्नयम, प्रदेश िरकार कायिववभािन 
र्नयमावली िमोम्िम यि कायािलयको मखु्य कायिके्षर देहाय िमोम्िम रहेको छ। 

 शािन व्यवस्थाको र्नदेशन, र्नयन्त्रण र ििालन, 
 प्रदेश मम्न्त्रपररर्द्को ििालन,व्यवस्थापन र र्नणिय कायािन्त्वयन, 
 प्रदेश मन्त्रालयहरुको िपुररवेक्षण, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र र्नयन्त्रण, 
 नीर्त तथा कानून तिुिमा, कायािन्त्वयन तथा मूल्याङ्कन, 
 िशुािन, भष्ट्राचार र्नयन्त्रण र प्रशािन ििुार, 
 प्रदेश र्निामती िेवाको ििालान, व्यवस्थापन, तार्लम र िंगठन तथा व्यवस्थापन िवेक्षण, 
 अन्त्तरप्रदेश पररर्द्,िंघ तथा अन्त्य प्रदेश र स्थानीय तहहरुिंगको िमन्त्वय र अन्त्तििम्िन्त्ि। 

४.६  कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरुः 
 नेपालको िंवविान, 

 िंवविानको िारा १६२(१) अनिुार "प्रदेशको कायिकाररणी अर्िकार प्रदेश मम्न्त्रपररर्दमा र्नवहत 
हनुेछ" भनी उल्लेख भएको, 

 िंवविानको िारा १६२ (२) िमोम्िम "यो  िंवविान र अन्त्य कानूनको अिीनमा रही प्रदेशको 
शािन व्यवस्थाको िामान्त्य र्नदेशन, र्नयन्त्रण र ििालन गने अर्भभारा प्रदेश मम्न्त्रपररर्दमा 
रहनेछ" भने्न व्यवस्था भएको, 

 प्रदेश िरकार कायिववभािन र्नयमावली,  2078 

 प्रदेश िरकार कायिििालन र्नयमावली,  2078 
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४.७  िनशम्क्त वववरणः 
तार्लकानं.-१.१ िनशम्क्त वववरण 

क्र.ि. पद िेवा िमूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरवन्त्दी 
िंख्या 

पदपूर्ति 
िंख्या ररक्त 

१ प्रमखु िम्चव प्रशािन  रा.प.ववम्शष्ट १ 1 0 

२ प्रदेश िम्चव प्रशािन  रा.प.प्रथम ३ 2 1 

3 उप िम्चव प्रशािन िा.प्र. 
रा.प.दद्वतीय/अ
र्िकृत 
नवौं/दशौं 

८ 2 6 

4 शाखा अर्िकृत  प्रशािन िा.प्र. 
रा.प.ततृीय/अर्ि
कृत िातौं/आठौं ८ 6 2 

5 लेखा अर्िकृत  प्रशािन लेखा 
रा.प.ततृीय/अर्ि
कृत िातौं/आठौं १ 1 0 

6 कम्प्यटुर अर्िकृत  ववववि  
रा.प.ततृीय/अर्ि
कृत िातौं/आठौं १ 0 1 

7 ि.पाचौँ/अ.छैठौँ प्रशािन िा.प्र. 

रा.प.अनं.प्रथम/
िहायक 
पाचौं/अर्िकृत 
छैठौं 

१० 6 4 

8 क.अपरेटर  ववववि  

रा.प.अनं.प्रथम/
िहायक 
पाचौं/अर्िकृत 
छैठौं 

४ 3 1 

9 खररदार  प्रशािन िा.प्र. रा.प.अनं.दद्वतीय
/ि.चौथो/पाचौं २ 2 0 

10 ि.ले.पा. प्रशािन लेखा रा.प.अनं.दद्वतीय
/ि.चौथो/पाचौं १ 1 0 

11 का.ि. प्रशािन  
शे्रणीवववहन ७ 7 0 

12 ह.ि.चा. प्रशािन  
शे्रणीवववहन ८ ८ 0 

िम्मा 54 39 15 
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४.८  चाल ुआ.व.२०७८/७९को फागनु मिान्त्तिम्मिम्पादन भएका महत्वपणुि कायिहरुः 
 मखु्यमन्त्री शैम्क्षक ििुार कायिक्रम 109 वटै स्थानीय तहमा ििालनमा ल्याइएको, 

 प्रदेश िरकारिाट ििार्लत आयोिना तथा कायिक्रमको िंयकु्तरुपमा अनगुमन गररएको, 

 ७ िना कानून इन्त्टनिहरुलाई ७ वटा स्थानीय तहमा पठाइएको, 

 अन्त्तर प्रदेश अनभुव आदान प्रदान िम्पन्न गररएको, 

 प्रदेश स्थापनाको चार वर्ि नामक स्मारीका प्रकाशन गररएको, 

 प्रदेश र्भरका पदार्िकारी तथा िनप्रर्तर्नर्िहरुको िम्पम्त्त वववरण िंकलन। 

४.९  तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरणः 
 प्रदेश प्रम्शक्षण प्रर्तष्ठान कायिववर्ि, 2078 

 मखु्यमन्त्री शैम्क्षक ििुार कायिक्रम ििालन कायिववर्ि, 2078 

 प्रदेशको नाम ििुार तथा केही प्रदेश ऐन िंशोिन गने ऐन, 2078 

 प्रदेश िरकार कायििम्पादन र्नयमावलीको अनिूुम्च िंशोिन 

 

४.१०  वावर्िक नीर्त तथा कायिक्रमको ०७८ फागनु िम्मको प्रगर्त वववरणः 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

8 प्रदेशमा आवश्यक िनशम्क्त व्यवस्थापन गने 

प्रदेशको िंगठन तथा व्यवस्थापन िभेक्षण 
िमोम्िमनयााँ स्थावपत मन्त्रालय र कायािलय 
ििालनलाई मध्यनिर गदै उपलब्ि 
िनशम्क्तको िरुवा र कामकािको व्यवस्था 
गररएको। िंघीय िरकारिाट यि प्रदेशमा 
कामकाि गनि इछछुक िनशम्क्तलाई िरुवा 
िहमर्त प्रदान गरी िनशम्क्त उपलब्ि हनु े
व्यवस्था र्मलाइएको।प्रदेश लोक िेवा 
आयोगिाट र्िफाररि भएका  वनरक्षकहरुलाई 
िम्िम्न्त्ित मन्त्रालयमा र्नयमु्क्तको लार्ग 
पठाइएको। 

10 िमन्त्वय, िहकायि र िह अम्स्तत्वको प्रदेश िमन्त्वय पररर्दको पााँचौं िैठक िम्पन्न 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

िंवैिार्नक र्िर्द्ान्त्तलाई आत्मिात गदै प्रदेश 
र स्थानीय तहहरु वीच िमन्त्वयका लार्ग 
प्रदेश िमन्त्वय पररर्दको िैठक गरी स्थानीय 
तहिाँगको िमन्त्वय र िहकायि थप िदुृढ 
गने 

गररएको।  

6, 67 

प्रदेशको स्थायीराििानी देउखरुी उपत्यका 
(राप्ती उपत्यका) मा राष्ट्रको गौरवर प्रदेशको 
पवहचान झल्कने गरी प्रदेश राििानीको गरुू 
योिना तयार गरी प्रदेश राििानी स्थल 
देउखरुी उपत्यकालाई नदी िभ्यतामा 
आिाररत आिरु्नक व्यवम्स्थत शहरको 
रूपमा ववकाि गने 

नदी िभ्यतामा आिाररत आिरु्नक राििानी 
शहर र्नमािणका लार्ग गरुुयोिना र्नमािणका 
चरणमा ववर्भन्न िरोकारवालािाँग प्रारम्म्भक 
छलफल र पषृ्ठपोर्ण र्लन े कायि भैरहेको। 
प्रशािर्नक िंरचना र्नमािणका लार्ग िग्गा 
प्रार्प्त र ल्याण्ड परु्लङ्गका लार्ग िर्मर्त िंरचना 
र्नमािण गरी प्राप्त प्रर्तवेदनका आिारमा िग्गा 
प्रार्प्तका लार्ग नेपाल िरकारिाग िमन्त्वय 
भैरहेको।नेपालको िरकारिाट रु. 1 अिि 
ििेट प्राप्त गररएको। 

 

 

४.११ ििेट वक्तव्यको ०७८ फागनु िम्मको प्रगर्त वववरणः 
ि. व.को 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

16 मखु्यमन्त्री शैम्क्षक ििुार कायिक्रम ििालन 
गरी ववद्यालय म्शक्षाको गणुस्तरमा ििुार 
ल्याउन े

मखु्यमन्त्री शैम्क्षक ििुार कायिक्रम ििालन 
कायिववर्ि स्वीकृत भएको, िमन्त्वय इकाई 
गठन, कायिक्रम छनोट िर्मर्त गठनभई 109 
वटै स्थानीय तहमा ििालन गररएको। 

 

(श्रोतः मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को काकायािलय) 

 

(श्रोतः मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय) 
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४.१२  आ.व.२०७८।०७९कोस्वीकृत वावर्िक कायिक्रमकोदोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त र अिार मिान्त्तिम्मको  खचिको अनमुानः  
                                                                                     (रु.हिारमा) 

क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट 
ििेट खचि 

% 
पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट खचि 
%मा 

1  

िैठक ब्यवस्थापन र िंचालन तथा 
मम्न्त्रपररर्द्को र्नणियहरुको 
ववद्यतुीय अर्भलेख व्यवस्थापन 

 1500 
  

1075.91 71.73   1500 100 

2  
कमिचारी अध्ययन छारिमृ्त्त 
कायिक्रम 

 1000   0 0   0 0 

3  
प्रदेशस्तरका र्नकायहरुको िंगठन 
तथा व्यवस्थापन िवेक्षण   

 1400   98 7   700 50 

4  
प्रदेश िेवाका कमिचारीहरुको 
अर्भलेख व्यवस्थापन 

 1500   0 0   700 50 

5  पसु्तकालय व्यवस्थापन र िंचालन  500   73.80 14.76   400 80 

6  ददवि िमारोह तथा अन्त्य कायिक्रम    1500   59.89 3.99   750 50 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट 
ििेट खचि 

% 
पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट खचि 
%मा 

7  
कमिचारी तार्लम तथा गोष्ठी 
(प्रमाणपर ददन/ेनददने) 

 2500   0 0   500 20 

8  िेवाग्राही िन्त्तषु्टी िवेक्षण  1500   0 0   750 50 

9  प्रदेश िमन्त्वय पररर्द्को िैठक  2000   0 0   2000 100 

10  
प्रदेश र स्थानीय तह र्िच 
अन्त्तरवक्रया  2100   0 0   1000 48 

11  प्रदेश नर्तिा िूचक तयारी  1500   0 0   1200 80 

12  

स्थानीय तह, न्त्यावयक िर्मर्त र 
कानून र्नमािण प्रवक्रया िहयोग 
कायिक्रम 

 2000   750.57 37.53   1800 90 

13  
मानव अर्िकार िंरक्षण र िम्िर्द्िन 
िम्िन्त्िी कायिक्रम 

 1000   0 0   700 70 

14  

गाउाँिभा/नगरिभा ििालन/कानून 
र्नमािण र न्त्यायीक िर्मर्तको 
क्षमता ववकाि कायिक्रम 

 2000   375 18.75   1600 80 

15  
प्रदेश िरकारका ऐन, र्नयम िंग्रह 
अद्यावर्िक गरी प्रकाशन  1000   0 0   500 50 

16  मखु्यमन्त्री शैम्क्षक ििुार कायिक्रम  5000    0   0 0 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट 
ििेट खचि 

% 
पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट खचि 
%मा 

17  
कमिचारीहरु तथा पदार्िकारीहरुको 
स्वास््य ववमा कायिक्रम  500   0 0   250 50 

18  

प्रदेश िरकारिाट ििार्लत 
आयोिना तथा कायिक्रमको प्रभाव 
मूल्याङ्कन 

 1500   0 0   1200 80 

19  

प्रदेशको ववकाि व्यवस्थापन 
िम्िन्त्िमा ववदेशी तथा स्वदेशी 
िंघ िंस्था, व्यम्क्त र पदार्िकारी 
िीच अन्त्तवक्रि या 

 3000   384.99 12.83   2100 70 

20  व्यवस्थापन परीक्षण  1000   0 0   500 50 

21  
मखु्यमन्त्री िंचार ििलीकरण 
कायिक्रम  2000   180.697 9.03   2000 100 

22  हेल्लो मखु्यमन्त्री कायिक्रम  2000   0 0   2000 100 

23  

प्रदेश मन्त्रालय/कायािलयमा 
कायिरत कमिचारीका लार्ग अध्ययन 
तथा अिल अभ्याि/र्िकाई 
िम्िन्त्िी अवलोकन भ्रमण 

 2000   1682.76 84.14   2000 100 
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४.१३  आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा ववत्तीय प्रगर्तः  
                                                                                                 

          रु. हिारमा 
    

ििेटशीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट वावर्िक खचि प्रर्तशत 

चाल ु 100123 89716 89.60 
पूाँिीगत 11050 9959 90 
िम्मा 111173 99675 89.65 
 

४.१४  आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा फागनुिम्मको ववत्तीय प्रगर्त र ०७९ 
अिारिम्मको अनमुार्नत खचिः 
               रु. हिारमा  

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट खचि प्रर्तशत अिार मिान्त्तिम्मको 
अनमुार्नत खचि 

चाल ु 118873 47807.36 100000 
पूाँिीगत 13600 1614.67 13000 
िंम्चत कोर् - - - 
िम्मा 132473 49442.03 113000 
 

४.१५  रािश्व िंकलनको वववरणः  
 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ०७८ फागनुिम्म रािस्व िंकलन र ०७९अिारिम्मको अनमुान                                                                                                                                                                               
        रु. हिारमा 

 शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत अिार मिान्त्तिम्मको 
अनमुान 

14229  17000.00  50000.00 
14224  44600.00  100000.00 
15111  84364.00  150000.00 
     
  

४.१६  ववकाि आयोिना तथा कायिक्रमहरुवाट र्िम्िित रोिगारीको वववरणः 
 प्रदेश तथा स्थानीय शािन िहयोग कायिक्रम अन्त्तगित ७ िना िूचना प्रववर्ि अर्िकृत र ६ िना 

कानून अर्िकृत िंवयिेवकको रुपमा भनाि गरी अिार मिान्त्तिम्मलाई र्नयमु्क्त ददइएको छ। 
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४.१७  िमस्या तथा चनुौतीहरुः 
 दरिन्त्दी अनिुार िम्पूणि कमिचारीको पदपूर्ति हनु निकेको।िम्चव प्रशािन १ िना र उपिम्चवहरुको 

दरिन्त्दी पूर्ति हनु निकेको।     

४.१८  मार्थ उल्लेम्खत िमस्या िमािानका लार्ग चार्लएका कदमहरुः 
 प्रदेश र्निामती िेवा ऐनको र्नमािण प्रवक्रयालाई र्तव्रता ददइएको। िाथै नेपाल िरकारलाई िानकारी 

गराइएको। 

४.१९  आगामी कायि ददशाः 
 आगामी वर्िको लार्ग नववनतम कायिक्रमहरु तयार गने क्रममा रहेको। वावर्िक नीर्त तथा कायिक्रम 

िमोम्िम कायिक्रम िनाउनकुा िाथै प्रदेशलाई आवश्यक कानून र्नमािण प्रवक्रयालाई र्तिता ददइएको। 

४.२०  अन्त्य/ववववि प्रर्तवेदनमा िमेट्न ेउपयकु्त देम्खएका अन्त्य कुनै वववरणः 
 वावर्िक कायिक्रम िाहेकका िमन्त्वयात्मक कायिक्रमहरुको र्नरन्त्तर रहेको। 

४.२१  र्नष्कर्िः 
आर्थिक वर्ि २०७८/०७९मा रािर्नर्तक पररवतिन िाँगिाँगै नया िरकारको गठन भएको छ। िो अवर्िमा 
नयााँ ििेट र्नमािण र िो को कायािन्त्वयन प्रवक्रयामा भएको वढलाइले दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त केही कमी 
देम्खएको अवस्था छ। ििेट कायिन्त्वयनको लार्ग अझै एक चौमार्िक िााँकी नै रहेको अवस्थामा यि 
कायािलयका वावर्िक कायिक्रमहरुले पूणिता पाउने अवस्था देम्खन्त्छ। 
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पररछछेद-५ 
पयिटन, ग्रामीण तथा शहरी ववकाि मन्त्रालय 

५.१  पषृ्ठभरू्म: 
प्रदेशर्भरका खानेपानी, आवाि, भवन, शहरी ववकाि र पयिटन पूवाििारिस्ता आयोिनाहरुको तिुिमा, 
कायािन्त्वयन, अध्ययन, अनिुन्त्िान, अनगुमन िम्िन्त्िी व्यवस्थापकीय कायि गने उद्देश्यले र्मर्त 
२०७८/०१/०६ मा ग्रामीण तथा शहरी ववकाि मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। 
  
लमु्म्िनी प्रदेश िरकार (मम्न्त्रपररर्द्)को र्मर्त २०७८/०१/०६ को र्नणियानिुार यि मन्त्रालय 
अन्त्तगित आवाि, भवन तथा शहरी ववकाि, खानेपानी तथा िरिफाइ, पयिटन पूवाििार, प्रशािन, योिना 
तथा अनगुमन गरी ववर्भन्न ३ वटा महाशाखा र ववर्भन्न १२ वटा ववर्यगत कायािलयहरु वक्रयाम्शल 
रहेकोमा र्मर्त २०७८/०५/१३ को प्रदेश मम्न्त्रपररर्द्को र्नणियानिुार पयिटन, ग्रामीण तथा शहरी 
ववकाि मन्त्रालयको रुपमा नाम िंशोिन भई प्रदेश िरकार (मम्न्त्रपररर्द्)को र्मर्त २०७८/०६/२२ 
को र्नणियानिुार यि मन्त्रालय अन्त्तगित (१) ग्रामीण तथा शहरी ववकाि महाशाखा, (२) खानेपानी तथा 
िरिफाइ महाशाखा, (३) प्रशािन तथा पयिटन महाशाखा र (४) राििानी ब्यवस्थापन महाशाखा गरी 
ववर्भन्न ४ वटा महाशाखा रहेका छन ्भने प्रदेश िरकार (मम्न्त्रपररर्द्) को र्मर्त २०७८।०८।१६ 
को र्नणियानिुार थप तीन वटा ववर्यगत कायािलयहरु स्थापना गररएको छ। 

५.२  दीघिकालीन िोच र उद्दशे्य: 
प्रदेशभर खानेपानी तथा िरिफाइ, आवाि, भवन तथा शहरी ववकाि, ग्रामीण ववकाि र पयिटन प्रवर्द्िन 
पूवाििार तथा ववकाििस्ता भौर्तक पूवाििारको ववकाि गनुि यि मन्त्रालयको मूलभतू उद्दशे्य रहेको 
छ।गररवी र्नवारण र ददगो शाम्न्त्त स्थापनाका लार्ग आवश्यक भौर्तक पूवाििार ववकािको माध्यमिाट 
आर्थिक तथा िामाम्िक िमवृर्द् हार्िल गरी प्रदेशको “िमरृ्द्लमु्म्िनी: आत्मर्नभिरप्रदेश”कोलक्ष्यमा टेवा 
पयुािउन ुनै यि मन्त्रालयको दीघिकालीन िोच रहेको छ। 

५.३  रणनीर्तहरु: 
पूवाििार ववकािका लार्ग अवलम्वन गररएका रणनीर्तहरु: 

 भौर्तक पूवाििारको ववकािलाई रोिगारीका अविर र्िििना गने माध्यमको रुपमा प्रयोग गने, 

 भौर्तक पूवाििारको ववकािलाई नागररक एवम ्वातावरणमैरी िनाउने, 
 ववपन्न र िीमान्त्तकृत वगि तथा िोम्खममा रहेका नागररकका लार्ग िरुम्क्षत, वकफायती र वातावरणमैरी 

आवाि िनाउने, 
 ििै प्रकारका ववपद् िोम्खम न्त्यूनीकरण हनुेगरी पूवाििारहरुको ववकाि रक ववस्तार गने, 

 शहर गाउाँ अन्त्तर-िम्िन्त्िलाई िदुृढीकारण गने गरी पूवाििारहरुको ववकाि र ववस्तार गने, 

 स्थानीय श्रम, िीप, श्रोत, िािन र प्रववर्िको उपयोगलाई प्राथर्मकता ददई िनिहभार्गता र 
िनस्वार्मत्त्वमा पूवाििारहरुको ववकाि गने। 
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५.४  प्रदेश िरकार (कायिववभािन र्नयमावली), २०७८ अनिुार पयिटन, ग्रामीण तथा शहरी ववकाि 
मन्त्रालयको कायिम्िम्मेवारी: 

क्र. 
िं. 

कायि म्िम्मेवारी 

१ 
प्रदेशस्तरका िरकारी कायािलयहरुको भौर्तक ब्यवस्थापन र र्नमािण िम्िन्त्िी 
नीर्त, मापदण्ड र योिना तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन। 

२ 
प्रदेशर्भरको शहरी ववकाि योिना तिुिमा, शहरी पूवाििार र्नमािण, िञ् चालन, ममित 
िम्भार र आवाि तथा भवन िम्िन्त्िी योिनाहरुको कायािन्त्वयन र मागि र्नदेशन। 

३ 
प्रदेशस्तरमा रावष्ट्रय भवनिंवहताको कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा प्रदेशर्भर उपयकु्त 
भवन र्नमािण प्रववर्िको प्रवर्द्िन। 

४ 
प्रदेशको राििानी र प्रादेम्शक शहरको ववकाि, योिना तिुिमा, कायािन्त्वयन, 
िंयोिन र पूवाििार र्नमािण। 

५ िरुम्क्षत ििोिाि र िग्गा एकीकरण िम्िन्त्िी नीर्त तिुिमा र कायािन्त्वयन। 

६ 
िस्ती स्थानान्त्तरण िम्िन्त्िी नीर्त, मापदण्ड, योिना तिुिमा, कायािन्त्वयन र 
र्नयमन। 

७ 
प्रदेशस्तरको खानेपानी िरिफाइ तथा स्वछछता िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त तथा 
मापदण्ड तिुिमा र कायािन्त्वयन, िेवाको शलु्क र्निािरण, योिना, आयोिना 
कायािन्त्वयन तथा िञ् चालन, िम्भार र र्नयमन। 

८ 
खानेपानी तथा िरिफाइ िेवा ववस्तारमा र्निी क्षेरको िहभार्गता प्रवर्द्िन िम्िन्त्िी 
नीर्त तथा मापदण्ड तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन। 

९ 
िवििािारणलाई स्वछछ खानेपानीको उपलब्िता र खानेपानी, िरिफाइ तथा 
स्वछछतामा वपछर्डएका वगिको पहुाँच िरु्नश् चतता। 

१० 
लोपोन्त्मखु, िीमान्त्तकृत, गररि, िेष्ठ नागररक लम्क्षत आवाि िम्िन्त्िी नीर्त, 
मापदण्ड तथा योिना तिुिमा र कायािन्त्वयन। 

११ प्रादेम्शक पयिटन ववकाि िम्िन्त्िी पूवाििारको ववकाि र र्नमािण। 
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१२ प्रादेम्शक पयिटन ववकािको नीर्त, मापदण्ड र योिना र्नमािण। 

१३ प्रदेशमा पयिटन प्रवर्द्िन। 

१४ पयिटक िरुक्षा ब्यवस्थापन। 

 

५.५  कानरु्न तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु: 
 प्रदेश भवन ऐन २०७५ 

 प्रदेश भवन र्नयमावली, २०७६ 

 िनता आवाि कायािन्त्वयन कायिक्रम कायिववर्ि, २०७५ )प्रथम िंशोिन िवहत(  

 खानेपानी, िरिफाई तथा स्वछछता )वाि (कायिववर्ि , २०७६ 

 ववपद् प्रभाववत के्षरमा एकीकृत वस्ती तथा पूवाििार ववकाि कायिक्रम कायिववर्ि, २०७६ 

 प्रदेश पयिटन ऐन, २०७६ 

 

५.६  िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्त वववरण: 

क्र.िं. पद िेवा िमूह शे्रणी/तह 
कुलदरिन्त्दी 

िंख्या पदपूर्तििंख्या ररक्त कैवफयत 

१ िम्चव 
इम्न्त्िर्नयररं
ग 

र्िर्भ
ल 

रा.प.प्रथम १ १ ०   

२ र्ि.र्ड.ई. इम्न्त्िर्नयररं
ग 

र्िर्भ
ल 

नवौं/दशौँ १३ ७ ६   

३ अर्िकृत नेपाल प्र. 
िा. 
प्र. नवौं/दशौँ ४ २ २   

४ अर्िकृत नेपाल प्र. 
िा. 
प्र. 

िातौँ/आ
ठौँ ५ ५ ०   

५ अर्िकृत नेपाल प्र. लेखा िातौँ/आ
ठौँ १ १ ०   

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

७ इम्न्त्िर्नयर इम्न्त्िर्नयररं र्िर्भ िातौँ/आ ४५ ३० १५   
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ग ल ठौँ 

८ िहायक/अर्िकृत प्रशािन 
िा. 
प्र. पाचौं/छैठौं २० १७ ३   

९ 
िहायक/अर्िकृत 
लेखा प्रशािन लेखा पाचौं/छैठौं १५ १३ २   

१० 
कम्पटुर 
अपरेटर/अर्िकृत 

ववववि -  पाचौं/छैठौं ९ ९ ०   

११ 

िव-
इम्न्त्िर्नयर/अर्िकृ
त 

इम्न्त्िर्नयररं
ग 

र्िर्भ
ल 

पाचौं/छैठौं ५० १३ ३७   

१२ 
खा.प.ि.टे/ 
अर्िकृत 

इम्न्त्िर्नयररं
ग 

र्िर्भ
ल 

पाचौं/छैठौं २४ १२ १२   

१३ 
मवहला 
कायिकताि/अर्िकृत 

ववववि   पाचौं/छैठौं ६ ५ १   

१४ िहायक प्रशािन 
िा. 
प्र. चौथो/पाचौं ८ ७ १   

१५ िहायक/लेखा प्रशािन लेखा चौथो/पाचौं ४ ४ ०   

१६ खा.प.ि.टे दद्वतीय 
इम्न्त्िर्नयररं
ग 

  चौथो/पाचौं १२ ४ ८   

१७ ह.ि.चा. इम्न्त्िर्नयररं
ग 

-  -  २१ १९ २   

१८ का.ि. प्रशािन -  -  ३२ २८ ४   

िम्मा       २७१ १७८ ९३   

 

५.७  चाल ुआ.व. २०७८/७९को फागनु मिान्त्तिम्म िम्पादन भएका महत्वपणुि कायिहरु: 
 िााँस्कृर्तक ग्रामको िम्भाव्यता अध्ययन िम्पन्न गरी ववस्ततृ अध्ययन हुाँदै गरेको, 

 वावर्िक ववकाि कायिक्रम िञ् चालन तथा कायािन्त्वयन कायिववर्ि, २०७८ स्वीकृत गररएको, 

 राििानी व्यवस्थापन िम्िन्त्िी कायि अम्घ िढाइएको, 

 WASH PLAN र्नमािण कायि अम्न्त्तम चरणमा पगेुको, 
 यि प्रदेशका ववर्भन्न नदीहरुमा र् याम्फ्टङको िम्भाव्यता अध्ययन गररएको। 

 

५.८  आ.व. २०७८।७९मा तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्ि वववरणः 
 िावर्िक ववकाि कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिववर्ि, २०७८ 
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 पयिटन पररर्द र्नयमावली, २०७८  
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५.९  नीर्त तथा कायिक्रमर ििेट वक्तव्यको फागनुिम्मको प्रगर्त वववरण: 

क्र.ि. 
नीर्ततथा 
कायिक्रमको िुाँदा 
नं. 

ििेटवक्तव्यको 
िुाँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्यप्रार्प्तको ववद्ममान अवस्था 

१  ६७  ९ 

प्रदेश िभािाट र्नणिय भएिमोम्िम राििानी व्यवस्थापन िम्िन्त्िी 
कायि िङ्ख घीय िरकार तथा स्थानीय तहिाँगिमन्त्वय गरी राष्ट्रको 
गौरव र प्रदेशको पवहचान झल्कनेगरी र्नमािण गने कायिलाईचाल ु
आर्थिक वर्िमा तीिताका िाथ अगार्ड िढाउन ेब्यवस्था र्मलाएको 
छु। 

 प्रदेश िरकारका लार्ग भौर्तक िंरचना र्नमािणको 
अध्ययन भइ ठेक्का प्रवक्रयाको लार्ग कायि भैरहेको। 

२  १४३, १४४ ३५ 

लमु्म्िनी तथा स्वगिद्वारीक्षेरमा स्थानीय िमदुायको िहकारी वा 
िामूवहक कम्पनी माफि त स्थानीयहस्तकलामा आिाररत म्चनो 
(िोर्भर्नयर) उद्योग स्थापना गनि िहयोग गररनेछ। लमु्म्िनीक्षरे र 
स्वगिद्वारी िस्ता पववर स्थलको माटो वा पानी प्रयोग गरी 
म्चनोकोरुपमा ववर्भन्न कलात्मक िामग्रीहरु र्नमािण गनि िम्भाव्यता 
अध्ययन गररनेछ। 

 - 

३   िुाँदा नं ३८ 

गण्डक नदीको र्रवेणी-देवघाट खण्ड, राप् ती नदीको भालवुाङ-
अगैयाखण्ड र भालवुाङ-खङु्ख ग्रीमा िावििर्नक-र्निी िाझेदारीमा 
र् याम्फ्टङ िञ् चालनगररनछे। 

 यि प्रदेशको ववर्भन्न ५ स्थान (दाङ म्िल्ला, रार्प्त 
खोलाकोिडडााँडा-भालवुााँग र कुिमु-अगैया, ििई खोलाको 
परुन्त्िारा झरना पूवि, रोल्पा-प्यूठान म्िल्ला माडी खोलाको 
खङुग्री-िडडााँडा र रूकुम पूविको िानो भेरी) मािम्भाव्यता 
अध्ययनको कायि िम्पन्न भएको। 
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क्र.ि. 
नीर्ततथा 
कायिक्रमको िुाँदा 
नं. 

ििेटवक्तव्यको 
िुाँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्यप्रार्प्तको ववद्ममान अवस्था 

४ १३९, १४१ ४२ 

ििै म्िल्लाको ववशेर् ठाउाँ पवहचान गरी खि/आयि, अवि, मगर, 

थारु, ममु्स्लम िमदुायको स्थानीय िााँस्कृर्तक परम्परागत खाना, 
भेर्भरु्ा, नाचगानको िंरक्षणगनि िमदुायमा आिाररत िााँस्कृर्तक ग्राम, 

होमस्टे र्नमािण गरी ग्रामीण पयिटनकोप्रवर्द्िन गररनेछ। 

प्रदेशका ववर्भन्न १२ स्थानमा िााँस्कृर्तक ग्राम र्नमािणको 
अविारणापिात िम्भाव्यता अध्ययन िम्पन्न भई ववस्ततृ 
अध्ययन भैरहेको। 

५ १४० ४३ 

लमु्म्िनी प्रदेशमा रहेको प्राकृर्तक िौन्त्दयितालाई पयिटन ववकाि 
रग्रामीण आयआििनिाँग िोड्ने हेतलेु रुपन्त्देही, पाल्पा, अघािखााँची, 
गलु्मी, रुकुमपूवि, रोल्पा, दाङ र प्यूठानमा िम्भाव्यता अध्ययन गरी 
वहल-स्टेशनको ववकािगररनेछ। 

 अविारणा र कायिगत शतिहरु तयार भई िम्भाव्यता 
अध्ययनकोकायि भैरहेको। 

६ ७० ४४ 
१२ म्िल्लामा नयााँ शहर र एकीकृत िस्ती ववकािको िम्भाव्यता 
अध्ययनगररनेछ। 

 कायिगत शतिहरु तयार भई अध्ययनको कायि प्रराम्भ हनुे 
चरणमारहेको। 

७ िुाँदा नं ६२   

स्थानीय तहिंगको िमन्त्वयमा पूणि िरिफाइ कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरताददइनेछ।प्रदेश िरकारको एक घर: एक िारा को 
िंकल्पलाई परुा गनि ििै स्थानीयतहहरुको खानेपानी, िरिफाइ तथा 
स्वछछता योिना (वाश प्लान) िम्पन्न गरी िोवहयोिनाको आिारमा 
खानेपानी आयोिाहरुको छनौट तथा कायािन्त्वयन गररनेछ। 

 प्रदेशको ििै १०९ पार्लकामै वाि िम्िन्त्िी त्यांक 
िंकलन कायिएकै िाथ िरुु भएकोमा७० 
पार्लकामात्यांक िंकलनको कायि िवकएको र िााँकी 
३९ पार्लकामा त्यांक िंकलन गने कायिभैरहेको छ। 
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५.१०  आ.व. २०७८/७९को स्वीकृत िावर्िक कायिक्रमको दोश्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त र अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान: 
        रु हिारमा 

क्र.िं. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

िावर्िकलक्ष्य अिििावर्िकप्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट ििेटखचि % पररमाण 
पररमाण 
% 

ििेट 

ििेट 
खचि % 

 

(क) मन्त्रालय     

१ पयिटनग्रार्मण तथा शहरी ववकाि मन्त्रलय   
९७३९० 

    
१६७७३ 17.22 

   ८७६५१ ९० 

२ पयिटनग्रार्मण तथा शहरी ववकाि मन्त्रलय २९ 
५०७७१ 

 २०  ६४.५ 
२७१९४ 53.56 

   ४५६९४ ८० 

(ख) भवन     

१ भवन तथाशहरी ववकाि कायािलयहरु   
६२१६७ 

    
२१९२८ 35.27 

   ५५९५० ९० 

२ भवन तथाशहरी ववकाि कायािलयहरु   
५३०० 

    
० 0.00 

     

३ आवािव्यवस्था तथा वस्ती ववकाि कायिक्रम १७२ 
४७८५५० 

 १६०  २९.२ 
५८५३६ 12.23 

   २८७१३० ६० 

४ भवन तथािभाहल र्नमािण कायिक्रम १३२ 
३७२५९९ 

 १२५  ३८.५ 
६३०९५ 16.93 

   २२३५५९ 
६० 

 

५ शहरीपूवाििार ववकाि कायिक्रम ९२ 
४५४५५० ८५  ४१.३ 

८८२६४ 19.42 
   २७२७३० ६० 

६ आवाि, भवन ममित ििुार ८५ 
११७६८० 

 ७४  २७.६ 
१३१७५ 11.20 

   ७०६०८ ६० 

७ आवाि व्यवस्था कायिक्रम(िंघ शिति  अनदुान) २३ 
५००००० 

 १५  ४२.८ 
१०७५५७ 21.51 

   ३००००० ६० 

(ग)  खानपेानी                  

१ खानेपानी कायािलयहरु   
१०६८५८ 

    
४५९५७ 43.01 

   ९६१७२ ९० 
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२ खानेपानी  कायािलयहरु   
१५७०० 

    
५४९ 3.50 

   १२५६० ८० 

३ िघन खानेपानी ववकाि आयोिना १८४६ 
१७३८९८० 

 १,३४९ 
 ५३.३ 

 

४८३२२४ 27.79 
   १३९११८४ ८० 

४ िरिफाई तथा ढल व्यवस्थापन कायिक्रम ३७ 
११४१०० 

 २२ ५.८ 
२८५९ 2.51 

   ९१२८० ८० 

५ खानेपानी आयोिना गणुस्तर अर्भववृर्द् तथा  श्रोत िंरक्षण कायिक्रम २३ 
४३२०० 

 ० ० 
० 0.00 

   ३४५६० ८० 

६ खानेपानी आयोिना ममित ििुार तथा ववस्तार  कायिक्रम ८३ 
१४७८०६ 

 ५२ १९.८ 
१२०६५ 8.16 

   ११८२४५ ८० 

७ 

 
 

खानेपानी तथा गणुस्तर ििुार  कायिक्रम(िंघशिति अनदुान) १ 
२००० 

 १ ८२ 
१६०४ 80.20 

   ० ० 

क्र.िं. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

िावर्िकलक्ष्य अिििावर्िकप्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट ििेटखचि % पररमाण 
पररमाण 
% 

ििेट 

ििेट 
खचि % 

 

८ िलवाय ुअनकुुर्लत वहृत खानेपानी  आयोिना(िंघ शिति अनदुान) ३४९ ९३३३०० ३४२ ४१.९५ १९२७४३ 20.65 
  ७४६६४० ८० 

९ खानेपानी तथा िरिफाई िह-लगानी  कायिक्रम(िंघ शिति अनदुान) १ २०००  ०  ० ० ०    १६०० ८० 

१० डीप ट्युवेल आयोिना (ममित िूिार)(िंघ  शिति अनदुान) १ 
४४००    २९.८ ७४२ 16.86 

   ३५२० ८० 

११ तराई-मिेश खानेपानी ििुार कायिक्रम(िंघ   शिति अनदुान) १३८ 
३५८०००  १३८  ५१.४ १०४३९५ 29.16 

   २८६४०० ८० 

घ  पयिटन                  

१ पयिटन कायािलयहरु   
१८१२०     ७५४७ 41.65 

   १६३०८ ९० 

२ पयिटन कायािलयहरु   
९०००     ४५०० 50.00 

   ७२०० ८० 
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३ पयिटन ववकाि र प्रवर्द्िन कायिक्रम   
२६४५०     २७८३ 10.52 

   २३८०५ ९० 

४ पयिटन ववकाि र प्रवर्द्िन कायिक्रम १७७ 
७५८१५०  १३२  २३.२ ५०३५९ 6.64 

   ४१६९८३ ५५ 

ङ िह-लगानी(िंघ शिति अनदुान)     

१ िह-लगानी(िंघ शिति अनदुान) २ ३९९९९१ ० ० ० ०    २१९९५ ५५ 

   कुल िम्मा   
६,४५,७०,६२     १,३०,५८,४९ २०.२२ 

   ४६११७७४ ७१.४२ 
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५.११  आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा  ववत्तीय प्रगर्तः 
 रु हिारमा 

क्र.िं. ििेट शीर्िक 
ववर्नयोम्ित 
ििेट (रु) 

२०७८ फाल्गनु 
िम्मको खचि (रु) 

ववत्तीय प्रगर्त 
(%) 

कैवफयत 

१ चाल ु ३,१०,९८५ ९,४९,८८ ३०.५४   

२ पुाँिीगत ६,१४,६०,७७ १,२१,०८,६१ १९.७०   

  िम्मा ६,४५,७०,६२ १,३०,५८,४९ २०.२२   

 

५.१२  आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा फागनुिम्मको ववत्तीय प्रगर्त र 
०७९ अिारिम्मको अनमुार्नत खचि: 

 रु हिारमा 

क्र.िं. ििेट शीर्िक 
ववर्नयोम्ित ििेट 

(रु) 

२०७८ फागनु 

िम्मको खचि 
प्रर्तशत 

अिार मिान्त्त 

िम्मको 
अनमुार्नत खचि 

कैवफयत 

१ चाल ु ३,१०,९८५ ३०.५४ २७९८८६   

२ पुाँिीगत ६,१४,६०,७७ १९.७० ४३३१८८८   

३ िंम्चत कोर्     

  िम्मा ६,४५,७०,६२ २०.२२ ४६११७७४   

 

५.१३  रािश्व िंकलन वववरणः 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ०७८ फागनुिम्मको रािस्व िंकलन र ०७९ अिारिम्मको अनमुान: 

रु हिारमा 

क्र.िं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तित 
अिार मिान्त्त 
िम्मको अनमुान 

१     १५     

  िम्मा 
 

१५     

 

५.१४  ववकाि आयोिना तथा कायिक्रमहरुिाट र्िम्िित रोिगारीको वववरण: 
 यि आ.व. २०७८/७९ को दोश्रो चौमार्िकिम्मववकाि आयोिना तथा 

कायिक्रमिाट र्िम्िित रोिगारीको वववरण र्नम्नाििुार रहेको छ, 
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 दक्ष तथा अदक्ष िनशम्क्तहरुलाई र्िम्िित रोिगारीको वववरण: कररि २७९४२५ 
ददनकोरोिगारी र्िििना भएको छ। 

५.१५  िमस्या तथा चनुौतीहरु र िमस्या िमािानका लार्ग चार्लएका कदमहरु: 

क्र.ि 
िमस्या 

िमस्या िमािानको 
लार्ग भएको प्रयाि 

िमस्या 
िमािानका उपाय 

१ 

नयााँ कायािलय स्थापना, 
कायािलय प्रमखुको 
खटनपटन र कमिचारी 
ब्यवस्थापनमा लामो िमय 
लागेको। 

मन्त्रालयिाट नयााँ कायािलयहरुको 
दरिन्त्दी िंरचना तयार र प्रस्ताव पेश 
/ कायािलय प्रमखुको खटनपटन तथा 
कमिचारी कामकािमा पठाउन 
मम्ङ्खिरिम्म िमय ब्यर्तत हनु 
गएको। 

 

२ 

न्त्यून ििेट र्िर्नयोिनका 
कारण िशति तफि को खा. पा. 
आ. हरु लामो िमयदेम्ख 
िम्पन्न हनु निकेका। 

थप ििेट ववर्नयोिनको लार्ग पराचार 
गररएको र केवह थप ििेट ववर्नयोिन 
भएको। 

िमयमै आवश्यक 
थप ििेट र्नकािा 
हनु ुपने। 

३ 

िमानीकरण तफि  अत्यार्िक 
योिना िंख्याका कारण  
कम ििेट ववर्नयोिन हुाँदा 
अर्िकांश योिना 
कायािन्त्वयनमा लान 
निवकएको। 

थप ििेट ववर्नयोिनको लार्ग पराचार 
गररएको। 

िमयमै आवश्यक 
थप ििेट र्नकािा 
हनु ुपने। 

४ 

आयोिनास्थलको िग्गा 
व्यवस्थापन (िस्तै: 
ररफे्रिमेन्त्ट िेन्त्टर, लमही; 
म्िल्ला वन कायािलय, दाङ, 
लमही; िवदाह गहृ, 
घोराही-१३, दाङ)। 

स्थानीय िरकार, म्िल्ला प्रशािन 
कायािलय तथा म्िल्ला वन 
कायािलयिाँग िमन्त्वय गररएको। 
 

िहिीकरण 
गररददनपुने। 

 

५.१६  आगामी कायि ददशाः 
 हरेक म्िल्लामा १/१ वटा नमनुा वस्ती ववकाि गने, 
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 पहाडमा २ र तराइमा २ वटा शहर उन्त्मखु ििारको पूवाििार ववकाि गरी वरपरका 
वार्िन्त्दालाई आकवर्ित गनि िक्ने गरी िमनु्नत शहरको ववकाि गने, 

 यि आ.व. र्भरै WASHPLAN र्नमािण िम्पन्न गने, 

 िर्मनको पानीको ितह िढाउन ठाउाँ ठाउाँ मा RechargePond र्नमािण गने, 

 पयिटन प्रवर्द्िन कायिक्रमहरु िस्तै Cultural Village, Hill Station, Rafting हरुकोववस्ततृ अध्ययन 
गरर र्नमािण चरणमा लर्गन।े 

५.१७  र्नष्कर्िः 
दोश्रो चौमार्िक िम्म ववत्तीय प्रगर्त २०.२२ प्रर्तशत मार रहेको छ।योआर्थिक िर्िको अन्त्त्य िम्ममा 
ववत्तीय प्रगर्त ७१.४२ रहने प्रके्षपण गररएको छ। 
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पररछछेद-६ 
आर्थिक मार्मला तथा िहकारी मन्त्रालय 

6.१  पषृ्ठभरू्मः 
आर्थिक मार्मला तथा योिना मन्त्रालयको र्मर्त २०७४ िाल फाल्गनु ३ गते गठन भएको हो। प्रदेशको 
आर्थिक अवस्थाको ववश्लरे्ण तथा आर्थिक नीर्तको तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक 
श्रोतको िााँडफााँट, लगानी प्रके्षपण र ववत्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश रािश्व िम्िन्त्िी नीर्त तथा कानूनको 
तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन गने म्िम्मेवारी आर्थिक मार्मला तथा योिना मन्त्रालयको रहेकोमा हाल 
२०७८ िाल भार १३ गते प्रदेश िरकारको र्नणियानिुार प्रदेश िरकार (कायि ववभािन)र्नयमावली, 
२०७८ िंशोिन भई िंशोर्ित कायि ववभािन अनिुार यि मन्त्रालयको नाम आर्थिक मार्मला तथा 
िहकारी मन्त्रालय कायम भएको छ। उक्त िंशोिन पिात िाववकमा कायम रहेको कायि म्िम्मेवारीका 
अर्तररक्त िहकारी ववकाि तथा व्यवस्थापन, नीर्त तथा मापदण्डको तिुिमा कायिन्त्वयन, िाँचालन, अनमुर्त, 
र्नयमन, त्यांक व्यवस्थापन, पररचालन लगायतका िहकारी के्षरिाँग िम्िम्न्त्ित ववर्यवस्तहुरु कायि 
म्िम्मेवारीमा थप भएको छ। 

6.2  दीघिकालीन िोचः 
लमु्म्िनी प्रदेशलाई “िमरृ्द् लमु्म्िनी: आत्मर्नभिर प्रदेश” को मूल नाराका िाथ रतु ववकाि गदै िवल 
ववत्तीय र आर्थिक व्यवस्थापनको माध्यमिाट ददगो, फरावकलो तथा उछच दरको आर्थिक िवृर्द् हार्िल गरी 
िमग्र प्रदेशस्तरीय अथितन्त्रको क्षमता अर्भवृवर्द् गने, िाथै िहकारी के्षरलाई पररचालन गरी प्रदेशको 
अथितन्त्रमा ििुार तथा िहकारी के्षरको ववकाि र िनस्तरमा ििुार ल्याउने रहेको छ। 

 

6.३  उद्दशे्यः 
नेपलको िंवविान प्रदत्त अर्िकारको अर्िकतम उपयोग गदै उपलब्ि स्रोतको प्रभावकारी र िममु्चत 
उपयोगिाट िमवष्टगत आर्थिक स्थावयत्व कायम गनिमा िहयोग परु् याउने एवम िहकारीको र्िर्द्ान्त्त र 
मलु्यहरुको प्रवर्द्िन गदै िहकारीमा आिाररत उत्पादन, उद्यम, िेवा व्यविाय, ववकाि र ववस्तार गरी 
प्रदेशको दीगो र िमतामूलक आर्थिक, िामम्िक ववकािमा योगदान परु् याउने रहेको छ। 

6.४  रणनीर्तः 
 आर्थिक व्यवस्थापन ििुार कायिमा योगदान ददने, 
 कृवर्, पयिटन, म्शक्षा, स्वास््य र भौर्तक पूवाििार ववकाि िस्ता िामाम्िक आर्थिक पूवाििार र 

िढी मारमा गररिी र्नवारणोन्त्मखु के्षरमा अनकूुल हनुे गरी िावििर्नक खचिको प्राथर्मकीकरण 
गने, 

 िढी भन्त्दा िढी रािस्व वृवर्द्का उपाय अवलम्िन गने, 
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 स्थानीय िरकारहरु वीचको िाझेदारीमा िम्पन्न गनि िवकने आयोिनाहरुलाई प्राथर्मकता 
ददने, 

 ववर्भन्न मन्त्रालय र र्नकायहरुको लार्ग भएको ििेट ववर्नयोिन र र्तनीहरुले प्रदान गने िेवा 
प्रवाह प्रणाली िीचमा प्रभावकारी िम्िन्त्ि स्थावपत गने, 

 माग तथा िामाम्िक न्त्यायमा आिाररत आयोिना कायािन्त्वयनमा िोड ददने। 

 

6.५  कायिक्षरेः 
 प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको ववश्लरे्ण तथा आर्थिक नीर्तको तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

 प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको िााँडफााँट, लगानी प्रके्षपण र ववत्तीय व्यवस्थापन, 
 प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थावयत्व र मूल्य म्स्थरता िम्िन्त्िी नीर्त तिुिमा,कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
 िंघको स्वीकृर्तमा वैदेम्शक िहयोग, वैदेम्शक ऋण र अनदुान प्रार्प्त, उपयोग, लेखाङ्कन र 

प्रर्तवेदन, 
 प्रदेशम्स्थत िरकारी िम्पम्त्तको एकीकृत वववरण र िरकारी िााँकी भए रकमको लगत तथा 

अिलु उपर, 
 प्रदेशस्तरीय ववकाि नीर्त, प्राथर्मकता, आवर्िक तथा क्षेरगत योिना र वावर्िक ववकाि 

कायिक्रमको तिुिमा, कायािन्त्वयन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, 
 रावष्ट्रय तथा अन्त्तर -प्रदेश ववकाि आयोिनाको िमन्त्वय र िशति अनदुानको िदपुयोग , 

 प्रदेश रािश्व िम्िन्त्िी नीर्त तथा कानूनको तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
 प्रदेश िावििर्नक खचि िम्िन्त्िी नीर्तको तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा स्थानीय तह 

अनदुान, 
 िंघीय नीर्त अनरुुप िहववत्तीयकरण, 
 प्रदेश आर्थिक कायिववर्ि िम्िन्त्िी नीर्त तथा कानूनको र्नमािण, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

 प्रदेश ववर्नयोिन ऐन तथा प्रदेशको ििेट तिुिमा, कायािन्त्वयन, र्नयमन र आर्थिक अनशुािन, 
 प्रदेश िंम्चत कोर्को ििालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा र्नयन्त्रण एवम ्व्यवस्थापन, 
 प्रदेश परुक अनमुान तथा पेश्की खचि र प्रदेश आकम्स्मक कोर् िम्िन्त्िी, 
 प्रदेश िरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन, 
 प्रदेशगत ववर्नयोिन, रािस्व, िरौटी, कायिििालन कोर् र अन्त्य िरकारी कोर् तथा िम्पम्त्तको 

एकीकृत वववरण र लेखा परीक्षण, 
 घरिग्गा रम्िषे्ट्रशन शलु्क, िवारी िािन कर, मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर, पयिटन शलु्क, कृवर् 

आयमा कर, िेवा शलु्क, दस्तरु र दण्ड िररवाना िंकलन, िााँडफााँट र उपयोग िम्िन्त्िी नीर्त 
तथा कानून तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

 िंघीय कानून अनिुार प्राकृर्तक स्रोतिाट प्राप्त रोयल्टी र शलु्क िंकलन, र्नयमन र 
हस्तान्त्तरण, 
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 रािश्व चहुावट र्नयन्त्रण िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तिुिमा, कायािन्त्वयन र 
र्नयमन, 

 िंघिाँगको अन्त्तरिरकारी ववत्तीय िम्पकि , िम्िन्त्ि र िहकायि, 
 त्याङ्क, िूचना प्रणाली तथा अर्भलेख व्यवस्थापन िम्िन्त्िमा प्रादेम्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड 

एवम ्योिना तिुिमा,कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा िंघ र स्थानीय तहिाँग िहयोग, िमन्त्वय र 
िहकायि, 

 िीमा र िीमा व्यविायको ििालन,व्यवस्थापन,प्रवर्द्िन तथा ववस्तार र र्नयमन, 
 प्रदेशस्तरका िावििर्नक िंस्थान, ववत्तीय िंस्था, िर्मर्त, प्रर्तष्ठान तथा कम्पनी आददको 

ििालन, व्यवस्थापन,ििुार र र्नयमन, 
 आर्थिक ववकािमा र्निी, िहकारी तथा गैरिरकारी के्षरिंगको िमन्त्वय र िहकायि, 
 िहकारी िंस्था ,िहकारी िंघ तथा िहकारी िैंक िम्िन्त्िी प्रदेम्शक नीर्त,कानून तथा 

मा र कायािन्त्वयन िाँचालमापदण्डको तिुि न अनमुर्त र्नयमन ,त्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन 
अनिुन्त्िान 

 िहकारी िचत तथा ऋण पररचालन िम्िन्त्िी प्रादेम्शक मापदण्ड र्निािरण र र्नयमन 

 िहकारी िम्िन्त्िमा िंङघीय ,अन्त्तर प्रादेम्शक र स्थानीय तहका िंघ,िंस्थािंग िमन्त्वय र  
िहकायि 

 िहकारी के्षरको ववकाि तथा प्रवर्द्िन। 

 

6.६  कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाः 
नेपालको िंवविान, कायि ववस्ततृीकरण प्रर्तवेदन तथा प्रदेश िरकारको कायिववभािन र्नयमावली िमोम्िम 
यि आर्थिक मार्मला तथा िहकारी मन्त्रालयको कायि म्िम्मेवारी अन्त्तगित रहेका देहायका ऐन, र्नयमावली, 
कायिववर्ि, र्नदेम्शका तथा आदेशिमेतका कानूनहरु आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को फागनु मिान्त्तिम्म 
र्नमािण भई हाल कायािन्त्वयनमा रहेका छनः 

 प्रदेश आर्थिक कायिववर्ि ऐन, २०७४, 
 प्रदेश ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५, 
 प्रदेश कर तथा गैरकर रािश्व िम्िन्त्िी ऐन, २०७५, 
 प्रदेश आकम्स्मक कोर् िंचालन ऐन, २०७५, 
 प्रदेश त्याङ्क ऐन, २०७५  

 प्रदेश िहकारी ऐन  ,२०७६  

 िालविाली रुपमा ल्याइने प्रदेश ववर्नयोिन ऐनहरु तथा प्रदेश आर्थिक ऐनहरु, 
 िंम्चत कोर् िंचालन कायिववर्ि, २०७४, 
 िमपरुक अनदुान व्यवस्थापन कायिववर्ि, २०७५, 
 िावििर्नक खचिको मापदण्ड, कायिववर्ि र र्मतव्यवयता िम्िन्त्िी र्नदेम्शका, २०७५, 
 प्रदेश घरिग्गा न्त्यूनतम मलु्य र्निािरण िर्मर्त(गठन तथा कायिििालन) आदेश, २०७६, 
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 ववशेर् अनदुान व्यवस्थापन कायिववर्ि, २०७६, 
 मनोरञ्जन कर र्नयमावली, २०७६, 
 िावििर्नक खररद िम्िन्त्िी प्रदेश र्नयमावली, २०७६, 
 ववज्ञापन कर र्नयमावली, २०७६, 

 कोरोना भाइरि (COVID-19) र्नयन्त्रण तथा उपचार कोर् (स्थापना र ििालन) र्नदेम्शका, 
२०७८, 

 प्रदेश िहकारी र्नयमावली  ,२०७६,  

 प्रदेश िहकारी िंस्था दताि ददग्दशिन  ,२०७७,  

 प्रदेश िहकारी एकीकरण कायिववर्ि  ,२०७७,  

 एक स्थानीय तह एक िामूवहक उद्यम कायिक्रम िाँचालन कायिववर्ि ,२०७८,  

 िहकारी ििार स्थापना तथा िंचालन कायिववर्ि ,२०७८,  

 िहकारी िाँस्थालाई अनदुान िवुविा प्रदान गने कायिववर्ि ,२०७८,  

 िहकारीका माध्यमवाट नवीनतम िोच िवहतका कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिववर्ि ,२०७८,  

 िहकारीमा आिाररत नमनुा गााँउ स्थापना तथा व्यवस्थापन कायिववर्ि ,२०७८,  

 िपुथ मूल्य पिल स्थापना तथा ििालन कायिववर्ि ,।२०७८  

६.७  दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्थाः 
६.७.1 आर्थिक मार्मला तथा िहकारी मन्त्रालय 

क्र.िं. पदनाम िेवा िमूह 
कूल 

दरिन्त्दी 
पदपूर्ति 

ररक्त कैवफयत 
स्थायी करार 

1 प्रदेश िम्चव (रा.प.प्रथम) प्रशािन िा.प्र. 1 1 
 

0 

 
2 अर्िकृत नवौं/दशौं प्रशािन िा.प्र. 2 २ 

 
0 

 

3 अर्िकृत नवौं/दशौं प्रशािन लेखा 1 0 
 

1 
 

4 अर्िकृत नवौं/दशौं प्रशािन रािश्व 2 1 
 

1 
 

5 अर्िकृत िातौ/आठौं प्रशािन िा.प्र. 7 ६ 
 

१ 
 

6 अर्िकृत िातौ/आठौं प्रशािन लेखा 1 1 
 

0 
 

7 अर्िकृत िातौ/आठौं प्रशािन रािश्व 3 0 
 

3 
 

8 त्याङ्क अर्िकृत िातौं/आठौं 
आ.यो. तथा 
त्याङ्क 

 1 1 
 

0 
 

9 
कम्प्यटुर अर्िकृत 
िातौं/आठौं 

ववववि  1 1 
 

0 
 

10 कम्प्यटुर इम्न्त्िर्नयर ववववि  0 0 
 

0 
 

11 अथिशास्त्री ववववि  1 0 
 

1 
 

12 अर्िकृत िातौ/आठौं न्त्याय कानून 1 1 
 

0 
 

13 िहायक/अर्िकृत, प्रशािन िा.प्र. 7 3 
 

4 
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पााँचौ/छैठौं 

14 
िहायक/अर्िकृत, 
पााँचौ/छैठौं 

प्रशािन रािश्व 3 0 
 

3 
 

15 
िहायक/अर्िकृत, 
पााँचौ/छैठौं 

ववववि (कम्प्यटुर)  4 3 1 0 
 

1६ िहायक चौथो/पााँचौ प्रशािन िा.प्र. 1 0 
 

1 
 

1७ िहलेखापाल प्रशािन लेखा 1 1 
 

0 
 

1८ ह.ि.चा. (तहवववहन)   5 1 ४ ० 
 

१९ का.ि. (तहवववहन)   6 १ ५ ० 
 

  िम्मा     48 2३ 10 1५ 
 

                नोटः प्रदेश िरकारिाट चाल ुआ.व. ०७८/७९ का लार्ग स्वीकृत भएको दरवन्त्दी ।  

६.७.2 प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

क्र.िं. पदनाम िेवा िमूह 
कूल 

दरिन्त्दी 
पदपूर्ति 

ररक्त कैवफयत 
स्थायी करार 

1 अर्िकृत नवौं/दशौं प्रशािन लेखा 1 1 
 

0   

2 अर्िकृत िातौ/आठौं प्रशािन लेखा 4 4 
 

0   

3 
िहायक/अर्िकृत, 
पााँचौ/छैठौं 

प्रशािन लेखा 4 3 
 

1   

4 
िहायक/अर्िकृत, 
पााँचौ/छैठौं 

ववववि 
 

1 0 
 

1   

5 िहलेखापाल प्रशािन लेखा 4 4 
 

0   

6 ह.ि.चा. (तहवववहन)   2 1 १ 1   

7 का.ि. (तहवववहन)   4 0 4 0   

  िम्मा     20 17 
 

3   

 

६.७.3 िहकारी प्रम्शक्षालय 

क्र.िं. पदनाम िेवा िमूह 
कूल 

दरिन्त्दी 
पदपूर्ति 

ररक्त कैवफयत 
स्थायी करार 

1 अर्िकृत नवौं/दशौं प्रशािन िा.प्र. 1 0 
 

1   

2 अर्िकृत िातौ/आठौं प्रशािन िा.प्र. 3 3 
 

0   

3 िहायक/अर्िकृत, पााँचौ/छैठौं प्रशािन िा.प्र. 3 1 
 

2   

4 िहायक/अर्िकृत, पााँचौ/छैठौं प्रशािन लेखा 1 1 
 

0   

5 िहायक/अर्िकृत, पााँचौ/छैठौं ववववि (कम्प्यटुर)  1 1 
 

0   

6 ह.ि.चा. (तहवववहन)   1 0 १ 0   
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7 का.ि. (तहवववहन)   3 0 3 0   

  िम्मा     13 6 4 3   

 

६.७.4 िहकारी दताि अर्िकारीको कायािलय 

क्र.िं. पदनाम िेवा िमूह उपिमूह 
कूल 
दरिन्त्दी 

पदपूर्ति ररक्त कैवफयत 

1 अर्िकृत नवौं/दशौं प्रशािन िा.प्र.  1 0 1 

 

2 अर्िकृत िातौ/आठौं प्रशािन िा.प्र.  2 1 1 
 

3 

िहायक/अर्िकृत, 
पााँचौ/छैठौं 

प्रशािन िा.प्र.  3 0 3 
 

4 

िहायक/अर्िकृत, 
पााँचौ/छैठौं 

प्रशािन लेखा  1 0 1 
 

5 

िहायक/अर्िकृत, 
पााँचौ/छैठौं 

ववववि (कम्प्यटुर)   1 1 ०  करार 

6 

िहायक/अर्िकृत, 
पााँचौ/छैठौं 

आ.यो. तथा 
त्याङ्क 

  1 
 

1 
 

7 िहायक चौथो/पााँचौ प्रशािन िा.प्र.  1 0 1 
 

8 ह.ि.चा. (तहवववहन)    1 0 1 
 

9 का.ि. (तहवववहन)    2 2 
 

 करार 

  िम्मा       13 4 9 
 

 

6.8  आर्थिक वर्ि २०७8/0७9 मा ववर्नयोम्ित ििेट तथा ०७८ फागनु िम्मको ववत्तीय 
प्रगर्तः 

6.९  नीर्त तथा कायिक्रमको २०७८ फागनुिम्मको प्रगर्त वववरणः 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

ििेट 
शीर्िक 

ववर्नयोम्ित ििेट २०७८ फागनु िम्मको खचि प्रर्तशत 

चाल ु २९१८१८ 43953 15.06 

पुाँिीगत २१५२० 2680 12.45 

िम्मा ३१३३३८ 46633 14.88 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

122 लगानी िम्मेलन प्रवक्रयामा रहेको 
123 पूिी ििार प्रवर्द्िन िम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको 
124 ववत्तीय िंस्थाको स्थापनाका लार्ग िम्भाव्यता 

अध्ययन 
िम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको 

 

 

6.1०  ििेट वक्तव्यको २०७८फागनुिम्मको प्रगर्त वववरणः 
ििेट 
वक्तव्यको 
को िुाँदा 
नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

59 लगानी िम्मेलन प्रवक्रयामा रहेको 

60 लमु्म्िनी प्रदेश िैंक स्थापना प्रवक्रयामा रहेको 

61 पूाँिी विार ववकाि र वीमा व्यविायको पहुाँच 
ववस्तारका लार्ग िम्भाव्यता अध्ययन 

िम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको 

 

 

 

             स्रोतः आर्थिक मार्मला तथा िहकारी 
मन्त्रालय) 

 

      (स्रोतः. आर्थिक मार्मला तथा िहकारी मन्त्रालय) 
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6.1१  आ.व.२०७८।०७९ को स्वीकृत वावर्िक कायिक्रमको दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त र अिार मिान्त्तिम्मको  खचिको अनमुानः 
                  रु.हिारमा                                                                                                  

क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट 
खचि 
% 

पररमाण पररमाण% ििेट 
ििेट खचि 

%मा 

१ 
प्रदेशमा अवम्स्थत िरकारी िम्पम्त्तको 

एकीकृत अर्भलेखीकरण  

१ पटक 500 0 0 0 0 1 100 500 100 

२ लगानी िम्मेलन १ पटक 10000 0 0 169 1.69 
  169 1.69 

३ 
प्रदेश स्तरका िैंक तथा ववत्तीय 
िंस्थाहरुको अध्ययन अनिुन्त्िान 

१ पटक ५०० 0 0 0 0 
0 0 0 0 

४ 
प्रदेशस्तरका करका स्रोतहरुको अध्ययन 

अनिुन्त्िान 

१ पटक 1500 0 0 0 0 
0 0 0 0 

५ 

 

लमु्म्वनी प्रदेशमा पूाँिीविारको ववकाि र 
ववस्तारको लार्ग िम्भाव्यता अध्ययन गरी 
आवश्यक िंरचना र्नमािणको कायि अम्घ 

वढाउन े

१ पटक 500 0 0 0 0 
1 100 400 80 

६ 
लमु्म्वनी प्रदेशमा वीमा व्यविायको पहुाँच 
ववस्तारको लार्ग िम्भाव्यता अध्ययन गने 

१ पटक 500 0 0 0 0 
1 100 400 80 

७ लमु्म्िनी प्रदेश िैक स्थापना गने १ पटक 10000 0 0 0 0 
1 100 5000 50 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट 
खचि 
% 

पररमाण पररमाण% ििेट 
ििेट खचि 

%मा 

८ 
अन्त्तर प्रदेश अध्ययन अवलोकन भ्रमण 

तथा अनभुव आदान प्रदान 

१ पटक 1100 0 0 0 0 
0 0 0 0 

९ ििेट िम्िन्त्िी अन्त्तरवक्रया १ पटक २००० 0 0 0 0 
1 100 500 25 

१० कमिचारी क्षमता ववकाि कायिक्रम १ पटक  1100 0 0 0 0 
1 100 400 36 

११ योिना/ रािस्व र अनदुानको अनगुमन  १२ पटक 1000 6 50 0 0 
10 83 500 50 

१२ 

ििेट,  रािस्व र अनदुान िम्िन्त्िी 
अन्त्तरवक्रया कायिक्रम स्थानीय 

तहहरुिाँगको 

१ पटक २१०० 0 0 0 0 
0 0 0 0 

१३ 
ििेट तिुिमा/MTEF तिुिमा / PLMBIS 

तार्लम 

१ पटक 1500 0 0 0 0 
1 100 500 33 

१४ 
आन्त्तररक प्रशािन िम्िन्त्िी 
अन्त्तरवक्रया/तार्लम/गोष्ठी 

१ पटक १६००0 0 0 0 0 
0 0 0 0 

१५ 

लम्क्षत िमूह/िमदुायमा (मकु्तकमैया, 
हर्लया, कम्लरी, दर्लत, भरू्मवहन, ववपन्न 

आदद) रहेका गरीि नागररकहरुका लार्ग 
िीप ववकाि तार्लम (दाङ, िााँके र 

१ पटक 5000 0 0 0 0 
१ 100 500 10 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट 
खचि 
% 

पररमाण पररमाण% ििेट 
ििेट खचि 

%मा 

िददिया) 

१६ 

गााँउ गााँउमा िहकारी घर घरमा रोिगारी 
(उद्यमशीलता, रोिगारी मलुक / 

िशम्क्तकरण / िीप ववकाि तथा क्षमता 
अर्भववृर्द् तार्लम) 

१ पटक 2400 0 0 0 0 
0 0 0 0 

१७ 
िहकारी ववकाि िोडि ववकाि तथा क्षमता  

अर्भववृर्द् तार्लम 

१ पटक 1000 0 0 0 0 
0 0 0 0 

१८ 
गोष्ठी तथा कायिशाला (PEARLs,copomis) 

लगायतका तार्लमिमेत) 

१ पटक ५000 0 0 0 0 
0 0 0 0 

१९ 

गररिी र्नवारणका लार्ग स्थानीय 
तहिाँगको िहकायिमा व्याविावयक कृवर्, 

वन तथा प्राकृर्तक श्रोतिन्त्य व्यविाय 
तथा उद्योग ििालनको लार्ग मागमा 
आिाररत एक पार्लका एक िामदुावयक 

कम्पनी 

१ पटक 30000 0 0 0 0 1 100 6000 20 

२० 
िहकारी िंस्थालाई प्रववर्ि र पूवाििार 

र्नमािणमा िहयोग 

१ पटक 10000 0 0 0 0 1 100 3000 30 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट 
खचि 
% 

पररमाण पररमाण% ििेट 
ििेट खचि 

%मा 

२१ िहकारी Expo 2 पटक 2000 1 50 100 5 1 100 200 20 

२२ 
िहकारीहरुलाई आवश्यकताको आिारमा 

IT उपकरण िहयोग 

१ पटक 1000 0 0 0 0 1 100 500 50 

२३ 

एक म्िल्लामा एक पार्लका छनौट गरी 
िहकारीको िहयोगमा ववपन्न घर 

पररवारलाई िस्तो मूल्यमा  अत्यावश्यक 
खाद्यवस्त ु(चामल, दाल, नून, म्चनी, गाँह ुर 
तेल) उपलब्ि गराउन िावििर्नक िलुभ  

पिल ििालन गने 

१ पटक 10000 0 0 0 0 1 100 2400 24 

२४ 
िहकारी माफि त िर्डिटुी िंकलन प्रशोिन 

कायिक्रम 

१ पटक 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 

२५ 
िहकारी माफि त एवककृत िहकारी नमनुा 

गाउाँ स्थापना तथा िंचालन 

१ पटक 12000 0 0 0 0 1 100 6000 50 

२६ िहकारी ििार स्थापना तथा िंचालन १ पटक 20000 0 0 0 0 1 100 1500 7.5 

२७ 

 
िहकारी माफि त नववनतम िोच िवहतको 

उत्पादन र रोिगार कायिक्रम 

१ पटक 10000 0 0 0 0 1 100 2800 28 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट 
खचि 
% 

पररमाण पररमाण% ििेट 
ििेट खचि 

%मा 

२८ िहकारी िलेुवटन प्रकाशन १ पटक 200 0 0 0 0 0 0 0 0 

२९ 
चाटिड एकाउन्त्टेन्त्ट/लेखा पररक्षक माफि त 

िहकारीहरुको Re-Audit गने 

१ पटक 500 0 0 0 0 0 0 0 0 

३० 

िहकारी ििालन तथा व्यवस्थापन 
िम्वन्त्िी िहकारी िंस्थाका अध्यक्ष तथा 

व्यवस्थापकहरुिाँग अन्त्तरवक्रया 

१ पटक 500 1 100 258 52 1 100 258 52 

३१ 

लम्क्षत िमूह/िमदुायमा (मकु्तकमैया, 
हर्लया, कम्लरी, दर्लत, भरू्मवहन, ववपन्न 

आदद) रहेका गररि नागररकहरुका लार्ग 
िीप ववकाि तार्लमका िहभागीहरुलाई 
अनदुान िहयोग कायिक्रम (दाङ, िााँके र 

िददिया) 

१ पटक 5000 0 0 0 0 1 100 500 10 

३२ 

िहकारी ववकाि कोर् स्थापना,ििालन 
तथा प्रशािर्नक खचि (मवहला 
उद्यमशीलता प्राथर्मकता) 

१ पटक 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 

३३ 
ददव्यज्योर्त मवहला िहउुद्देशीय िहकारी 

िंस्था, िाणगंगा ५, कवपलवस्त ु

१ पटक 500 0 0 0 0 1 100 500 100 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट 
खचि 
% 

पररमाण पररमाण% ििेट 
ििेट खचि 

%मा 

३४ 
नवज्योर्त मवहला िहउुद्देशीय िहकारी 
िंस्था हथौिा, िाणगंगा ११, कवपलवस्त ु

१ पटक 500 0 0 0 0 1 100 500 100 

३५ 

िहकारीिंगको िमन्त्वयमा प्रादेम्शक रुपमा 
दिुको UHT उद्योग  

स्थापनामा अनदुान िहयोग - रुपन्त्देही 

१ पटक 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

३६ 
िहकारी ददवि, िमारोह, अन्त्तरवक्रया तथा 

छलफल कायिक्रम 

१ पटक 300 0 0 0 0 1 100 30 100 

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

३८ Copomis Lab  स्थापना 1पटक २००० 0 0 0 0 0 0 0 0 
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६.१२  आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा ववत्तीय प्रगर्तः  
                                                                     रु. हिारमा
                                                                                      

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट वावर्िक खचि प्रर्तशत 
चाल ु 111097 61351 55.22 
पूाँिीगत  15900 11147 70.11 
िम्मा 126997 72498 57.09 
 

६.१३  आ.व. २०७८/७९ को ववर्नयोम्ित ििेट, फागनुिम्मको ववत्तीय प्रगर्त र ०७९ 
अिारिम्मको अनमुार्नत खचिः 
                   रु.हिारमा                                                              

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट खचि  खचि%मा अिार मिान्त्तिम्मको 
अनमुार्नत खचि 

चाल ु २९१८१८ 43953 15.06 7000 
पूाँिीगत  २१५२० 2680 12.45 1560 
िम्मा ३१३३३८ 46633 १४.८८ 8560 
 

६.१४  अनदुान तथा रािश्व िंकलनको वववरणः 
   आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ०७८ फागनु िम्म रािस्व िाँकलन र ०७९अिारिम्मको अनमुान                                         

क्र.िं. रािस्व म्शर्िक  िावर्िक लक्ष्य रु. 
०७८ फागनु िम्मको ०७९अिार िम्मको 

अनमुान                                         कैवफयत प्रगर्त रु. %मा 
िंघिाट प्राप्त हनु ेअनदुान 

13311 

ववत्तीय िमानीकरण 
अनदुान 

      

8,025,700,000  4,012,850,000 50 8,025,700,000   

13312 िशति अनदुान  
      

6,339,398,000  4,110,623,024 64.84 6,339,398,000   

13314 ववशेर् अनदुान  
        

634,900,000    

 

634,900,000   

13317 िमपूरक अनदुान  
        

721,600,000    

 

721,600,000   

  िम्मा 
  

15,721,598,000  ८,१२३,४७३,०२४ ५१.६७ 15,721,598,000   

िंघिाट प्राप्त हनु ेरािश्व िााँडफााँड   

11411 मूल्य अर्भवदृद्व कर 
      

6,720,700,000  4,137,073,024 61.56 6200000000 

  11421 अन्त्त शलु्क 

      

2,813,800,000  1,252,756,990 44.52 1900000000 
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क्र.िं. रािस्व म्शर्िक  िावर्िक लक्ष्य रु. 
०७८ फागनु िम्मको ०७९अिार िम्मको 

अनमुान                                         कैवफयत प्रगर्त रु. %मा 

िम्मा 
    

9,534,500,000  5,389,830,014 56.53 8,100,000,000 

कोर्वाट प्राप्त हनु ेरोयल्टी िााँडफााँट 

१४१५३ वन िम्िन्त्िी रोयल्टी 
        

100,000,000     33814984 

14154 

खानी तथा खर्नि 
रोयल्टी 

        

175,000,000     148025893 

14156 ववद्यतु िम्वन्त्िी रोयल्टी 
        

125,000,000  

 

 79208954 

14158 

पवितारोहण वापतको 
रोयल्टी 

            

150,000  

 

 0 

िम्मा 
      

400,150,000  

 

 261,049,831 

प्रदेशको आन्त्तररक रािस्व 
 

११११४ कृवर् आयमा लाग्ने कर 
            

100,000  57,760 57.76 85,000 

14151 

िरकारी िम्पतीको 
वहालिाट प्राप्त  

           

3,000,000  1,744,063 58.14 3,000,000 

14211 

कृवर् उत्पादनको 
र्िक्रीिाट प्राप्त  

         

15,000,000  6,690,708 44.60 14,500,000 

14212 

िरकारी िम्पतीको 
ववक्रीिाट प्राप्त  

           

1,000,000  293,728 29.37 950,000 

१४२१३ 
अन्त्यववक्रीिाट प्राप्त 
रकम 

            

100,000  5,000 5.00 15,000 

१४२१७ 
नहर तथा कुलो उपयोग 
वापतको शलु्क 

            

100,000  

 

 7000 

14219 

अन्त्य िेवा शलु्क तथा 
ववक्री 

         

25,000,000  1,082,998 4.33 1,200,000 

14223 म्शक्षा क्षेरको आम्दानी 
            

500,000  504,930 100 625000 

14224 परीक्षा शलु्क 

           

7,700,000  27,947,379 362 30,000,000 

14225 

यातायात क्षेरको 
आम्दानी 

        

150,000,000  51,576,480 34.38 72,500,000 

14229 

अन्त्य प्रशािर्नक िेवा 
शलु्क 

         

60,000,000  33,339,176 55.57 55,000,000 

14253 

व्याविाय रम्िषे्ट्रशन 
दस्तरु 

        

200,000,000  58,533,579 29.27 75,000,000 

१४२५५ 
टेर्लर्भिन ििालन 
दस्तरु 

           

1,000,000  

 

 0 
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क्र.िं. रािस्व म्शर्िक  िावर्िक लक्ष्य रु. 
०७८ फागनु िम्मको ०७९अिार िम्मको 

अनमुान                                         कैवफयत प्रगर्त रु. %मा 

14256 

चालक अनमुर्त पर र 
िवारी  

        

450,000,000  431,532,648 95.90 600,000,000 

14264 वन क्षेरको आय 
      

1,500,000,000  41,990,320 2.80 100,000,000 

१४३११ 
न्त्यावयक दण्ड,िररवाना 
र िफत 

            

100,000  158.206 158.2 200,000 

14312 

प्रशािर्नक दण्ड 
िररवाना र िफत 

         

60,000,000  5,815,815 9.69 16,000,000 

14313 िरौटी िदरस्याहा 
           

5,500,000  2,182,101 39.67 2,300,000 

१४५२९ अन्त्य रािस्व 
      

1,002,000,000  269,340 0.03 400,000 

15111 िेरुि ु
         

65,750,000  31,983,312 48.64 50,000,000 

15112 र्नकािा वफताि 
         

48,814,000  248,713,540 509 249,000,000 

15113 अनदुान वफताि 
      

1,500,000,000  891,202,709 59.41 892000,000 

  िम्मा 
      

5,095,664,000  1,835,623,827 36.02 2,162,782,000   

  आन्त्तररक ऋण 
      

2,070,000,000  - - 0   

  

िम्मा     

7,165,664,000  1,835,623,827 25.62 2,162,782,000   

प्रदेश र स्थानीय तहमा वााँडफााँट हनु ेरािस्व   

11456 िवारी िािन कर     2,200,000,000  1,135,148,387 51.60 15,000,000   

 

  

11315 

घरिग्गा रम्िष्ट्रशन 
दस्तरु 

      

1,420,000,000  772,183,720 54.38 1,180,000,000   

11471 मनोरञ्जन कर 
           

7,500,000       375000     -      

11472 ववज्ञापन कर 
         

10,000,000     

540000       

-      

14157 

दहत्तर िहत्तरको वववक्र 
आय 

        

600,000,000  80,156,005 13.36 150000,000   

िम्मा     2,037,500,000  852,339,726 41.83 1,330,915,000   

32121 गत वर्िको मौज्दात 

    3,900,288,000  4,704,236,067 120 

4,443,186,236 

 

 

 

  

  कुल िम्मा    40,959,700,000  22,040,651,044 53.81 32,034,531,067   

(स्रोतः प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय) 
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6.1५  आ.व. २०७८/०७९ को फागनु मिान्त्तिम्म िम्पादन भएका महत्वपूणि उपलब्िीहरु: 
• प्रदेश मन्त्रालयहरुले मस्यौदा गरेको कायिववर्ि, र्नदेम्शका, वविेयक, र्नयमावलीको मस्यौदा उपर 

राय, परामशि उपलब्ि गराइएको , 

• प्रदेश िरकारको र्नकायका लार्ग आवश्यक िनशम्क्त व्यवस्थापन गनि दरिन्त्दी र्िििना गने 
िम्िन्त्िमा राय/िहमर्त उपलब्ि गराइएको , 

• ववर्भन्न मन्त्रालय तथा र्नकायिाट माग भई आएिमोम्िम रकमान्त्तर एवम ्ििेट िााँटफााँट तथा 
स्वीकृत गरी ििेट कायािन्त्वयनका लार्ग िहिीकरण गररएको , 

• ििै स्थानीय तहलाई उपलब्ि गराउन ुपने ववत्तीय िमानीकरण अनदुानको पवहलो वकस्ता २५% 
र दोस्रो वकस्ता २५% गरी िम्मा ५०% रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ि गराइएको, 

• स्थानीय तहलाई उपलब्ि गराउन ुपने िशति, िमपरुक र ववशेर् अनदुानको पवहलो वकस्ता २५% 
रकम  स्थानीय तहलाई उपलब्ि गराइएको , 

• १८ वर्िमरु्नका िम्पणुि िालिार्लकाको लार्ग भ्याम्क्िन उपलब्ि गराउन ५० करोडको स्रोत 
िरु्नम्ितता स्वास््य,िनिंख्या तथा पररवार कल्याण मन्त्रालयलाई ददएको,  

• प्रदेश िभा िम्चवालयको नयााँ भवन दाङ्गमा र्नमािण गनि ५ करोड ५० लाख स्रोत िरु्नम्ितता 
प्रदान गररएको, 

• िहकारी दताि अर्िकारीको कायािलय दाङ भालवुाड्गमा स्थापना गने र उक्त कायािलयको अस्थायी 
दरिन्त्दी िंगठन िंरचना स्वीकृत भएको, 

• मध्यमकालीन खचि िंरचना प्रणाली (MTEF), िमपूरक तथा ववशरे् अनदुान व्यवस्थापन िूचना 
प्रणाली (CS grants) यि मन्त्रालयले र प्रदेश पररयोिना िैंक व्यवस्थापन िूचना प्रणाली 
(PPBMIS) प्रदेश योिना आयोगवाट िंचालनको लार्ग स्वीकृत भै कायािन्त्वयनको प्रवक्रयामा रहेको, 

• भालवुाङ स्वास््य चौकीलाई प्रदेश मातहत ल्याई ५० शैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नर्त गनि िहमर्त 
प्रदान गररएको। 

6.1६  वावर्िक नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका िमस्या/कदठनाईः 
 प्रदेश िरकारको आयको दायरा िााँघरुो रहेको, 
 एकल अर्िकारको िूचीमा पने कर (कृवर् आयमा लाग्ने कर) कायािन्त्वयनमा आउन निकेको, 
 स्थानीय तहिाँग वााँडफााँड हनुे करहरु िमेत प्रभावकारी हनु निकेको, 

– नदीिन्त्य  पदाथिवाट प्राप्त हनुे आयमा िमस्या रहेको, 
– ववज्ञापन करको दायरा वढ्न निकेको, 
– मनोरञ्जन करको दायरा वढ्न निकेको, 
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– िवारी िािन करमा िमस्या रहेको (अन्त्य प्रदेशमा दताि हनुे, कर अन्त्यर वझुाउन ेप्रयोग 
यि प्रदेशमा गने) 

– घर िग्गा रम्िषे्ट्रशन शलु्कको वास्तववक कारोवारिाँग तादम्यता र्मलाउन निकेको, 
– अन्त्य िंभाववत आयमा स्रोत पवहल्याउने र आय वृवर्द् गने कायि हनु निकेको, 

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

 प्रदेश स्तरीय योिना/कायिक्रममा स्वदेशी तथा ववदेशी लगानी कतािहरु आकवर्ित हनु निकेको, 
 अिरुा आयोिनाको िंख्या िढ्दै गइरहेको, 
 केन्त्रिाट प्राप्त हनु ेिमपूरक र ववशरे् अनदुान ििेटमा प्रस्ताव गररएिमोम्िम प्राप्त नहनुे गरेको 
 मन्त्रालयले अर्िकांश िमय ववर्यगत मन्त्रालयहरुको काननुहरुको राय/िहमर्त तथा कायिक्रम 

िंशोिनमा केम्न्त्रत गनुिपने भएको, 
 स्थानीय तहमा ववतरण गररने अनदुान रकमको खचिको वववरण हेने प्रणालीको ववकाि हनु 

निकेको, 
 PLMBIS System मा िमस्या आउाँदा िमय िमयमा कायििम्पादनमा कदठनाई आउने गरेको, 
 स्थानीय तहले िाँकलन गरेको िाझा करको अध्यावर्िक वववरण प्राप्त गने िंयन्त्रको ववकाि भई 

निकेको  िाथै िाझा करिाट िाँकर्लत रकम कर्तपय स्थानीय तहहरुले िमयमै दाम्खला 
नगरेको, 

 प्रदेश र स्थानीय तहिीचको कोर् प्रवाह िंयन्त्र तयार हनु निकेको। 

6.1७  िमस्या िमािानका लार्ग चाल्नपुने कदमः 
 कमिचारीहरुको क्षमता अर्भववृर्द्को लार्ग आवश्यक कायिक्रम ििालन गनुिपने, 
 रािस्व वृवर्द्को लार्ग स्थानीयतहलाई प्रभावकारी पररचालन गरी चनुढंुङ्गा खानी, र्गटी िालवुा, 

ववज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर माफि त कर िवृर्द् गनुिपने , 
 रािस्व, खचि तथा अनदुान व्यवस्थापन िम्वन्त्िी एकीकृत प्रणाली ववकाि गनुिपने, 
 प्रदेशमा आन्त्तररक तथा वाह्य लगानी आकवर्ित गनि नीर्तगत कानूनी एवंम िंस्थागत प्रवन्त्ि गदै 

लमु्म्वनी प्रदेशलाई लगानीकतािको आकर्िणको केन्त्रको रुपमा अगार्ड िढाउनपुने, 
 अिरुा आयोिना तथा कायिक्रमको लार्ग आवश्यक स्रोत िािनको प्रवन्त्ि गरी त्यस्ता 

आयोिनाको िंख्यालाई यथािम्भव न्त्यूनतम िीमामा कायम गनुिपने, 
 केन्त्रिाट प्राप्त हनुे िमपूरक र ववशेर् अनदुान ििेटमा प्रस्ताव गररए िमोम्िम प्राप्त गनि केन्त्रिाँग 

पहल गनुिपने, 
 स्थानीय तहमा ववतरण गररन ेअनदुान रकमको खचिको वववरण हेने प्रणालीको ववकाि गनुिपने, 
 PLMBIS System को िभिर तथा Backup System लाई Upgrade गनुिपने, 
 स्थानीय तहले िंङ्कलन गरेको िाझा करिाट िाँङ्कर्लत रकम िमयमै दाम्खला गराउन पहल 

गनुिपने, 
 प्रदेश कर तथा गैर कर रािस्व िम्िन्त्िी ऐन, २०७५ मा िंिोिन गनुिपने , 
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 स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४ र अन्त्तर िरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ को 
पनुरावलोकन गनुि पने। 

6.1८  अन्त्य/वववविः 
• तीन तहको िरकारको अर्िकार तथा म्िम्मेवारी उपर थप वहि र ववश्लरे्ण गरी प्रदेशको कायि 

क्षेरको र्िमाङ्कन (Scoping) गरी िो कायिके्षरमा पने ववर्यमा मार ध्यान केम्न्त्रत गदै प्रदेश 
िरकारको वैिता स्थावपत गने ददशामा कामकारवाहीहरु अम्घ वढाउने, 

• प्रदेश िरकारले िंचालन गने योिना तथा कायिक्रममा पररमाणात्माक मापदण्ड (Threshold) 

कायम गरी र्नम्ित आकारका कायि आयोिनामा ििेट ववर्नयोिन गने, ववर्नयोम्ित ििेटको 
दक्षतापूविक कायािन्त्वयन गने गरी ििेट प्रणालीलाई थप व्यवम्स्थत गदै अम्घ वढाउने, 

• "थोरै गने तर राम्रो गने" नीर्त अवलम्वन गदै प्रदेशले कायािन्त्वयन गने ववकाि आयोिना तथा 
गणुस्तरमा ववशेर् ध्यान ददन ेर स्रोत िािनको कमी हनु नददने गरी योिना तिुिमा तथा ििेट 
व्यवस्थापनलाई ििुार गदै अम्घ वढ्न,े 

• प्रदेशको अथितन्त्रलाई आत्मर्नभिर अथितन्त्रको रुपमा ववकर्ित गदै अगार्ड वढाउन े। त्यिका 
लार्ग प्रदेशमा उपलव्ि प्रादेम्शक स्रोत िािनको दीगो एवम कुशलतम उपयोगमा दक्षता अर्भवृवर्द् 
गने, 

• ववर्यगत मन्त्रालयले आयोिनागत ििेट ववर्नयोिन दक्षता िढाई कायिक्रम िंशोिन तथा 
रकमान्त्तर गने प्रवमृ्त्तलाई न्त्यून गनुिपने, 

• ििेट तिुिमा गदाि आयोिना पवहचान नगरी अमूति शीर्िक कायम गरी अवण्डामा रकम राखी पर्छ 
आयोिना तथा कायिक्रमहरु स्वीकृत गने पररपाटीको अन्त्त्य गनुिपने, तोवकएको िमय र्िमार्भर 
अिण्डा रकम िााँडफााँट गने, 

• पवहचान नभएका नयााँ अत्यावश्यक के्षरका आयोिना तथा कायिक्रममा ििेट खचि गनुिपने ववशेर् 
पररम्स्थर्त र्िििना भएमा मारै खचि हनु निक्ने िम्भाववत आयोिना तथा कायिक्रम र खचि  
शीर्िकिाट दोस्रो चौमार्िक र्भर रकमान्त्तर गने व्यवस्था गनुिपने, 

• ििेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गदाि अन्त्तरमन्त्रालयगत र महाशाखागत िमन्त्वय िढाउनपुने 
िाथै िंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायि म्िम्मेवारी िमोम्िम आपिी िमन्त्वयमा आयोिना तथा 
कायिक्रम कायािन्त्वयन गनुिपने, 

• मनोरञ्जन कर र ववज्ञापन कर िंङ्कलनमा स्थानीय तहहरुको पयािप्त ध्यान िान निकेकोले िो के्षर 
करको दायरामा िमावेश भए तापर्न अपेक्षाकृत रुपमा कर िंङ्कलन भएको नदेम्खएकाले स्थानीय 
तहहरुले ववशेर् िोड ददनपुने, 
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• नदीिन्त्य पदाथिको र्िक्रीिाट प्राप्त रकमका िम्िन्त्िमा अन्त्तर िरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 

2074 र स्थानीय िरकार ििालन ऐन, 2074 (िंशोिनिवहत) मा देम्खएका दद्ववविाले 
अपेक्षाकृत  कर िंङ्कलन हनु निकेको, 

• िंघिाट हस्तान्त्तरण भई आएका िशति, िमपूरक र ववशेर् अनदुानका आयोिनाहरु प्राथर्मकताका 
िाथ कायािन्त्वयन गनुिपने िाथै िशति अनदुानका आयोिनाहरुमा नपगु हनुे रकम नपेाल िरकार 
अथि मन्त्रालयिाँग िमयमै माग गने, 

• प्रदेश िरकारको ििेट कायािन्त्वयनमा स्थानीय तहहरुको िमेत उल्लेख्य भरू्मका हनुे भएकोले 
प्रदेश िरकारिाट स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ि गराइएको िशति, िमपूरक र ववशरे् अनदुानका 
आयोिनाहरु िमयमै िम्पन्न गनि ध्यान ददनपुने, 

• आयोिना तथा कायिक्रमहरु कायािन्त्वयनका लार्ग प्राववर्िक िनशम्क्त अभाव रहेका र्नकायहरुले 
प्रचर्लत कानूनिमोम्िम आवश्यक िनशम्क्त िेवा करार वा परामशि िेवािाट आपूर्ति गरी िमयमा 
कायािन्त्वयन गने, 

• आयोिना तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका िम्िन्त्िमा कुनै अन्त्यौलता वा िािा अड्काउ देम्खन 
आएमा नेपाल िरकारका िम्िम्न्त्ित ववर्यगत मन्त्रालयहरु, प्रदेश िरकारका अन्त्य मन्त्रालयहरु 
तथा स्थानीय तहहरुिाँग िमयमै आवश्यक िमन्त्वय गरी िािा अड्काउ फुकाएर आयोिना तथा 
कायिक्रम िम्पन्न गने। 

६.१९  र्नष्कर्िः 
रािस्व वृवर्द्को लार्ग स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रुपमा पररचालन गरी आन्त्तररक आयमा िढोत्तरी गदै 
स्थानीय तहलाई उपलव्ि गराउने अनदुानहरु मागमा आिाररत र प्रदेश िरकारको योगदानको स्पष्ट 
पवहचान हनुे गरी पररमाििन गदै प्रदेशको िमग्र ववकािको लार्ग स्रोत िािन व्यवस्थापनका िाथै 
ववर्यगत मन्त्रालयहरुको पूाँिीगत खचिमा िढोत्तरीका माध्यमिाट “िमरृ्द् लमु्म्िनी: आत्मर्नभिर प्रदेश” को 
दीघिकालीन लक्ष्य हार्िल गनि िवकने अपेक्षा गनि िवकन्त्छ। 
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पररछछेद-७ 
भौर्तक पूवाििार ववकाि मन्त्रालय 

७.१  पषृ्ठभरू्मः 
नेपालको िंवविान अनिुार िंघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शािन पर्द्र्तको अवलम्िनिाँगै प्रदेश 
र्भरका िडक, पूल, र्िंचाइ, खानेपानी, उिाि, आवाि, भवन, शहरी ववकाि िस्ता पूवाििार आयोिनाहरुको 
तिुिमा, कायािन्त्वयन, अध्ययन, अनिुन्त्िान, अनगुमन तथा यातायात िम्वन्त्िी व्यवस्थापकीय कायि गने 
उद्देश्यले र्मर्त २०७४/१०/१९ मा भौर्तक पूवाििार ववकाि मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। 

प्रदेश िरकारको र्मर्त २०७८/01/06 को र्नणियानिुार स्वीकृत प्रदेश िरकार कायिववभािन 
र्नयमावली २०७८ ले ददएको अर्िकार प्रयोग गरी र्मर्त २०७८ भार १८ गते प्रदेश रािपरमा 
प्रकाम्शत भए वमोम्िम यि मन्त्रालयको कायिक्षरे िडक, पूल लगायतको यातायात पूवाििारहरुको 
अध्ययन, र्नमािण, िंचालन, ममित कायम गररएको छ।हाल यि मन्त्रालय अन्त्तगित एउटा यातायात पूवाििार 
र्नदेशनालय र ११ वटा िडक पूवाििार ववकाि कायािलयहरु वक्रयाशील रही प्रदेशका १२ वटै म्िल्लामा 
िेवा प्रदान गदै आएका छन।् 

७.२  दीघिकालीन िोचः 
गररिी र्नवारण र ददगो शाम्न्त्त स्थापनाका लार्ग आवश्यक यातायात पूवाििारहरुको ववकािको माध्यमिाट 
आर्थिक तथा िामाम्िक िमवृर्द् हार्िल गरी प्रदेशको “िमरृ्द् लमु्म्िनी: आत्मर्नभिर प्रदेश" को लक्ष्यमा टेवा 
पयुाउन ुयि मन्त्रालयको ददघिकार्लन िोच रहेको छ। 

७.३  उद्दशे्यः 
प्रदेशभर िडक, िडक-पूल, झोलङु्गे पूल िस्ता भौर्तक पूवाििारहरुको ववकाि गनुि यि मन्त्रालयको मलुभतू 
उद्देश्य हो। 

७.४  रणनीर्तहरुः 
 प्रदेशका स्थानीय तहहरुको पहुाँच र आर्थिक िवृर्द्लाई योगदान पगु्ने गरी भौर्तक पूवाििारहरुको 

ववकाि, ववस्तार र िदुृवढकरण गने, 
 भौर्तक पूवाििारको ववकािलाई रोिगारीका अविर र्िििना गने माध्यमको रुपमा प्रयोग गने, 
 भौर्तक पूवाििारको ववकािलाई नागररक एवं वातावरण मैरी िनाउने, 
 िलउत्पन्त् न प्रकोप तथा ववपद िोम्खम न्त्यूनीकरण हनुे गरी पूवाििारहरुको ववकाि र ववस्तार गने, 
 शहर गाउाँ अन्त्तर िम्वन्त्िलाई िदुृवढकरण गने गरी िडक पूवाििारको ववकाि र ववस्तार गने, 
 स्थानीय श्रम, िीप, स्रोत, िािन र प्रववर्िको उपयोगलाई प्राथर्मकता ददई िनिहभार्गता र 

िनस्वार्मत्वमा पूवाििारहरुको ववकाि गने। 
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७.५  कायिक्षरेः 
िडक तथा यातायात 

 प्रदेश स्तरका लोकमागिहरु, 

 िाववकमा स्थानीय पूवाििार तथा कृवर् िडक ववभागिाट ििानर्लत प्रदेश स्तरका िम्पूणि कायिहरु 
(िंरचना िमेत) 

 दईु वा दईुभन्त्दा िढी स्थानीय तह भएर िाने िडकहरु (ग्रामीण र कृवर् िडक िमेत) 

 झोलङु्गे पलु, 

 िडक िरुक्षा िदुृढीकरण्। 

 

७.६  कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरुः 
 प्रदेश मम्न्त्रपररर्द कायिववभािन र्नयमावली, २०७८ 

 र्िर्नयोिन ऐन, २०७८ 

 आवर्िक योिना 
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७.७  िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्त वववरणः 
तार्लकानं.-१.१ दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था(मातहत कायािलय िमेत) 

क्र.ि. पद िेवा िमूह उपिमूह शे्रणी/तह कूल दरवन्त्दी िंख्या 
पदपूर्ति 

िंख्या 
ररक्त 

१ िम्चव नेपाल ईम्न्त्िर्नयररङ्ग र्िर्भल िनरल रा.प.प्रथम १ १ 0 

२ र्नदेशक नेपाल ईम्न्त्िर्नयररङ्ग र्िर्भल िनरल अर्िकृत एघारौँ १ ० १ 

३ र्ि.र्ड.ई नेपाल ईम्न्त्िर्नयररङ्ग र्िर्भल िनरल अर्िकृत नवौँ/दिौँ 12 4 8 

४ र्ि.र्ड.ई नेपाल ईम्न्त्िर्नयररङ्ग र्िर्भल िनरल/हाइवे अर्िकृत नवौँ/दिौँ 1 1 0 

४ उपिम्चव नेपाल प्रशािन िा.प्र  अर्िकृत नवौँ/दिौँ 1 0 1 

५ अर्िकृत िातौ/आठौँ नेपाल प्रशािन िा.प्र  अर्िकृत िातौँ/आठौँ 3 1 2 

६ अर्िकृत िातौ/आठौँ नेपाल प्रशािन लेखा  अर्िकृत िातौँ/आठौँ 6 6 0 

7 ईम्न्त्िर्नयर नेपाल ईम्न्त्िर्नयररङ्ग र्िर्भल िनरल अर्िकृत िातौँ/आठौँ 35 18 17 

8 ईम्न्त्िर्नयर नेपाल ईम्न्त्िर्नयररङ्ग मेकार्नकल िनरल अर्िकृत िातौँ/आठौँ १ 0 १ 

9 कानून अर्िकृत न्त्याय कानून  रा.प.ततृीय १ १ 0 

१० िहायक/अर्िकृत प्रशािन िा.प्र   15 13 2 
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११ िहायक/अर्िकृत प्रशािन लेखा   8 8 0 

१२ कम्प्यटुर अपरेटर ववववि    १ 0 1 

१२ िव-इम्न्त्िर्नयर नेपाल ईम्न्त्िर्नयररङ्ग र्िर्भल िनरल  61 28 33 

१३ ल्याव-टेम्क्नर्ियन नेपाल ईम्न्त्िर्नयररङ्ग र्िर्भल   12 0 12 

१४ ह.ि.चा     16 16 0 

१५ का.ि     29 29 0 

िम्मा 204 126 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(श्रोतः मन्त्रालय) 
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७.८  चाल ुआ.व.२०७८/७९को फागनु मिान्त्तिम्म िम्पादन भएका महत्वपणुि कायिहरुः 
 नयााँ िडक ट्रयाक र्नमािण कायि 22 वक.मी मा भएको, 

 िडक ववस्तार 115 वक.मी भएको, 

 िडक ग्राभेल गने कायि १15 वक.मी मा भएको, 

 िडक कालोपरे गने कायि 75 वक.मी मा भएको, 

 कल्भटि/कििे 250 वटा र्नमािण भएको, 

 पक्की नाला र्नमािण 90 वक.मी लम्वाइमा भएको, 

 १7 वटा िडक पूल र्नमािण भएको, 

 ५ वटा झोलङु्गे पूल र्नमािण भएको। 

७.९  तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरणः 
 प्रदेश िडक ऐन, २०७७ 

 िडक छेउमा फ्यलु वफर्लङ स्टेशन स्थापनका लार्ग मापदण्ड, २०७६ 

 िडक तथा फुटपाथ र्नमािण िम्िन्त्िी र्नदेम्शका, २०७७  

 िडक पूवाििार र्नमािणमा उपभोक्ता िर्मर्त पररचालन कायिववर्ि, २०७८ 

 

७.१०  वावर्िक नीर्त तथा कायिक्रमको ०७८ फागनु िम्मको प्रगर्त वववरणः 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

88 िडक गरुुयोिना वमोम्िम प्रदेश रािमागि, कृवर्, 

पयिटन तथा आन्त्तररक आयमा टेवा पयुािउने 
िडक र्नमािणमा िोड ददनेछ। 

८ वटा कृवर् िडक, १६ वटा पयिटन स्थल िडक 
र्नमािणार्िन रहेको। 

८९ स्थानीय तह पहुाँच मागि र अन्त्तर म्िल्ला िोड्ने 
िडक र्नमिण गने 

२१ वटा स्थानीय तह पहुाँच मागि योिना 
र्नमािणार्िन अवस्थामा रहेको। 

९० प्रदेश िरकारको प्राथर्मकतामा रहेको र्िद्बाथि 
रािमागि अन्त्तगितको र्िद्बिािा क्षेरको िैकम्ल्पक 
मागिको रुपमा रहेको र्नमािणार्िन चरङ्गे-झमु्िा 
िडकमा आगामी आ.व मा यातायात िंचालन 

१३ वक.मी िडक मध्य ९ वक.मी मा स्ट्रक्चरको 
कायि िम्पन्न गररएको, ३.५ वक.मी कालोपरे 
गररएको। 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

गने गरी खण्डाम्श्मत गररनेछ। 

९१ प्राथर्मकता प्राप्त िडक िंिालको ददगो 
व्यवस्थापनको लार्ग कायििम्पादनमा आिाररत 
िम्झौता गरी र्नयमीत ममित िंभार कायिलाई 
र्नरन्त्तरता ददइनेछ। 

1750 वक.मी र्नयर्मत ममित िंभार गररएको। 

९५ प्रदेशका िडक पूलको िूम्च तयार गरी 
प्राथर्मकताको आिारमा अध्ययन र र्नमािण गने 
नीर्तलाई र्नरन्त्तरता ददइनेछ। 

िूम्च तयारी गरी प्राथर्मकताको आिारमा DPR 

कायि अम्घ िढाइएको। 

97 प्रदेशस्तरमा िवुविा िम्पन्न प्रयोगशाला र्नमािण 
गररनेछ। 

कवपलवस्तमुा प्रयोगशाला र्नमािणका लार्ग ठेक्का 
िम्झौता गररएको। 

 

 

७.११ ििेट वक्तव्यको ०७८ फागनु िम्मको प्रगर्त वववरणः 
ि. व.को 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम 

लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

46 प्रदेश िरकारको प्राथर्मकतामा रहेको र्िद्बाथि 
रािमागि अन्त्तगितको र्िद्बिािा क्षेरको िैकम्ल्पक 
मागिको रुपमा रहेको र्नमािणार्िन चरङ्गे-झमु्िा 
िडकमा आगामी आ.व मा यातायात िंचालन गने 
गरी खण्डाम्श्मत गररनेछ। 

१३ वक.मी िडक मध्य ९ वक.मी मा स्ट्रक्चरको 
कायि िम्पन्न गररएको, ३.५ वक.मी कालोपरे 
गररएको। 

४८ र्नयर्मत िवारी चल्ने ११४ वटा िडकमा 
र्नयर्मत ममित िंभार गरी िडकको ददगोपन 
अर्भवदृद्द गररने। 

िडक हेराल ु वाट र्नयर्मत ममित िंभार हनु े
गरेको। 

४९ िडक दघुिटनालाई न्त्यूनीकरण गनि िडक िरुक्षा 
कायिक्रमलाई महत्त्व ददइने। 

िडक दघुिटना न्त्यूनीकरणका कायिक्रमहरु पूवाििार 
ववकाि कायािलयहरुवाट िंचालन गररएको। 

५० 
प्रदेशस्तरीय यातायात गरुुयोिना तयार गने 

(PTMP) प्रदेशस्तरीय यातायात गरुुयोिना तिुिमा 
अम्न्त्तम चरणमा रहेको 

(श्रोतः भौर्तक पूवाििार ववकाि मन्त्रालय ) 
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७.१२  आ.व.२०७८।०७९को स्वीकृत वावर्िक कायिक्रमको दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त र 
अिार मिान्त्तिम्मको  खचिको अनमुानः            
         (रु.हिारमा)                                      

क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट 
खचि 
% 

पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट 
खचि 
%मा 

१ 

प्रदेशस्तरका प्रमखु 
रािमागि एवं प्रदेश 
गौरवका आयोिनाहरु 

२३ 684000 23 100 119924 17.53 23 100 615600 90 

२ 
 

प्रदेश क्षेर स्तरीय 
िडक 

421 1005000 421 100 70719 7.03 421 100 904500 90 

३ प्रदेश स्तरीय िडक 149 519800 149 100 81028 15.58 149 100 467820 90 

४ 
स्थानीय तह पहुाँच 
मागि 

21 535000 21 100 139211 26.02 21 100 481500 90 

५ 
पयिटन स्थल पहुाँच 
मागि 

16 183000 16 100 2288 1.25 16 100 164700 90 

६ 
िीमा क्षेर िडक 
कायिक्रम 

18 296800 18 100 35963 12.11 18 100 240120 90 

७ कृवर् िडक 8 78060 8 100 23500 30.11 8 100 70254 90 

८ 

अन्त्य पहुाँच मागि 
(िलाशय, उिाि, 
र्नमािण िामाग्री श्रोत 
स्थल, अन्त्य िरकारी 
र्नकाय आदी) 

6 55300 6 100 23500 42.5 6 100 49770 90 

९ अिरुा आयोिनाहरु 15 120740 15 100 21121 17.49 15 100 108666 90 

10 
िडक पलु र्नमािण 
क्रमागत 

103 1531500 103 100 335023 21.9 103 100 1378350 90 

११ 
झोलङु्गे पलु र्नमािण 
क्रमागत 

13 122500 13 100 25686 20.96 13 100 110250 90 

1२ 
झोलङु्गे पलु र्नमािण 
(नयााँ) 

8 144500 8 100 2821 1.95 8 100 130050 90 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट 
खचि 
% 

पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट 
खचि 
%मा 

१३ 
िडक पलु र्नमािण 
(नयााँ) 

66 48400 66 100 33880 51.3 66 100 43560 90 

१४ परामशि िेवा खररद 11 39000 66 100 23400 30.2 66 100 35100 90 

१५ 
अन्त्य िडक 
आयोिनाहरु 

339 618900 339 100 371340 20.3 339 100 557010 90 

१६ 
िडक िरुक्षा 
कायिक्रम 

11 10500 11 100 6300 31.2 11 100 9450 90 

१७ आकम्स्मक ममित 11 8500 11 100 5100 50.3 11 100 7650 90 

१८ 
िडक िंिालको 
र्नयर्मत ममित 

113 221218 113 100 132730 32.1 113 100 199096 90 

१९ झोलङु्गे पलु ममित 13 13012 13 100 7827 22.3 13 100 11710 90 

19 
िडक िंिालको 
ममित िंभार 

64 555370 64 100 333222 15.8 64 100 499833 90 

२० 
िमपरुक 
आयोिनाहरु 

11 1125400 11 100 675240 35.3 11 100 1012860 90 

२१ 

स्थानीय स्तरका 
िडक पलु तथा 
िामदुावयक पहुाँच 
ििुार पररयोिना 

27 240000 27 100 144000 25.8 27 100 216000 90 

२२ रणनीर्तक िडक 13 407800 13 100 244680 30.2 13 100 367020 90 

२३ प्रादेम्शक िडक 39 313100 39 100 19860 35.3 39 100 281790 90 

२४ 

वर्ाितको कारण 
क्षर्तग्रस्त ६ 
म्िल्लाका 
िडकहरुको ममित 
िंभार 

28 50000 28 100 30000 20.1 28 100 45000 90 

 िम्मा 1602 8927400 1602 100 2908363 24.59 1602 100 8034660 90 
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७.१३  आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा ववत्तीय प्रगर्तः  
                                                                      रु. हिारमा                                                  

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट वावर्िक खचि प्रर्तशत 

चाल ु 386171 283228 73.34 

पूाँिीगत 10991747 9530784 86.71 

िम्मा 11377918 9814012 86.25 

 

७.१४  आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा फागनुिम्मको ववत्तीय प्रगर्त र  
०७९   अिारिम्मको अनमुार्नत खचिः                                          
            रु. हिारमा 

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट खचि प्रर्तशत 
अिार मिान्त्तिम्मको 

अनमुार्नत खचि 

चाल ु 160382 57.84 112267 

पूाँिीगत 8927400 24.14 6248130 

िंम्चत कोर्    

िम्मा 9086282 24.74 6360397 

७.१५   ववकाि आयोिना तथा कायिक्रमहरुवाट र्िम्िित रोिगारीको वववरणः 
• िडकको र्नयर्मत ममित गनि िडक हेराल ुराखी ७५० िनालाई प्रत्यक्ष रोिगारी ददइएको, 

• िडक तथा पूल र्नमािण गरी रोिगारी र्िििना गररएको। 

७.१६  िमस्या तथा चनुौतीहरुः 
 दरवन्त्दी अनिुार कमिचारी पदपूर्ति नभएको, 
 वहवुर्ीय आयोिनाहरुमा ििेट अभाव र टुके्र योिनाहरुको िंख्या अत्यार्िक भएको, 
 कायिक्रम तथा ििेट िंशोिनको अर्नम्ितता, 
 र्नमािण िामाग्रीको अभाव तथा मूल्यवृदद्द भएको, 
 आयोिना र्नरीक्षणका लार्ग िवारी िािनको अभाव भएको। 
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७.१७  मार्थ उल्लेम्खत िमस्या िमािानका लार्ग चार्लएका कदमहरुः 
 दरवन्त्दी अनिुार कमिचारी पदपूर्ति हनुपुने, 
 िचत हनुे योिनाहरुिाट रकम अपगु हनुे योिनामा रकमान्त्तर हनुपुने, 
 आवश्यकताको आिारमा ठूला योिनाहरु मार िंचालन गनुिपने, 
 िशतिका आयोिनाहरुमा थप विेट व्यवस्था हनुपुने, 
 आयोिनाहरु र्नरीक्षणका लार्ग िवारी िािनको व्यवस्था हनुपुने। 

 

७.१८  आगामी कायि ददशाः 
िशति तफि  र िमानीकरण तफि का आयोिनाहरुमा थप आवश्यक विेटको लार्ग वचत हनु े
आयोिनाहरुिाट विेट नपगु हनुे आयोिनामा रकमान्त्तर गनेगरर कायिक्रम िंशोिन गनि आवश्यक रहेको 
छ। िाथै आयोिनाहरु तोवकएको िमयमै गणुस्तरीय रुपमा िम्पन्न गनि मन्त्रालय, र्नदेशनालय र 
िम्िम्न्त्ित कायािलयहरुिाट अनगुमन र्नरन्त्तर गनुिपने देम्खन्त्छ। 

 

७.१९  र्नष्कर्िः 
चाल ुआ.व ०७८/०७९ मा चाल ुतफि  रु 160382000, पूिीगत तफि  8927400००० गरी कूल 
ििेट रु ९०८६२८२००० ववर्नयोिन भएको छ। कोरोनाको कहरको अवर्िमा िमेत फाल्गनु मिान्त्त 
िम्म पूाँिीगत खचि २४.१४% हार्िल गररएको छ र यि आ.व को अन्त्त्य िम्म ७० प्रर्तशत पूिीीँगत 
खचिको अपेक्षा राम्खएको छ। ववर्भन्न म्शर्िक अन्त्तगित १६०२ वटा आयोिनाहरु यि आ.व मा िंचालन 
गररएको छ।यि मन्त्रालय अन्त्तगित २०४ स्वीकृत दरवन्त्दी रहेकोमा १२६ दरिन्त्दी पूती भएको र ७७ 
वटा ववर्भन्न पदका दरवन्त्दी पदपूती हनु िााँकी छ। फाल्गनु मिान्त्त िम्म नयााँ िडक ट्रयाक र्नमािण 
कायि २२ वक.मी भएको, ग्रािेर्लङ्ग ११२ वक.मी भएको, ७५ वक.मी िडक कालोपरे भएको, १७ वटा 
िडक पूल र ५ वटा झोलङु्गे पूल र्नमािण भएको छ।उपभोक्ता पररचालन िमवन्त्िी कायिववर्िको तिुिमा 
गरी रु १० लाख भन्त्दा िाना आयोिनाहरु आवश्यक्ताको आिारमा उपभोक्ता माफि त िंचालन गररएको 
छ। 
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पररछछेद-८ 
आन्त्तररक मार्मला तथा ििार मन्त्रालय 

८.१  पषृ्ठभरू्मः 
िावििर्नक प्रशािनलाई िनमखुी, िवाफदेही, पारदशी, नर्तिामूलक र िशुािनयकु्त िनाउने पवहलो 
दावयत्व िरकारको हो। िरकारका नीर्त तथा कायिक्रमलाई उपयकु्त तवरले यथा िमयमै कायािन्त्वयन 
गरी नागररक आवश्यकता परीपूती गनुिका िाथै िरकार र नागररक वीचको िम्वन्त्िलाई िमुिरु िनाई 
प्रदेश िरकारको िमरृ्द्  लमु्म्िनी आत्मर्नभिर प्रदेशको दीघिकार्लन िोँचलाई व्यवहारमा उतानि आन्त्तररक 
मार्मला तथा ििार मन्त्रालय प्रर्तवर्द् रहाँदै आएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो कायि म्िम्मेिारी िमोम्िम 
िााँगठर्नक लक्ष्य तथा उद्देश्य हााँर्िल गने िन्त्दभिमा शाम्न्त्त िरुक्षा, ववपद् व्यवस्थापन र िूचना तथा िंचार 
के्षरको कायिलाई कायािन्त्वयन योग्य तवरले विेट तथा कायिक्रमका माध्यमिाट कायािन्त्वयनमा िोड 
ददएको छ। 

८.२  कायिक्षरेः 
नेपालको िंवविान िमोम्िम प्रदेश िरकार गठन भई प्रदेश िरकार (कायि ववभािन) र्नयमावलीले 
मन्त्रालयलाई मूलत: प्रदेश र्भर शाम्न्त्त िरुक्षा, ववपद् व्यवस्थापन, र िूचना तथा िंचार के्षरको म्िम्मेवारी 
िमु्म्पएको छ। प्रदेश िरकार (कायि ववभािन) र्नयमावलीले यि मन्त्रालयलाई ववर्भन्न 33 वटा कायिके्षर 
तोवकएकोमा मन्त्रालयले मूलतः उम्ल्लम्खत र्तनवटा के्षरमा आिाररत भई वावर्िक नीर्त तथा कायिक्रम र 
विेट तिुिमा गरी कायािन्त्वयन गररंदै आईएको छ। प्रदेश िशुािन ििालन, व्यवस्थापन र िमन्त्वयमा 
प्रभावकाररता कायम गरी िशुािन प्रवर्द्िन गनि मन्त्रालय प्रर्तवर्द् छ। प्रहरी कमिचारीको िमायोिन भई 
प्रदेश मातहत आउने अपेक्षा िवहत मन्त्रालयले प्रदेश र्भरको शाम्न्त्त िरुक्षा कायम गनि टेवा पगु्ने गरी 
िरुक्षा र्नकायको मनोवल उछच राख्न ेगरी विेट ववर्नयोिन गदै आएको छ। ववपद् व्यवस्थापन कोर्मा 
रकम िरु्नित गरी ववपदिाट प्रभाववतहरुलाई राहत उपलब्ि गराउाँदै आएको छ। यिै गरी कानून 
र्नमािणको कायिलाई उछच प्राथर्मकतामा राखी मन्त्रालयलाई आवश्यक पने कानूनहरु तिुिमा गनुिका िाथै 
अन्त्य मन्त्रालयहरुिाट तिुिमा भएका कानूनमा राय तथा परामशिका िाथै िहमर्त प्रदान गदै आईएको 
छ। प्रदेश िरकारिाट िम्पादन भएका कायिहरुका िारे नागररकलाई ििूुम्चत हनुे वातावरण ििृना 
गनुिका िाथै िंचारकमीहरुको क्षमता अर्भवृवर्द् गदै ित्य, त्य र ववश्विनीय िमाचार िंप्ररे्णमा िोड ददाँदै 
आएको छ। ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैर्लएको कोरोना भाईरि (कोर्भड १९) ले पारेको प्रभावका 
कारण वावर्िकरुपमा र्नददिष्ट गररएका लक्षहरु अपेक्षाकृतरुपमा हार्िल गनि कदठनाई उत्पन्न भएता पर्न 
िमग्रमा वावर्िक कायिक्रम कायािन्त्वयनमा मन्त्रालयको तयारी र तत्परता पयािप्त नै रह्यो। 
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८.३  कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरुः 
मन्त्रालयको कायििम्पादनलाई प्रभावकारी िनाउने िन्त्दभिमा ववर्भन्न कानूनी तथा नीर्तगत प्रिन्त्ि गररएको 
छ। 

 कायि ववभािन र्नयमावलीले व्यवस्था गरेको ववपद् व्यवस्थापनका िन्त्दभिमा थप राहात तथा 
व्यवस्थाका लार्ग प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन ऐन, 

 प्रदेशभर शाम्न्त्त िरुक्षा तथा प्रहरी व्यवस्थापनको कायिलाई व्यवम्स्थत िनाउन प्रदेश प्रहरी ऐनको 
मस्यौदा तयारी गररएको, 

 ििार के्षरलाई व्यवम्स्थत िनाउन ििार वविेयकको मस्यौदा तयार गररएको। 

८.४  िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्त वववरणः 
क्र.िं.  पद   पद िंख्या  पदपूतीको अवस्था  ररक्त दरिन्त्दी  

1  प्रदेश िम्चव  1 1 0 

2  अर्िकृत नवौ/दशौँ (प्रशािन)  2 1 1 

3  अर्िकृत नवौ/दशौँ  (I T)  1 0 1 

4  अर्िकृत िातौ/आठौ (प्रशािन)  6 3 3 

5  I T ईम्न्त्िर्नयर (िातौँ/आठौँ)  1 0 1 

6  लेखा अर्िकृत  1 1 0 

7  कानून अर्िकृत  1 1 0 

8  िहायक/अर्िकृत (पाचौँ/छैटौ)  6 2 4 

9  कम्प्यूटर अपरेटर(पाचौँ/छैटौ)  4 4 0 

10  िहायक(चौथो/पाचौँ)  1 1 0 

11  लेखा िहायक(चौथो/पाचौँ)  1 1 0 

12  हलकुा िवारी चालक  4 4 0 

 1३  कायािलय िहयोगी  6 6 0 

 िम्मा  35 25 10 
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८.५  आ.व. २०७8/७9 मा २०७८ फागनु मिान्त्तिम्म िम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरुः 
पाल्पा, अघािखााँची, रूकुम पूवि, प्यूठान, िााँके र कवपलवस्तमुा म्िल्ला स्तरीय िरुक्षा व्यवस्थापन गोष्ठी 
िम्पन्न गररएको। िििाट म्िल्लाको िूरक्षा अवस्थाको िानकारी प्राप्त भएको, भावव रणनीर्त र प्रदेश 
िरकारको भरु्मका िम्िन्त्िमा स्पष्ट भएको, 
प्रदेशको वहत एवं प्रर्तष्ठा अर्भवृवर्द्मा योगदान परु् याउने ५7 िनालाई प्रदेश पदकिाट र्िभवुर्त हनु े
महानभुावहरुलाई प्रदेश िरकारका तफि िाट प्रदान गररने प्रदेश पदकिाट ववभवुर्त गररएको। यििाट 
प्रदेशको गौरि िढ्नकुा िाथै इमान्त्दार, नैर्तकवान र राष्ट्रिेवामा लागेका महानभुावलाई प्ररेणा र्मलेको, 

 प्रदेश िरकारका गर्तववर्िहरु िमेवटएको टेर्लर्भिन कायिक्रम िमवृर्द्का पाईला उत्पादन र 
प्रशारण गनि िम्झौता भई नेपाल टेर्लर्भिन कोहलपरुवाट िाप्तावहक रुपमा कायिक्रम प्रशारण 
भईरहेको,  

 एफ .एम.  रेर्डयोिाँग िहकायि अनदुान अन्त्तगित प्रदेश िरकारका गर्तववर्िहरु िमेवटएका रेर्डयो 
कायिक्रमहरु प्रशारण भैरहेको, 

द्वन्त्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरुको उपचार प्रवक्रयालाई र्नरन्त्तरता प्रदान गररएको। यिले 
द्वन्त्द्व वपर्डतको वपडा कम गनि िहयोग गरी राज्यप्रर्त नागररक ववश्वाि अर्भवृवर्द्मा टेवा पगेुको, 
हेर्लप्याड र्नमािण, प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण, कारागारहरुमा िंरचना र्नमािण, प्रहरी कायािलयहरुको 
पररिरमा िंरचना र्नमािण तथा ट्रावफक प्रहरी ववट र्नमािणको लार्ग रकम वण्डा गरर िम्िम्न्त्ित 
प्रशािन/प्रहरी कायािलयहरुमा ििेट अम्ख्तयारी पठाईएको, 
गलु्मीको शाम्न्त्तपरु, अघािखााँचीको िारापानी र रोल्पाको कोटगााँउमा नवर्नर्मित प्रदेश प्रहरी ईकाई भवनको 
र्नमािण िम्पन्न भई उद्घाटन िमेत गररएको। 

 

८.६  तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरणः 
 प्रदेश पदक (पवहलो िंशोिन) ऐन, 2078 

 ििार माध्यमलाई अनदुान ववतरण िम्िन्त्िी कायिववर्ि, 2078 

 िावििर्नक िन्त्देशमलुक रेर्डयो िामग्री उत्पादन तथा प्रशारण कायिववर्ि, 2078 

 द्वन्त्द्व प्रभाववत स्वरोिगार कायिक्रम (ििालन तथा व्यवस्थापन) कायिववर्ि, 2078 

 प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायिििालन र्नदेम्शका, 2076 को दोस्रो िंशोिन। 



 

85 

 

८.७  िावर्िक नीर्त तथा कायिक्रमको 2078 फागनु िम्मको प्रगर्त वववरणः 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

 
 
 
 

101 
प्रदेश प्रहरी इकाई 
भवन र्नमािण 

अम्घल्लो आर्थिक िर्िहरुमा प्रस्ताव गररएका प्रदेश प्रहरी इकाई भवन 
र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता दददैँ यो िर्ि नवलपरािीको िेलटार, 
रुपन्त्देहीको हावटिनगाई, कवपलवस्तकुो पकडी, िददियाको ियनगर र 
भरुीगााँउ, िााँकेको िनौली, पाल्पाको िल्ढेङगढी, प्यूठानको मरन्त्ठा, रोल्पाको 
नवुागााँउ र रुकुमपूविको कााँक्रमीमा भवन र्नमिणका लार्ग रकम वण्डा गरी 
िम्िम्न्त्ित म्िल्ला प्रहरी कायािलयहरुलाई ििेट अम्ख्तयारी प्रदान गररएको. 

 
 
 

102 

प्रदेश प्रहरी 
अस्पतालको स्तरोन्नती 

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

प्रदेश प्रहरी तार्लम 
केन्त्रको स्तरोन्नती 

प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्र प्रम्शक्षाथी व्यारेक र्नमािण तथा तार्लम केन्त्रको 
कम्पाउण्ड वाल र र्डउटी कक्ष र्नमािणका लार्ग आवश्यक ििेट व्यवस्था 
गरी अम्ख्तयारी प्रदान गररएको । 

 

103 प्रदेश प्रहरीको क्षमता 
अर्भववृर्द् 

प्रहरी कायािलयको कायििम्पादन उछच िनाउनका लार्ग िेथलाईिर मेम्शन 
खररद र मोटरिाईकल खररदका लार्ग आवश्यक प्रवक्रया थालनी 
गररएको। 

 
 

104 ट्रावफक व्यवस्थापन र 
र्ि.र्ि.वट.र्भ. िडान 

दाङको भालवुाङ देम्ख लमवहिम्म र्भ.एम.एि. प्रववर्िमा आिाररत 
र्ि.र्ि.वट.र्भ. िडान कायि िम्पन्न गररएको तथा रुपन्त्देहीको िैनामैना देम्ख 
िालझण्डी िम्म र्भ.एम.एि. प्रववर्िमा आिाररत र्ि.र्ि.वट.र्भ. िडान 
कायिका लार्ग िोलपर आव्हान गररएको । 

 

105 
लागूपदाथि ववरुर्द् 
िनचेतनामलुक 
कायिक्रम 

पाल्पाको तानिेन िहमुखुी क्याम्पि र गलु्मीको रुङ्खा मा.वव.मा अध्ययनरत 
ववद्यार्थिको लार्ग िनचेतनामूलक कायिक्रम िम्पन्न गररएको । र अन्त्य 
म्िल्लामा कायिक्रम गने तयारी गररएको । 

 

106 कारागार ििुार 
कवपलवस्त,ु िददिया, रोल्पा, गलु्मी र पाल्पा म्िल्लामा कारागारको 
िदुृवढकरणका लार्ग ििेट अम्ख्तयारी प्रदान गररएको । 

 

107 
आत्महत्या न्त्यूर्नकरण 
कायिक्रम 

तनाव तथा द्वन्त्द्व व्यवस्थापन गरी आत्महत्या न्त्यूर्नकरणका लार्ग 
कायिक्रम ििालनको तयारी गररएको । 

 
 
 
 

108 

ववपद् िोम्खम क्षेरको 
पवहचान 

प्रदेशर्भरको ववपद् िोम्खम क्षेरहरुको पवहचान र नक्िाङ्कनको लार्ग 
अविारणा पर स्वीकृत गरी खररद प्रवक्रया िरुु गररएको । 

हेर्लप्याड र्नमािण 

पाल्पाको झ्याल्टुङ्ग, गलु्मीको छल्लीिगर, अघािखााँचीको भरु्मकास्थान, 

रोल्पाको राङ्खिी र रुकुमपूविको पथुा उत्तरगंगामा हेर्लप्याड र्नमािणका 
लार्ग रकम वण्डा गरी िम्िन्त्िीत म्िल्ला प्रहरी कायािलयमा ििेट 
अम्ख्तयारी प्रदान गररएको ।  

 
 

109 

द्वन्त्द्वका क्रममा घाईते 
भएका व्यम्क्तहरुको 
उपचार 

द्वन्त्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरुको लमु्म्िनी प्रादेम्शक 
अस्पतालमा उपचार व्यवस्था र्मलाइएको । 



 

86 

 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

िनआन्त्दोलन र 
िनयरु्द्का घाईते र 
पूवि लडाकुहरुको 
स्वास्थ ववमा 

१२ वटै म्िल्ला प्रशािन कायािलय र गहृ मन्त्रालयिाँग िनआन्त्दोलन र 
िनयरु्द्का घाईते र पूवि लडाकुहरुको वववरण माग गररएको । 

 
 

115 

िंचार माध्यम, 
परकार एवं 
िंचारकमीको क्षमता 
अर्भववृर्द् 

परकाररक्षा क्षमता ववकाि कायिक्रमको अविारणापर स्वीकृत गरीएको । 

िंचार माध्यमिाँग 
िहकायि 

78 वटा एफ.एम. रेर्डयोहरु, 12 वटा टेर्लर्भिन तथा २८ वटा छापा 
ििार माध्यमहरुिाट प्रदेश िरकारका ववर्भन्न गर्तववर्िहरु िमेवटएका 
कायिक्रमहरु प्रशारण भैरेहका छन । 

 

८.८  ििेट वक्तव्यको 2078 फागनु िम्मको प्रगर्त वववरणः 
ि.व.को 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

 
 

271 
प्रदेश प्रहरीको िंस्थागत 
िदुृवढकरण 

अम्घल्लो आर्थिक िर्िमा प्रस्ताव गररएका प्रदेश प्रहरी इकाई भवन 
र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता दददैँ यो िर्ि १० वटा नया प्रहरी 
ईकाई भवन र्नमािणका लार्ग ििेट अम्ख्तयारी प्रदान गररएको । 
म्िल्ला प्रहरी कायािलयहरुको ििुारमा ििेट अम्ख्तयारी प्रदान 
गररएको । प्रहरी तार्लम केन्त्र, दङ्गा र्नयन्त्रण, प्रदेश प्रहरी 
अस्पताल लगायतका प्रहरी कायािलयहरुमा ििेट अम्ख्तयारी प्रदान 
गररएको । 

 

272 िरुक्षा िंवेदनशील क्षेरमा 
र्ि.र्ि.वट.र्भ िडान 

दाङ्गको भालवुाङ्ग देम्ख लमहीिम्म र्भ.एम.एि. प्रववर्िमा आिाररत 
र्ि.र्ि.वट.र्भ. प्रणालीको कायि िम्पन्न गररएको तथा रुपन्त्देहीको 
िैनामैना देम्ख िालझण्डी िम्म उक्त प्रणाली िडानको लार्ग 
ववद्यरु्तय िोलपर मलु्याङ्कनको चरणमा रहेको । 

 

273 लागूपदाथि ववरुर्द् िनचेतनामलुक 
कायिक्रम 

पाल्पा, गलु्मी र रुकुमपूविमा 11 र 12 मा अध्ययनरत 
ववद्यार्थिको लार्ग िनचेतनामूलक कायिक्रम िम्पन्न गररएको । र 
अन्त्य म्िल्लामा कायिक्रम गने तयारी गररएको । 

 
 

274 

द्वन्त्द्वका क्रममा घाईते भएका 
व्यम्क्तहरुको उपचार 

द्वन्त्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरुको लमु्म्िनी प्रादेम्शक 
अस्पतालमा उपचार व्यवस्था र्मलाइएको । 

कारागार ििुार 

रोल्पा, दाङ्ग र प्यूठानमा कारागार कायािलय र्नमािणका लार्ग 
ििेट अम्ख्तयरी प्रदान गररएको । कवपलवस्त ु िददिया, रोल्पा, 
पाल्पा र गलु्मीमा कारागार ििुारका लार्ग आवश्यक ििेट 
अम्ख्तयारी प्रदान गररएको । 

 ववपद् िोम्खम क्षेरको पवहचान र प्रदेशर्भरको ववपद् िोम्खम क्षेरहरुको पवहचान र नक्िाङ्कनको 

(स्रोतः................) 
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ि.व.को 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

 

277 
ववपद् प्रर्तकायि तार्लम लार्ग अविारणा पर स्वीकृत गरी खररद प्रवक्रया िरुु गररएको । 

हालिम्म गलु्मीको मदाने, पाल्पाको रैनादेवी छहरा गााँउपार्लका र 
अघािखााँचीको म्शतगंगा नगरपार्लकामा ववपद् प्रर्तकायि तार्लम 
प्रदान गररनकुा िाथै अन्त्य पार्लकामा गने तयारी गररएको । 

 

278 
हेर्लप्याड र्नमािण 

पाल्पाको झ्याल्टुङ्ग, गलु्मीको छल्लीिगर, अघािखााँचीको 
भरु्मकास्थान, रोल्पाको राङ्खिी र रुकुमपूविको पथुा उत्तरगंगामा 
हेर्लप्याड र्नमािणका लार्ग रकम वण्डा गरी िम्िन्त्िीत म्िल्ला 
प्रहरी कायािलयमा ििेट अम्ख्तयारी प्रदान गररएको ।  
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८.९  आ.व. २०७8/७9 स्वीकृत वावर्िक कायक्रि मको दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त र अिार 
मिान्त्त िम्मको खचिको अनमुान:                                     
            रु. हिारमा 

क्र.िं. कायिक्रम/वक्रयाकलाप िावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्म खचिको 
अनमुान 

पररणाम ििेट पररणाम पररणाम  
ििेट 
% 

ििेट 
खचि 
% 

पररणाम पररणाम  ििेट% 

ििेट 
खचि 
%  

1  

कोर्भड 19 भाइरि 
रोकथाम तथा अन्त्य 
प्रकोप िन्त्य/महामारी 
र्नयन्त्रणका लार्ग 
िरुक्षा पररचालन खचि  

 75    52   

 

 
75 

 

 
100 

2  

म्िल्ला स्तरीय िरुक्षा 
व्यवस्थापन तथा 
अपराि र्नयन्त्रण 
िम्िन्त्िी अन्त्तरवक्रया 
तथा छलफल गोष्ठी  

 15 
 

 

६ 

 

 

50 

 

 

7 
४7 

 

 

12 

 

 
100 

 

 
15 

 

 
100 

3  ववपद् पूवितयारी गोष्ठी  6 1 50 1.5 25 2 100 4.2 70 

4  

तनाि व्यवस्थापन 
तथा आत्महत्या 
न्त्यूर्नकरण गनि 
िचेतना कायिक्रम  

 20    0     

5  

प्रदेशका ववपद् 
िोम्खम क्षेरहरुको 
पवहचान र नक्िाङ्कन  

 15    0     

6  

ववपद्को िोम्खममा 
रहेका स्थानीय 
तहलाई ववपद् 
प्रर्तकायि तार्लम 
िंचालन  

 40  

6 

 

75 

 

24 
60 

 

8 

 

100 

 

35 
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7  

िमरृ्द् लमु्म्िनी प्रदेश 
िम्िन्त्िी टेर्लर्भिन 
कायिक्रम 

 50    40   
 

50 

 

100 

8  

प्रदेशमा िूम्चकृत र 
आवर्द् छापा तथा 
अनलाईन िंचार 
माध्यमिाँग िहकायि 
अनदुान  

 50   
 

10 
20   

 

40 

 

80 
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9  

प्रदेशमा िूम्चकृत र 
आवर्द् टेर्लर्भिन 
कायिक्रम िंचालन 
िहकायि अनदुान  

 50   
 

20 
40   

 

50 

 

100 

10  

एफ.एम. रेर्डयो 
कायिक्रम प्रशारण 
िहकायि अनदुान 
कायिक्रम 

 100   
 

30 
30   

 

100 

 

100 

11  

कैदीिन्त्दी 
आमाहरुिाँग रहेका 
िालिार्लकाहरुको 
शैम्क्षक ववकाि 
कायिक्रम 

 5   
 

2.5 
50   

 

2.5 

 

50 

11  

ममु्स्लम तथा कुमाल 
िार्तको वतृ्तम्चर 
र्नमािण  

 40    20   40 100 

12  

िशस्त्र द्वन्त्द्वका 
क्रममा घाईते तथा 
अपाङ्ग भएकाहरुको 
उपचार  

 50    5.32   
 

40 

 

80 

13  
िशस्त्र प्रहरी िावहनी 
िैठक हल र्नमािण  

 20   12 60   20 100 

14  हेर्लप्याड र्नमािण   50    0   50 100 

15  

लमु्म्िनी प्रदेशमा 
ववज्ञापन ििार 
अनिुन्त्िान कायिक्रम  

 5    0     

16  

प्रदेश परकार 
महािंघ भवन र्नमािण 
अनदुान  

 50    0   50 100 

17  

परकार महािंघ 
कवपलवस्त,ु पाल्पा, 
अघािखााँची, र रुपन्त्देही 
भवन र्नमािण  

 20    0   
 

20 

 

100 

19  

िामदुावयक रेर्डयो 
प्रशारक िंघ 
(अकोराि) लमु्म्िनी 
प्रदेशलाई उपकरण 
खररद अनदुान  

 5    0   
 

5 

 

100 

20  

िोकाम्स्टङ 
एशोर्ियिन अफ 
नेपाल (िान) लमु्म्िनी 

 5    0   
 

5 

 

100 
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प्रदेशलाई उपकरण 
खररद अनदुान  

21  

मवहलाले मार 
िंचालन गरेको 
एफ.एम. रेर्डयोलाई 
उपकरण खररद 
अनदुान  

 5    0   5 100 

22  
परकाररता ववकाि 
कायिक्रम  

 20    0   20 100 

23  
िमावेशी परकाररता 
ववकाि कायिक्रम  

 20    0   20 100 

24  

िशुािन र ववकाि 
िम्िन्त्िी खोिमूलक 
आलेख लेखन र 
व्यवस्थापन कायिक्रम  

 20    0     

25  
थारु र्थएटर दाङ्गको 
िंरचना र्नमािण  

 20    0   20 100 

26  
मगर र्थएटर रोल्पाको 
िंरचना र्नमािण  

 20    0   20 100 

27  

कारागारका कैदी 
िन्त्दीहरुको 
िकारात्मक िोँच 
ववकाि कायिक्रम  

 12   
 

2 
17   

 

12 

 

100 

28  

लाग ुऔर्ि दवु्यििन 
न्त्यूर्नकरणको लार्ग 
िचेतना कायिक्रम  

 10   
 

2 
20   

 

10 

 

100 

29  

प्रादेम्शक ट्रावफक 
चेतना प्रवर्द्िन 
िम्िन्त्िी 
िनचेतनामूलक 
कायिक्रम  

 20   
 

4 
20   

 

20 

 

100 

30  
ववपद् व्यवस्थापन 
िामग्री खररद  

 100    0   100 100 

31  

प्रदेश प्रहरी ईकाई 
भवन र्नमािण 
कोटगााँउ र खङु्खग्री 
रोल्पा  

 315    27.7   
 

315 

 

100 

32  

प्रदेश प्रहरी ईकाई 
भवन र्नमािण 
परुनिारा, दाङ  

 150    0   150 100 

33  प्रदेश प्रहरी ईकाई  200    61.6   200 100 
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भवन र्नमािण 
भगवानपरु, िााँके  

34  

प्रदेश प्रहरी ईकाई 
भवन र्नमािण 
गणेशपरु, कवपलवस्त ु 

 200    34.04   
 

200 

 

100 

35  

प्रदेश प्रहरी ईकाई 
भवन र्नमािण िटुवल, 
रुपन्त्देही  

 200    60   200 100 

36  

प्रदेश प्रहरी ईकाई 
भवन र्नमािण 
वपपलडााँडा, पाल्पा  

 200    0   200 100 

37  

प्रदेश प्रहरी ईकाई 
भवन र्नमािण 
शाम्न्त्तपरु, गलु्मी  

 125 1 100 60 45     

38  

प्रदेश प्रहरी ईकाई 
भवन र्नमािण 
िारापानी, अघािखााँची  

 81 1 100 64 80     

39  

प्रदेश प्रहरी ईकाई 
भवन र्नमािण िाङ, 
रुकुम पूवि  

 150    80   150 100 

40  

प्रदेश प्रहरी ईकाई 
भवन र्नमािण 
चिुाठााँटी, प्यूठान  

 176    0   176 100 

41  
ट्रावफक प्रहरी िरुक्षा 
चेकिााँच पोष्ट र्नमािण  

 40    0   40 100 

42  

िैनामैना देम्ख 
िालझण्डी िम्म 
र्भ.एम.एि.र्िस्टममा 
कम्प्यावटवल हनुेगरी 
र्ि.र्ि.वट.र्भ. 
प्रणार्लको िडान  

 150    0   

 

 

140 

 

 

95 

43  

प्रदेश प्रहरी तार्लम 
केन्त्र प्रम्शक्षाथी 
व्यारेक र्नमािण  

 100    0     

44  

प्रदेश प्रहरी तार्लम 
केन्त्रको कम्पाउण्ड र 
र्डउटी कक्ष र्नमािण  

 66.5    0   
 

66.5 

 

100 

45  
प्रदेश प्रहरी ईकाई 
भवन र्नमािण  

 750     0      

46  
प्रदेश प्रहरी कायािलय 
दाङ्गको िौचालय 

 20     0    20 100 
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र्नमािण  

47  

प्रहरी कायािलय 
पररिरमा िंरचना 
र्नमािण  

 200     0    200 100 

48  
प्रदेश स्तरीय िूरक्षा 
गोष्ठी  

 30     0      

49  

कारागारहरुको 
पररिरमा िंरचना 
र्नमािण  

 60     0    60 100 

८.१०  आर्थिक वर्ि २०७7/78 मा ववर्नयोम्ित विेट तथा ववत्तीय प्रगर्तः  

 

 

८.११ आर्थिक वर्ि २०७8/७9 मा ववर्नयोम्ित विेट तथा फागनुिम्मको ववत्तीय प्रगर्त र ०७९ 
अिारिम्मको अनमुार्नत खचिः 

 

८.१२  नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका िमस्या/कदठनाई (यदद भए) 
 मन्त्रालय मातहत प्रादेम्शक इकाई तथा कायािलयहरु नहदुा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा कदठनाई 

भएको, 

ििेट 
शीर्िक 

ववर्नयोम्ित 

ििेट 
िावर्िक  खचि खचि प्रर्तशत 

चाल ु 2611.62  1447.58  62.10  

पुाँिीगत 4564  1868.83  39.3  

िम्मा 7175.62  3316.058  46.77  

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित 

ििेट 
२०७८ पौर् 
िम्मको  खचि 

खचि प्रर्तशत अिार मिान्त्त िम्मको अनमुार्नत 
खचि प्रर्तशत 

चाल ु 2677.58  853.55  31.88  80  

पुाँिीगत 4047.5  1178.45  29.12  55  

िम्मा 6725.08  2031.99  30.22  57  
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 कायिक्रम िंशोिन तथा ििेत अम्ख्तयारी ददने वतिमान प्रवक्रया लामो रहेको, 
 प्रहरी िमायोिन भइ प्रदेश मातहतमा नआएकोले ििेट तथा कायािन्त्वयनमा िमस्या देम्खएको, 
 िंघीय इकाइलाई अम्ख्तयारी ददन ेप्रवक्रया घमुाउरो भएको हुाँदा अम्ख्तयारी वढलो प्रदान हनु ेििले 

गदाि कायिक्रम कायािन्त्वयनमा  िमस्या परेको । 

८.१३  मार्थ उल्लेम्खत िमस्या िमािानका लार्ग चाल्नपुने कदम (प्रस्ताववत) 
 प्रदेश मार्मला िूचना केन्त्रमा िनशम्क्त व्यवस्थाका लार्ग मन्त्रालयस्तरीय O&M िर्मर्तको 

िैठकिाट र्िफाररि गरी आर्थिक मार्मला तथा ििार मन्त्रालयमा िहमती माग गरी पठाईएको,  

 अन्त्य िमस्या िमािानका लार्ग प्रदेश स्तरीय ववकाि िमािान िर्मर्तको िैठकमा िमस्या प्रस्ततु 
गने गररएको। 
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पररछछेद-९ 
स्वास््य, िनिङ्खख्या तथा पररवार कल्याण मन्त्रालय 

9.1 पषृ्ठभरू्म: 
नेपालको िंवविानमा र्नःशलु्क आिारभतू तथा आकम्स्मक स्वास््य िेवालाई मौर्लक हकको रुपमा 
स्थावपत गरेको छ। िंघीयताको कायािन्त्वयन िंगै प्रदेशको मातहतका स्वास््य क्षेरका िंरचना तथा िेवा 
प्रणालीले पर्न गणुस्तरीय तथा िलुभ स्वास््य िेवाको प्रदान गनिका लार्ग उम्चत रणनीर्तहरु तय गरी 
कायािन्त्वयनमा रहेको छ। गणुस्तरीय स्वास््य िेवामा िविव्यापी पहुाँच परु् याउन ु प्रदेशको िमेत दावयत्व 
रहेको छ। िि अनरुूप प्रदेशवािीहरुमा िरल, गणुस्तरीय तथा िलुभ स्वास््य िेवा िरु्नम्ित गनि प्रदेश 
स्वास््य नीर्त, २०७६ तयार गररएको छ। िंवविान िमोम्िम ववर्भन्न तहले िम्पादन गने कायिहरुको 
अर्िकार िूची, िंघीय नीर्त तथा कायिक्रमहरु, ददगो ववकाि लक्ष्य, नेपालले ववर्भन्न िमयमा गरेका 
अन्त्तरािवष्ट्रय प्रर्तिर्द्ताहरु एवम ्प्रदेशमा स्वास््य के्षर र्भरका िमस्या तथा चनुौतीहरु, प्रदेश नीर्त, प्रदेशमा 
उपलब्ि िािन र स्रोत, त्य तथा प्रमाणहरुलाई िमेत ववश् लेर्ण गरी प्रदेशको स्वास््य क्षेरमा प्राथर्मकता 
तय गररएको छ। 

िंघीयता कायािन्त्वयनिाँगै २०७४ िालमा स्थापना भएको प्रदेश िरकारको िंगठन िंरचना िमोम्िम 
स्वास््य, म्शक्षा, िमािकल्याण, मवहला िालिार्लका तथा िेष्ठ नागरीक, श्रम तथा रोिगार, भार्ा, कला, 
िंस्कृर्त, यवुा तथा खेलकुद र िरिफाई िस्ता क्षरेहरुमा काम गनिको लार्ग िामाम्िक ववकाि 
मन्त्रालयको गठन भएकोमा २०७८ िाल िैशाख ६ गते िंशोर्ित कायि ववभािन र्नयमावली अनिुार 
िामाम्िक ववकाि मन्त्रालयिाट  म्शक्षा तथा िामाम्िक ववकाि मन्त्रालय र स्वास््य तथा िनिङ्खख्या 
मन्त्रालय गरी २ वटा मन्त्रालयमा ववभािन भएको र प्रदेश िरकार (मम्न्त्रपररर्द्) को र्नणियानिुार 
मन्त्रालयको नाम स्वास््य, िनिङ्खख्या तथा पररवार कल्याण मन्त्रालय कायम गररएको छ। 

 

9.2 दीघिकालीन िोच 
गणुस्तरीय स्वास््य िेवामा ििै िनताको पहुाँचमाफि त स्वस््य र िवल नागरीकको ववकाि। 

9.3 उद्दशे्य 
 आिारभतू स्वास््य िेवामा िमतामूलक पहूाँच िरु्नम्ित गराउन।ु 

 गणुस्तरीय प्रवर्द्िनात्मक, र्नरोिात्मक एवं उपचारात्मक िेवामा िनताको िहि पहूाँच  िनाउन।ु 

 स्वस्थ िीवन शैली प्रिर्द्िन, व्यवहार पररवतिन र िनस्वास््यमा प्रर्तकुल अिर गने कारक 
तत्वहरुलाई र्नरुत्िावहत गनिका लार्ग अनकुुल वातावरण ििृना गनुि। 

 ववशेर्ज्ञ िेवा िवहतको स्वास््य िेवामा ििैको पहुाँच परु् याउन।ु 
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 आपतकालीन र ववपद्को अवस्थामा स्वास््य िेवा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा अववम्छछन्न उपलव्ि 
गनुि। 

 स्वास््य िेवा व्यवस्थापनमा अन्त्तर िरकारी, िामदुावयक तथा िहपुक्षीय िमन्त्वय, िाझेदारी र 
िहकायि गने िाथै आवश्यकता अनरुुप र्निी र गैरिरकारी के्षरिाँग िमेत िहकायि गनुि।  

 प्रदेशवािीको स्वास््योपचारमा हनुे खचिलाई कम गदै स्वास््य िेवालाई िलुभ िनाउन।ु   

9.4 रणनीर्तहरू 
 प्रदेशर्भरका ििै तहका स्वास््य िंस्थािाट र्नःशलु्क आिारभतू र आकम्स्मक स्वास््य िेवा 

प्रदान गररएको िरु्नम्श् चत गने। 

 गणुस्तरीय ववशेर्ज्ञ तथा ववम्शवष्टकृत स्वास््य िेवालाई िदुृढीकरण गदै िमतामूलक पहुाँच वृवर्द् 
गरी िामाम्िक, आर्थिक, भौगोर्लक, लैंर्गक, िार्मिक र िांस्कृर्तक वहिािले पछार्ड परेका 
िमदुायको गणुस्तरीय स्वास््य िेवामा पहुाँच र उपयोग वृवर्द् गने। 

 गणुस्तरीय स्वास््य िेवा प्रवाहको लार्ग आवश्यक िनशम्क्त व्यवस्थापन, पूवाििार ववकाि, और्र्ि, 

और्र्ििन्त्य िामग्री, औिार, उपकरण तथा र्नदानात्मक िेवाको व्यवस्था गने। 

 न्त्यूनतम िेवा मापदण्ड तथा रावष्ट्रय म्चवकत्िा मापदण्डका आिारमा प्रादेम्शक मापदण्ड तयार गरी 
स्वास््य िंस्थाहरुिाट गणुस्तरीय रुपमा स्वास््य िेवा प्रवाह गने। 

 आयवेुद तथा प्रदेशमा प्रचर्लत अन्त्य परम्परागत, प्राकृर्तक म्चवकत्िा, योग लगायत वैकम्ल्पक 
म्चवकत्िा पर्द्र्तहरुको आिारभतू, ववशेर्ज्ञ तथा ववम्शवष्टकृत स्वास््य िेवा प्रभावकारी रुपमा 
उपलब्ि गने। 

 स्वास््यवर्द्िक खाद्य पदाथिको उत्पादन, उपलब्िता र उपभोग िढाई पोर्ण म्स्थर्तमा ििुार गने। 

 िीवनपथमा आिाररत स्वास््य  िेवा प्रवाह गने अविारणा अनरुुप वकशोर वकशोरी तथा 
मवहलाको िरुम्क्षत माततृ्व तथा प्रिनन स्वास््य अर्िकार िरु्नम्श् चत गने र ववशेर्गरी िेष्ठ 
नागरीक अिहाय अपाङ्गहरुलाई  घरघरमै स्वास््य िेवा पयुािउन।े 

 निने रोगहरुको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लार्ग प्रवदिनात्मक, प्रर्तकारात्मक, उपचारात्मक, 
पनुिस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास््य िेवा प्रवाह गने। 

 स्वस्थ िीवनशैली प्रवर्द्िनका लार्ग स्वस्थ िकारात्मक व्यवहार पररवतिन, स्वास््य म्शक्षा र िूचना 
प्रवाह गदै अनकुुल वातावरण िरु्नम्श् चत गने। 

 िढ्दो शहरीकरणिाट उत्पन्न हनुे स्वास््य िमस्याहरुको व्यवस्थापनको लार्ग शहरी स्वास््य 
प्रवर्द्िन योिना तिुिमा गरी कायािन्त्वयन गने।  

 ववपद वा प्रकोपको िमयमा पनि िक्न े िम्भाववत स्वास््य अिरहरु तथा महामारी न्त्यूनीकरण 
एवम ्प्रर्तकायिको लार्ग वहपुक्षीय िहकायि गने।  

 वातावरणिाट स्वास््यमा पने प्रर्तकुल अिरहरु न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गने। 

 ववर्भन्त् न कायिस्थलहरुमा काम गने कामदारहरुको पेशागत स्वास््य िरुक्षा िरु्नम्श् चत गने। 
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 स्वास््य िेवाको पहुाँच र उपयोगमा ववृर्द् गनि िावििर्नक, िामदुावयक तथा आवश्यकता अनिुार 
र्निी के्षरिाँग िाझेदारी गने।  

 स्वास््य क्षेरका प्रगर्त एवम ्उपलम्ब्िहरुलाई िंस्थागत गदै थप उपलम्ब्ि हार्िल गनि अध्ययन 
तथा अनिुन्त्िानात्मक कायिलाई प्रवर्द्िन गदै र्नश्कर्िको आिारमा स्वास््य कायिक्रम तथा रणनीर्त 
र्नमािण गरी लाग ुगने। 

 त्यमा आिाररत योिना िनाउन र स्वास््य िेवाको प्रभावकारी ब्यवस्थापन गनि एकीकृत 
स्वास््य िूचना प्रणालीलाई थप िदुृढ र प्रववर्िमैरी वनाउन।े 

 िरुवा रोग, वकटिन्त्य रोग, पशपुन्त्छीिन्त्य रोग एवं र्िकल िेल एनेर्मया, थालािेर्मया िस्ता 
र्नम्ित स्थान र िमदुायमा ववद्यमान रोगहरु तथा खलुा र्िमानािाट र्भर्रन िक्ने रोगहरुको 
रोकथाम, र्नयन्त्रण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गने। 

 स्वास््य क्षेरमा लगानी वृवर्द् गदै िामाम्िक िरुक्षा योिनालाई िदुृढ गरी स्वास््योपचारमा पने 
व्यम्क्तगत व्ययभार कम गने। 

 िनिांम्ख्यक म्स्थर्त र ववतरणको आिारमा स्वास््य िेवा कायिक्रम तिुिमा गरी कायािन्त्वयन गने। 

9.5 कायिक्षरे 
स्वास््य तथा िरिफाई लगायतका के्षरहरु िमेट्न ेयि मन्त्रालयका र्नम्न र्लम्खत कायिके्षरहरु रहेका 
यि मन्त्रालयको कायि ववभािन यि प्रकार रहेको छ। 

 स्वास््य िेवा तथा पोर्ण िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड तथा योिना तिुिमा, कायािन्त्वयन 
र र्नयमन । 

 प्रदेशस्तरमा आवश्यक पने प्रविर्द्नात्मक, प्रर्तकारात्मक, उपचारात्मक तथा पनुिस्थापनात्मक स्वास््य 
िेवाको व्यवस्थापन । 

 स्वास््य िेवा िम्वन्त्िी प्रदेशस्तरीय प्राम्ज्ञक, व्यविावयक र पेिागत िंघ िंस्थाको दताि, ििालन 
अनमुर्त र र्नयमन। 

 प्रदेशस्तरीय स्वास््य िेवाको गणुस्तर र्निािरण, अनगुमन र र्नयमन । 

 रावष्ट्रय मापदण्ड िमोम्िम और्िीिन्त्य तथा स्वास््य प्रववर्ि िम्वन्त्िी िामग्रीको उत्पादन तथा 
िंचय, अर्िकतम खरुा मूल्य र्निािरण, अम्न्त्तम र्ििििन, गणुस्तर तथा मापदण्ड र्निािरण र त्यस्ता 
िामग्री उत्पादन गने उद्योगको दताि, ििालन, अनमुर्त र र्नयमन। 

 रावष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप अस्पताल, नर्ििङ्ग होम, र्नदान केन्त्र, उपचार केन्त्र र अन्त्य स्वास््य िंस्था 
तथा प्रयोगशालाको दताि, ििालन, अनमुर्त र र्नयमन । 

 रावष्ट्रय मापदण्ड िमोम्िम स्वास््य िीमा लगायतका िामाम्िक स्वास््य िरुक्षा कायिक्रमको 
व्यवस्थापन तथा र्नयमन। 

 प्रदेशस्तरीय स्वास््य क्षेरको मानवस्रोत ववकाि र व्यवस्थापन । 
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 और्िी र्नगरानी (Pharmacovigilance),और्र्िको उम्चत प्रयोग र िकु्ष्म प्रर्तिैववक  प्रर्तरोि 

(Antimicrobial Resistance) न्त्यूनीकरण । 

 खोप र पररवार र्नयोिन । 

 िंवेदनशील और्िी तथा अन्त्य स्वास््य िामग्री खररद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन । 

 प्रदेशस्तरमा स्वास््य िेवा िम्िन्त्िी अध्ययन तथा अनिुन्त्िान तथा िूचना प्रणाली, स्वास््य लेखा 
पर्द्र्तको िंस्थागत व्यवस्थापन,  िूचना प्रवाह। 

 प्रदेशस्तरीय िनस्वास््य र्नगरानी व्यवस्थापन। 

 िूर्ति,मददरा र लागपुदाथििन्त्य वस्तकुो मापदण्ड,  र्नयन्त्रण तथा र्नयमन। 

 स्वास््य क्षेरमा आपत्कालीन अवस्था,  ववपद् र महामारी व्यवस्थापन,आकम्स्मक स्वास््य  िेवा 
प्रवाह, आपतकालीन अवस्थाका लार्ग और्िी तथा और्िीिन्त्य िामग्रीको प्रादेम्शक िफर स्टक 
व्यवस्थापन। 

 िरूवा तथा निने रोग र्नयन्त्रण तथा रोकथाम। 

 रावष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप स्वास््य िेवा िम्वन्त्िी भौर्तक पूवाििार ववकाि तथा व्यवस्थापन । 

 स्वास््यिन्त्य फोहोर व्यवस्थापन िम्वन्त्िी मापदण्ड र्निािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

 आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होर्मयोप्यार्थक, प्राकृर्तक म्चवकत्िा लगायतका अन्त्य प्रचर्लत परम्परागत 
स्वास््य उपचार िेवा िम्वन्त्िी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड र्निािरण, कायािन्त्वयन, अनगुमन र र्नयमन । 

 िनिंख्या, ििाइाँ िराइ र पररवार र्नयोिन िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त,कानून तथा योिना तिुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन तथा अनिुन्त्िान, िूचना प्रणालीको स्थापना र ििालन क्षमता 
अर्भवृवर्द् र रावष्ट्रय िंस्थाहरुिाँगको िम्पकि  र िमन्त्वय। 

9.6 िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्तः 
प्रदेश िरकार (मम्न्त्रपररर्द्) र्मर्त २०७८ िैशाख ६ गतेको र्नणियानिुार प्रदेश िरकार कायिववभािन 
र्नयमावली २०७४ खारेि गरी २०७८ िारी गरेको छ।प्रदेश िरकार कायिववभािन र्नयमावली २०७८ 
अनिुार यि प्रदेशमा स्वास््य के्षर हेने स्वास््य, िनिङ्खख्या तथापररवार कल्याण मन्त्रालय नयााँ स्थापना 
भएको छ।यि मन्त्रालयको िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्त िंरचना अस्थायी स्वीकृत भै हाल मन्त्रालयमा 
कायिरत कमिचारीको हकमा नेपाल िरकार स्वास््य तथा िनिङ्खख्या मन्त्रालयिाट खटाइएका स्वास््य 
िेवा ११ औ ंतहका िम्चव,र्िगतमा िामाम्िक ववकाि मन्त्रालयमा रहेको स्वास््य तफि का कमिचारी र 
मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलयिाट कामकाि गनि खटाइएका प्रशािन तथा लेखा िमहुका केही 
कमिचारीहरु कायिरत छन।् 
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9.७ मातहतका र्नकायहरुको दरिन्त्दी र पदपरु्तिको अवस्था: 

र्िंनं. नाम स्वीकृत दरवन्त्दी पदपूर्ति ररक्त 

१ स्वास््य, िनिङ्खख्या तथा पररवार कल्याण मन्त्रालय, रुपन्त्देही 33 7 26 

२ स्वास््य र्नदेशनालय, िटुवल, रुपन्त्देही 32 15 17 

३ प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशाला, िटुवल, रुपन्त्देही 11 2 9 

४ प्रदेश स्वास््य आपरु्ति व्यवस्थापनकेन्त्र, िटुवल, रुपन्त्देही 17 8 9 

५ स्वास््य तार्लम केन्त्र, िटुवल, रुपन्त्देही 13 7 6 

6 अघािखााँची अस्पताल, िम्न्त्िखकि , अघािखााँची 32 14 18 

7 कवपलवस्त ुअस्पताल, तौर्लहवा, कवपलवस्त ु 33 16 17 

8 गलु्मी अस्पताल, तम्घाि, गलु्मी 59 18 41 

9 पाल्पा अस्पताल, तानिेन, पाल्पा 17 15 2 

10 रामपरु अस्पताल, पाल्पा 59 7 39 

11 पृ् वी चन्त्र अस्पताल, नवलपरािी 59 14 45 

12 प्यठुान अस्पताल, र्ििवुार, प्यूठान 59 20 34 

13 िददिया अस्पताल, गलुररया, वददिया 59 28 31 

14 भीम अस्पताल, भैरहवा, रुपन्त्देही 42 26 16 

15 राप्ती प्रादेम्शक अस्पताल, तलु्िीपरु, दाङ 63 33 30 

16 रुकुम पूवि अस्पताल, रुकुम पूवि 31 8 23 

17 रोल्पा अस्पताल, रेउघा, रोल्पा 27 13 14 

18 लमु्म्िनी प्रादेम्शक अस्पताल, िटुवल, रुपन्त्देही 340 127 213 

19 अघािखााँची आयवेुद स्वास््य केन्त्र, िम्न्त्िखकि , अघािखााँची 7 5 2 

20 कवपलवस्त ुआयवेुद स्वास््य केन्त्र, तौर्लहवा, कवपलवस्त ु 7 5 2 

21 गलु्मी आयवेुद स्वास््य केन्त्र, तम्घाि, गलु्मी 7 5 2 

22 पाल्पा आयवेुद स्वास््य केन्त्र, तानिेन, पाल्पा 7 4 3 

23 प्यूठान आयवेुद स्वास््य केन्त्र, खलंगा, प्यूठान 7 5 2 

24 प्रादेम्शक आयवेुद म्चवकत्िालय, र्ििौरी, दाङ 35 21 14 

25 िददिया आयवेुद स्वास््य केन्त्र, गलुररया, वददिया 7 6 1 

26 िााँके आयवेुद स्वास््य केन्त्र, नेपालगञ् ि, िााँके 7 5 2 

27 राप्ती आयवेुद म्चवकत्िालय, तलु्िीपरु, दाङ 7 3 3 
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र्िंनं. नाम स्वीकृत दरवन्त्दी पदपूर्ति ररक्त 

28 रोल्पा आयवेुद स्वास््य केन्त्र, र्लवाङ, रोल्पा 7 4 3 

29 लमु्म्िनी आयवेुद म्चवकत्िालय, िटुवल, रुपन्त्देही 7 5 1 

30 स्वास््य कायािलय, अघािखााँची 12 10 2 

31 स्वास््य कायािलय, कवपलवस्त ु 15 10 5 

32 स्वास््य कायािलय, गलु्मी 14 9 5 

33 स्वास््य कायािलय, दाङ 15 12 3 

34 स्वास््य कायािलय, नवलपरािी 12 10 2 

35 स्वास््य कायािलय, पाल्पा 15 13 2 

36 स्वास््य कायािलय, प्यूठान 12 9 3 

37 स्वास््य कायािलय, िददिया 15 10 5 

38 स्वास््य कायािलय, िााँके 15 15 0 

39 स्वास््य कायािलय, रुकुम पूवि 12 6 6 

40 स्वास््य कायािलय, रुपन्त्देही 15 13 2 

41 स्वास््य कायािलय, रोल्पा 12 6 6 

४२ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, रुकुमपूवि ७ २ ५ 

४३ आयवेुद स्वास््य केन्त्र, नवलपरािी िदिघाट िसु्ता पम्िम ७ २ ५ 

 
िम्मा 12४९ 5७३ 6७6 

 

९.८ चाल ुआर्थिक वर्ि २०७8/०७9 फाल्गनु मिान्त्तिम्म िम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरुः 
 ववश्व स्वास््य िंगठनको मान्त्यता अनिुार िावर्िक ििेटमा १०% शरुु ववर्नयोिन गने 

पवहलो प्रदेश  

 अत्यावश्यवकय र्नःशलु्क ववतरणका लर्ग और्िी खररद िम्पन्न। 

 प्रदेश ववपन्न नागररक स्वास््य उपचार आर्थिक िहरु्लयत कायिक्रम (मटुुको भल्भ फेने, 
मगृौला प्रत्यारोपण र क्यान्त्िर रोग): ६ वटा िेवा प्रदायक अस्पतालहरुिंग िम्झौता भई 
कायािन्त्वयन भैरहेको 

 स्वास््य िनिङ्खख्या तथा पररवार कल्याण मन्त्रालयको कायािलय व्यवस्थापन: कायािलाय 
राप्ती गाउाँपार्लकामा स्थापना भै िकेको 

 लमु्म्िनी प्रादेम्शक अस्पतालमा क्याथ ल्याि िेवा िंचालनको लार्ग खररद िम्झौता भएको, 
११ डायलाइर्िि शैया थप, न्त्यरुो िम्िन्त्िी ई ई म्ि िेवा शरुु भएको, १६ शैया 
इमरिेन्त्िी िेवा थप, २२ शैय्यायकु्त िःशलु्क EHS िेवा शरुुवात भएको, ३६ वटा  आ ई 
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र्ि य ुथप, मेर्डकल िेड २६ वटा थप, ४ वटा न्त्यरुो एच र्ड य ुशैय्या थप, क्यार्िन ३३ 
शैय्या थप 

 कवपलवस्तकुो चन्त्रौटामा िरुवा रोग अस्पतालको र्नमािण कायि शूरु 

 प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशालाको भवन ८५% र्नमािण िम्पन्न भै यिै आ. ि. मा 
हस्तान्त्तरण हनु े

 दाङको लमहीमा ट्रमा िेण्टरको भवन र्नमािण कायि र्ड वप िी कायि भैरहेको 
 रुकुम पवुि अस्पताल पवहलो तलाको छत ढलान हुाँदैछ। 

 नवलपरािी र रुकुमपवुिमा आयवेुद स्वास््य केन्त्र स्थापना। 

 र्भम र पृ् वीचन्त्र अस्पतालमा पवहलो तला ढलान हुाँदैछ। 

 कवपलवस्त ुर िााँके आयवेुद स्वास््य केन्त्र अस्पताल भवनको म्शलन्त्यािको तयार हुाँदैछ  

 रार्प्त प्रादेम्शक अस्पताल तमु्ल्िपरुमा पेर्डयावट्रक भवनको र्नमािण अम्न्त्तम अवस्थामा 
 रार्प्त प्रादेम्शक अस्पतालमा योग भवन तयार भई िेवा िंचालन शरुुवात भएको 
 प्रादेम्शक आयवेुद म्चवकत्िालय र्ििौरीमा पिकमि िेवा भवन र्नमािण िम्पन्न भई िेवा 

िरुुवात भैरहेको। 

 प्रादेम्शक आयवेुद म्चवकत्िालय र्ििौरीमा प्रादेम्शक और्र्ि उत्पादन केन्त्र भवन र्नमािण 
िम्पन्नताको अम्न्त्तम चरणमा रहेको। 

 तराईका ६ म्िल्लामा रहेका थारु िमदुायमा र्िकलिेल तथा थालेिेर्मया रोगको िचेतना 
स्क्रर्नङ्ग र िनचेतनामूलक अर्भयान ििानमा रहेको। 

 प्रादेम्शक तथा स्थार्नय तहका स्वास््य िंस्थाहरुका लार्ग ३४ वटा प्यािेन्त्ट मोर्नटर,  
३२ वटा एक्िरे मेशीन, ३४ वटा इर्िम्ि मेम्शन, ४ वटा र्डफर्िलेटर, ३३ वटा पोटेिल 
USG मेम्शन लगायतको खररद कायि िम्पन्न  

 िागो कारखानामा रहेको कोर्भड-१९ र्िशेर् अस्पताललाई लमु्म्िनी प्रादेम्शक अस्पताल र 
िेलझणु्डी दाङमा रहेको कोर्भड-१९ र्िशरे् अस्पताललाई तमु्ल्िपरु म्स्थत राप्ती प्रादेम्शक 
अस्पतालको आफ्नै भवनिाट िेवा शरुुवात 

 र्िर्भन्न स्थार्नय तह तथा िंघ िंस्थाको लार्ग ववर्नयोम्ित भएको ििेट अम्ख्तयारी प्रदान 

 यि प्रदेशमा हालिम्म ३४९५००० िनाले कोर्भड १९ र्िरुद्घको पणुिमारा खोप प्राप्त 
गरेका छन ्िनु नेपाल िरकारले खोप लगाउन आव्हान गरेको उमेरिमहुको ८८ प्रर्तशत 
पणुिता हो। 

 प्रदेश िरकारको पवहलो र्नणियको कायािन्त्वयन 

o र्िपन्न नागररक उपचार कायािन्त्वयन 

– घमु्ती टोली द्वारा कोर्भड एम्न्त्टिेन पररक्षणः १२ वटै म्िल्लािाट शरुु ( 

३ लाख ९६ हिार ६ िय ७७ िनालाई पररक्षण गररएको) 
– ग्रार्मण अल्ट्रािाउण्डको लार्ग ३३ वटा पोटेवल य ु एि िी मेशीन 

खररद िम्पन्न 

– प्रादेम्शक प्ररे्ण केन्त्र ििालनमा रहेको (एम्िलेुन्त्ि नेपाल  नामक गगुल 
ऐप)   
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  कोर्भड १९ उपचारको लार्ग तपर्िल अनिुारको िवुविा थप 

o HDU-143, ICU-35, Ventilator-26 र Oxygen Plant- 14 

 

९.९  तयार भएका ऐन र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरण: 
यि मन्त्रालयर्द्ारा हालिम्म तयार गररएका ऐन र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरण देहाय 
िमोम्िम रहेको छः 

 प्रदेश स्वास््य िंस्था स्थापना, ििालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नर्त ऐन २०७५ र िोको 
र्नयमावली, २०७७ 

 प्रदेश स्वास््य नीर्त, २०७७ 

 आईिोलेिन िेन्त्टर स्थापना, ििालन तथा व्यवस्थापन  िम्िन्त्िी मापदण्ड, २०७७ 

 आयवेुद तथा वैकम्ल्पक म्चवकत्िाका माध्यामद्बारा कोरोना भाईरि महामारी रोकथाम तथा 
र्नयन्त्रण िम्िन्त्िी र्नदेम्शका, २०७७ 

 प्रदेश स्वास््य उपचार ववशेर् आर्थिक िवुविा र्नदेम्शका, २०७८ 

 स्वास््य िम्िन्त्िी कायिक्रम ििालन मागिदशिन, २०७८ 

 स्वास््य के्षरमा िामदुावयक िंस्थालाई पूाँम्िगत अनदुान ववतरण र्नदेम्शका, २०७६ 

 ववपन्न नागररकहरुका लार्ग दम तथा िोङ्काईवटि रोग उपचार आर्थिक िहरु्लयत र्नदेम्शका, 
२०७६ 

 प्रदेश स्वास््य तार्लम ििालन तथा व्यवस्थापन कायिववर्ि, २०७७ 

 ८४ िर्ि उमेर पगेुका ज्येष्ठ नागररकहरुका लार्ग घरमा स्वास््य िेवा कायिक्रम िम्िन्त्िी 
र्नदेम्शका २०७६ र िोको िंशोिन, २०७८ 

 Ayurveda Drug Manual for Health care workers in response to covid 19, 2077 

 मनिून प्रर्तकायि योिना ( स्वास््य क्षेर) 

 मिमेुह तथा उछच रक्तचापको म्स्क्रर्नङ्ग कायिक्रम ििालन र्नदेम्शका, २०७८ 

 कोर्भड १९ महामारी रोकथाम तथा र्नयन्त्रण िम्िन्त्िी प्रर्तकायि योिना, २०७७ 

 प्रदेश र्नःशलु्क रक्तििार कायिववर्ि,२०७८ 

 प्रदेश स्वास््य उपचार ववशेर् आर्थिक िवुविा (पवहलो िंशोिन) र्नदेम्शका, २०७८ 

 प्रदेश स्वास््य िाझेदारी कायिक्रम ििालन तथा व्यवस्थापन र्नदेम्शका,२०७८ 

 र्िकल िेल तथ थालेर्िर्मया रोग रोकथाम तथा उपचार िम्िन्त्िी कायिक्रम ििालन र्नदेम्शका 
२०७८ 

 एम्न्त्टिेन ववर्िद्बारा िमदुायस्तरमा कोर्भड १९ परीक्षण गने कायिवविी,२०७८  
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9.10   नीर्त तथा कायिक्रमको फाल्गनु मिान्त्त २०७८ िम्मको प्रगर्त वववरणः 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रगर्तको र्ििमान अवस्था 

७ कोर्भड १९ रोकथाम र्नदान र 
र्नयन्त्रणक 

कायािन्त्वयन भैराखेको 

१० घरदैलोमा डाक्टर कायािन्त्वयन भैरहेको 
११ र्नशलु्क रक्त  िंचार िेवा कायािन्त्वयनको चरणमा रहेको  
१३ लमु्म्वर्न प्रादेम्शक अस्पतालमा 

क्याथ ल्याव िंचालन 
खररद भै िडान तथा ििालनको क्रममा रहेको 

११ प्रदेश ववपन्न नागररक स्वास््य 
उपचार िहरु्लयत कायिक्रम 

प्रदेश स्वास््य उपचार ववशेर् आर्थिक िवुविा र्नदेम्शका 
२०७८ प्रकाम्शत भई लागू भैरहेको 

१४ लमु्म्वर्न प्रादेम्शक अस्पताललाइ 
MRI मेम्शन वकन्न रकम ववर्नयोिन 

खररदको प्रवक्रया अम्न्त्तम चरणमा रहेको 

१५ िेष्ठ नागररक िाँग स्वास््यकमी िेष्ठ नागररक िाँग स्वास््यकर्मि कायिक्रम िंचालन र्नदेम्शका 
२०७८ तयार गरर प्रकाम्शत भै कायिन्त्वयनमा रहेको 

 

९.११    आर्थिक वर्ि २०७७/ ०७८ को ववर्नयोम्ित ििेट र ववम्त्तय प्रगर्त: 
          रु हिारमा 
ििेट शीर्िक शरुु ववर्नयोम्ित ििेट वावर्िक खचि प्रर्तशत 

चाल ु २६०४८२२ २०८८९८५ ८० 

पुाँम्िगत १०७७१२७ ६९८६९१ ६५ 

िम्मा ३६८१९४९ २७८७६७६ ७६ 

 
 

९.११    आर्थिक िर्ि २०७८/७९ मा ववर्नयोम्ित ििेट तथा खचिको फाल्गनु मिान्त्त २०७८ 
िम्मको र्िम्त्तय प्रगर्तः 
                                                                             (रु हिारमा) 

ििेट शीर्िक शरुु ववर्नयोम्ित 
ििेट 

हालको ििेट (थप 
िवहत) 

२०७८ फाल्गनु 
मिान्त्त िम्मको खचि 

प्रर्तशत २०७९ आर्ाढ 
मिान्त्त िम्म 
हनु िक्ने खचि 
% 

चाल ु २९८९१०१ ३१४५३४५ १४९०९४१.१३४ ४७.४० ८५ 
पुाँम्िगत ११०९३२८ १६५४८२६ ६५९२८२.८८३ ३९.८३ ७८ 
िम्मा ४०९८४२९ ४८००१७१ २१५०२२४.०१७ ४४.७९ ८१ 
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९.१२  आर्थिक िर्ि २०७८।७९ को  फाल्गनु २०७८ मिान्त्त िम्म मन्त्रालयको श्रोतगत आय 
र व्ययको वववरणः 

  ( रु हिारमा) 

क्र.िं. श्रोत प्राप्त रकम खचि रकम 
१ नेपाल िरकार  िमानीकरण 

अनदुान 
२३७५०० ३२०९४.५२४ 

२ नगद अनदुान दात ृगार्भ, िेफम्याट ८४५००.०० ४७४८६.२७७ 
३ नगद /प्रदेश िरकार (श्रोत नेपाल 

िरकार) 
२५८५७२८ १०३१२८०.७९६ 

४ नेपाल िरकार िशति अनदुान १५२०९४३ ९७७३५३.००९ 
५ नेपाल िरकार िमपरुक अनदुान ४१५०० २१०७३.०२८ 
६ नेपाल िरकार र्िशेर् अनदुान २७३९०० २४७००.६३५ 
७ िोिभनाि हनुे अनदुान(दाताको 

िंयकु्त कोि) 
३६१०० १४५२१.०४६ 

८ िोिभनाि हनुे ऋण(दाताको िंयकु्त 
कोि) 

२०००० १७१४.७०१ 

 

 ९.१३  आर्थिक िर्ि २०७८।७९ को स्वीकृत िावर्िक कायिक्रम मध्ये फाल्गनु मिान्त्त २०७८ 
िम्म को प्रगर्त वववरण:        (रु हिारमा) 

क्र.

िं. 

कायिक्रम/ 

वक्रयाकलाप 

िावर्िक लक्ष्य फाल्गनु मिान्त्त २०७८ िम्मको प्रगर्त 

आर्ाढ मिान्त्त 
२०७९ िम्म 
हनु िक्ने प्रगर्त 

पररमाण ििेट 
पररमा
ण 

पररमाण
% 

ििेट 
ििेट 
खचि% 

ििेट खचि% 

१ 
एवककृत स्वास््य 
तथा िरिफाइ 

३०३ 
५७०८३

६ 
१५९ ५२.४७ 

१२०१९३.३
४० 

२१.०५ ८५ 

२ 
प्रादेम्शक अस्पताल 
िदुृवढकरण कायिक्रम 

२२४ 
१५३५४

४७ 
१२७ ५६.६९ 

३८६७४४.५
६३ 

२५.१८ ८० 

३ 

आयवेुद िेवा 
कायिक्रम (िंघ शशति 

अनदुान) 
१७६ 

१०९६०
० 

१३५ ७६.७० 
४७२६९.१२

७ 
४३.१२ ९० 

४ 

उपचारात्मक िेवा 
कायिक्रम (िंघ शशति 

अनदुान) 
३६ ५८१०० १९ ५२.७७ 

२७५८८.५८
१ 

४७.४८ ९० 

५ 

एवककृत मवहला 
स्वास््य तथा प्रिनन ्

स्वास््य 
३०६ 

६३२३०
० 

१९८ ६४.७० 
३३४६२७.३

८३ 
५२.९२ ९० 
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क्र.

िं. 

कायिक्रम/ 

वक्रयाकलाप 

िावर्िक लक्ष्य फाल्गनु मिान्त्त २०७८ िम्मको प्रगर्त 

आर्ाढ मिान्त्त 
२०७९ िम्म 
हनु िक्ने प्रगर्त 

पररमाण ििेट 
पररमा
ण 

पररमाण
% 

ििेट 
ििेट 
खचि% 

ििेट खचि% 

कायिक्रम(िंघ शशति 
अनदुान) 

६ 

एड्ि तथा यौन रोग 
र्नयन्त्रण (िंघ शशति 

अनदुान) 
३२ २९८०० १७ ५३.१२ 

१३३३२.४६
५ 

४४.७३ ८५ 

७ क्षयरोग र्नयन्त्रण ६८ ४६४०० ३८ ५५.८८ 
११८७६.७०

८ 

२५।५
९ 

९० 

८ 

नर्ििङ्ग तथा िामाम्िक 
िरुक्षा िेवा कायिक्रम 
(िंघ शशति अनदुान) 

२८ 
१०३५०

० 
१७ ६०.७१ 

३४५४८.०८
१ 

३३.३७ ९० 

९ 

महामारी तथा रोग 
र्नयन्त्रण कायिक्रम 
(िंघ शशति अनदुान) 

११३ 
६३४६४

३ 
६५ ५७.५२ 

५५६७३०.६
५३ 

८७.७२ ९५ 

१० 
रावष्ट्रय तार्लम 

कायिक्रम (िंघ शशति 
अनदुान) 

१२ ५७०० २ १६.६६ १२९.३०० २.२६ ९५ 

११ 

रावष्ट्रय स्वास््य 
म्शक्षा, िचुना तथा 
िंचार केन्त्र (िंघ 
शशति अनदुान) 

७ ७५०० ३ ४२.८५ १३५६.४७० १८.०९ १०० 

१२ 

स्वास््य व्यावस्थापन 
कायिक्रम (िंघ शशति 

अनदुान) 
४९ ३४००० ४१ ८३.६७ 

१३६१६.२६
३ 

४०.०४ ९५ 

 

९.१४  आर्थिक िर्ि २०७८/७९ मा ववर्नयोम्ित ििेट तथा खचिको फाल्गनु मिान्त्त २०७८ 
िम्मको र्िम्त्तय प्रगर्तः 

                                                                             (रु हिारमा) 

ििेट शीर्िक शरुु ववर्नयोम्ित 
ििेट 

हालको ििेट (थप 
िवहत) 

२०७८ फाल्गनु 
मिान्त्त िम्मको खचि 

प्रर्तशत २०७९ आर्ाढ 
मिान्त्त िम्म 
हनु िक्ने खचि 
% 

चाल ु २९८९१०१ ३१४५३४५ १४९०९४१.१३४ ४७.४० ८५ 
पुाँम्िगत ११०९३२८ १६५४८२६ ६५९२८२.८८३ ३९.८३ ७८ 
िम्मा ४०९८४२९ ४८००१७१ २१५०२२४.०१७ ४४.७९ ८१ 
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९.१५  नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका िमस्या/कदठनाई: 
 लोकिेवािाट भएको िनशम्क्त पदपरु्तिको र्िज्ञापनको मदु्दा 
 आयोिनाहरुको िग्गा प्राप्तीको कायि 
 नयााँ भवन िनाउन परुानो िंरचना िाने िमस्या 
 स्वास््यका कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयन गनि आवश्यक िवारी िािनको अभाव 

 िशति कायिक्रमहरुमा िोिभनाि र नगद अनदुानको स्रोत फुकुवा 
 प्रादेम्शक स्वास््य िंस्थाहरुको O& M िवे र दरिन्त्दी िंरचना िंशोिन  

 होम्ल्डङ िेण्टर व्यवस्थापनमा चनुौती 
 लेखा प्रणाली िंचालनमा एकीकृत िफ्टवेयर। 

९.१६    िमस्या  िमािानका लार्ग चार्लएका प्रयाि तथा आगामी कदमः 
क्र 
िं 

िमस्या  िमस्या िमािानका प्रयाि आगामी कदम 

१ प्रादेम्शक र्नकायमा िनशम्क्तको अभाव  दगुिम र अपायक क्षेरमा 
र्िशेर्ज्ञ िेवा उपलब्ि गराउन 
र्िशेर् प्रोत्िाहन प्याकेिको 
व्यवस्था। 

ववशेर् गरी नवौँ तहको ववशेर्ज्ञ 
म्चवकत्िकको स्थायी पदपूर्ति 
नहनु्त्िेलिम्मका लार्ग करारिाट 
र्नयमु्क्त हनु िहमर्त प्रदान गनुिपने 

२ लोकिेवािाट भएको िनशम्क्त पदपरु्तिको 
र्िज्ञापनको मदु्दा 

ररक्त पदपूर्तिका लार्ग तालकु 
र्नकायमा माग/ र्िफाररश 
गररएको 

िेवा प्रवाहलाई अववर्छन्न गनि 
यथाम्शघ्र प्रशािर्नक र कानूनी 
िमन्त्वय गरी िमस्याको हल 
गनुिपने 

३ आयोिनाहरुको िग्गा प्राप्तीको कायि िहिुरोकारवालाहरु िीच 
िमन्त्वय 

अस्पतालहरुको र्नमािणका 
िन्त्दभिमा िहि िग्गा प्रार्प्त 
कानून र्नमािण 

४ नयााँ भवन िनाउन परुानो िंरचना िाने 
िमस्या 

स्वास््य िंस्थाहरुको 
िहिुोम्खम िरुक्षामा ध्यान दददै 
भवन पूवाििारहरुको अर्िकतम 
प्रयोग गररएको 

स्वास््य िंस्थाको गरुुयोिना 
अनरुुप अगाडी िढ्नपुने 

५ स्वास््यका कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयन 
गनि आवश्यक िवारी िािनको अभाव 

परुाना गाडीहरुको ममित िंभार 
गरी ििालनमा ल्याईएको 

िवारी खररदका लार्ग ििेट तथा 
कायिक्रममा िमावेश गररनपुने 

६ िशति कायिक्रमहरुमा िोिभनाि र नगद 
अनदुानको स्रोत फुकुवा 

िंघीय िरकार िमक्ष िमन्त्वय 
गररएको 

िशति िम्िन्त्िी ववम्त्तय हस्तान्त्तरण 
वविीको पूनरावलोकन गनुिपने 

७ प्रादेम्शक स्वास््य िंस्थाहरुको O& M 

िवे र दरिन्त्दी िंरचना िंशोिन  

केही अस्पतालहरुको थालनी 
गररएको 

िेवाग्राहीहरुको चााँप र िेवाको 
ववम्शवष्टकृतता िढेको हनुाले 
यथाम्शघ्र ििै कायािलयको 
दरिन्त्दी पनुरावलोकन गनि ििेट 
तथा कायिक्रममा िमावेश  

८ होम्ल्डङ िेण्टर व्यवस्थापनमा चनुौती िग्गा व्यवस्थापनका लार्ग 
िहिुरोकारवालाहरु िीच 
िमन्त्वय गररएको 

िीमा नाकाहरुमा दरिन्त्दी 
िवहतको छुटै्ट िंरचना खडा गनि 
िंघीय िरकार िमक्ष अनरुोि गने 
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९ लेखा प्रणालीमा एवककृत प्रर्तवेदन 
िफ्टवेयर नहनु ु

ववद्यमानमा प्रयोगमा आएको 
प्रर्तवेदन प्रणालीलाई 
कायािलयगतमा मार प्रभावकारी 
भएकोले िमन्त्वय भैराखेको 

एवककृत प्रर्तवेदन तयार हनुे 
िफ्टवेयर को व्यवस्था हनुपुने 

 

९.१७ र्नष्कर्िः 
प्रदेशमा स्वास््य िम्िन्त्िी ववर्य हेने मन्त्रालयको स्थापना भए पर्छ िंघीय नेपालको िंवविानले 
पररकल्पना गरे अनिुार अरु प्रदेशहरुमा िमेत स्वास््य िम्िन्त्िी मन्त्रालयहरुको गठन भैरहेको छ। 
नेपालको िंवविान र िोको कायि ववस्तरृ्तकरणमा प्रदेश िरकारको कायिके्षरमा तोवकएको स्वास््य ववर्य र 
केवह िाझा कायिके्षरका ववर्यलाई िम्िोिन गनि यि मन्त्रालय प्रयािरत रहेको छ। 

स्वास््यमा ििैको िविव्यापी पाँहूचलाई स्थावपत गनि, प्रदेशमा ववशेर्ज्ञ र ववम्शवष्टकृत स्वास््य िेवाको 
प्रवाहलाई िदुृवढकरण गनि मन्त्रालयले आवश्यक नीर्त रणनीर्त वावर्िक कायिक्रमहरुको व्यवस्था गरेको 
छ।प्रदेशको िमग्र स्वास््य िेवा प्रणालीलाई िदुृढ िनाउन प्रदेशको स्वास््य नीर्त िारी गररएको छ र 
नीर्त अनरुुप थप कायािन्त्वयनको लार्ग नीर्तको रणनैर्तक कायियोिना तयार भैरहेको छ।िाथै वावर्िक 
कायिक्रमहरुको प्रभावकारी कायािन्त्वयन गनि र्नःशलु्क रक्तििार र्नदेम्शका, स्वास््य िाझेदारी र्नदेम्शका 
लगायत ववर्भन्न कायिवविीहरुको र्नमािण गररएको छ।  

नागररकको गणुस्तरीय स्वास््य िेवामा पहूाँच िरु्नम्ित अस्पतालहरुको िदुृवढकरण गरी यि प्रदेशका 
६वटा  अस्पतालहरुलाई िमेत ५० शैय्यामा स्तरोन्नर्त गरी ििालनमा ल्याईएको छ र यि प्रदेश 
मातहतका ििै अस्पतालहरुमा प्रिूर्तको आकम्स्मक शल्यवक्रया हनुे वातावरण तयार भैरहकेको छ। यि 
प्रदेशमा स्वास््य पूवाििारहरु र्नमािणको दशकका रुपमा अर्भयानमूलक वहिािले ववर्भन्न स्वास््यहरुको 
अत्यािूर्नक भवन पूवाििार र्नमािण भैरहेको छ। प्रदेशमा ववम्शवष्टकृत स्वास््य िेवा प्रवाह गनि लमु्म्िनी 
प्रादेम्शक अस्पतालमा मटुुरोगको िवटल उपचार प्रिन्त्ि र्मलाउन क्याथ ल्याि िेवा, न्त्यूरो िििरी िेवा,  
आई र्ि यू िेवा थप, एच आ ई र्भ र हेपाटाईवटि िंक्रर्मतहरुको लार्ग िमेत अत्यािरु्नक िेवा िवुविा 
िवहतको डाईलाइर्िि िेवा ििालन भएको छ। अत्यािरु्नक र्नदान िेवाका लार्ग एम आर आई िेवा 
ििालनको तयारी रहेको छ। िामाम्िक, आर्थिक, िार्मिक र भौगोर्लक वहिािले पछाडी परेका लम्क्षत 
वगिहरुको स्वास््य िेवा प्राप्त गने हकलाई िरु्नम्ित गनि घर दैलोमा डाक्टर कायिक्रम ल्याई प्रभावकारी 
कायािन्त्वयन भैरहेको छ। स्वास््य िेवा प्रणालीलाई उत्थानशील, िदुृढ र मिितु गराउन स्थानीय तहिाँग 
िमेत िहकायि गनि स्वास््य िाझेदारी कायिक्रमको थालनी गररएको छ। 
ददगो ववकािको लक्ष्य अनरुुप किैलाई पर्न कुनै पर्न स्वास््य िेवािाट िम्ित नहनुपुने अवस्थाको अन्त्त्य 
गनि िहिुरोकारवालहरु िीच घर्नष्ठ अन्त्तरिम्िन्त्ि कायम गनि स्वास््य ईतरका स्वास््य िंवेदनशील 
र्नकायहरु िीच तादाम्यता भएमा मार आम नागररकहरुको गणुस्तरीय स्वास््य िेवामा पहूाँच स्थावपत गरी 
अकालमा गभिवती ितु्करी नविात म्शश ुतथा िाल िार्लकाको ज्यान िाने पररम्स्थर्तको अन्त्त्य हनुे कुरामा 
मन्त्रालय ववश्वस्त रहेको छ।िमग्र स्वास््य िेवा प्रणालीलाई मिितु िनाई िेला िखतमा देम्खने ववर्भन्न 
खाले महामारी तथा ववपद र हाल िमदुायमा देम्खएको निने रोगको भयावह अवस्थालाई न्त्यूनीकरण गनि 
यहााँहरु िम्पूणि िरोकारवाला र्नकायिाट िल्लाह िझुाव र िहयोगको अपेक्षा िवहत अगाडी िढ्दछ। 
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पररछछेद-१० 
उिाि, िलश्रोत तथा र्िंचाइ मन्त्रालय 

१०.१  पषृ्ठभरू्मः 
प्रदेश िरकारको -" िमरृ्द् लमु्म्िनी : आत्मर्नभिर प्रदेश "  भने्न िोचका िाथिंवविानको अनिूुची-४ 
वमोम्िम नवलपरािी [िदिघाट िसु्ता पम्िम], रूपन्त्देही,  कवपलिस्त,ु पाल्पा, अघािखााँची, गलु्मी, पूवी रूकुम, 

रोल्पा, प्यूठान, दाङ, िााँके, िददिया गरी िाह्र म्िल्लाहरुको प्रर्तर्नर्ित्व गदै  लमु्म्िनी प्रदेशको स्थापना भएको 
छ ।प्रदेश िरकारको एक अंग यि उिाि, िलश्रोत तथा र्िंचाई मन्त्रालयको मूल ध्यय भनकेो यि 
प्रदेशमा ििोवाि गने नागररकहरुको प्राथर्मक आवश्यकतालाई िमयानकूुल परुा गदै िनतालाई 
िरकारको िनतामा र्नवहत कायिको अनभुरू्त ददलाउन ुहो। यिै िन्त्दभिमा लमु्म्िनी प्रदेशको उिाि, िलश्रोत 
तथा र्िंचाई मन्त्रालयले चाल ुआ.ि. २०७८/०७९ िाट उत्पादन र ववतरणलाई प्राथर्मकतामा राखी 
दक्षता अर्भिदृदका िाथै भइरहेका िंरचनाको Rehabilitation तथाउज्यालो लमु्म्िनी प्रदेश कायिक्रम िरुु 
गरर आगामी ५ वर्ि र्भरमा प्रदेशलाई ववद्यतुमा पूणि आत्मर्नभिर प्रदेश िनाउन ेअविारणा तयार पारेको 
छ। 

लमु्म्िनी प्रदेशका १२ म्िल्लाहरुमध्ये भौगोर्लक िवटलताका कारण तराई के्षरको तलुनामा पहाडी के्षरका 
म्िल्लाहरुमा ववद्यरु्तकरण कम भएको पाईन्त्छ । नेपाल र्िद्यतु प्रार्िकरणको त्यांकका  आिारमा रोल्पा 
तथा पूवी रुकुममा िवै भन्त्दा कम ववद्यतुीकरण भएको देम्खन्त्छ।हाल यि प्रदेशमा िलववद्यतु िाट 
३६.४५ मेघावाट, िौयिववद्यतुिाट ९.६ मेघावाट रहाईर्िड प्रववर्ििाट ०.०२५ मेघावाट ववद्यतु उत्पादन 
भईरहेको छ। 

यि प्रदेशमा रहेका र्नमािणार्िन ववद्यतु आयोिनाहरुमध्ये र्नकट भववश्यमै िलववद्यतु आयोिनावाट 
१५.९९ मेघावाट र िौयि ववद्यतु आयोिनावाट १६.९० मेघावाट गरी िम्मा ३२.८९ मेघावाट थप 
ववद्यतु उत्पादन हनुे देम्खन्त्छ ।िाथै यि प्रदेशमानेपाल िरकारको िास्केटमा रहेका िाना िलववद्यतु 
आयोिनाहरु िाट कररव ८४.४२ मेघावाट र िम्भाववत ठूला िलववद्यतु आयोिनाहरुवाट कररव ३००० 
मेघावाट ववद्यतु उत्पादन हनुकुा िाथै िलाशययकु्त आयोिनावाट र्िंचाई प्रणार्ल ववस्तार तथा पयिटन 
प्रविर्द्न िमेत गनि िवकने िम्भावना िमेत रहेको छ। 

ववद्यतुको पहुाँच नपगेुका वस्ती तथा िमदुायहरुको पवहचान गरी नेपाल ववद्यतु प्रार्िकरणको िहकायिमा 
आवश्यक्ताअनिुार ववद्यतु लाईन ववस्तार तथा भौगोर्लक कदठनाई वा अन्त्य कारणवाट तत्काल ववद्यतु 
लाईन ववस्तार गनि िम्भव नभएका स्थानहरुको ऊिाि िंकटलाई िमािान गनि िैकम्ल्पक ऊिािको 
माध्यामवाट दूरदरािका वस्तीहरुको घरघरमा उज्यालो पयुाििउने लक्ष िवहत उज्यालो प्रदेशः लमु्म्िनी 
प्रदेश भने्न नाराका िाथिलववद्यतु,लघ ु तथा िाना िलववद्यतु, िौयि ववद्यतुआयोिनाहरुको िम्भाव्यता 
अध्ययन गरी र्नमािण कायि अम्घ िढाउने लक्ष्यका िाथ प्रदेश िरकार अम्घ िवढरहेको छ।  
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यि प्रदेश अन्त्तगित रहेको कररव ६ लाख ५५ हिार हेक्टर र्िंचाईयोग्य िर्मनमध्ये िरदर ५७ प्रर्तशत 
भ-ूभागमा मार र्िंचाई िवुविा उपलब्ि छ भने २० प्रर्तशत भ-ूभागमा मार िाहै मवहना र्िचाईं िेवा 
उपभोग गनि िवकन ेअवस्था रहेको छ ।प्रदेशको आर्थिक, िामाम्िक तथा वातावरणीय प्रभावलाई िमेत 
अनकुुर्लत गदै पानीको अर्िकतम उपाभोग माफि त कृवर्को उत्पादकत्व िवृर्द् गरी िमग्र आर्थिक िवृर्द्मा 
टेवा पयुा्िउने तथा िलउत्पन्न प्रकोपको व्यवस्थापन तथा न्त्यूर्नकरण गरी िातावरणीय ददगोपना कायम गने 
प्रदेश िरकारको िोंचलाई मूति रुप ददनको लार्ग उिाि, िलश्रोत र र्िंचाई मार हेने गरी छुटै्ट मन्त्रालयको 
स्थापना गरी " कृवर्को आिारः र्िंचाईको ििुार " भने्न मूल नाराका िाथ आफ्ना कामकारिाहीहरु 
अगाडी िढाईरहेको अवस्था छ। 

प्रदेश िरकार स्थापना भएपिात १२ िटै म्िल्लामा र्िंचाई िम्वन्त्िी ववर्यगत र्डर्भिन कायािलयहरु 
स्थापना गरी उक्त कायािलयहरु माफि त १८५ वटा र्िंचाई महुान/िााँि र्नमािण िम्पन्न भईिकेका छन । 
तराईका ३ म्िल्लामा भरू्मगत र्िंचाई कायािलयहरु माफि त १५० वटा र्डप ट्यवेुल र्िंचाई प्रणालीको 
ववकाि िमेत भईिकेको अवस्था छ ।प्रदेशस्तरिाट ििार्लत उक्त र्िंचाई आयोिनाहरुिाट हालिम्म 
९४४६ हेक्टर थप िर्मनमा र्िंचाई िेवा ववस्तार भएको छ ।िर्ाियाममा हनुिक्ने िाढी तथा खेतीयोग्य 
िर्मनको कटान र्नयन्त्रण गनिको लार्ग कररव ६५ वक.र्म. नदी र्नयन्त्रण कायि िम्पन्न भई त्यििाट 
कररव १७३६ हेक्टर िर्मन उकाि भएको छ भने ९४३६ अर्त िोम्खमयकु्त घरवस्ती िंरक्षण हनुका 
िाथै ८६११ हे खेर्तयोग्य िर्मनको िमेत िंरक्षण भएको छ। 

कृवर्को प्रमखु आिारको रुपमा रहेको र्िंचाइ िेवाको लार्ग ितह र्िंचाइ योिनाका अर्तररत्त र्लफ्ट, नयााँ 
प्रववर्िमा आिाररत र्िंचाइ, भरू्मगत र्िंचाइ, िलािय र्नमािण तथा पोखरी िंरक्षण गरी िलवाय ुपररवतिनको 
अिरलाई न्त्यूनीकरण गने तथा िौयि र वायो ग्याि िस्ता वैकम्ल्पक उिािको उत्पादन गदै उिािको 
न्त्यूनतम पहुाँच िरु्नम्ित गरी उज्यालो प्रदेश को रुपमा स्थावपत गराउने उदेश्य रहेको छ। 

१०.२  दीघिकालीन िोचः 
• लमु्म्िनी प्रदेश र्भर र्िितुको पहचु पयुािउन,े 

• प्रदेशलाई उिािमा आत्मर्नभिर िनाउनका लार्ग उिाि उत्पादन ब्यवस्थापन तथा िदपुयोगको र्नर्त 
िनाउने, 

• कृवर्योग्य िर्मनलाई र्िंचाइ िरु्ििा उपलब्ि गराई कृवर् उत्पादनमा िूवर्द् गने। 

१०.३  उद्दशे्यः 
कृवर्को प्रमखु आिारको रुपमा रहेको र्िंचाई िेवाको लार्ग ितह र्िंचाई योिनाका अर्तररक्त र्लप्ट, नयााँ 
प्रर्िर्िमा आिाररत र्िंचाई, भरु्मगत र्िंचाई,िलािय र्नमािण र पोखरी िंरक्षण गरर िलिाय ुपररितिनको 
अिरलाई न्त्यरु्नकरण गने तथा िौयि र िायो ग्याि िस्ता िैकम्ल्पक उिािको उत्पादन गदै उिािको 
न्त्यनुतम पहचु िरु्नम्ष्चत गरर उज्यालो प्रदेशको रुपमा स्थावपत गराउने उरे्द्श्य रहेको छ। 
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१०.४  रणनीर्तहरुः 
• कृवर्को आिारःर्िंचाइमा ििुार, भने्न मलु नाराका िाथ प्रदेश र्भर र्िंचाई िम्िम्न्त्ि कायिक्रमहरु 

िन्त्चालन गने, 

• उज्यालो प्रदेशःलमु्म्िनी प्रदेश,मलु अविारणका िाथ उिाि र्िकाि िम्िम्न्त्ि कायिक्रमहरु िन्त्चालन 
गने। 

१०.५  कायिक्षरेः 
यि लमु्म्िनी प्रदेश र्भर रहेका 12 िटै म्िल्लाका ििै स्थार्नय र्नकायहरुका क्षेरहरु,र्िमान्त्तकृत,दर्लत 
िनिार्त गररि तथा राज्यको िेिा िरु्ििािाट र्िमखु रहेको िगि िमदुाय ििोिाि गने के्षरहरु िाथै न्त्यनु 
घरिरुर भएका कारण र्िितु र्िस्तार नभएका दरुदरािका िम्स्तहरु उिाि िम्िन्त्िी कायि गनिको लार्ग 
मन्त्रालय मातहतमा रहेको उिाि महाशाखा माफि त िम्पणुि कायिक्रम िन्त्चालन गने र मन्त्रालय र 
मातहतका 11 िटा िलश्रोत तथा र्िंचाइ र्डर्भिन कायािलयहरु,1 वटा िलश्रोता र्िंचाइ र्िकाि िव 
र्डर्भिन कायािलय 3 िटा भरु्मगत िलश्रोत तथा र्िंचाई र्डर्भिन कायािलय 3 िटा ब्यवस्थापन कायािलय 
र 1 िटा आयोिना  माफि त प्रदेश र्भरको कृवर्को प्रमखु आिारको रुपमा रहेको र्िंचाइ िेवाको लार्ग 
ििै िंभाब्य के्षरहरुमा ितह र्िंचाइ योिना, र्लफ्ट प्रर्िर्िमा आिाररत र्िंचाइ योिना भरु्मगत र्िंचाई तथा 
िलािय तथा पोखरर िंरक्षण िस्ता कायिके्षरहरु रहेका छन। 

 

१०.६  कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरुः 
• हाल िम्म िंघीय काननु अन्त्तरगत मन्त्रालयको कायि िन्त्चालन भएको, 

• मन्त्रालय अन्त्तगित ववितु ऐन र र्िंचाइ ऐनको मिौदा तयार भई काननु र्नमािणको अम्न्त्तम 
चरणमा पगेुको। 



 

110 

 

१०.७  िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्त वववरण: 
तार्लकानं: दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था(मातहत कायािलय िमेत) 

क्र.
िं 

पद िेवा िमूह 
उप-
िमूह 

तह/शे्रणी 
कुल 

स्वीकृतदर
िन्त्दी 

कुल 
पदपतुीिं
ख्या 

कुल 
ररक्तिं
ख्या 

१ िम्चव(प्रा.) इम्न्त्ि. 
िमूहकृतन
हनुे   रा.प.प्रथम १ १ ० 

२ अर्िकृत प्रशािन िा.प्र.   

अर्िकृतनवौं/द
शौं १ १ ० 

३ र्ि.र्ड.ई. इम्न्त्ि. र्िर्भल 

ईररगे
शन 

अर्िकृतनवौं/द
शौं १३ ९ ४ 

४ र्ि.र्ड.ई. इम्न्त्ि. म्ियोलोिी हा.म्ि. 
अर्िकृतनवौं/द
शौं ४ ३ १ 

५ र्ि.र्ड.ई.एग ृ इम्न्त्ि. 
एग्रीइररगेश
न   

अर्िकृतनवौं/द
शौं २ २ ० 

६ अर्िकृत प्रशािन िा.प्र.   

अर्िकृतिातौं/
आठौं २ ० २ 

७ लेखाअर्िकृत प्रशािन लेखा   

अर्िकृतिातौं/
आठौं १ १ ० 

८ कानूनअर्िकृत न्त्याय कानून   

अर्िकृतिातौं/
आठौं १ ० १ 

९ इम्न्त्िर्नयर इम्न्त्ि. र्िर्भल 

इररगे
शन 

अर्िकृतिातौं/
आठौं ३९ २८ ११ 

१
० इम्न्त्िर्नयर इम्न्त्ि. र्िर्भल हा.पा 

अर्िकृतिातौं/
आठौं १ ० १ 

१
१ इम्न्त्िर्नयर इम्न्त्ि. र्िर्भल एग ृ

अर्िकृतिातौं/
आठौं ५ ५ ० 

१
२ इम्न्त्िर्नयर इम्न्त्ि. र्िर्भल मेका 

अर्िकृतिातौं/
आठौं १ ० १ 

१
३ 

इलेम्क्ट्रकलइम्न्त्ि
र्नयर इम्न्त्ि. 

मेकार्नक
ल ि.ई. 

अर्िकृतिातौं/
आठौं १ १ ० 

१
४ हाइड्रोम्ियोलोम्िष्ट इम्न्त्ि. म्ियोलोिी हा.म्ि. 

अर्िकृतिातौं/
आठौं ७ ५ २ 

१
५ िहायक/अर्िकृत प्रशािन िा.प्र.   

ि.पाचौं/अ.छै
टौं २० १५ ५ 

१
६ िहायक/अर्िकृत प्रशािन लेखा   

ि.पाचौं/अ.छै
टौं १८ १६ २ 

१
७ कम्प्यटुरअपरेटर ववववि     

ि.पाचौं/अ.छै
टौं ९ ४ ५ 
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१
८ 

िहायक कम्प्यूटर 
अपरेटर ववववि   चौथो/पाचौँ ३ १ २ 

१
९ िि-इम्न्त्िर्नयर इम्न्त्ि. र्िर्भल 

इररगे
शन 

ि.पाचौं/अ.छै
टौं ६१ ४८ १३ 

२
० िि-इम्न्त्िर्नयर इम्न्त्ि. र्िर्भल हा पा 

ि.पाचौं/अ.छै
टौं १ ० १ 

२
१ मे.िि-इम्न्त्िर्नयर इम्न्त्ि. मे.का 

र्न.उ.
ि 

ि.पाचौं/अ.छै
टौं १ ० १ 

२
२ िि-इम्न्त्िर्नयर इम्न्त्ि. इ.ले 

िन.इ
ले 

ि.पाचौं/अ.छै
टौं १ ० १ 

२
३ र्ि.ए.ओ. इम्न्त्ि. 

एगइृररगेश
न   

ि.पाचौं/अ.छै
टौं ८ ४ ४ 

२
४ ि.ुए.ओ. इम्न्त्ि 

एग ृ
इररगेशन  चौथो/पाचौँ ६ ५ १ 

२
५ 

अर्िस्टेन्त्टग्राउन्त्ड 
वाटर हा.म्ि. इम्न्त्ि. म्ियोलोिी हा.म्ि. 

ि.पाचौं/अ.छै
टौं ३ १ २ 

२
६ र्िर्नयरमेकार्नक्ि इम्न्त्ि. 

मेकार्नक
ल 

र्न.उ.
िं. 

ि.पाचौं/अ.छै
टौं ३ ३ ० 

२
७ 

इलेम्क्ट्रकलओभर
र्ियर इम्न्त्ि. इले. 

िन.इ
ले. 

ि.पाचौं/अ.छै
टौं ३ ३ ० 

२
८ िहायक प्रशािन िा.प्र.   ि.चौथौ/पाचौं १ १ ० 

२
९ िह लेखापाल प्रशािन लेखा   ि.चौथौ/पाचौं १ ० १ 

३
० ह.ि.चा.         २१ २१ ० 

३
१ का.ि.         ३८ ३८ ० 

          कुल िम्मा २७७ २१६ ६१ 

 

 

१०.८  चाल ुआ.व.२०७८/७९को फागनु मिान्त्तिम्मिम्पादन भएका महत्वपणुि कायिहरुः 
 ७५९.५ हे. िर्मनमा थप र्िंचाइ िवुविा पगेुको, 
 १७१४ हे. िर्मनको र्िंचाइ िंरचना िदुृढीकरण गरेको, 
 १६१ हे. िर्मन उकाि भएको, 
 तट्िन्त्ििाट २५५१ घर तथा ४९६ हे. खेर्तयोग्य िर्मन िरुम्क्षत भएको, 
 िावििर्नक िम्पर्तहरु, ववद्यालय, िाटो, पलु, मम्न्त्दर आददको िंरक्षणभएको। 
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१०.९  तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरणः 
 र्िंचाइ ऐनको मस्यौदा तयार गररएको, 
 ववद्यतु ऐन तयार भएको। 

१०.१०  वावर्िकनीर्त तथा कायिक्रमको ०७८ फागनु िम्मकोप्रगर्त वववरणः 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

७१,७२ 
र्िंचाइ मझौला तथा वैकम्ल्पक प्रववर्िमा आिाररत िघन 

र्िंचाइ कायिक्रम 

कुल २५१ योिनाहरुमध्ये ३७ वटा खररद 
प्रकृयामा रहेका, १५९ वटा कायािन्त्वयन भइरहेका, 
४६ वटा िम्पन्न भइिकेका र ९ वटा कायािन्त्वयन 
हनु निकेका। 

र्िंचाइ आयोिना ममित ििुार तथा ववस्तार 
कायिक्रम 

कुल २९९ गोटा कुल योिनाहरुमध्ये २४ गोटा 
खररद प्रकृयामा रहेका, २१२ गोटा कायािन्त्वयन 
भइरहेका, ५९ गोटा िम्पन्न भएका र ४ गोटा 
योिना कायािन्त्वयन हनु निकेका 

िल उत्पन्न प्रकोप न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 
कायिक्रम 

कुल १८७ गोटा कुल योिनाहरुमध्ये १२ वटा 
खररद प्रकृयामा रहेका, १०८ वटा कायािन्त्वयन 
भइरहेका तथा ६७ वटा योिनाहरु िम्पन्न 
भइिकेका 

भमूीगत स्यालो तथा र्डप टू्यववेल र्िंचाइ 
आयोिना 

कुल १७० योिनाहरुमध्ये १५ वटा खररद 
प्रकृयामा रहेका, १२४ वटा कायािन्त्वयन भइरहेका, 
१८ वटा िम्पन्न भएका र १३ वटा कायािन्त्वयन 
हनु निकेका  

िलाशय तथा पोखरी िंरक्षण कायि 
कुल २ गोटा योिनाहरु मध्ये १ गोटा कायािन्त्वयन 
भइरहेको तथा १ गोटा खररद प्रकृयामा रहेको 

 

िंघ शिति अनदुान तफि का र्िंचाइ योिनाहरु 

२५८ वटा योिनाहरुमध्ये २२ गोटा खररद 
प्रकृयाम रहेका, १४५ वटा कायािन्त्वयन भइरहेका, 
६७ वटा िम्पन्न भएका र २४ वटा कायािन्त्वयन 
हनु निकेका। 

 

७३,७४ 
उिाि 

ग्रार्मण, िामदुावयक एवं कृवर् उद्योग-

औद्योर्गक ववद्यतुीकरण तथा काठको पोल 
ववस्तापन, ववतरण प्रणाली ििुार  

 
 

पोल खररद तथा ववद्यरु्तकरण कायिको टेण्डर 
आवहान भएको 

 ट्रान्त्िफमिर खररद २५-२०० के.र्भ.ए. िम्म ठेक्का िम्झौता भएको 
 घरेल ुिौयि ऊिाि प्रणाली िडान कायि  

 ििुाररएको चलुो तथा Induction चलुो प्रववर्ि 
िडान इन्त्डक्िन चलु्हो कायािन्त्वयन कायिववर्िमा िमस्या 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

 िौयि ऊिाि प्रववर्ि (र्ग्रडमा आिर्द् 
नेटर्मटररङ्ग तथा अफर्ग्रड िोलार ब्याकअप) 
प्रणाली िडान 

टेण्डर आवहान िम्पन्न भएको 

 वायोग्याि प्रणाली र्नमािण तथा िडान िााँिगढी न.पा. िंगको िहकायिमा िााँिगढी न.पा. 
वडा नं ७ यादव वस्तीमा र्नमािण हनुे 

 लघ ुतथा िाना िलववद्यतु ममित िम्भार तथा 
िंचालन 

गौमखुी गा.पा. प्यूठान तथा र्नस्दी गा.पा. पाल्पामा 
रहेको िलववद्यतु केन्त्रशहरु ममित िम्भार गररने ।  

 

 िल ववद्यतु,लघ ु िलववद्यतु, वाय ु एवं 
वायोग्यािमा आिाररत आयोिना िम्िम्न्त्ि 
त्यांक िंकलन, अध्ययन, नीर्त, काननु 
र्नमािण, कायिववर्ि तिुिमा तथा अन्त्य पुाँिीगत 
अध्ययन परामशि कायिहरु 

पाल्पा म्िल्लामा ऊिाि त्यांक िंकलन/ ववद्यतु 
ववदे्ययक मस्यौदा/ ऊिाि िम्िम्न्त्ि कायिववर्ि, नीर्त 
तिुिमा/W2E (DFS)   

 

 

िावििर्नक र्नकायहरुमा ईनम्िि अर्डट 

पाल्पा म्िल्ला अस्पताल / र्भम अस्पताल / ववराट 
खानेपानी, कोहलपरु र िखवुानी र्डप टु्यवेलमा 
ईनम्िि अर्डट गररने । 

 

 

ऊिाि दक्षता कायिक्रम 

ल.ुप्रा.अ. मा ववद्यतु आपूर्ति र्नयर्मत गनेिंयन्त्र 
र्नमािण गने, ववद्यतु ववतरण प्रणाली ििुार तथा 
घरेल ु ववद्यतु िडान िम्िम्न्त्ि तार्लम र अध्ययन 
अवलोकन भ्रमण कायि । 

 

 नवीकरणीय ऊिाि प्रववर्ि िडान 
(वायोग्याि/ववद्यतुीय चलुो/ििुाररएको 
चलुो/िौयि ऊिाि/वाय ुऊिाि/र्मनी र्ग्रड िाना 
िलववद्यतु) अन्त्य िावििर्नक र्नमािण 

िौयि ऊिाि प्रववर्ि िडानः 
३ स्थान तोवकएकोमा उक्त स्थानहरुको पवहचान 
नभएको । 

 

१०.११  ििेट वक्तव्यको ०७८ फागनु िम्मकोप्रगर्त वववरणः 
ि. 
व.कोिुाँदा 
नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 
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१०.१२  आ.व.२०७८।०७९कोस्वीकृत वावर्िक कायिक्रमकोदोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त र अिार मिान्त्तिम्मको  खचिको अनमुान 
       (रु.हिारमा) 

क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट 
ििेट 
खचि % 

पररमाण पररमाण% ििेट 

ििेट 
खचि 
%मा 

१ 
मझौला तथा वैकम्ल्पक प्रववर्िमा आिाररत िघन 
र्िंचाइ कायिक्रम 

२५१ ९०२७०० ४६ १९ ३७९११९ ३३.१३% १६० ६३ ५८६७०० ६५ 

२ 
र्िंचाइ आयोिना ममित ििुार तथा ववस्तार 
कायिक्रम 

२९९ ३९१००० ५९ २० ७७७११ १९.८८ २९५ ९८ ३९१००० १०० 

३ 
िल उत्पन्न प्रकोप न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 
कायिक्रम 

१८७ ५२२४०० ६७ ३६ २५९५८८ ५० १८७ १०० २५९६०० १०० 

४ भमूीगत स्यालो तथा र्डप टू्यववेल र्िंचाइ आयोिना १७० ४४२६०० १८ ११ ५५०३७ ३३.४२ ९० ५६ २६५५०० ६० 

५ िलाशय र्नमािण तथा पोखरी िंरक्षण कायि २ १५५०० ० ० २८२५ १८.२३ २ १०० १५५०० १०० 

६ िंघ शिति अनदुान तफि का र्िंचाइ आयोिनाहरु २५८ ९४३९०० ६७ २६ २८००७० ३० १७५ ६८ ६४१९०० ६८ 

 िम्मा र्िंचाइ तफि  ११६७ ३२१८१०० २५७  ९७४३२९ ३०.२८     

७ उिाि तफि का कायिक्रमहरु ४९ ८९५०० ० ० ० ० २० ४० ३५५०० ४० 

नोट:  मार्थको तार्लकामा प्रगती पररमाण भनेको १००% प्रगती भएको अथाित ्र्नमािण िम्पन्न भएको योिना िंख्या र्लइएको छ।क्रमागत योिनाहरुमा िम्पन्न योिना िंख्या कम भए तापर्न रकम 
खचि देम्खन्त्छ भने िालििाली योिनाको हकमा िहिंुख्यक योिनाहरु िम्पन्न िंख्यामै देम्खन्त्छन।् 
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१०.१२  आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा ववत्तीय प्रगर्तः  
                                                                        रु. हिारमा
    

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट रु हिारमा वावर्िक खचि प्रर्तशत 

चाल ु १८६३१२ १४९७२२ ८०.३६ 
पूाँिीगत ३०११३९२ २६८२९१० ८९.०९ 
िम्मा ३१९७७०४ २८३२६३३ ८८.५८ 
 

१०.१३  आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा फागनुिम्मको ववत्तीय प्रगर्त र 
०७९ अिारिम्मको अनमुार्नत खचिः 

रु. हिारमा 

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट खचि प्रर्तशत अिार मिान्त्तिम्मको 
अनमुार्नत खचि 

चाल ु २२८५५३ ५३.६२  
पूाँिीगत ३३९७९०० ३०.२७  
िंम्चत कोर् ० ०  
िम्मा ३६२६४५३ ३१.४७  
 

१०.१४  ववकाि आयोिना तथा कायिक्रमहरुवाट र्िम्िित रोिगारीको वववरणः 
 यि मन्त्रालयिाट िंचालन हनुे िहिंुख्यक योिनाहरुमा मेिीनहरुको तलुनामा मानव िनश्रम नै 

िढी प्रयोग हनुे हुाँदा रोिगारी र्िििनामा ठूलो टेवा पगेुको कुरामा दइुमत हनु िक्दैन। यर्द्पी 
रोिगारी र्िििनाको यवकन त्याङ्क नभए तापर्न ववकाि र्नमािणमा हनु ेकुल पुाँिीगत खचिको झण्डै 
३५% खचि मानव िनश्रममा हनुे गरेको छ। 

 

१०.१५  िमस्या तथा चनुौतीहरुः 
 िंघीय िरकारिाट हस्ताम्न्त्रत कायािन्त्वयनमा रहेका ४९ वटा योिनाहरु वावर्िक कायिक्रममा छुट 

भएको, 
 िंघीय िरकारिाट हस्तान्त्तररत योिनाहरुमा न्त्यून ििेट व्यवस्थापन भएको, 
 क्रमागत प्रदेश िमार्नकरण अिदुान तफि का योिनाहरुमा न्त्यून ििेट र्िर्नयोिन भएको हदुा 

अपेम्क्षकृत प्रगर्त हनु निकेको, 
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 िावढ,पवहरो, डुवानका कारण र्िंचाइका िंरचनाहरुमा क्षर्त पगु्नकुो िाथै वम्स्त र भौर्तक िंरचना 
िोम्खममा रहेका, 

 म्िल्लागत कायािलयहरुमा मौिदुा िवारी िािनहरु र्नकै परुाना र म्िणि भएको। 

१०.१६  मार्थ उल्लेम्खत िमस्या िमािानका लार्ग चार्लएका कदमहरुः 
 छुट योिनाहरुलाइ आगामी िम्भव भएिम्म यिै िर्ि नभएमा आगामी आ.व. मा िमावेश गनि 

वववरण लेम्ख पठाइएको, 
 िंघ शिति अनदुान तफि का ठेक्का दावयत्व भकु्तानीको लागी आवश्यक रकम माग गरर पठाइएको, 
 प्रदेश िमार्नकरण अनदुान तफि का क्रमागत योिनाहरुमा आवश्यक थप ििेटको लागी आर्थिक 

मार्मला तथा िहकारी मन्त्रालय, मकुाम: िटुवल िाँग िमन्त्वय भइरहेको, 
 नदी तथा पवहरो र्नयन्त्रण योिनाहरुलाइ प्राथर्मवककरण गरर अम्घ िढाइएको, 
 म्िल्लाम्स्थत कायािलयहरुलाइ िवारी िािन खररदको लागी िहमर्त ददइएको तथा मन्त्रालयिाट 

मोटरिाइकल खररद गरर म्िल्लाम्स्थत कायािलयहरुलाइ आवश्यकताका आिारमा हस्तान्त्तरण 
गररएको।  

१०.१७  आगामी कायि ददशाः 
 "कृवर्को आिार: र्िंचाइमा ििुार" अर्भयानलाइ िाथिक तलु्याउन प्रदेश र्भरको िमग्र िलश्रोतको 

अध्ययनका िाथै ितह र्िंचाइ योिनाहरु, भमूीगत र्िंचाइ योिनाहरु, र्लफ्ट तथा नयााँ प्रववर्िमा 
आिाररत र्िंचाइ योिनाहरुएवं िलाशय र्नमािण तथा पोखरी िंरक्षण कायिहरुलाइ प्रभावकारी 
रुपमा कायािन्त्वयनमा लर्गनछे, 

 िलवायू पररवतिनको अिरलाइ न्त्यूनीकरण गदै वातावरण िंरक्षणलाइ प्राथर्मकतामा राखी िौयि 
तथा वैकम्ल्पक उिािको प्रयोग तथा पहुाँचलाइ िरु्नम्ित गने गरर कायिक्रम अम्घ िढाइनेछ, 

 "उज्यालो प्रदेश : लमु्म्िनी प्रदेश" अविारणालाइ कायािन्त्वयनमा लैिाने गरर ववद्यतु िंरचनाहरुको 
स्तरउन्नतीका िाथै लघवुवद्यतु तथा िाना िलववद्यतु, िौयि ववद्यतु आयोिनाहरुको र्नमािण कायिलाइ 
अम्घ िढाइनेछ, 

 िल उत्पन्न प्रकोपको न्त्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाइ उछच प्राथर्मकता ददइनछे।हरेक िर्ि आउने 
िाढी तथा पवहरोिन्त्य प्रकोपको न्त्यूनीकरणका लागी कायियोिना िनाइ वातावरणमैरी र्नयन्त्रणका 
उपायहरु अिलम्िन गररनेछ। 
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पररछछेद-११ 
वन, वातावरण तथा भ-ूिंरक्षण मन्त्रालय मन्त्रालय 

११.१  पषृ्ठभमूीः 
नेपालको िंवविानले लमु्म्िनी प्रदेशमा वन वन्त्यिन्त्त ुिैर्िक र्िर्ििता तथा वातावरण क्षरेको ववकाि, ववस्तार र 

िमवृर्द् गने म्िम्मेवारी रहेको यि मन्त्रालय स्थापना भई ििालनमा रहेकोछ।प्रदेश र्भरको वातावरणीय 
िंरक्षण तथा स्वछछता िम्िन्त्िी प्रववर्ि ववकाि र व्यवस्थापन, वन, वनस्पर्त, वन्त्यिन्त्त,ु िैववक वववविता, 

िलािार व्यवस्थापनिम्िन्त्िी र्नयमन र व्यवस्थापन, वातावरणीय के्षरको अध्ययन, अनिुन्त्िान, क्षमता 
अर्भवृवर्द् र र्नयमन गने यि मन्त्रालयको मखु्य म्िम्मेवारी रहेको छ।  

११.२  दीघिकालीन िोच, लक्ष्य र उद्दशे्यः 
 दीघिकालीन िोच 

 वातावरणीय िन्त्तलुन कायम राख्दै रोिगारी र आयआििन हनुेगरी वनको ददगो व्यवस्थापन गदै 
िर्डिटुी तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको व्याविावयक उत्पादन तथा प्रशोिन माफि त अथितन्त्रमा 
योगदान। 

 लक्ष्य 

 वनपैदावारहरूको िमूम्चत प्रयोग, िैववक वववविता र िलािारको िममु्चत िंरक्षण, व्यिस्थापन र 
िदपुयोगिाट वातावरणीय िन्त्तलुन कायम गदै रोिगारी र आयआििनमा वृवर्द् गने। 

 िर्डिटुी तथा तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको व्याविावयक उत्पादन तथा प्रवर्द्िन गनुिका िाथै आय 
र रोिगारी िढाउने। 

११.३  रणनीर्तः 
 वनिम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त  ,कानून र उपयकु्त िंरचना िनाउने,  

 ववद्यमान वनके्षर कायम राखीउत्पादकत्व वृवर्द्का लार्ग वनको िहभार्गतामूलक, ददगो एवम ्
वैज्ञार्नक व्यवस्थापन गने, 

 िैववक वववविता र िलािारको ददगो व्यवस्थापन र उपयोगमा स्थानीय िमदुायको पहुाँच ववृर्द् गने 
एवम ्पयािपयिटनका आिार के्षरहरूलाई पनु:स्थापना तथा पनु:र्नमािण गने, 

 िलवाय ुपररवतिनका अिर तथा वायू प्रदरु्णलाई मध्यनिर राख्दै वातावरण िंरक्षण गने, 
 र्निी तथा कृवर् वन ववकाि तथा ववस्तार गरी िलवाय ुपररवतिन न्त्यूनीकरणमा योगदान गनुिका 

िाथै कृर्कको आम्दानी तथा रोिगारीमा वृवर्द् गने, 
 भौगोर्लक ववशरे्ता अनरुूप िर्डिटुी तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको व्याविावयक खेतीलाई प्रोत्िाहन 

गने, 
 िडीिटुी तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको लार्ग आन्त्तररक र िाह् य ििार प्रवर्द्िन गने।  
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११.४  उद्दशे्यहरु 
 दीगो एवम ् वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापनद्वारा वन के्षरको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन 

वृवर्द् गनुि, 
 िैववक वववविता र स्रोतको िंरक्षणलगायत वातावरणीय िेवािाट प्राप्त हनु े लाभ वृवर्द् गदै 

न्त्यायोम्चत ववतरण िरु्नम्ित गनुि, 
 िर्डिटुीहरूको तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको व्याविावयक खेती गरी उत्पादन र उत्पादकत्व 

अर्भवृवर्द् िवहत रोिगारी र्िििना गनुि, 
 िर्डिटुी तथा तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारमा आिाररत उद्योगहरूको स्थापना, मूल्य अर्भवृवर्द् तथा 

र्नयाित प्रवर्द्िन गनुि, 
 दीगो ववकािको लक्ष्य हार्िल गनि वातावरण िंरक्षण गराउन,ु 
 वनिन्त्य वस्तकुो उत्पादन ववस्तार र यिमा आिाररत उद्योगहरू स्थापना गरी रोिगारी र्िििना 

गनुि, 
 भू ÷स्खलन र्नयन्त्रण र भू÷िंरक्षण कायम गर ् दै वातावरणीय िन्त्तलुन कायम गनुि, 
 िलवायू पररवतिनका नकारात्मक प्रभाव न्त्यूनीकरण तथा अनकूुलन र ववपद् िोम्खम न्त्यूनीकरणका 

उपाय अवलम्िन गदै िल, िलस्रोत तथा भरू्मको िंरक्षणिाट भरू्मको उत्पादकत्व वृवर्द् गनि 
िलािार क्षरेको एवककृत िंरक्षण र व्यवस्थापन गनुि, 

 हररत ववकािको अविारणा अनरुूप मानवीय वक्रयाकलाप र ववकाि प्रवक्रयालाई िलवायू पररवतिन 
अनकूुर्लत गराउन,ु 

 िढ्दो िहरीकरणिाट उत्िम्िित प्रदरु्ण न्त्यूनीकरण गराउन।ु 

 

११.५  कायिक्षरेः 
प्रदेश िरकार (कायि ववभािन) र्नयमावली अनिुार यि मन्त्रालयको कायिके्षर अनिुारका कायि मखु्य 
म्िम्मेवारीहरू देहाय िमोम्िम रहेका छन।् 

 प्रदेशस्तरमा वन के्षरको नीर्त, कानून, मापदण्ड तथा योिना तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
 वन्त्यिन्त्त ुर वन पैदावार ओिारपिारिम्वन्त्िी र्नयमन र अपराि र्नयन्त्रण, 
 वन, वनस्पर्त, वन्त्यिन्त्त ुर िैववक ववववितािम्िन्त्िी प्रादेम्शक िङ्खग्रहालय व्यवस्थापन, 
 प्रदेशस्तरमा िंरक्षण क्षरे र चरन के्षरको व्यवस्थापन, 
 िैववक वववविता पाकि ,हात्तीिार तथा म्चर्डयाखानाको व्यवस्थापन, 
 िर्डिटुी खेती प्रववर्ि प्रविर्द्न, ववस्तार तथा ििारीकरण िम्िन्त्िी नीर्त तथा कानून तिुिमा, तथा 

कायािन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन अनिुन्त्िान तथा त्याङ्क िंकलन, 
 वन तथा वातावरणिम्िन्त्िी र्िर्यमा प्राववर्िक िूचना तथा िेवा प्रिाह, 
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 वन अर्तक्रमण तथा वन डढेलो र्नयन्त्रण तथा रोकथाम िम्वन्त्िी नीर्त, िमन्त्वय र िहयोग, 
 प्रदेशस्तरका वनस्पर्त उद्यान तथा हवेरीयमहरुको व्यवस्थापन र वनस्पर्त पवहचान तथा 

अर्भलेखीकरण िम्वन्त्िी नीर्त र व्यवस्थापन, 
 प्रदेशस्तरमा िैववक वववविताको अध्ययन, अनिुन्त्िान, व्यवस्थपन, र्नयमन, िंरक्षण एवम ्लाभांश 

िााँडफााँट, 
 प्रदेशस्तरमा िलािार िंरक्षण तथा िलउपयोग नीर्त, प्रववर्ि ववकाि, व्यवस्थापन, 
 प्रदेशर्भर भसू्खलन र्नयन्त्रण, 
 प्रदेशस्तरमा वातावरणीय िंरक्षण तथा स्वछछता िम्िन्त्िी प्रववर्ि ववकाि र व्यवस्थापन, 
 प्रदेशस्तरमा वातावरण िम्वन्त्िी नीर्त, कानून, मापदण्ड, योिना तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
 प्रदेशस्तरमा वातावरणीय िूचना प्रणालीको स्थापना, 
 प्रदेशस्तरमा वातावरणीय िोम्खमका लार्ग तयारी तथा उर्द्ार, 
 प्रदेशस्तरमा वातावरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, ििालन र व्यवस्थापन, 
 प्रदेशस्तरमा ठोि, वाय,ु तरल, िल, ध्वर्न तथा र्िद्यतुीय लगायत प्रदरु्णको मापदण्ड र्निािरण, 

कायािन्त्वयन, अनगुमन र र्नयन्त्रण, 
 प्रदेशस्तरमा न्त्यून काविनमखुी तथा वातावरणमैरी ववकाि प्रवक्रया र हररत के्षर प्रवर्द्िन, 
 प्रदेशस्तरमा वातावरणीय िंरक्षण के्षर तथा प्राकृर्तक िम्पदाको िंरक्षण र िम्वर्द्िन, 
 प्रदेशर्भर वातावरणीय के्षरको अध्ययन, अनिुन्त्िान, क्षमता अर्भिवृर्द्, वातावरणीय िशुािन तथा 

परीक्षण, 
 भपूररर्ि के्षर तथा वन के्षरको पवहचान, िगीकरण, िंरक्षण र व्यवस्थापन, 
 िंरक्षण के्षर पवहचान र व्यवस्थापकीय पर्द्र्त र्निािरण, 
 अन्त्तरप्रदेशीय नदी उकाि तथा िडक वकनार वृक्षरोपण व्यवस्थापन, 
 वृक्षरोपणको लार्ग ददगो तथा गणुस्तरीय िीउ उत्पादन, िीउिगैँचा स्थापना र व्यवस्थापन, 
 प्रदेशर्भर वृक्षरोपण तथा िम्भार िम्वन्त्िी नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तिुिमा, कायािन्त्वयन र 

र्नयमन, 
 प्रदेशर्भर िर्डिवुट तथा अन्त्य गैरकाष्ठ वन पैदावार िम्िन्त्िी व्यवस्थापन, 
 वन्त्यिन्त्त ु र चराचरुुङ्गी िम्वन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तिुिमा, कायािन्त्वयन र 

र्नयमन आदी। 
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११.६  दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्थाः 
र्ि.नं. मन्त्रालय/कायािलयकोनाम/ठेगाना स्वीकृत 

दरवन्त्दीिंख्या 
पदपूर्ति ररक्त 

१ वन वातावरण तथा भिंूरक्षण मन्त्रालय,लमु्म्िनीप्रदेश  ४३ २८ १५ 

३ वन अनिुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण केन्त्र िटुवल १० ८ २ 

४ वन र्नदेशनालय भैरहवा २८ २२ ६ 

५ भ ूतथा िलािार व्यवस्थापन कायािलय पाल्पा १७ १६ १ 

६ भतूथा िलािार व्य.का.दाङ्ग १७ १४ ३ 

७ र्डर्भिन वन कायािलय वााँके 
९४ ९१ ३ 

८ र्डर्भिनवन कायािलय वददिया ७८ ७४ ४ 

९ र्डर्भिनवनकायािलय दाङ्ग(दाङ्ग) 
११० ७० ४० 

१० र्डर्भिनवनकायािलय रुकुम पूवि ३४ १९ १५ 

११ र्डर्भिनवनकायािलय रोल्पा ५५ ४१ १४ 

१२ र्डर्भिनवनकायािलय प्यूठान 
४५ ३७ ८ 

१३ र्डर्भिनवनकायािलय कवपलवस्त ु(कवपलवस्त)ु ९५ ९५   

१४ र्डर्भिनवनकायािलय रुपन्त्देही ९५ ८५ १० 

१५ र्डर्भिनवनकायािलय परािी ७८ ६४ १४ 

१६ र्डर्भिनवनकायािलय गलु्मी ४५ ४१ ४ 

१७ र्डर्भिनवनकायािलय अघािखााँची ५० ४५ ५ 

१८ र्डर्भिनवनकायािलय पाल्पा ६० ५४ ६ 

१९ र्डर्भिनवनकायािलयदाङ्ग देउखरुी ११० ७१ ३९ 

२० र्डर्भिनवनकायािलय कवपलवस्त ु(गौतमिरु्द्) 
९४ ८९ ५ 

    

११.७  तयार भएका ऐन र्नयममवर्ल तथा कायिर्िर्िको वववरणः 
पाररत भएका कानूनहरू 

 वातावरण िंरक्षण ऐन २०७७ 

 प्रदेश वन ऐन २०७८ 
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प्रदेश िरकार, मम्न्त्रपररर्दिाट र मन्त्रालयिाट स्वीकृत भएका नीर्त, कायिवविी तथा र्नदेम्शकाहरू 

 वातावरण िंरक्षण र्नयमावली २०७७ 

 प्रदेश वन र्नयमावली २०७९ 

 नदीिन्त्य पदाथि व्यवस्थापन कायिवविी 2075,  

 वावर्िक कायिक्रम िंचालन कायिवविी 207९ 

११.८  चाल ुआ.व.२०७८/७९को फागनु मिान्त्तिम्म िम्पादन भएका महत्वपणुि कायिहरुः 
 यि मन्त्रालयको मखु्य कायि र म्िम्मेवारी अन्त्तगित पने  वन ,वन्त्यिन्त्त ुतथा िैर्िक र्िर्ििता 

के्षरहरूको र्नयमनको लार्ग आवश्यक अर्त महत्वपणुि काननु  प्रदेश वन ऐन २०७८ पाररत 
भइ  लाग ुभएको, 

 िामदुावयक वन उपभोक्ता िमहुरुले िमहु िावहर र्िवक्रर्ितरण गने वन पैदावारहरुको 
र्िवक्रर्ितरणिाट प्राप्त हनुे आम्दानीको २५ प्रर्तशत रकम प्रदेश िम्न्त्चत कोर्मा िम्मा गनुिपने 
प्रविान काननुीरुपमै लाग ुभइ प्रदेश िम्न्त्चत कोर्मा ८ करोड िम्मा भएको, 

 भ ूतथा िलािार व्यवस्थापन कायािलय थप २ म्िल्ला अघािखााँची र रोल्पामा स्थापना भएको तथा 
भ ूक्षय रोकथामका लार्ग भ ूिंरक्षण िंिन्त्िी कृयाकलापहरू िंचालन भइरहेको , 

 गत आवमा वृक्षारोपण भएका के्षरहरुमा गोडमेल गरर िफल वृक्षारोपण अर्भयानलाइ मूतिरुप ददन 
र्मर्त २०७८।०९।१९ गते र्िश्व माटो ददवशको अविरमा मानर्नय वन वन वातावरण तथा 
भ-ूिंरक्षण मन्त्रीिाट िप्ताहव्यावप गोडमेल अर्भयान शरुु भइ प्रदेशभरर पवहलोपटक अर्भयान कै 
रुपमा  वृक्षारोपण स्थलहरुमा गोडमेल कायिक्रम भएको, 

 Wildlife rescue center स्थापनाको लागी शरुुवात भएको, 
 प्रदेश वन र्नयमवर्ल २०७९ मम्न्त्रपरीर्दिाट स्वीकृत भएको, 
 र्िर्भन्न आयोिनाहरुका ६८ वटा वातावरम्णय अध्ययन प्रर्तवेदनहरु स्वीकृत गररएको, 
 िगददशपरु ताललाइ वडि िेन्त्चरुी घोर्णाको काम अम्घ िढेको, 
 रुकुम पवुि,रोल्पा र प्यूठानमा ओखर रोपण कायिक्रमको िरुुवात भएको, 
 ४८ वटा स्थार्नय तहमा "एक पार्लकाः एक नमूना कृवर् वन "कायिक्रम  िन्त्चालन भइरहेको, 
 "पीर्डत िाँग प्रदेश िरकार "कायिक्रम  माफि त िददियामा हाम्त्त छेकिार र्नमािण भइरहेको तथा 

िन्त्यिन्त्तकुो क्षर्तको राहत स्वरुप रु २५ लाख र्ितरण भइिकेको, 
 वनमा खेर गइरहेको पातपर्तंगरिाट २० वटा प्राङ्गाररक मल उद्यम स्थापना भएको, 
 २० वटा ररचािि पोखरी र्नमािण भएको तथा २५ वटा र्िमिार क्षेरहरुमा ब्यवस्थापनका कामहरु 

भएको, 
 प्रदेशका परम्परागत रैथाने आाँप िगैँचाहरुको अर्भलेखीकरण र िंरक्षणको काम िम्पन्न गरीएको, 
 वनलाइ पात्ल्याने कायि र्थर्नङ अर्भयानकैरुपमा िन्त्चालन गररि करर ५०० हेक्टरमा िम्पन्न 

गरीएको। 
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११.९  र्नर्त तथा कायिक्रमको आठ मवहनाको प्रगतीः  
नीर्त तथा  

कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

१४६ र १४७ 

वनको हैर्ियत तलुनात्मक रुपमा अब्िल रहेको यि प्रदेशमा उत्पादनशील 
िामदुावयक वन, िाझेदारी वन, िरकारद्वारा व्यवम्स्थत र चक्ला वनको 
उत्पादन र उत्पादकत्व िढाई वन पैदावारमा आत्मर्नभिर हनु वन िम्वर्द्िन 
प्रणालीमा आिाररत ददगो वन व्यवस्थापन गने 

नीर्त अवलम्िन गररनेछ।  

वन क्षेरको िंरक्षण र ददगो व्यवस्थापनमा र्निी क्षेरको लगानी र्भत्र्याउन 
र्निी क्षेरलाई िहभागी गराउाँदै लर्गनेछ। वनिन्त्य कछचा पदाथिमा आिाररत 
उद्योगहरू ििालनका लार्ग र्निी क्षेरलाई प्रोत्िाहन गररनेछ।  

 वन िम्वििन प्रणालीमा आिारीत ददगो वन व्यवस्थापन 
कायिक्रममा रु ९ करोड ८७ लाख रकमिाट १००० हेक्टर 
वनमा र्थर्नङ कायि अगाडी िढेकोमा हालिम्म ३८३ हेक्टर 
वनमा र्थर्नङ कायि िकीएको तथा ८ वटा िाझेदारी र २ वटा 
चकला वनमा ९४ हेक्टरमा वन व्यवस्थापनको कायि िम्मपन्न 
भइरहेको । 

वनमा आिाररत वन उद्यम र्िकाि तथा पयािपयिटनमा आिारीत 
पयिटन प्रिििनका लागी आवश्यक िहयोग तथा िवर्लकरणका 
लागी मन्त्रालयले ३६ वटा उद्यमहरुिाँग िम्झौता गरर कायिक्रम 
कायिन्त्वयन भइरहेको । 

१४८ र १४९ 

प्रदेशको एकल अर्िकारको िूचीमा रहेका रावष्ट्रय वनको व्यवस्थापन 
िम्िन्त्िमा प्रदेशको अर्िकार स्थापना हनुे गरी वन िम्िन्त्िी कानून तिुिमा 
गरी कायािन्त्वयन गररनेछ। कवरु्लयती वन प्राप्त गने प्रवक्रयालाई िरलीकरण 
गरी वन, वन उद्यम तथा पयािपयिटनको ववकािमा र्निी क्षेरको लगानी 
अर्भववृर्द् गररनेछ । िाथै िााँके रावष्ट्रय र्नकुञ्ज र िददिया रावष्ट्रय र्नकुञ्जलाई 
पयािपयिटनको प्रमखु गन्त्तव्यका रुपमा ववकाि गदै लर्गनेछ ।  

वन व्यवस्थापनमा िामदुावयक वनले पयुाएको योगदानलाई थप प्रोत्िाहन 

प्रदेशको वन व्यवस्थापनको महत्वपणुि काननु वन ऐन २०७९ 
तथा प्रदेश वन र्नयमावली २०७९ िवुीकृत भई कायिन्त्वयनमा 
गएको । २९०० िामदुावयक वनहरुको अनगुमन कायि िम्पन्न 
भइ प्राप्त त्यााँकको अ्यावर्िक भइरहेको तथा ९६ वटा 
िामदुावयक वनहरुमा शिुािन, लेखा तथा कायािलय 
व्यवस्थापनको तार्लम िमन्न भएको। 
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गररनेछ।िामदुावयक वनको िवक्रय व्यवस्थापनका लार्ग उपभोक्ता िमूहको 
क्षमता अर्भववृर्द्,िशुािन र अन्त्य तहिंगको िमन्त्वयलाई थप पररष्कृत र 
व्यवम्स्थत गररनेछ।  

 

पवहलो पटक ििर्डर्भिनहरुमा शिुािन िदृवढकरण कायिक्रम 
िन्त्चालन भइरहेको । ३२० वटा किरु्लयती वन िमहुहरुमा 
र्िपन्नमखुी कायिक्रमहरु िन्त्चालन भइरहेको । 

१५० 

कृवर् क्षेर र्भर रहेका आली, कान्त्ला, वकनारा तथा िााँझो िग्गामा वकृ्षारोपण 
माफि त कृर्कको आम्दानी अर्भववृर्द् गनि तराई तथा र्भरी मिेशका ६ 
म्िल्लाहरूमा अर्भयान के रुपमा "एक पार्लकाः एक नमनुा कृवर् वन 
कायिक्रम" ििालन गररनेछ। कृर्कलाई र्नःशलु्क र्िरुवा उपलब्ि गराउने 
उद्देश्यले गत वर्ििाट प्रारम्भ गररएको िहवुर्ीय र्िरुवा उत्पादन कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता ददइनेछ। 

तराइका ६ म्िल्लाका ४८ वटा स्थार्नय तहमा  नमनुा कृवर् वन 
कायिक्रम िन्त्चालनको लागी वफल्ड भेररफेकेिन तथा नक्िाकंनको 
काम  िम्पन्न भएकोमा १२ वटा पार्लकामा वकृ्षारोपण कायि 
िवक िााँकीमामा कायिक्रम कायिन्त्वयन भइरहेको। 

प्रदेशमा १७ लाख पवहलोपटक िहिुवर्िय र्िरुवा उत्पादनको काम 
भइरहेको । 

६ म्िल्लाले "एक पार्लकाः एक नमनुा कृवर् वन कायिक्रम" 
कायिन्त्वयनका लागी कृवर् वन िहिकताि छनोट गरर वन 
अनिुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण केन्त्रले तार्लम िमेत ददइिकेको । 
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१५१ 

'मालार्गरी", वटमरु' र 'तेिपात'लाई प्रदेशको मखु्य म्चनारी िडीिटुीको रुपमा 
ववकाि, ववस्तार र प्रवर्द्िन गररनेछ। प्रदेशका पहाडी म्िल्लाहरूमा िडीिटुी 
पकेट क्षेरको ववकाि गरी "एक म्िल्ला एक नमनुा िडीिटुी उत्पादन" 

कायिक्रम ििालन गररनेछ। िडीिटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको ददगो 
िंकलन, व्यवस्थापन, ििारीकरण र उद्यम ववकाििाट स्थानीय रोिगारी र 
प्रादेम्शक अथितन्त्रमा योगदान पयुाइनेछ। चराहरूको िंरक्षण र पयािपयिटन 
माफि त स्थानीय रोिगारी र्िििना र िीववकोपाििनमा िहयोग गनि िगददशपरु 
ताल र आिपािका क्षेर िमेटी चरा म्शकार गनि र्नर्िे (Bird Sanctuary) 

घोर्णा गरी ववर्भन्न िंरक्षणमखुी तथा पयिटन प्रवर्द्िन कायिक्रम ििालन 
गररनेछ।  

पाल्पामा तेिपात,दाङमा मालर्गरी तथा रोल्पा र प्यूठानमा 
वटमरुको  ववकाि, ववस्तार र प्रवर्द्िनका लार्ग िहृत ववरुवा 
उत्पादन कायि भइरहेको । 

र्िशेर् महत्वका ३ लाख २० हिार िर्डिटुी तथा गह्रकाष्ठ वन 
पैदावार िन्त्य र्िरुवा उत्पादनको काम भईरहेकोमा हाल २ लाख 
७४ हिार िर्डिटुी तथा गह्रकाष्ठ वन पैदावार िन्त्य र्िरुवा 
उत्पादन भइरहेको । 

 

चराहरूको िंरक्षण र पयािपयिटन ववकािका लार्ग िगददशपरु ताल 
र आिपािका क्षेर लाई (Bird Sanctuary) घोर्णा गनि र्डिका 
कवपलवस्तलेु तयार पारेको कायिक्रम िन्त्चालन कायििमु्च स्वीकृत 
गराई र्डवपआर तयार पारीरहेको । 

१५२र १५३ 

प्रदेशमा वन डढेलो र यििाट हनुे िीउिनको क्षर्तमा उल्लेखनीय रूपमा 
र्नयन्त्रण गरी वनको क्षयीकरण, िैववक ववववितामा ह्राि तथा प्राकृर्तक 
प्रकोपलाई न्त्यून गररनेछ। िमीनको उविराशम्क्त ववृर्द्का लार्ग प्रत्येक म्िल्ला 
िमेट्ने गरी कम्तीमा १०० स्थानमा वन उपभोक्ता वा कृर्क िमूहहरू 
माफि त प्राङ्गाररक मल उद्यम स्थापना गरी ििालन गररनेछ। 

प्रदेशका र्भरीमिेश र मध्य पहाडका वन िाक्लो हदैु िााँदा रुख र्िरुवा 
ववृर्द्मा प्रर्तकूल अिर पदै गएको एवं  डढेलो र मानव-वन्त्यिन्त्त ु द्वन्त्द्वका 
घटना िढ्दै गएको अवस्थालाई कम गनि र्थर्नङ (वन पत्लाउने) अर्भयान 
ििालन गरी प्राप्त वन पैदावरलाई उद्यम ववकाि र प्रवर्द्िन िाँग िोड्दै 
लर्गनेछ। 

वन डढेलो र्नयन्त्रणका लागी वन डढेलो र्नयन्त्रण अर्भयान 
कायिक्रम १४ वटा र्डर्भिन वन कायािलयमा िन्त्चालनमा आई 
१५१ वकर्म अम्ग्नरेखा र्नमािण मध्ये ६१.34 वकर्म अम्ग्नरेखा 
र्नमािण अम्न्त्तम चरणमा रहेको तथा अन्त्य कृयाकलापहरु िरुु 
भएको । 

वनमा हने पतपर्तङगरिाट  प्राङ्गाररक मल उद्यम िनाउन ेकायि 
१४ वटै र्डर्भिन वन कायािलयमा अगाडी िढेको।हालिम्म ४ 
वटा र्डर्भिन वन कायािलयहरुले पतपर्तङगरिाट प्राङ्गाररक मल 
उद्यम र्नमािण कायि िम्पन्न भएको ४२ वटा उद्यमको िमहुहरु 
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 माफि त िम्झौता भइ कायिन्त्वयन कायि भइरहेको । 

प्रदेशभरका घना १००० हेक्टर वनक्षेरमा र्थर्नङ (वन 
पत्लाउने) कायि गनुि पनेमा ४ र्डर्भिन वन कायािलयहरुले ३८६ 
हेक्टर वनक्षेरमा काम िम्पन्न गरीिकेका तथा अन्त्यमा काम 
भइरहेको । 

१५४ र १५५ 

रणनीर्तक वृक्षारोपण योिना िनाई िगर तथा नदी उकाि िग्गा स्थानीय 
िमदुायको आम्दानी िंग िोडी िहआुयार्मक कृवर् वन एवं वन क्षेरर्भर 
रहेका खाली र अनतु्पाददत क्षेरमा चक्लाको रुपमा वकृ्षारोपण गररनेछ।  

वन अर्तक्रमण पूणिरुपमा र्नर्ेि गररनेछ। वन िम्पदाको िंरक्षण ििैको 
िाझा दावयत्वको रुपमा स्थावपत गररनेछ । वािस्थानको ददगो र महत्तम 
व्यवस्थापन गरी मानव वन्त्यिन्त्त ुद्वन्त्द्वलाई न्त्यूनीकरण गनि प्रदेश र स्थानीय 
तहहरू र्िच िहकायि गरी ववगतका वर्िहरूमा भन्त्दा कम्तीमा दईु गणुाले 
लगानी अर्भववृर्द् गररनेछ। 

५०० हेक्टर खार्ल वनक्षेर,२० हेक्टर  अर्तक्रर्मत वन क्षरे  र 
१५० हेक्टर नददउकाि िग्गा तथा  १२ वकर्म िडक 
िौदयिकरण वकृ्षारोपणका लागी स्थान छनोट,वकृ्षारोपण योिना  
िनाउने काम िन्त्चालन भइरहेको ।हालिम्म ७.५६ हेक्टर 
अर्तक्रर्मत वनक्षेर अर्तक्रमण मकु्त गरीिकीएको । 

१५६ 

प्रचर्लत कानून िमोम्िम िंरम्क्षत वन्त्यिन्त्तकुो िूचीमा नरहेका िाँदेल, दमु्िी, 
र्नलगाई िस्ता वन्त्यिन्त्तहुरूको मानविाँगको द्वन्त्द्व कम गनि वािस्थान 
व्यवस्थापन र िंख्यालाई र्नयमन गने उपायहरू अवलम्िन गररनेछ। "पीर्डत 
िाँग प्रदेश िरकार" भन्ने भावनाका िाथ ववर्भन्न वन्त्यिन्त्तकुो आक्रमणिाट 
ज्यान गमुाएका व्यम्क्तको हकमा ववद्यमान प्रवक्रयालाई िरलीकृत गरी िङ्घीय 
र्नकायहरूिाट प्रदान गने राहतका अलावा प्रदेश िरकारिाट पीर्डत 
पररवारलाई राहत उपलब्ि गराउने व्यवस्था र्मलाइनेछ।  

 

मानविाँगको द्वन्त्द्व कम गनि "पीर्डत िाँग प्रदेश िरकार" कायिक्रम 
ििै म्िल्लामा िरुु भई िााँके म्िल्लामा िाघको आक्रमणिाट मतृ्य ु
हनुे ३ िनालाइ  िङ्घीय र्नकायहरूिाट प्रदान गने राहतका 
अलावा तत्काल िनवह  रु ५० हिार राहत र पाल्पामा 
म्चतवुाको अक्रमणिाट भएको पशचुौपायको क्षर्तको रु ५० हिार  
राहत ववतरण भएको । िाथै िददिया म्िल्लामा हात्तीको क्षर्त कम 
गनि आरर्िर्ि हार्तिार र्नमािणको लागी वफल्डभेररवफकेिन 



 

126 

 

िकीएको । 

१५७ 

 र १५८ 

यि प्रदेशमा रहेका महत्वपूणि िलािारक्षेरहरू राप्ती, ििई, र्तनाउ, िाणगंगा, 
रोवहणी िस्ता नदीप्रणालीहरूको िंरक्षण, व्यवस्थापन, िदपुयोगको माध्यमिाट 
िलिंचय ववृर्द्, प्राकृर्तक ववपद् तथा िलवाय ुपररवतिन न्त्यूनीकरण गनि वहृत 
रुपमा कायिक्रम ववस्तार गरी लाग ु गररनेछ। राष्ट्रपर्त चरेु तराई मिेश 
िंरक्षण ववकाि िर्मर्त, प्रदेश िरकार र स्थानीय तहहरूको िहयोग र 
िमन्त्वयमा रूपन्त्देहीको रोवहणी नदीमा एकीकृत िंरक्षण, िंवर्द्िन र 
पयािपयिटनको कायि ििालन गररनेछ। 

प्रदेशको र्भरी मिेश र मध्य पहाडी भेगमा पखुािहरूको कठोर मेहनतले रोपी 
हकुािई िंरक्षण गरेका नमूना कै रुपमा रहेका िावििर्नक क्षेरका "आाँप", "वर", 

"वपपल"का िगैंचा िस्ता िम्पदा र वंशाण ु स्रोतको अर्भलेखीकरण र ददगो 
िंरक्षणका लार्ग ववशेर् कायिक्रम ििालन गररनेछ। 

यि प्रदेशमा रहेका महत्वपूणि िलािारक्षेरहरू राप्ती, ििई, र्तनाउ 
नददको १० िरे् व्यवस्थापन योिना र्नमािण भएको तथा  
िाणगंगा  नदीप्रणालीहरूको व्यवस्थापवकय योिना र्नमािणको काम 
अगाडी िढेको । 

५वटा म्िल्लामा 
परम्परागत रैथाने आाँप  िगैँचाहरुको  अर्भलेखीकण र  िंरक्षण 
कायिक्रम लाग ुभई पाल्पा र अघािखाची म्िल्लाका  िावििर्नक 
क्षेरका "आाँप" िगैचाको  अर्भलेखीकरण र ददगो िंरक्षणका 
कामहरु अम्न्त्तम चरणमा रहेका । 

१५९,१६० र १६१ 

प्लावष्टकको झोलालाई र्नरुत्िावहत गदै वैकम्ल्पक झोलाहरूको प्रयोगलाई 
प्ररेरत गररनेछ।प्रयोग भएका वस्तहुरूको पनुःप्रयोगका लार्ग एकीकृत 
फोहोरमैला प्रशोिन केन्त्र र फोहोर पानी प्रशोिन केन्त्रको िम्भाव्यता 
अध्ययन भएका क्षेरहरूमा र्नमािण कायिका लार्ग स्थानीय तहिाँग िहकायि 
गरी काम अगार्ड िढाइनेछ। 

वातावरणीय अध्ययन गरी ििालनमा रहेका उद्योगहरूको वातावरणीय 
िूचकहरूको प्रभावकारी अनगुमन तथा मूल्याङ्कनिाट औद्योर्गक वातावरणीय 
अनशुािन कायम गनि प्ररेरत गररनेछ। 

  

क्षेरीयरुपमा वायमुण्डलमा फैर्लने िुंवा तथा तवुााँलो र्नयन्त्रण िम्िन्त्िी 
िम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ।प्रदूर्ण मापन तथा वातावरणीय अध्ययन 
अनिुन्त्िानका लार्ग आवश्यक पने उपकरणहरूको िमेत व्यवस्था गरी 
कायािलयको क्षमता अर्भववृर्द् गररने छ। 

मन्त्रालयले  प्लावष्टकको झोलाको ववकल्पका रुपमा वैकम्ल्पक 
झोलाहरूको र्नमािण र अनिुन्त्िानमा काम गरीरहेको । 

पलावष्टकिन्त्य पदाथि र्नयन्त्रण र पनंु प्रयोग िम्िम्न्त्ि कायिक्रम 
तय गरर प्रदेशको १० स्थानमा लाग ुगने तयार गरेको । 

वातावरणीय अध्ययन गरी ििालनमा रहेका उद्योगहरूको 
वातावरणीय व्यवस्थापन योिनाको कायिन्त्वयनको अवस्थाको 
अनगुमन गनि स्थलगत परीक्षण शरुु भई १० वटा उद्योगको 
परीक्षण गररएको । 
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११.१० विेट व्यक्तव्यको आठ मवहनाको प्रगतीः 
ििेट वक्तव्य िुाँदा नं.  कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

५४ पूवि-पम्िम रािमागिमा पने िरुई नाका, िानखोला र ररहारमा िलाशय 
र्नमािण गनि आवश्यक ििेटको व्यवस्था गरेको छु। िाथै पहार्ड 
एवम ् चरेु के्षरमा रहेका खोचहरूमा िरे् पानी भण्डार गरी र्िाँचाई 
तथा खानेपानी आपूती गनुिका िाथै िैववक वववविता प्रवर्द्िन गने कायि 
अगार्ड िढाउने प्रवन्त्ि गरेको छु। 

पूवि-पम्िम रािमागिमा पने िरुई नाका, िानखोलामा  िलाशय 
र्नमािण गने काम अगार्ड िढेको । स्थान छनोट तथा प्रार्िर्िक 
ििेक्षणका कायिहरु िम्पन्न भएको । 

५५ िल उत्पन्न प्रकोपलाई र्नयन्त्रण गने कायि गदाि वस्ती तथा 
िदरमकुामको िंरक्षणलाई प्राथर्मकता ददई ववगत आर्थिक वर्िदेम्ख 
ििार्लत नदी र्नयन्त्रण, पवहरो व्यवस्थापन िस्ता प्रकोप 
न्त्यूनीकरणको कायिलाई माग र प्राथर्मकताको आिारमा चाल ुआर्थिक 
वर्िमा िमेत र्नरन्त्तरता ददइनेछ । यि कायिक्रमका लार्ग रू. ५३ 
करोड १० लाख ववर्नयोिन गरेको छु। 

भ ू तथा िलािार व्यवस्थापन कायािलय दाङ,पाल्पा,रोल्पा र 
अघािखााँचीले  नदी र्नयन्त्रण, पवहरो व्यवस्थापन िस्ता भ ूिंरक्षण र 
प्रकोप व्यवस्थापनका कामहरु भईरहेको ।हालिम्म ३८ वटा  
पवहरो व्यवस्थापन,२३ वटा नदद व्यवस्थापन,२७ वटा महुान तथा 
र्िमिार िंरक्षणका काम र ३३८० वकमी तटिन्त्ि कायि  िम्पन्न 
भएको । 

७७.छ) रावष्ट्रय वन प्रदेशको एकल अर्िकार भएको िन्त्दभिमा वनके्षरलाई 
प्रदेश िरकारको आयश्रोतको प्रमखु के्षर िनाउने गरी चाल ुआर्थिक 
वर्िमा वन िम्िन्त्िी वविेयक प्रदेश िभामा पेश भएकोले यिै 
अर्िवेशनमा स्वीकृत हनुे व्यवस्था र्मलाएको छ। खोल्िा खोल्िी 
व्यवस्थापन कायिक्रम िमेतिाट थप आय प्राप्त हनुे व्यवस्था 
र्मलाइएको छ। 

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

खोल्िा खोल्िी व्यवस्थापन कायिक्रम लाग ु भइ कवपलवस्तलेु 
उपभोक्ता िमहु माफि त खोला खोम्ल्ि व्यवस्थापन भइरहेको 
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११.११  आ.व.२०७८।०७९को स्वीकृत वावर्िक कायिक्रमको दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त र अिार मिान्त्तिम्मको  खचिको अनमुानः                                 
रु. हिारमा                                       

र्ि.नं. िावर्िक कायिक्रम िावर्िक कुल ििेट 

दोस्रो चौमार्िक िम्मको 
प्रगती 

अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

कुल खचि खचि प्रर्तशत ििेट खचि प्रर्तशत 

1 वन, वन्त्यिन्त्त,ु िैववक वववविता िंरक्षण तथा व्यवस्थापन कायिक्रम 265100 
114637 42.8 226996 68.3 

2 िर्डवटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार ववकाि कायिक्रम 61480 
11061 18.8 46023 19.6 

3 भ-ुिंरक्षण तथा िलािार व्यवस्थापन कायिक्रम 183743 
94693 50.3 181466 94.8 

4 वन क्षेर र्भरका खोला खोल्िी व्यवस्थापन कायिक्रम 40000 
22 0.1 1560 91.8 

5 वातावरण तथा िलवाय ुअनकुुलन कायिक्रम 20900 
692 4.0 12161 93.2 

6 वन उद्यम र पयािपयिटन प्रवर्द्िन कायिक्रम 70700 
58145 82.2 63913 84.6 

7 कृवर् वन तथा िहृत्तर हररयाली प्रवर्द्िन कायिक्रम 188500 
46819 25.0 157454 89.3 
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8 नेपाल िलवाय ुपररवतिन िहयोग कायिक्रम (िंघ शिति अनदुान) 12400 
1469 11.8 8469 68.3 

9 िम्ववृर्द्का लार्ग वन (िंघ शिति अनदुान) 60000 
0 0.0 11760 19.6 

10 वन तथा भ-ूिंरक्षण (िंघ शिति अनदुान) 97998 
79697 81.3 92902 94.8 

11 रावष्ट्रय वन ववकाि तथा व्यवस्थापन कायिक्रम (िंघ शिति अनदुान) 87000 
17827 20.5 79866 91.8 

12 िलािार िंरक्षण तथा ब्यवस्थापन कायिक्रम (िंघ शिति अनदुान) 50500 
17044 33.8 47071 93.2 

13 िर्डिटुी ववकाि कायिक्रम (िंघ शिति अनदुान) 21800 
2619 12.0 18443 84.6 

14 वातावरण (िंघ शिति अनदुान) 25000 
6013 24.1 22325 89.3 

  कायिक्रम तफि को िम्मा 1185121 
450738 38.1 970409 81.9 

15 वन, वातावरण तथा भ-ूिंरक्षण मन्त्रालय 67417 
16929 45.1 27500 73.2 

16 वन र्नदेशनालय  18669 
10016 52.0 19254 100.0 

17 र्डर्भिन वन कायािलयहरु  567751 
335210 55.9 514098 85.7 
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18 भ ुतथा िलािार व्यवस्थापन कायािलयहरू 20600 
15618 71.2 20419 93.1 

19 वन अनिुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण केन्त्र 7986 
6222 75.3 8261 100.0 

  प्रशािर्नक खचिको िम्मा (रू.) 682423 
383995 55.9 27500 73.2 

  कुल िम्मा 1867544 
834733 

44.60 589531.65 85.8 

 
 
 

११.१२  आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा ववत्तीय प्रगर्तः  
                                                                                                                                                      रु. हिारमा 
                                                                                     

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट वावर्िक खचि प्रर्तशत 

चाल ु १०६७२९६ १०२४६०४.१६ ९५.९ 
पूाँिीगत १६७८५९० १३६२११५.८४ ८१.१५ 
िम्मा २७४५८८६ २३८६७२० ८७ 
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११.१३  रािश्व िंकलनको वववरणः 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ०७८ फागनुिम्म रािस्व िंकलन र ०७९अिारिम्मको अनमुान 

क्र.िं. कायािलय 

रािश्व प्राप्त शीर्िकहरु अिार िम्मको अनमुान 
काठ दाउरा 
(िंघीय िंम्चत 

कोर्) 

काठ दाउरा 
(प्रदेश िंम्चत 

कोर्) 
िर्डिटुी खोटो 

ढुङ्गा 
तथा 
िालवुा 

काठ दाउरा 
(िंघीय िंम्चत 

कोर्) 

काठ दाउरा 
(प्रदेश िंम्चत 

कोर्) 
िर्डिटुी खोटो 

ढुङ्गा तथा 
िालवुा 

1 नवलपरािी (ि.ि.ुप.) 23244.886 879.607 0 0 0 ८००० ५५०० 700   0 

2 रुपन्त्देही 66201.234 1995.941 0 0 0 7000 3000 600   0 

3 कवपलवस्त ु 51872.982 26071.19 0 0 0 4500 2000     १०००० 
4 गौतमिरु्द् 26421.878 2470.3 38 0 0 1200 700     0 

5 दाङ्ग ० 23485.419 653 192.859 0 1500 800     0 

6 देउखरुी 2385.173 1031.885 0 0 0 500 400     0 

7 िााँके  49034 1120.96 0 0 0 7800 600     0 

8 िददिया 11012.233 2079.132 10 0 0 1200 300     0 

9 रुकुम पूवि   1025 1007.862 0 0 0 0 3000 200 0 

10 रोल्पा 245.74 3047.23 1095.33 1793.09 0 200 300 4000 6000 0 

11 प्यूठान 0 0 238.25 2013.455 0 1200 400 5600 7000 0 

12 गलु्मी 0 0 0 0 0 1200 400 600   0 

13 पाल्पा 1713.931 11531.06 18 0 0 2500 1400 1100 1800 0 

14 अघािखााँची 908.323 5709.49 0 208.039 0 2300 1300 600 700 0 

िम्मा 233040.38 80447.214 3060.442 4207.443 0 39100 17100 16200 15700 10000 
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११.१४  ववकाि आयोिना तथा कायिक्रमहरुवाट र्िम्िित रोिगारीको वववरणः  
वन व्यवस्थापन कायििाट           १,१६,०००  

काठ दाउरा उत्पादनिाट             २०,०००  

िामदुावयक वन हेराल ुतथा कमिचारी   ५,३०,०००  

िाझेदारी वनको हेराल ुतथा कमिचारी    २०,०००  

ववरूवा उत्पादनिाट                ९४०,०००  

वकृ्षारोपण                        ४१,०००  

गैरकाष्ठ वन पैदावार िदपुयोग        ७०,०००  

व्यापाररक र्निी वनको िदपुयोग      ५०,००० 

वनिन्त्य उद्यम                    १,५०,०००  

                       िम्माः    १४१०,००० श्रमददन 

११.१५  िमस्याहरुः 
 िंम्घय वन ऐन २०७६ अनरुुप मरु्द्ा हेने अर्िकारीको र्िर्यमा दरु्ििा रहेको हुाँदा मदु्दाको 

र्नरुपण िमयमा नहुाँदा न्त्याय र्नरुपणको कायिमा ढीलाइ भइ रहेको, 
 वन ऐन, २०७६ िमोम्िमको वन अपरािहरु र्नयन्त्रणको लार्ग िशस्त्र वन रक्षकहरुको 

पररचालनको कायि ववद्यमान र्डर्भिन वन कायािलयहरुको प्रमखु र्डर्भिनल वन अर्िकृतहरुिाट 
कानूनी रुपमा चेन अफ कमाण्ड प्रणालीमा नभएको, 

 िंम्घय वन ऐन २०७६ र प्रदेश वन ऐन २०७८ िीचका वाम्झएका ववर्यहरुको कायािन्त्वयनमा 
व्यवहाररक कदठनाइ रहेको, 

 ८६ िना फरेष्टरहरु फाम्िलमा रहेको तर पदस्थापन हनु निकेको , 
 १२ म्िल्लाहरुमा केवल ४ वटा मार भ ूतथा िलािार व्यवस्थापन कायािलय रहेको छ । िेवा 

ववस्तार तथा गणुस्तरीय िेवाको लार्ग उपयकु्त माग िमोम्िमको िेवा प्रवाह गनि निवकएको, 
 वन व्यवस्थापनको कायि प्राववर्िक ववर्य भएकोले प्राववर्िक िनशक्तीको पनुताििगी 

अर्भमखुीकरण हनु निक्दा वन व्यवस्थापन कायियोिनाहरुको गणुस्तरमा अपेम्क्षत ििुार हनु 
निकेको, 
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 ३ वटा र्डर्भिन वन कायािलयको आफ्नै भवन नभएको, ५ वटा र्डर्भिन वन कायािलयको भवन 
म्िणि रहेको।२९ वटा िव र्डर्भिनको आफ्नै भवन नभएको, ४० वटा िव र्डर्भिन  
कायािलयको भवन म्िणि रहेको, 

 मानव वन्त्यिन्त्त ुर्द्न्त्द व्यवस्थापनमा प्रदेश तहका कायािलयहरुको िंरचना नभएको तथा क्षमता 
पर्न नभएको, 

 भ ूस्खलन ठुला पवहरो र्नयन्त्रणको ििेट र क्षमताको अभाव, 
 वन डढेलो व्यवस्थापन तथा र्नयन्त्रणको लार्ग आवश्यकप्रववर्ि तथा क्षमता उपभोक्ता स्तरमा 

नहुाँदा वन डढेलो व्यवस्थापनको कायि व्यवम्स्थत हनु निकेको, 
 वन उद्यमको ववकािको लार्ग िहम्िकरण गनि वन क्षरेको कमिचारीहरुमा क्षमताको ववकाि 

नभएको, 
 भमूी िमस्या िामािान आयोगले भमूीवहन दर्लत भरु्मवहन िकुुम्वािी र अव्यवम्स्थत 

विोवािीहरुलाई पिुाि ददन ेभर्न लगत िकलन गरीरहेकोले वन क्षेर अर्तक्रमण र फडानीको 
चपेटामा परेको। 

११.१६  िमस्या िमिानका उपायहरुः 
 मरु्द्ा हेने अर्िकारीको र्िर्यमा िंम्घय ऐन र प्रदेश काननुमा दरु्ििा रहेको हुाँदा िो को 

र्नकािका लार्ग िंघीय िरकारिग प्रदेश िरकारले पहल गनुिपने, 
 वन िम्िििन प्रणालीमा आिाररत वन व्यवस्थापन माफि त वनहरुको उत्पादकत्व वृवर्द् गरी 

काष्ठिन्त्य वन पैदावारको आन्त्तररक मागलाई पूर्ति गदै ववदेशिाट हनुे काठ आयातलाई 
प्रर्तस्थापन गनि वनको िैज्ञार्नक व्यवस्थापन गरर प्रदेश पमु्ि र्नमािणको वहस्िा िनाउन वन 
कमिचारीहरुको हौिला र भावना उछच राख्न र्िशेर् प्रोत्िाहको व्यवस्था र्नर्तगतरुपमा हनु ुपने ि 

 वनके्षरको िंस्थागत ििुारका लार्ग प्रदेशले लगानी िढाउन ुपने, 
 

 वन प्रशािन र वन िमूहहरु दिैुमा िशुािन िदुृढ िनाउने तथा आवश्यक ऐन र्नयम कायिववर्ि 
तथा र्नदेम्शका तयार पाने, 

 वन डढेलोलाइ रोक्न तथा यिको व्यवस्थापन गने काम उछच प्राथार्मकतामा राख्न,े 
 तीन तहका िरकार )िंघ , प्रदेश र स्थानीय तह(, वन िमूहहरुर र्निी के्षर िीच प्रभावकारी 

िमन्त्वय र िहकायिमा वनको उम्चत व्यवस्थापन गने, 
 मानव वन्त्यिन्त्त ुर्द्न्त्द न्त्यूर्नकरणको लागी कायिक्रम तिुिमा गरी कायािन्त्वयनमा प्राथर्मकता ददन।े 

 

११.१७  अन्त्यः 
यि िर्ििाट मन्त्रालयले शरुु गरीएका नया तथा नववनतम कायिक्रमहरू : 

 वन िम्वििन प्रणालीमा आिाररत ददगो वन व्यवस्थापन 

 वडि स्यांनचरुी घोर्णा 



 

134 

 

 ववर्ाल ुिपि उर्द्ार 

 िंरम्क्षत वन व्यवस्थापन 

 मौवा, आाँपको रैथाने वगैचा िंरक्षण 

 एक पार्लका एक नमनुा कृवर् वन  

 िडक वकनारा तथा िहृत्तर हररयाली प्रवििन कायिक्रम 

 वपर्डतिाँग प्रदेश िरकार 

 वन डढेलोको प्रकोप रोक्न तथा वनमा खेर गइरहेको पात पर्तंगरिाट कम्पोष्ट मल र्नमािण 

 किरु्लयती वन ववकाि कायिक्रम 

 वहमाली के्षरमा ओखर र्िकाि कायिक्रम 

वन क्षरेको अविर 

प्रदेश िरकारका नीर्त तथा कायिक्रमहरुले र्लएका नीर्त, रणनीर्त, कायिनीर्त, लक्ष्य, योिना तथा 
कायिक्रमहरुलाई मध्यनिर गदै हालिम्मको उपलब्िी िमेतलाई ववचार गदाि यि क्षेरको अविर र 
मन्त्रालयको आगामी कायिददशा िंम्क्षप्तरुपमा र्नम्न िमोम्िम रहेका छन। 
अविर 

 वन उद्यम र्िकाििाट रोिगारी ििृना गने तथा ददगो वन व्यवस्थापनमा टेवा पयुािउने, 
 प्रदेश स्तरमा प्राकृर्तक स्रोतको िदपुयोग तथा प्रदेश आत्मर्नभिरको अविरमा वन के्षरको 

योगदान अर्भवृदद्द गने, 
 िलिायू पररवतिन अनकुुलनमा योगदान तथा काििन उत्िििन न्त्यूर्नकरणमा योगदान गनुिको िाथै 

वातावरणीय िेवाको गणुस्तरमा अर्भवृद्दी गने, 
 िर्डिटुी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादकत्व ववृर्द् तथा व्यविावयकरण, 
 िलािार के्षरको िंरक्षण तथा व्यवस्थापनिाट भौर्तक पूवाििारहरुको ददगो िंरक्षणमा योगदान गने 

अविर, 
 पयािपयिटनको ववकाि र स्थानीय रोिगारीको ििृना। 

 

११.१८  र्नष्कर्िः  
यो अिर्िमा मन्त्रालयका महत्वपणुि काननुकारुपमा रहेका वन ऐन तथा वन र्नयमावली र्नमािण भइ 
कायिन्त्वयनमा अएका छन। ऐन तथा र्नयमावली कायिन्त्वयनका लार्ग चावहन े प्रयाप्त ििेट तथा 
कायिक्रमहरुको व्यवस्था हनुपुने देखीन्त्छ। प्रदेशको प्रमखु के्षरकारुपमा रहेको वनके्षरलाइ कुशल 
व्यवस्थापन गरर प्रदेशलाइ आत्मर्नभिर िनाउन आवश्यक कायिक्रम तथा अन्त्य र्नर्तगत व्यवस्थामा िोड 
ददन पने देखीन्त्छ। 
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पररछछेद-१२ 
उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

१२.१  पषृ्ठभरू्मः 
नेपालको िंवविान िमोम्िम लमु्म्िनी प्रदेशमा उद्योग तथा वाम्णज्य के्षरको ववकाि,  ववस्तार र िमवृर्द्  
गने म्िम्मेवारी रहेको यो मन्त्रालय वव.िं. 2074 माघ देम्ख उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण 
मन्त्रालयका नाम िाट कायि िंचालन हदैु आएकोमा प्रदेश िरकार (मम्न्त्रपररर्द्) िाट र्मर्त 
2078/5/13 मा प्रदेश िरकार (कायि ववभािन) र्नयमावली,2078 मा भएको हेरफेर अनिुार 
मन्त्रालयहरुको पनुगिठन तथा पनुिंरचना भै उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्थापना भएको 
हो। यि मन्त्रालयको मखु्य कायिके्षरमा स्वरोिगारका लार्ग उद्यमम्शलता ववकाि; औद्योर्गक प्रवर्द्िन र 
र्नयमन; वाम्णज्य तथा आपूर्ति; खानी तथा खर्नि पदाथि अन्त्वेर्ण, उपभोक्ता हक अर्िकार िंरक्षण रहेका 
छन।् यि मन्त्रालय अन्त्तगित उद्योग, वाम्णज्य तथा उपभोक्ता वहत िंरक्षण र्नदेशनालय र 12 वटा घरेल ु
तथा िाना उद्योग कायािलयहरु रहेका छन।् 

१२.२  दीघिकालीन िोचः 
उद्योग, वाम्णज्य तथा पयिटन के्षरको ववकाि तथा प्रवििन र ददगो व्यवस्थापन िाट िमावेशी िम्िवृर्द् 
हार्िल गदै × िमरृ्द् लमु्म्िनी आत्मर्नभिर प्रदेश " प्रादेम्शक लक्ष्य पूरा गनि योगदान पयुािउन।े 

१२.३  उद्दशे्यः 
 उद्योग के्षरको उत्पादन वृवर्द् गरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान िढाउन ु, 
 उद्योगको ववकाि र प्रवििनका लार्ग लगानी मैरी वातावरण र्िििना गनुि , 
 औद्योर्गक िस्तहुरुको र्नयाित वृवर्द् गरी व्यापार घाटामा कमी ल्याउन ु, 
 रोिगारको िंख्या र गणुस्तरमा अर्भवृवर्द् गनुि , 
 आन्त्तररक व्यापार प्रवर्द्िन गदै स्थानीय कछचापदाथि र र्िप िढी प्रयोग हनु े िस्तकुो र्नकािी 

प्रवर्द्िन माफि त प्राप् त हनु ेलाभलाइ स्थानीय तहिम्म ववस्तार गनुि , 
 तलुनात्मक लाभका वस्त ुतथा िेवाको मूल्य र गणुस्तरलाई प्रर्तस्पिी िनाइ व्यापार घाटा कम 

गनुि , 
 उपभोक्ताको हक वहत िंरक्षण गदै दैर्नक उपभोग्य वस्त ु तथा िेवा र्नयर्मत र िहि रुपमा 

आपूर्ति हनुे व्यवस्था र्मलाउन।ु 

१२.४  रणनीर्तहरुः 
 उद्योगलाई आवश्यक पने पूवाििार तयार नीर्त र्नमािण र कायािन्त्वयनमा िोड ददन,े 

 स्थानीय श्रोत र्िपको उपयोग गरी लघ,ु घरेल,ु िाना, मझ्यौला र ठूला उद्योगको स्थापना र 
िन्त्चालनलाई प्रभावकारी िनाउने, 
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 लगानी मैरी वातावरण र्िििना गनि आवश्यक नीर्तगत, िस्थागत, कानूनी तथा प्रवक्रयागत ििुार 
गने, 

 गणुस्तरयकु्त एवम ्प्रर्तस्पिाित्मक औद्योर्गक वस्तकुो र्नयाितलाई िढवा ददने, 

 दैर्नक उपभोग्य िस्त ुतथा िेवालाई िलुभ वनाउन र्नयर्मत रुपमा विार अनगुमन तथा विार 
र्नयमन गने। 

१२.५  कायिक्षरेः 
र्ि.नं. कायि म्िम्मेवारी 
१. व्यापार/ वाम्णज्य र प्रर्तस्पिाि िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, मापदण्ड तथा योिनाको तिुिमा, 

कायािन्त्वयन एवं र्नयमन र र्िम्न्त्डकेट तथा काटेर्लङ र्नयन्त्रण 

२. प्रादेम्शक व्यापार िम्िन्त्िी पवुाििार  र्नमािण, प्रवर्द्िन, िहिीकरण, ििार अनगुमन, िमन्त्वय, 
त्याङ्क प्रणाली, िौवर्द्क िम्पम्त्त िंरक्षण, अध्ययन तथा अनिुन्त्िान र र्नयमन  

३. ढुवानी/ पररवहन प्रणाली तथा कागो व्यवस्थापन 
४. नेपाल िरकारको िहमर्तमा आर्थिक तथा औिोर्गक ववर्यका करारिन्त्य िम्झौता 
५. व्यापाररक फमिहरुको दताि, नववकरण , खारेिी र र्नयमन 
६. खानी तथा खर्नि पदाथिको अन्त्वेर्ण िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, मापदण्ड र योिना तिुिमा तथा 

कायािन्त् वयन र र्नयमन एवं पूवाििार ववकाि, अनिुन्त्िान, िवेक्षण, लगत िंकलन, अर्भलेखाङ्कन, 
अन्त्वेर्ण, उत् खनन,् प्रादेम्शक प्रयोगशालाको स्थापना तथा िन्त्चालन र िंघिंग िमन्त्वय 

७. भौगर्भिक अध्ययन तथा अनिुन्त्िान र नक्िा िम्िन्त्िी 
८. कलकारखाना र औिोर्गककरण िम्िन्त्िी नीर्त, मापदण्ड र योिना तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन  
९. उिोग दताि,  अनमुर्त, नववकरण एवं खारेिी र औिोर्गक ववकाि तथा औिोर्गक व्यविायको 

प्रवर्द्िन र र्नयमन 
१०. प्रदेशस्तरको उिोग के्षरको भौर्तक पूवाििार ववकाि िम्िन्त्िी योिना तिुिमा र कायािन्त्वयन तथा 

औिोर्गक के्षर र ववशरे् आर्थिक के्षरको स्थापना, िन्त्चालन र ववस्तार  
११. औिोर्गक वस्तकुो र्नयाित प्रवर्द्िन 
१२. िावििर्नक िेवा, अत्यावश्यक िेवा र वस्त ुआपूर्ति िम्िन्त्िी र्नर्त तथा मापदण्ड तिुिमा, 

कायािन्त्वयन र र्नयमन 
१३. उपभोत्ता हक अर्िकार िंरक्षण तथा प्रवर्द्न, उपभोत्ता िागरण कायिक्रम तिुिमा, कायािन्त्वयन तथा 

अनगुमन  
१४. मलु्य र कालोििारी तथा कृर्रम अभाव र्नयन्त्रण एवं र्नयमन 
१५. िंघीय मापदण्ड अनिुार स्टयाण्डडि वर्गिकरण, गणुस्तर पररक्षण र र्नयमन 
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१६. अत्यावश्यक वस्तहुरुको प्रादेम्शक माग र आपूर्ति व्यवस्था  र आपूर्तिमा अन्त्तरप्रादेम्शक र 
स्थार्नय तहिीच िमन्त्वय 

१७. उपभोक्त्ता अदालत र िन्त्चालन  
१८. लम्क्षत के्षर र वगिका लार्ग एिेन्त्िी िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, मापदण्ड, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
२०. िंघिगको िमन्त्वयमा कम्पनी स्थापना िम्िन्त्िी नीर्त तिुिमा तथा कायािन्त्वयन, र्नयमन र कम्पनी 

प्रशािन 
२१. दामिावहमा परेका उिोग, व्यविावयक कम्पनी तथा फमि व्यवस्थापन िम्िन्त्िी नीर्त मापदण्ड, 

कायािन्त्वयन र र्नयमन 
२२. प्रदेशस्तरमा हार्नकारक पदाथिहरुको र्नयमन तथा व्यवस्थापन  
२३. प्रदेशस्तरमा इन्त्िनको गणुस्तर अनगुमन 
२४. प्रदेशर्भरका उिोगहरु र िाना, मझौला, घरेल ुतथा लघ ुउिोगहरु स्थापना र प्रवर्द्न िम्िन्त्िमा 

नीर्त, तथा मापदण्ड तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
२५. औिोर्गक तथा व्यापार प्रदिशनी आयोिना तथा व्यवस्थापन 
२६. उिोगमा श्रममूलक प्रववर्ि र स्वदेशी श्रर्मकको उपयोग 
२७. िंघीय काननु िमोम्िम क्यार्िनो तथा म्चट् ठा दताि, अनमुर्त र र्नयमन िम्िन्त्िी 
२८. पयिटवकय होटल, ररिोट लि ट्राभल तथा टे्रवकङ ऐिेन्त्िी, गाईड, र् याम्फ्टङ आददको दताि, 

अनमुर्त, नववकरण र र्नयमन  
२९. स्वरोिगारको लार्ग अिमशीलता ववकाि, प्रम्शक्षण, िहरु्लयत किाि र व्यविाय पविर्द्न तथा 

िहायता 
 

१२.६  कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरुः 
यि मन्त्रालयको कायि क्षरेर्भर पने कायिहरु िम्पादन तथा र्नयमन गनिका लार्ग र्नम्न िमोम्िम 
कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्था गररएको छ। 

• खानी अन्त्वेर्ण र व्यवस्थापन िम्िन्त्िी ऐन २०७५ 

• औद्योर्गक व्यविाय ऐन २०७5 

• प्रदेश पयिटन ऐन २०७६ 

• प्राइभेट फमि दताि ऐन 2076 

• िाझेदारी ऐन 2076 

• ििार र्नयमन तथा प्रर्तष्पिाि प्रवर्द्िन ऐन 2077 

• प्राइभेट फमि दताि र्नयमावली 2076 

• िाझेदारी र्नयमावली 2076 
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• उद्यम ववकाि कोर् िन्त्चालन र्नयमावली 2077 

१२.७  िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्त वववरणः 
दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलय िमेत) 

क्र.ि. पद िेवा िमहु शे्रणी तह 
कुलदरिन्त्दी 
िख्या 

पदपरु्ति 
िख्था 

ररक्तदरिम्न्त्द 
िख्या 

कैवफयत 

१ िम्चव प्रशािन िा.प्र. रा.प.प्रथम १ १ ०   

२ उपिम्चव/नवौ/दशौ प्रशािन िा.प्र. रा.प.दद्दर्तय ३ १ २ 

 िंघिाट 
एकिना 
कायिरत 

३ र्नदेशक/नवौ/दशौ प्रशािन िा.प्र. रा.प.दद्दर्तय १ १ ०   

४ 
प्रमखुउद्योग अर्िकृत 

नवौ/दशौ 
प्रशािन िा.प्र. रा.प.दद्दर्तय ३ १ २ 

 िंघिाट 
एकिना 
कायिरत 

५ 

शाखा 
अर्िकृत/अर्िकृतस्तर 
िातौ/आठौ 

प्रशािन िा.प्र. 
रा.प. 
तरृ्तय/अर्िकृत 
िातौ /आठौ 

९ ३ ६ 

िंघिाट 
दईुिना 
कायिरत 

६ 

उद्योग अर्िकृत 
/अर्िकृतस्तर 
िातौ/आठौ 

प्रशािन िा.प्र. 
रा.प. 
तरृ्तय/अर्िकृत 
िातौ /आठौ 

१२ १० २   

७ काननुअर्िकृत काननु न्त्याय 

रा.प. 
तरृ्तय/अर्िकृत 
िातौ /आठौ 

१ ० १   

८ 
लेखा अर्िकृत 
िातौ/आठौ 

प्रशािन लेखा 
रा.प. 
तरृ्तय/अर्िकृत 
िातौ /आठौ 

२ १ १   

९ 

मेकार्नकल इम्न्त्िर्नयर 
अर्िकृतस्तर 
िातौ/आठौ 

इम्न्त्िर्नयररङ मे.ई. 
रा.प. 
तरृ्तय/अर्िकृत 
िातौ /आठौ 

१ ० १   

१० खानीअर्िकृत इम्न्त्िर्नयररङ माइर्नङ 

रा.प. 
तरृ्तय/अर्िकृत 
िातौ /आठौ 

१ ० १   

११ प्रम्शक्षणअर्िकृत ववववि ववववि 

रा.प. 
तरृ्तय/अर्िकृत 
िातौ /आठौ 

२ ० २   

१२ 
लेखापाल/िहायक 
पाचौ /छैठौ 

प्रशािन लेखा 
िहायकपााँचौ 
/छैठो ११ ४ ७   

१३ 

नायि िबु्िा 
िहायक पाचौ 
/छैठौ 

प्रशािन िा.प्र. 
िहायकपााँचौ 
/छैठो ३७ १९ १८ 

अस्थायी 
दरवन्त्दी 
िमेत 

१४ 

नायि िबु्िा 
प्राववर्िक िहायक 
पाचौ /छैठौ 

इम्न्त्िर्नयररङ माइर्नङ 
िहायकपााँचौ 
/छैठो २ ० २   



 

139 

 

१५ 
प्रमखु म्शक्षक 
प्रावविक 

ववववि   
िहायकपााँचौ 
/छैठो १० ० १०   

१६ म्शक्षक ववववि   िहायकपााँचौ ३ ० ३   

१७ 
िहायक चौथो/ 
पाचौ (खररदार) 

प्रशािन िा.प्र. 
िहायकचौथो/ 
पाचौ २ ० २   

१८ 
िहलेखापाल चौथो/ 
पाचौ 

प्रशािन लेखा िहायकचौथो/ 
पाचौ २ १ १   

१९ 
उद्यम ववकाि 
िहिकताि 

    
िहायकचौथो/ 
पाचौ १४ १२ २   

२० 
कमप्यूटर 

अपरेटर.पाचौ/छैठौ 
  ववववि 

िहायकपााँचौ 
/छैठो १३ १२ १   

२१ टाइवपष्ट   ववववि वेग अनिुार २ १ १   

२२ हलकुािवारर चालक प्रशािन   शे्रणीर्िवहन ६ 5 १   

२३ का.िहयोगी प्रशािन   शे्रणीर्िवहन ३६ ३4 2   

  िम्मा       १७४ १०६ ६८   

 

१२.८  तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरणः 
 हालिम्म तयार भएका ऐनहरुः 

 खानी अन्त्वेर्ण र व्यवस्थापन िम्िन्त्िी ऐन २०७५ 

 औद्योर्गक व्यविाय ऐन २०७६ 

 प्राइभेट फमि दताि ऐन २०७६ 

 िाझेदारी ऐन २०७६ 

 ििार र्नयमन तथा प्रर्तष्पिाि प्रवर्द्िन ऐन २०७७ 

हालिम्म तयार भएका र्नयमावली 

 प्राइभेट फमि दताि र्नयमावली २०७६ 

 िाझेदारी र्नयमावली २०७६ 

 उद्यम ववकाि कोर् िन्त्चालन र्नयमावली २०७७ 
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१२.९  आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा ववर्नयोम्ित ििेट तथा २०७८ फागनु िम्मको ववत्तीय 
प्रगर्तः 

          (रु. हिारमा) 

ििेट शीर्िक वववरण ववर्नयोम्ित ििेट 

२०७८ फागनु िम्मको 
खचि प्रर्तशत 

30770011 चाल ु 45904 11238 24.48 

 पुाँिीगत 24000 353 1.47 

 िम्मा 69404 11591 25.95 

30701011 चाल ु 8871 3620 40.81 

 पुाँिीगत 200 13 6.5 

 िम्मा 9071 3633 47.31 

30701012 चाल ु 75406 39768 52.74 
 पुाँिीगत 24200 2630 10.87 
 िम्मा 99606 42398 42.57 
30700016 चाल ु 40205 7204 17.92 
 पुाँिीगत 16000 2960 18.50 
 िम्मा 56205 10164 18.08 
30700017 चाल ु 1577005 48822 30.96 
 पुाँिीगत 28100 223 0.79 
 िम्मा 185805 49045 26.39 
 कूल िम्मा 420091 116831 27.78 

 

     (स्रोतः..................) 

१२.१०  आर्थिक वर्ि 207८/07९ को 2078 फागनु मिान्त्त िम्म मन्त्रालयको श्रोतगत आय 
र व्ययको वववरणः 
          (रु. हिारमा) 
क्र.िं. श्रोत प्राप् त रकम खचि रकम 

 

१ नेपाल िरकार िमानीकरण अनदुान 185850 8024 
 

२ 
नेपाल िरकार िशति अनदुान 

 

  
३ 

 

नेपाल िरकार िमपूरक अनदुान   
 

४ 
नेपाल िरकार र्िशेर् अनदुान   



 

141 

 

 

५ 

प्रदेश िरकार (रािश्व वााँडफााँड 
िमेत)  234241 49090 

 

 

१२.११  नीर्त तथा कायिक्रमको  २०७८ फागनु िम्मको प्रगर्त वववरणः 

नीर्त तथा कायिक्रमको 
िदुा नं. कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

125 
प्रदेशमा उपलब्ि कछचा पदाथिमा आिाररत 
उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्िाहन गने । 

ववर्भन्न म्िल्लामा कोशेली घर िंचालनमा 
िहयोगका लार्ग ििेट ववर्नयोिन भै 

अघािखााँची र दाङ म्िल्लामा िंस्था छनौट र 
िम्झौता भएको । अन्त्य म्िल्लाहरुमा िंस्था 

छनौटको कायि भै रहेको । 

126 
चन्त्रौटा-कृष्णनगर कोररडोरमा औद्योर्गक 
के्षरको िंभाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

अध्ययन िम्पन्न भएको । 

127 

नेपाल िरकारिंगको िमन्त्वय र िहकायिमा 
रुपन्त्देहीको मोर्तपरु,िाकेको नौवस्ता र 

दाङको लक्ष्मीपरुमा औद्योर्गक के्षर र्नमािण 
कायिलाई र्तव्रता ददन।े 

नेपाल िरकार िंग िमन्त्वय भै रहेको । 

128 

िंभाव्यता अध्ययन भै घोर्णा भएका 10 
पार्लकामा औद्योर्गक पूवाििार र्नमािण गनि 

प्रोत्िावहत गररने । 

वावर्िक ििेटमा 6 वटा औद्योर्गक ग्रामको 
पूवाििार र्नमािणमा िहयोगका लार्ग ििेट 
ववर्नयोिन भएको र अघािखााँची, नवलपरािी 
(व.िू.प), कायिक्रम पूवाििार र्नमािण भइरेको 

।  

129 

ववपन्न, मवहला दर्लत मकु्त कमैया कम्लरी 
तथा िीमान्त्तकृत वगि िाती र 

िमदुायहरुमा उद्यमम्शलताको ववकाि 
माफि त स्वरोिगार र्िििना गने ।उद्योग 
दताि गदाि लाग्ने शलु्क र्मनाहा गने । 

र्िपन्न पररवारका लागी र्िपववकाि तार्लम 
भईरेहेको 

उद्योग दताि गदाि लाग्न ेशलु्क र्मनाहा 
गररएको । 

130 

दाङ म्िल्लालाई अल्लो र खकुुरी गलु्मीलाई 
कफी पाल्पालाई ढाका तथा करुवा 
उत्पादन र िददियालाई िेतिााँि उद्योग 
रुकुम पूविलाई उनीको कम्िल हवको 
रुपमा ववकाि गदै लर्गनेछ ।प्रदेशमा 
कागि उद्योग स्थापनाका लार्ग र्निी 

के्षरलाई प्रोत्िावहत गररने ।  

दाङमा अल्लो र खकुुरी, गलु्मीलाई कफी, 
पाल्पालाई ढाका तथा करुवा उत्पादन, 
िददियालाई िेतिााँि उद्योग रुकुमपूविलाई 
उनी कम्वल हवको रुपमा ववकाि गनि 
ििेट ववर्नयोिन भै कायिक्रम िंचालन 

भैरहेको। कागि उद्योगको िहयोगका लार्ग 
ििेट ववर्नयोिन भएको । 
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131 

िरु्द्कार्लन र िरु्द् िंस्कृर्तमा आिाररत 
काष्ठकला लर्लतकला र मूर्तिकला िम्िन्त्िी 
म्शल्पकार उत्पादन गनि छारवृर्त उपलब्ि 

गराइने । 

तार्लम प्रदान गने िंस्था छनौट हदैु गरेको 
। 

132 

उद्यम ववकाि कोर्को पररचालन गरी 
उद्योगको ववकाि र ववस्तारका लार्ग िरल 
किाि तथा व्यािमा अनदुान ददने नीती 

अवलम्िन गररनेछ । 

207८ फागनु मिान्त्त िम्ममा ९७ वटा 
उद्यमलाई प्रवाह भएको किािको 36 लाख 
39 हिार 250 रुपैया व्याि अनदुान 

अनदुान ददइएको ।   

133 

प्रदेशमा उद्योग,पयिटन खानी तथा 
खानीिन्त्य के्षरिाट रणनीर्तक वहिावले 

लाभ अर्ििवृर्द् गनि अध्ययन अनिुन्त्िान र 
व्यवस्थापन गररनछे। 

 

134 

 उपभोक्ताहरुले गणुस्तरीय र स्वस्थकर 
िामान प्राप्त गने व्यवस्थाका लार्ग प्रदेशका 
ििै म्िल्लाहरुमा दै्वमार्िक रुपमा ििार 

अनगुमन गररनेछ । 

ििार अनगुमन र्नयर्मत रुपमा भइरेहेको । 

135 

रुकुमपूविको पथुा उत्तरगंगा गाउपार्लकामा 
खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेडिंगको 

िहकायिमा गोदाम भवन र्नमािण गरी 
चामल,दाल, ननु,म्चनी,खान ेतेल िहरु्लयत 

दरमा उपलब्ि गराइनेछ । 

ििेट ववर्नयोिन भएको । 

 

 

१२.११  ििेट वक्तव्यको 2078 फागनु िम्मको प्रगर्त वववरणः 

ििेट वक्तव्यको  

िदुा नं. कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान 
अवस्था 

22 

हरेक म्िल्लाका एक पार्लका छनौट गरी ववपन्न घर 
पररवार लम्क्षत िस्तो मूल्यमा चामल,दाल,नून,गहुाँ र तेल 
िस्ता अत्यावश्यक खाद्यवस्त ुउपलब्ि गराउन िावििर्नक 
िलुभ पिल िंचालन गररनछे । 

कायिववर्ि भई तयारीको 
चरणमा रहेको । 

27 

ववपन्न घरपररवार मकु्त कमलरी कमैया हर्लया िनिाती 
तथा भरू्महीन लगायतका लम्क्षत वगिलाई िीपमूलक 
तार्लम िवहत उद्यम कायिक्रम िंचालन गररनेछ । 

12 म्िल्लामा रहेका घरेल ु
तथा िाना उद्योग 
कायािलयहरुिाट तार्लम 
िंचालन हदैु आएको । 

(श्रोतः .............मन्त्रालय) 
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34 
कोर्भडिाट प्रभाववत लघ ुघरेल ुतथा िाना उद्यमीहरुलाई 
राहत उपलब्ि गराइने । 

तार्लम तथा प्रार्िर्िमा िहयोग 
भएको । 

35 

लमु्म्िनी तथा स्वगिद्वारी के्षरमा स्थानीय िमदुायको 
िहकारी वा िामूवहक कम्पनी माफि त स्थानीय 
हस्तकलामा आिाररत म्चनो उद्योग स्थापना गनि िहयोग 
गररनेछ । 

कायिववर्ि िनाउने क्रममा 
रहेको । 

36 कवपलवस्तमुा कागि उद्योगको िंभाव्यता अध्ययन गरी 
उद्योग स्थापनाको कायि अम्घ िढाइनेछ । 

कागि उद्योग स्थापनाको गत 
आ.व.  िंभाव्यता अध्ययन 
भएको । 

37 अनमु्चत मूल्य िवृर्द् कालोििारी तथा कृर्रम अभाव 
र्िििना गने मार्थ कानून िमोम्िम कारवाही गररनेछ । 

12 वटै म्िल्लामा र्नयर्मत 
रुपमा ििार अनगुमन हदैु 
आएको । पौर् मिान्त्त िम्म 
89 पटक ििार अनगुमन भै 
रु 4,85,061।- मूल्य 
िरािरको अखाद्य िामान नष्ट 
गनुिका िाथै रु 69,680।- 
िररवाना गररएको । 

 



 

144 

 

१२.१२  आ.व.२०७८।०७९को स्वीकृत वावर्िक कायिक्रमको दोस्रो चैमार्िक िम्मको प्रगर्त वववरणः    
 

(क) औद्योर्गक ववकाि तथा प्रवर्द्िन तफि को कायिक्रम प्रगर्त 

(रु.हिारमा) 

क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य (रु. 
हिारमा) 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त(रु. हिारमा) 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट 
ििेटखचि 

% 

१. गणुस्तरीय अफिेट मेर्िन िाझेदारीमा खररद (रोल्पा) १00 १००० छलफलको चरणमा रहेको ० ० 

२. घोवर्त औिोर्गक ग्रामहरुको पवुाििार र्नमािणमा  िहयोग ६00 १५००० कायिववर्ि  र्नमािणको तयारीमा रहेको 0 0 

३. 
औिोर्गक ग्रामहरुको ववस्ततृ पररयोिना प्रर्तवेदन तयारी 
(वातावरणीय अध्ययन िमेत) 

 ३६०० कायिक्रम िंचालनको तयारीमा रहेको 29 81 

४. 
वटुवल  िागो कारखाना,लमु्म्िनी म्चनी उिोग, छाला ितु्ता उिोग 
चन्त्रौटा कपािववकाि िर्मर्तको अवस्था तथा ििालन िम्िन्त्िी 
अध्ययन 

 १००० छलफलको चरणमा रहेको । 0 0 

५. चन्त्दौट-कृष्णनगर औिोर्गक कोररडेर िम्भाव्यता अध्ययन  10०० छलफलको चरणमा रहेको । ० ० 

६. 
प्रदेशका तलुानात्मक लाभका उिोगहरुको  अध्ययन (हाते कागि 
र अल्लोको िमेत) 

 10०० छलफलको चरणमा रहेको । 0 0 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य (रु. 
हिारमा) 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त(रु. हिारमा) 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट 
ििेटखचि 

% 

7. उिोग िफ्टवेयर िंचालन  5०० कायिक्रम िंचालन भई रहेको 190 38.80 

8. 
कागि उिोग स्थापना/ववकाि िहयोग प्याकेि) 

 ५००० छलफलको चरणमा रहेको । 0 0 

9. 
िरु्द् कार्लन र िरु्द् िंस्कृर्तमा आिाररत काष्ठकला , म्चरकला र 
मूतीकला िम्िन्त्िी तार्लम तथा छारवतृ्ती 

 
2500 

कायिक्रम िंचालन भई रहेको 20 0.8 

10. उिमशीलता ववकाि िीप र प्रवविीमा आिाररत नया उिमी तयार  12000 कायिक्रम िंचालन भई रहेको 
382
9 

31.91 

11. 
मिेशी/ममु्स्लम/पीछडा वगि मवहला उिमीलाइ िीप र प्रवविी 
हस्तान्त्तरण 

 2900 कायिक्रम िंचालन भई रहेको 9२८ 32 

12. 
वायो वव्रकेट/िायो चार र्नमािण िम्िम्न्त्ि तार्लम र प्रवविीमा 
िहयोग 

 1100 कायिक्रम िंचालनको तयारीमा रहेको 0  

13. 
नेपाली नागररकिाट िेलनु िंचालन गनि िीप ववकाि तार्लम तथा  
प्रवविीमा िहयोग 

 3000 म्िल्लामा कायिक्रम िंचालन भइ रहेको । 
274
9 

91.63 

14. 
र्िट्रि प्रिोिन, चकु ,ििु र िाम उत्पादन तथा प्याकेम्िङका लार्ग 
प्रवविीमा िहयोग 

 2500 म्िल्लामा कायिक्रम िंचालन भइ रहेको । 310 12.40 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य (रु. 
हिारमा) 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त(रु. हिारमा) 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट 
ििेटखचि 

% 

15. आिरु्नक चलुो प्रवििन(िीप ववकाि तथा प्रवविी िहयोग)  1000 कायिक्रम िंचालनको चरणमा रहेको ।   

16. मिलािन्त्य उिोगलाइ तार्लम तथा प्रववर्िमा िहयोग  2400 कायिक्रम िंचालनको चरणमा रहेको ।   

17. 
केरािाट म्चप्ि िनाउने तार्लम तथा प्रवविी िहयोग 

 1000 म्िल्लामा कायिक्रम िंचालन भइ रहेको । 300 30 

18. 
उिमीहरुलाइ व्याविायीक योिना तयारी र ऋण प्रापतुी प्रवकया 
िम्िन्त्िी िहिीकरण कायिक्रम  

600 

कायिक्रम िंचालनको चरणमा रहेको ।   

19. आरान लाइ आिरु्नकीकरण गनि र्िप तथा प्रवविमा  िहयोग  2000 म्िल्लामा तार्लम िंचालनमा आएको । 
152
9 

76.45 

20. नेपाली हाते कागि उिोग स्थापना/ स्तर उन्नतीमा िहयोग  1000 कायिक्रम िंचालनको चरणमा रहेको । 0  
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य (रु. 
हिारमा) 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त(रु. हिारमा) 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट 
ििेटखचि 

% 

21. 
अम्म्लिोिाट कूचो िनाउने कायिका लार्ग तार्लम तथा प्रवविीमा 
िहयोग 

 1200 प्यूठान म्िल्लामा तार्लम िंचालन भएको । 250 २१ 

22. उनी क्म्िल र गलैचा (रुकुम पूवि,रोल्पा) प्याकेि  2000 
रुकुमपूविमा भैरहेको तथा रोल्पामा कायिक्रम िंचालनको चरणमा 
रहेको । 

500 25 

23. गनु्त्री,ढकीया र थाकलिाट  उत्पाददत ििावट िामाग्रीहरु(प्याकेि)  800 कायिक्रम िंचालनको चरणमा रहेको ।   

24. कवफ (गलु्मी ,पाल्पा,अघािखााँची) प्याकेि  1000 कायिक्रम िंचालनको चरणमा रहेको ।   

25. ग्रार्मण क्षेरमा नवप्रवििनात्मक उिमलाइ िहयोग (प्याकेि)  10000 कायिक्रम िंचालनको चरणमा रहेको । 294 2.94 

२६. 
उिोगी व्याविायी,लघ ुघरेल ्तथा िाना उिोगीहरुिंग प्रदेशस्तरीय 
अन्त्तररक्ररीया कायिक्रम  800 छलफलको चरणमा रहेको   
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य (रु. 
हिारमा) 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त(रु. हिारमा) 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट 
ििेटखचि 

% 

27. 
लघ ुघरेल ुतथा िाना उिोगमा कोर्भड १९ ले पारेको प्रभाव र 
िमािानका उपाय िम्िन्त्िी प्रदेशस्तरीय अन्त्तरक्रीया  

500 

छलफलको चरणमा रहेको   

28. लमु्म्िनी प्रदेश उिोग पररिंघ माफि त उिमम्शलता ववकाि तथा 
व्यविाय व्यस्थापन तार्लममा िहयोग 

 1500 कायिववर्ि र्नमािणको चरणमा रहेको ।   

29. रुपन्त्देही उिोगिंग माफि त रोिगार िूचना केन्त्र स्थापना र 
िंचालन िहयोग 

 1500 कायिववर्ि र्नमािणको चरणमा रहेको ।   

30. मझ्यौला तथा ठूला (पयिटन िमेत) उिोगको प्रशािन तथा 
व्यवस्थापन  

 1500 ऐन मस्यौदा पेश भएको 36 2.4 

31. पयिटन प्रशािन(पररयटकीय होटल ,ररिोटि, लि,ट्रभल तथा 
ट्रयावकङ एिेन्त्िी,गाइड ,यािम्फ्टङ आदी) 

 500 कायि िंचालन भइरहेको 104 20.80 

32. ठेवक एवं काष्ठिन्त्य भाडाकुडा, िाध्यवादन र उपहार िामाग्री 
िम्िन्त्िी तार्लम तथा प्रववर्ि िहयोग 

 2000 तार्लम िंचालन भएको ।  903 45.15 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य (रु. 
हिारमा) 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त(रु. हिारमा) 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट 
ििेटखचि 

% 

33. गणु उत्पादन उख ुक्रर्िङ एवं प्याकेम्िङका लार्ग तार्लम तथा 
प्रवविीमा िहयोग 

 2000 नवलपरािी कायिक्रम िंचालनको चरणमा रहेको 200 10 

34. स्लेट ढंगाको तयारी उपयोग िम्िन्त्िी िीप ववकाि तथा प्रवविीमा 
िहयोग 

 2000 
गलु्मी र रोल्पामा भैरहेको अन्त्य म्िल्लामा कायिक्रम िंचालनको 
चरणमा रहेको । 

600 30 

3५. 
ठुला उिमीिंग अन्त्तरक्रीया 

 300 िम्पन्त् न भइिकेको । 184 61.33 

36. 
गणुस्तरीय अफिेट मेम्शन िाझेदारीमा  खरीद(रोल्पा िमाचार) 

 
1000 

दोहोररएको ।   

37. िदुरीखोला दालचीनी उत्पादन िमहुलाइ प्राववर्िक िहयोग  1000 छलफलको चरणमा रहेको।   

38. िवहद,घाइते, वेपत्ता पररवार , दर्लत तथा मवहलाका लार्ग 
उिमम्शलता ववकाि कायिक्रम ििइ दाङ 

 2500 कायिक्रम िंचालन भइ रहेको । 
114
0 

45.60 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य (रु. 
हिारमा) 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त(रु. हिारमा) 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट 
ििेटखचि 

% 

39. 
लमु्म्िनी तथा स्वगिद्वारी क्षेरमा स्थानीय िमदुायको िहकारी वा 
िामवुहक कम्पनी माफि त स्थानीय हस्तकलामा आिाररत म्चनो 
(िोर्भर्नयर) उिोग स्थापना गनि िहयोग गने 

 10000 छलफलको चरणमा रहेको।   

40. चदुरीखोला दालचीनी उत्पादन िमहुलाइ प्राववर्िक िहयोग 
मल्लारानी गा.पा. १ 

 1000 दोहोररएको ।   

41. ववपन्न तथा मकु्त कमैया माम्झ कुमाल, चनुारा एवं लोपन्त्मखु 
र्िमान्त्तकतिहरुलाइ िीप मलुक तथा प्रवविी हस्तान्त्तरण तार्लम 

 3000 म्िल्लामा तार्लम  िंचालनमा आएको । 
137
0 

45.67 

42. उत्पाददत िस्तकुो गणुस्तर र लेवर्लङ िम्िन्त्िी तार्लम  र प्रवविी 
हस्तान्त्तरण 

 1200 कायिक्रम िंचालन भइ रहेको ।। 813 67.75 

43. िंचार्लत उिोगहरुको स्तर उन्नती तार्लम   3600 कायिक्रम िंचालन भइ रहेको ।। 
112
8 

31.33 

44. 

भगत िविम्ित िीप ववकाि प्रवदिन कायिक्रम (दर्लत लम्क्षत) 

 12000 म्िल्लामा िंचालनमा आएको । 
56.6
3 

47.19 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य (रु. 
हिारमा) 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त(रु. हिारमा) 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट 
ििेटखचि 

% 

45. 
म्िल्लास्तरमा लघ ुघरेल ुतथा िाना उिोगीहरुलाइ  प्रवविी 
हस्तान्त्तरण (आिरु्नक प्रवविी र्भत्र्याउने उिोगलाइ अनदुान िमेत)  

13000 

म्िल्लामा िंचालनमा आएको । २५३ 1.95 

46. अल्लो (दाङ, गलु्मी,  रोल्पा, प्यूठान,  रूकुम पूवि)  (प्याकेि)  4000 म्िल्लामा िंचालनमा आएको । 850 21.30 

47. खकुुरी र  परम्परागत कृवर्  औिार (दाङ, रोल्पा,  प्यूठान)(प्याकेि)  2500 कायिक्रम िंचालन भइ रहेको ।। 425 17 

48. ढाका, करुवा, पानि,  अदवुा र कााँिका  भााँडाकुडा (पाल्पा)  (प्याकेि  1500 कायिक्रम िंचालन भइ रहेको ।। 300 20 

49. वेतिााँि  िददिया   (प्याकेि)  1000 कायिक्रम िंचालनको चरणमा रहेको ।   

50. गनु्त्री, ढवकया र  थाकलिाट उत्पाददत  ििावट  िामाग्रीहरू  (प्याके
ि 

 1200 कायिक्रम िंचालन भइ रहेको । 358 29.83 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य (रु. 
हिारमा) 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त(रु. हिारमा) 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट 
ििेटखचि 

% 

51. कवफ (गलु्मी ,पाल्पा,अघािखााँची) प्याकेि  2000 कायिक्रम िंचालन भइ रहेको ।   

52. योिना तिुिमा  गोष्ठी (मन्त्रालय)  600 योिना तिुिमा हनुे   

53. 
चौमार्िक र िावर्िक  प्रगर्त िर्मक्षा  गोष्ठी  (र्नदेशनालय) 

 900 प्रथम चौमार्िक िर्मक्षा गोर्ष्ठी िम्पन्न । 371 41.22 

54. 
लघ ुघरेल ुतथा िाना  उद्योगहरुको  अनगुमन र्नरीक्षण  िहिीकरण र 

 प्रर्तवेदन  
2000 

अनगुमन र्नरीक्षण र्नरन्त्तर भइरहेको 504 25.20 

55. ववद्यमान  कायािलयको  िंरचनामा  रूपान्त्तरण र िेवा  प्रभावमा  प्रभाव
कारीता 

 2500 कायििन्त्चालनको चरणमा रहेको 0 0 

56. वाम्णज्य तथा  उद्योग िम्िन्त्िी  कानून, कायिवविी,   1500 कायिवविी तयार भएको 0 0 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य (रु. 
हिारमा) 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त(रु. हिारमा) 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट 
ििेटखचि 

% 

57. उद्यमी  मवहलाहरूिाँग  अन्त्तरम्िल्ला  अन्त्तरवक्रया  गोष्ठी  800 तयारको चरणमा रहेको 0 0 

58. ववर्भन्न ददवि  िमारोह प्याकेि  650 उद्योग ददवि िम्पन्त् न भएको 572 88 

59. भगत िविम्ित  उत्कृष्ट उद्यमी  िम्मान प्याकेि  100  0 0 

60. उद्यमीहरूलाई  व्यविायीक योिना  तयारी र ऋण  प्रार्प्त प्रकृया  िम्ि
न्त्िी िहिीकरण  कायिक्रम 

 1400 
उद्यमीहरूलाई  व्यविायीक योिना  तयारी र ऋण  प्रार्प्त प्रकृया  िम्ि
न्त्िी िहिीकरण  िन्त्चालन भइरहेको । 

604 43.14 

61. स्थानीय  उत्पादनमा आिाररत  कोिेली घर  िञ् चालनमा िहयोग  7200 म्िल्लािाट कायिक्रम िन्त्चालन भइरहेको । 
103
9 

४३.43 

62. 
उद्यम ववकाि कोर्  व्यवस्थापन (लघ,ु  घरेल ुतथा िाना  उद्योग) (प्या
केि)  20000 

उद्यम ववकाि कोर्को खातामा रकम ट्रान्त्िफर गरी म्िल्लामा 
अम्ख्तयारी प्रदान गररएको । 

200
00 

100 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य (रु. 
हिारमा) 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त(रु. हिारमा) 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट 
ििेटखचि 

% 

िम्मा 
185850 

 
483
51 

26.02 

 
 
 

(ख) वाम्णज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थपन तफि को कायिक्रम प्रगर्त 

(रु. हिारमा) 

क्र 

ि. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य (रु. हिारमा) 
 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त (रु. हिारमा) 
 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट ििेटखचि % 

१. 
खाद्यिस्तकुो गणस्तर मापन प्रयोगशाला भवन र्नमािण 

क्रमागत, रूपन्त्देही  
5000 

भवन र्नमािणको काम अम्न्त्तम 
चरणमा रहेको । 

2960 59.2 

२. 
खाद्य आपूती  केन्त्र  स्थापना,िंचालनमा  िहयोग(रु
कुम पवुि)  

10000 छलफलको चरणमा रहेको 
। 

0 0 

३ 
ििार र्नयमन  िम्वन्त्िी गनुािो  व्यवस्थापनका लार्ग 
हटलाइन ििालन 

 1000 
छलफलको चरणमा रहेको 
। 

0 0 
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क्र 

ि. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य (रु. हिारमा) 
 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त (रु. हिारमा) 
 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट ििेटखचि % 

४. 

उद्योग तथा वाम्णज्य 

 िम्िन्त्िी  िनचेतना  अर्भवृर्द्ी  कायिक्रम  (िलेुवटन,

 िोिर,  पम्पलेट, टेर्लर्भिन,  रेर्डयो,  परपर्रका आ
दद) 

 2400 
म्िल्लामा कायि िंचालनमा 
रहेको । 

32५ 13.54 

5. उद्योग तथा  वाम्णज्य मेला  प्रदशिनी  2200 
कायिक्रम िंचालन भइ  
रहेको । 

326 14.82 

6. 
ववद्यालय तथा  िमदुायस्तरमा  उपभोक्ता म्शक्षा  कायि
क्रम  ििालन गने 

 2100 
कायिक्रम िंचालन भइ  
रहेको । 

1030 50.2 

7. 
वाम्णज्य विार  अनगुमन (ििार, खाद्य  वस्त,ु और्िी 
तथा प्रयोगशाला,  एग्रोभेट,  पेट्रोलपम्प लगायत)  4500 

ििै म्िल्लामा कायि िंचालन 
भएको ।८९ पटक विार 
अनगुमन भै रु. 
४८५०६१मलु्य िरावरको 
अखाद्य िमान नष्ट गरर रु. 
६९६८०  िररवाना गररएको 

1074 23.9 

8. 
प्रदेशस्तरीय  आपरु्ति िंयन्त्र  ििालन तथा  व्यवस्था
पन 

 1500 
कायि तयारीको चरणमा 
रहेको । 

0 0 
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क्र 

ि. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य (रु. हिारमा) 
 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त (रु. हिारमा) 
 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट ििेटखचि % 

9. 
उद्योग तथा  वाम्णज्य फमििाँग   गणुस्तरीय वस्त ुर  िे
वा ववर्यक  कायिशाला  

600 म्िल्लामा कायि िंचालनमा 
भएको । 

277 46.2 

10. उद्योग तथा  वाम्णज्य फमिको  त्याङ्कहरुको  अपडेट  3000 र्नरन्त्तर भैरहेको । 1061 35.37 

11. 

नेपाल िरकारिाट  व्यवस्थापन हुाँदै  आएको स्थानीय 

 ब्यापार िम्िन्त्िी  वाम्णज्य  फमिहरुको प्रशािन 
तथा व्यवस्थापन 

 2500 
र्मर्त २०७८।१२।१ देम्ख 
िन्त्चालनमा आउन े

0 0 

12. 

स्थानीय तह िाँगको  िहकायिमा  म्िल्लाको कुनै एक 

 
दगुिम स्थानीय  तहमा िस्तो पिल  िंचालनमा िहयो
ग 

 10000 
कायिक्रम िंचालन गने 
चरणमा  रहेको । 

266 2.66 

13. उद्योग तथा  िाम्णज्य प्रशािन  4000 र्नरन्त्तर भैरहेको । 1349 33.72 

14. रुपन्त्देही उद्योग  िंघलाई िहायता  2500 

कायि ववर्ि र्नमािण गने 
ववर्यमा छलफल भइरहेको 
। 

0 0 

15. रुपन्त्देही  व्यापार िंघलाई  िहायता  2500 
कायि ववर्ि र्नमािण गने 
ववर्यमा छलफल भइरहेको  

0 0 
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क्र 

ि. कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य (रु. हिारमा) 
 

दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त (रु. हिारमा) 
 

पररमाण ििेट प्रगर्तको अवस्था ििेट ििेटखचि % 

16. िटुवल उद्योग  वाम्णज्य िंघलाई  िहायता  2500 
 कायि ववर्ि र्नमािण गने 
ववर्यमा छलफल भइरहेको  

0 0 

िम्मा 56250  8668 15.41 
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१२.१३  आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को दोस्रो चैमार्िक रािस्व िंकलनको वववरण अनमुानः 
(रु. हिारमा) 

क्र.िं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

1  

वाम्णज्य प्रशािन तफि  
 
 

 

33803  

२ उद्योग प्रशािन तफि   22349  
 

 

१२.१४  आर्थिक वर्ि २०७८/७९मा २०७८ दोस्रो चैमार्िक िम्म िम्पादन भएका महत्वपूणि 
कायिहरुः 
(क) महत्वपूणि कायिहरुको वववरण )िुंदागत रुपमा(  

 प्रदेश अन्त्ततिग र्नकायहरुिाट यि अवर्िमा लघ,ु घरेल ु तथा िाना उद्योग गरी िम्मा     
9966 वटा उद्योग दताि भएका र िो िाट 37766 िनामा रोिगारी शृ्रिना भएको, यि 
अवर्िमा अन्त्तरगत र्नकायहरुिाट 4416  वटा वाम्णज्य फमिहरु दताि भएका, 

 उद्यमी शृ्रिना तथा रोिगार अर्भवृवर्द् गनि र्िप मलुक तार्लम तथा प्रववर्ि हस्तान्त्तरणको 
कायिक्रम चर्लरहेको। 

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

 मन्त्रालय अन्त्तरगत उद्योग तथा वाम्णज्य प्रशािनिाट प्रदेश कोर्मा 5 करोड 61 लाख 52  
हिार िम्मा भएको। 

१२.१५  नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका िमस्या/कदठनाई(यदद भए) 
 नयााँ गठन भएको मन्त्रालयमा मन्त्रालय व्यवस्थापन तथा स्वीकृत दरिन्त्दी अनिुार कमिचारी 

पदपूर्ति हनु निकेको हुाँदा कायिक्रम कायिन्त्वयनमा केही िमस्या देम्खएको। 

१२.१६  मार्थ उल्लेम्खत िमस्या िमािानका लार्ग चाल्न ुपने कदम (प्रस्ताववत) 
 मन्त्रालय र मातहत र्नकायहरुको स्वीकृत अस्थायी िंरचना र दरिन्त्दी अनिुारको िनशम्क्त 

व्यवस्थापन हनु ुपने। 

१२.१७  अन्त्य/ववववि (दोस्रो चैमार्िक प्रर्तवेदनमा िमेट्न ेउपयकु्त देम्खएका अन्त्य कुनै वववरण)  
उद्यम ववकाि कोर् िन्त्चालन र्नयमावली अनिुार उद्यमीहरुका लार्ग व्याि अनदुान कायिक्रम माफि त 
हालिम्म ३ वर्ि िम्मको व्याि अनदुान प्राप्त गने गरी ९७ िना उद्यमीहरुले २० लाख िम्म किाि प्राप्त 
हनुे व्यवस्था रहेको।  
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पररछछेद-१३ 
काननु मवहला िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 

 

१३.१  पषृ्ठभरू्मः 
नेपालको िंवविानको िारा 56 ले िंम्घय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्र नेपालको मलु िंरचना िंघ, प्रदेश र 
स्थार्नय तह गरी र्तन तहको हनुे व्यवस्था गरेको छ।लमु्म्िनी प्रदेश िरकारको कायिववभािन र्नयमावली, 
2078 िमोम्िम यि मन्त्रालयको कायिके्षर मखु्यतया र्तनवटा तोवकएको छ।ििअनिुार कानून, मवहला 
िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक एवम भार्ा तथा िंस्कृती रहेका छन। 

१३.२  दीघिकालीन िोचः 
िनमखुी कानून, िामाम्िक कल्याण तथा प्रदेशवािीको िीवनस्तरमा आमलु पररवतिन। 

१३.३  उद्दशे्यः  
 प्रदेशका िनताको आकांक्षा िमोम्िम कानूनी िंरचना, न्त्याय अनभुतू गनि िक्ने प्रिन्त्ि र प्रदेश 

ििालनको लार्ग आवश्यक कानून र्नमािण गने, 

 प्रादेम्शक ऐन, अध्यादेश र्नयम र गठन आदेश िनाउने िन्त्दभिमा परामशि ददने, मस्यौदा िााँच गने, 

प्रदेशको लार्ग आवश्यक पने प्रादेम्शक तथा कानूनी वववादको िम्िन्त्िमा आवश्यक राय परामशि 
ददने, 

 मवहला िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररकलाई िामाम्िक िरुक्षा प्रदान गने, 

 प्रदेशका िााँस्कृर्तक िम्पदा तथा भावर्क िम्पतीको िंरक्षण गने। 

१३.४  रणनीर्तहरुः 
 िंम्घय िरकार प्रदेश िरकार स्थानीय तह र अन्त्य िरोकारवालाहरुको िहयोग िमन्त्वय र 

िहकायिमा कानूनी िचेतना िम्वन्त्िी कायिक्रमहरु िंचालन गने, 

 िहयोगापेक्षी वगिहरुको लार्ग अल्पकार्लन तथा दीघिकार्लन आश्रयस्थलहरुको र्नमािण तथा 
िंचालन गरी पाररवाररक पनुर्मिलन गराउने, 

 प्रदेशका भार्ा िंस्कृर्त तथा िार्मिक िम्पदाहरुको अर्भलेम्खकरण, प्रचारप्रिार गरी र्तर्नहरुको 
िंरक्षण तथा िम्िर्द्िन गने, 

 मवहलाहरुको िीवनस्तरमा ििुार ल्याउने तथा र्नणिय प्रवक्रयामा िहभागी गराउन र्िप ववकाि 
तथा आयआििनमा िोड ददई ववर्भन्न वकर्िमका ववभेदिाट मकु्त गराउने, 

 िालिार्लकाहरुको अर्िकार प्रत्याभतू गराउने खालका कायिक्रम िंचालन गरी र्नणिय प्रवक्रयामा 
उनीहरुको िवक्रय िहभार्गताको िरु्नितता गराउन।े 
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१३.५  कायिक्षरेः 
 नेपालको िंवविान िमोम्िम प्रदेशको अर्िकार अन्त्तगितको कानून र्नमािण गने, 

 प्रदेश मम्न्त्रपररर्दमा पेश हनुे वविेयक तिुिमा र प्रमाम्णकरण, र्नयम आदेश तिुिमा तथा स्वीकृती 
प्रदान गने, 

 ववर्भन्न ववर्यका कानून र्नमािण िम्िन्त्िी वववादको ववर्यमा राय परामशि उपलब्ि गराउने, 

 स्थार्नय तहका कमिचारी र कायािलयको व्यवस्था िम्िम्न्त्ि कानून तिुिमा तथा प्रमाणीकरण 

 पाररवाररक मार्मला िम्िन्त्िी नीर्त, कानून, मापदण्ड तिुिमा कायिन्त्यवन र र्नयमन, 

 मवहला हक िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त कानून मापदण्ड तथा योिना तिुिमा एवं कायिन्त्वयन र 
र्नयमन, 

 लैंर्गकवहंिा, मानव िेचववखन तथा ओिारपिार िम्िन्त्िी नीर्त तथा कायियोिना तिुिमा र 
कायिन्त्वयन, 

 मवहला शिम्क्तकरण लैंर्गक िमानता िम्िन्त्िी अध्यायन अनिुन्त्िान, लैर्गक उत्तरदावय ििेट र 
लैंर्गक पररक्षण, 

 िालिार्लकाको हकवहत िंरक्षण िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून मापदण्ड तथा योिना तिुिमा, 
कायिन्त्वयन र र्नयमन, िालमैरी शािवकय प्रवन्त्ि र िेवा प्रवाह, िाल उद्दार कोर् व्यवस्थापन र 
िाल ििुार र पनुस्थािपना, 

 प्रदेश स्तरमा िेष्ठ नागररक अपाङ्गता भएका व्यम्क्त, अशक्त, िालिार्लका र मवहला िम्िन्त्िी 
कायिहरुको अनगुमन तथा मूल्यांकन, 

 िमाि कल्याण िंघ िंस्था िम्िन्त्िी कायिहरुको अनगुमन तथा मूल्यांकन, 

 िामाम्िक िरुक्षा िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त कानून तथा मापदण्डको र्नमािण तथा कायिन्त्वयन, कोर् 
व्यवस्थापन, र्नयमन, रावष्ट्रय तथा प्रादेम्शक र्नकाय तथा िंघ िस्था िंग िम्पकि  िमन्त्वय र 
िहकायि, 

 भार्ा, र्लवप, िंस्कृर्त, लर्लतकला र िमिको िंरक्षण र प्रयोग िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून, 

मापदण्ड तथा योिना तिुिमा कायिन्त्वयन र र्नयमन, 

 ऐर्तहार्िक, िार्मिक, िांस्कृर्तक एवं कला र वास्त ुदृवष्टकोणले महत्व िोकेका प्रदेशस्तरका दरवार 
हरुको िंरक्षण िंभार तथा व्यवस्थापन, 

 प्रदेशस्तरका िंग्रहालयहरुको स्थापना, ििालन तथा व्यवस्थापन, 
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 प्रदेश स्तरका परुाताम्त्वक स्थल, ऐर्तहार्िक र िार्मिक िास्कृर्तक िम्पदाहरु, प्राम्चन स्मारकहरु, 

िंग्रहालय, िांस्कृर्तक िरोहर िम्िन्त्िी नीर्त कानून मापदण्ड तथा योिना तिुिमा र िम्पदाहरुको 
ममित िंभार, अध्यायन अनिुन्त्िान उत्खनन तथा पनुर्निमािण, 

 िमि परम्परा अनिुार चर्ल आएका ववर्भन्न िारा तथा पविहरुको िंचालन र व्यवस्थापन। 

 

१३.६  कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरुः 
 मलुकुी देवानी िंवहता 2074 

 मलुकुी अपराि िंवहता ऐन 2074 

 मलुकुी फौिदारी कायिववर्ि िंवहता 2074 

 िंग्रहालय िवलीकरण अनदुान र्नदेम्शका, 2075 

 84 वर्ि उमेर पगेुका ज्येष्ठ नागररकलाई घरमै स्वास््य िेवा पयुािउन ेर्नदेम्शका 2075 

 मवहला िालिार्लका तथा िमाि कल्याण क्षेरमा काम गने िंस्थालाई ददइने अनदुान िम्िन्त्िी 
कायिववर्ि 2075 

 िालिार्लका िम्िन्त्िी ऐन 2076 

 अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरको लार्ग िमदुायमा आिाररत पनुस्थािपना कायिक्रम िंचालन कायिववर्ि 
2077 

 प्रदेश म्शशसु्याहार केन्त्र स्थापना र िंचालन  कायि ववर्ि 2077 

 ऐर्तहार्िक िार्मिक िांस्कृर्तक तथा परुाताम्त्वक महत्वका स्थलहरुको ममित िंभार तथा 
पनुर्निमािण कायिका लार्ग आर्थिक िहयोग िम्िन्त्िी र्नदेम्शका 2075 
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१३.७  िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्त वववरणः 
तार्लकानं: दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था(मातहत कायािलय िमेत) 

कानून, मवहला, िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 
क्र.
िं. 

पद तह िेवा 
िमूह/उपि

मूह 

स्वीकृत 
दरिन्त्दी िंख्या 

पदपूर्ति 
िंख्या 

ररक्त पद 
िंख्या 

कैवफयत 

1.  िम्चव  न्त्याय कानून 1 1 - 
थप 
म्िम्मेवारी 

2.  उपिम्चव नवौ/दशौ म्शक्षा परुातत्व 1 - 1  

3.  उपिम्चव नवौ/दशौ न्त्याय कानून 1 1 -  

4.  उपिम्चव नवौ/दशौ ववववि - 1 1 -  

5.  
अर्िकृत िातौ/आठौ प्रशािन िा.प्र. 1 1 - कामकाि 

6.  अर्िकृत िातौ/आठौ म्शक्षा परुातत्व 2 - 2  

7.  
लेखा अर्िकृत िातौ/आठौ प्रशािन लेखा 1 - 1  

8.  कानून अर्िकृत िातौ/आठौ न्त्याय कानून 5 2 3 
1 थप 
म्िम्मेवारी 

9.  
अर्िकृत िातौ/आठौ ववववि - 2 1 1  

10.  

आवकि टेक्ट 
इम्न्त्िर्नयर 

िातौ/आठौ इम्न्त्ि. 
र्िर्भल/वव.
एण्ड आवकि . 

1 - 1  

11.  
अर्िकृत/िहायक पााँचौ/छैटौ ववववि - 2 2 -  

12.  

कम्प्यटुर 
अपरेटर/अर्िकृत 

पााँचौ/छैटौ ववववि - 3 1 2  

13.  
िहायक/अर्िकृत पााँचौ/छैटौ प्रशािन िा.प्र. 4 1 3  

14.  िहायक/अर्िकृत पााँचौ/छैटौ म्शक्षा परुातत्व 2 1 1  

15.  िहायक चौथो प्रशािन लेखा 1 1 - 
थप 
म्िम्मेवारी 

16.  का.ि. ववहीन प्रशािन िा.प्र. 5 4 1  

17.  ह.ि.चा. ववहीन ईम्न्त्ि. ि.मे. 4 1 3  

 िम्मा    37 18 19  
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पाल्पा दरवार िंग्राहालय, पाल्पा 
क्र.
ि. 

पद िेवा िमूह शे्रणी/तह 
कूल दरवन्त्दी 

िंख्या 
पदपूर्ति 
िंख्या 

ररक्त 
कैवफयत 

1.  
िंग्रहालय प्रमखु म्शक्षा परुातत्व रा.प.तरृ्तय 1    1    - र्डर्भिन वन कायािलय 

प्रमखु/ दोहोरो 
म्िम्मेवारी 

2. २ 
पथ प्रदशक/ रा 
प अन प्रथम 

म्शक्षा परुातत्व रा प अन 
प्रथम 

1 - 1  

3.  
ग्यालरी िहायक म्शक्षा परुातत्व रा.प.अनं 

दद्वतीय 
1 - 1  

4.  

िह लेखापाल प्रशािन लेखा रा.प.अनं 
दद्वतीय 

1 1 - नावप कायािलय 
पाल्पामा 

कायिरत/दोहोरो 
म्िम्मेवारी 

5.  
खररदार प्रशािन िा.प्रशािन रा.प.अनं 

दद्वतीय 
1 - 1  

6 का ि शे्रम्णवववह
न  

शे्रणीवववहन 2 2 - करार 

 िम्मा    7 4  3 

१३.८  तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरणः 
 िंग्राहालय, परुाताम्त्वक, िााँस्कृर्तक तथा िार्मिक स्थल (र्नमािण तथा िंरक्षण) कायिववर्ि, २०७८ 

 ऐर्तहार्िक र परुाताम्त्वक िम्पदा (िंरक्षण तथा ममित िंभार) तथा िंग्रहालय (व्यवस्थापन तथा 
िंरक्षण) कायिववर्ि, २०७८ 

१३.९  आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा ववर्नयोम्ित ििेट तथा दोस्रो चैमार्िक ववत्तीय प्रगर्तः 
          (रु. हिारमा) 

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट २०७८ फागनु िम्मको खचि प्रर्तशत 

चाल ु २५९१४८ 8559 3.3 % 

पुाँिीगत 417750 1134 0.3% 

िम्मा 676898 9693 1.4% 
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१३.१०  आर्थिक वर्ि 207८/07९को दोस्रो चैमार्िक मिान्त्त िम्म मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको वववरणः 
                                                                                 (रु. हिारमा) 
क्र.िं. श्रोत प्राप् त रकम खचि रकम 

 

१ 
नेपाल िरकार िमानीकरण अनदुान 100000 0 

 

२ 

नेपाल िरकार िशति अनदुान   

३ नेपाल िरकार िमपूरक अनदुान   
 

४ 

नेपाल िरकार र्िशेर् अनदुान   

 

५ 

प्रदेश िरकार (रािश्व वााँडफााँड िमेत)  576898 9693 

 

१३.११  नीर्त तथा कायिक्रमको फागनुमिान्त्तको प्रगर्त वववरणः 
नीर्त तथा कायिक्रमको िुाँदा नं.  

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

४९ 

लैवङ्गक वहंिा प्रभाववतहरुको लार्ग दीघिकार्लन पनुस्थािपना गहृ 
र्नमािण, दाङ 

दाङको घोराही उपमहानगर वडा नं १७ मा 
िग्गाप्राप्तीको लार्ग प्रकृया अगार्ड िढेको,DPR र्नमािण 
भईनेपाल िरकार र प्रदेश िरकारको िहमतीमा ADB 
िाट र्नमािण गनेगरी िंभाव्यता अध्ययन भई आयोिना 
स्वीकृती र िंझौताका लार्ग पूवितयारीको कायि िंघ िाट 
भईरहेको ।  

५० एकल मवहला,मवहला,दर्लत तथा अर्त ववपन्न मवहला  

 अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरु लगायतको िीप ववकाि तार्लम तार्लम ििालन िम्िन्त्िी कायिर्िर्ि र्नमािणको कायि 
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नीर्त तथा कायिक्रमको िुाँदा नं.  

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

अम्न्त्तम चरणमा पगेुको ।  

५० छुवाछुत र्िरुर्द् िचेतना कायिक्रम ििालन भई निकेको 
५१ प्रदेश स्तरीय िाल िंरक्षण गहृ र्नमािण (िहवुर्ीय/भवन र्नमािण)- 

कवपलवस्त ु

िग्गा प्राप्तीको लार्ग िाणगङ्गा- ७ मोर्तपरु कवपलवस्तमुा 
िग्गाप्राप्तीको लार्ग प्रकृया अगार्ड िढेको,DPR र्नमािण 
भईिकेको 

५१ िडक िालिार्लकाहरुको उर्द्ारको लार्ग िंघिस्थाहरुलाई अनदुान 
कायिक्रम ििालन भई निकेको 

 12 म्िल्ला िमदुायमा आिाररत पनुस्थािपना कायिक्रम (CBR) 
१२ म्िल्लास्तरमा CBR कायिक्रम िंचालन गने 
िंस्थाहरुिंग िंझौता भएको 

५२ प्रदेश स्तरीय र्नकायका लैवङ्गक िम्पकि  व्यम्क्तको क्षमता  अर्भवृवर्द् तार्लम 
लैवङ्गक िम्पकि  व्यम्क्तको िूची तयार भई तार्लम 
ििालनका लार्ग आवश्यक तयारी भईरहेको । 

५३ िहयोगापेक्षी िडकमानव मकु्त प्रदेशर्नमािण कायिक्रम त्याङ्क िंकलन भइरहेको 
५४  पूवि स्वीकृत कायिक्रम तथा ििेट पर्छ कावटएको 
139 प्रर्िर्द् िार्मिक, िााँस्कृर्तक, ऐर्तहार्िक, परुाताम्त्त्वक तथा िैववक 

वववविता िंरक्षण तथा र्नमािण 

249 उपभोक्ता िर्मर्त तथा लाभग्रागी िमदुायहरुिंग   
िंझौता भइ कायिन्त्वयन भइरहेको 

144 िावहत्य, कला, िंस्कृर्त तथा िांस्कृर्तक िम्पदाको िंरक्षण, िम्िर्द्िन 
र ववकाि 

प्रादेम्शक िावहत्यकला ववदे्ययक र गठन आदेश र्नमािण 
भइिकेको एकेडेमी स्थापनाको चरणमा रहेको। 

145 

थारु िंस्कृर्तको िंरक्षण र ववकाि 

थारु िंस्कृर्त िंरक्षण िम्िम्न्त्ि िवै योिनाहरु 
कायिन्त्वयनको लार्ग उपभोक्ता िर्मर्त तथा लाभ ग्राही 
िमदुायिंग िंझौता िम्पन्न भइ कायिन्त्वयनको  

चरणमा रहेको 
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१३.१२  ििेट वक्तव्यको दोस्रो चैमार्िक प्रगर्त वववरणः 

ि. व.कोिुाँदा नं. 
 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

24 कोर्भड 19 तथा घरेल ुवहंिा ववरुर्द्को मवहला िचेताना कायिक्रम 6 वटा िचेतना कायिक्रम िम्पन्न भएको 
25 िेष्ठ नागररक ग्राम र्नमािण लागत इवष्ट्रमेट तयार हुाँदै 

71 िीपमलुक कायिक्रम कायिववर्िको मस्यौदा अम्न्त्तम चरणमा पगुेको 
39 प्रदेशर्भरका ऐर्तहार्िक गढी कोट दरवार तथा मम्न्त्दरहरुको िंरक्षण िझौता िम्पन्न भइ कायिन्त्वयनको चरणमा रहेको 

72 भार्ा कला िावहत्यको िंरक्षण र प्रवर्द्िन 
ववदे्ययक र गठन आदेश र्नमािण भएको र प्रर्तष्ठानको स्थापनाको चरणमा 
रहेको। 

73 
पाल्पा दरवार िंग्रहालय तथा अन्त्य दरवार िंग्रहालयहरुको ममित ििुार 
स्तरोन्नती 

कायिन्त्वयन भइरहेको। 

१३.१३  आ.व.२०७८/०७९को स्वीकृत कायिक्रमको दोश्रो चौमार्िक िम्मको प्रगती र अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुानः     
(रु.हिारमा) 

क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य फागनु िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण % ििेट 
ििेटखचि 

% 
पररमाण 

पररमाण 
% 

ििेट ििेटखचि % 

१ 
कोर्भड १९ तथा घरेल ु
वहंिा र्िरुर्द् मवहला 
िचेतना कायिक्रम 

२४ २४०० 6 25 550 23 12 50 1000 41.7 

1. २ 
 

ददविीय कायिक्रम तथा 
अर्भयान कायिक्रम  

13०० 2  208 16 
  

500 38.5 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य फागनु िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण % ििेट 
ििेटखचि 

% 
पररमाण 

पररमाण 
% 

ििेट ििेटखचि % 

2. ३ 
िूचना तथा ििार 
प्रदेशस्तर 

 १०००   १००    300 30 

3. 1 

िार्मिक िांकृर्तक 
िामाम्िक तथा परुाताम्त्वक 
िम्पदाहरुको िंरक्षण र 
प्रवर्द्िन तथा ममित िम्भार 

 80000       75000 93.75 

4. 2 

 

िार्मिक तथा िांस्कृर्तक 
महत्वका क्षेरहरुको 
िंरक्षण एव प्रविर्द्न 

1 20000       10000 50 

5. 3 

प्रदेशर्भरका ऐर्तहार्िक 
गढी कोट तथा 
दरवारहरुको प्रविर्द्िन तथा 
ममित िंभार 

 20000       10000 50 

6. 4 िंग्रहालयहरुको स्थापना 
तथ स्तरोन्नती 

 14000       
10000 

 
71.42 

7. 5 
प्रदेशस्तररय िांस्कृर्तक 
िंग्रहालयको 
DPR िवहतको र्नमािण 

 10000       8000 80 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य फागनु िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण % ििेट 
ििेटखचि 

% 
पररमाण 

पररमाण 
% 

ििेट ििेटखचि % 

8. 6 
पाल्पा दरवार िंग्रहालयको 
ममित िंभार तथा 
िंरचनात्मक र्नमािण 

1 10000       10000 100 

9. 7 प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठानको 
स्थापना र िंचालन 

1 3000       3000 100 

10. 8 

चङु्गवाङ लाखर िांस्कृर्तक 
िंग्रहालय 

मास्टर प्लान तथा 
र्डवपआर र्नमािण 

1 5000       5000 100 

11. 9 थारु िांस्कृर्तक िंग्रहालय 
चखौरा दाङ्ग 

1 6000       6000 100 

12 
िार्मिक तथा परुाताम्त्तक 
िंम्पदाहरुको ममित िंभार 
िंरक्षण 

 210150       200000 95.17 

13 
 12 म्िल्ला िमदुायमा 
आिाररत पनुस्थािपना 
कायिक्रम (CBR) 

12 3000     12 100 3000 100 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य फागनु िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण % ििेट 
ििेटखचि 

% 
पररमाण 

पररमाण 
% 

ििेट ििेटखचि % 

14 

थारु िंस्कृर्त िंरक्षण 
केन्त्र दाङ्ग मवहला उद्यर्म 
तार्लम तथा िामाग्री 
तलु्िीपरु दाङ्ग 

1 5000       5000 100 

15 

थारु िंस्कृर्त िंथारक्षण 
केन्त्र दाङ्ग परम्परागत 
माटोको भाडो र्नमािण 
तार्लम दंर्गशरण चखौरा   
दाङ्ग 

 1000       1000 100 

16 

मवहला परकारहरुलाइ 
लैंर्गक मैर्र िमाचार 
िंप्ररे्ण िम्िन्त्िी क्षमता 
अर्भिरृ्द्ी तार्लम 

 500       500 100 

17 मवहला उद्यर्म प्रिििन 
कायिक्रम 

 2000       500 25 

18 
प्रदेश तथा म्िल्लास्तररय 
लैर्गक िम्पकि  
व्यम्क्तहरुको चौ िैठक 

 1500   150    500 33.33 

19 
दर्लत शिम्क्तकरण 
र्िलाइ/कटाइ कपल ु
िेिन कवपलवस्त ु

 500       500 100 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य फागनु िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण % ििेट 
ििेटखचि 

% 
पररमाण 

पररमाण 
% 

ििेट ििेटखचि % 

20 

वकशोरीहरुको  आत्मरक्षा 
तार्लमको लार्ग खेलकुद 
िामाग्री ववतरण तेकान्त्दो 
िंघ गलु्मी 

 500       500 100 

21 

थारु िामदुावयक ववकाि 
मन्त्चलाई मवहला 
िशम्क्तकरण  
ठाकुरिािा/1 

 1000       1000 100 

22 

स्थार्नय मवहलाहरुिंगको 
िहकारीमा कोर्भड-19 र 
घरेल ु वहंिा ववरुर्द् मवहला 
िचेतना कायिक्रम 

 10000       5000 50 

23 

लैर्गक वहिा घरेल ु वहंिा 
प्रभाववत मवहलाहरुका 
लार्ग म्िल्लास्तररय िेवा 
केन्त्रलाई िंचालन अनदुान 

 1000       1000 100 

24 
प्रादेम्शक िाल क्लि 
िििालको चौमार्िक 
िैठक 

 400       200 50 

25 आपतकार्लन िाल उर्द्ार 
िहायता 

 2400       1000 41.67 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य फागनु िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण % ििेट 
ििेटखचि 

% 
पररमाण 

पररमाण 
% 

ििेट ििेटखचि % 

26 
कोर्भड िाट अर्भभावक 
गमुाएका ववपन्न 
िालिार्लका लार्ग िहयोग 

 5000       5000 100 

27 
अपांगता भएका 
व्यम्क्तहरुको लार्ग 
िहायता िामाग्री ववतरण 

 7500       5000 66.67 

28 िरृ्द्ा आश्रम लाई चाल ु
अनदुान 

 1000       1000 100 

29 

अपांगता भएका 
व्यम्क्तहरुको कायिक्रम 
स्चालनका लार्ग िस्थागत 
अनदुा 

 5000       5000 100 

30 

अपांगता िहायता 
िामार्ग्रहरु र्नशलु्क 
ववतरणका लार्ग चाल ु
अनदुान आशा अपांग केन्त्र 
गलु्मी र िाके (डेक) 

 1000       1000 100 

31 

िंरम्क्षत क्षेरका मवहला 
िालिार्लका अपांग 
व्यम्क्तहरुका लार्ग 
िहायता कायिक्रम 

 1200       1000 83.33 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य फागनु िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्तिम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण % ििेट 
ििेटखचि 

% 
पररमाण 

पररमाण 
% 

ििेट ििेटखचि % 

32 

िौवर्द्क अपांगता 
अर्भभावक िंघ गमु्ल्मलाई 
भवन र्नमािण पूाँम्िगत 
अनदुान 

 2500       2500 100 
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१३.१४  आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को  ववर्नयोम्ित ििेट तथा फागनुिम्मको ववम्त्तय प्रगती र 079 अिारिम्मको अनमुार्नत खचिः 
(रु. हिारमा) 

 

ििेट म्शर्िक ववर्नयोम्ित विेट वावर्िक खचि प्रर्तशत अिारिम्मको  अनमुान 

चाल ु 259148 215000 83 200000 

पूाँम्िगत 417750 330000 79 328800 

िंम्चत कोर्     

िम्मा 676898 545000  530000 
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१३.१५  ववकाि आयोिना तथा कायिक्रमिाट र्िम्िित रोिगारीको वववरणः 
हालिम्म ववकाि आयोिनाहरु कररि 250 िंग िंझौता िम्पन्न भइ कायि िम्पादन भइरहेकोले छोटो 
अवर्िको रोिगारी र्िििना भएको। 

१३.१६  िमस्या र चनुौर्तहरुः 
 कायिक्रम िंचालनको लार्ग कायििंचालन स्तरमा कायािलय नभएको, 
 स्वीकृत दरवन्त्दी अनिुार कमिचारीको पदपूर्ति नभएको, 
 मन्त्रालयको भौर्तक व्यवस्थापनमा वढलाई हदुााँ कायिक्रम कायािन्त्वयनमा अलमल भएको, 
 नयााँ मन्त्रालय भएकोले कायििूचारु गनि वढलाई भएको। 

१३.१७  मार्थ उल्लेम्खत िमस्या िमािानका लार्ग चाल्न ुपने कदम (प्रस्ताववत) 
 म्िल्लास्तर स्तरमा कायािलयि स्थापना गनुिपने, 
 म्िल्ला म्स्थत अन्त्य कायािलयहरुलाई कायिक्रम िंचालन को लार्ग कायिक्रम तथा विेट 

स्थानान्त्तरण गनुिपने, 
 स्वीकृर्त दरवन्त्दी अनिुार कमिचारी पदपूतीको व्यवस्था हनुपुने। 

 

१३.१८  अन्त्य /ववववि प्रर्तवेदनमा िमेटन ेउपयकु्त कुनै वववरणः 
 

१३.१९  र्नष्कशिः 
मन्त्रालय नयााँ स्थापना भएिंगै यिको कायिके्षर ववस्ततृ भएको कायिििालन स्तरमा कायािलय नभएकोले 
योिना कायािन्त्यन गनिको लार्ग कदठनाइ भएको र मन्त्रालयमा पर्न िनशम्क्तको अप्रयाप्ता रहेकोले ववर्तय 
प्रगती न्त्यून हनु पगेुको छ। 
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पररछछेद-१४ 
कृवर्, खाद्य प्रववर्ि तथा भरू्म व्यवस्था मन्त्रालय 

१४.१    पषृ्ठभरू्मः 
कृवर्को व्यविावयकरण माफि त िमग्र प्रदेशको ववकाि गने मान्त्यतालाई आत्मिात गदै लमु्म्िनी प्रदेश, 

िटुवलमा कृवर्, खाद्य प्रववर्ि तथा भरू्म व्यवस्था मन्त्रालयको स्थापना वव.िं. २०७४ िाल फाल्गणु 
मवहनामा भएको हो। “िमरृ्द् लमु्म्िनी, आत्मर्नभिर प्रदेश” िनाउन े आकांक्षालाई अवङ्गकार गदै यि 
मन्त्रालयले कृवर्, पशपुालन, मत्स्य, भरू्म के्षरको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन, ववकाि तथा प्रवर्द्िनको अर्भभारा 
र्लएको छ। 

१४.२    दीघिकार्लन िोंचः 
प्रदेशको िमग्र कृवर् के्षरको ववकाि तथा भ-ूउपयोग नीर्तलाई आत्मिात गदै कृवर् एवं पशपुन्त्छीिन्त्य 
उत्पादन/उत्पादकत्वको ददगो वृवर्द्, याम्न्त्रकीकरण, व्याविावयकीकरण, ििारीकरण, ववववर्िकरण र 
आिरु्नकीकरणका माध्यमिाट तलुनात्मक लाभ र प्रर्तस्पिाित्मक अवस्थाको ििृना गरी यि के्षरको 
रुपान्त्तरण गदै खाद्य तथा पोर्ण िरुक्षाको िरु्नम्ितता र रोिगारीको अविर ििृना गने। 

१४.३    लक्ष्यः 
भरू्मको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन र भ-ूउपयोगका माध्यमिाट कृवर् के्षरिाँग िम्िम्न्त्ित िरोकारवालाहरु 
पररचालन गरी प्रदेशको कृवर् एवं पशपुन्त्छीिन्त्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृवर्द् गरी स्वछछ, स्वस्थ र 
गणुस्तरीय खाद्य वस्तकुो आपूर्तिमा आत्मर्नभिरता हार्िल गरी यि क्षेरको उत्पादनलाई र्नयाितयोग्य 
अवस्थामा परु् याउने। 

१४.४    उद्दशे्य 
 कृवर् उत्पादन, उद्यम प्रवर्द्िनका लार्ग प्रववर्ि र प्राववर्िक िेवाको व्यविावयक क्षमतामा ववकाि र 

िेवा प्रवाहमा ववस्तार गरी प्रदेशको ददगो र िमतामूलक आर्थिक िामाम्िक रुपान्त्तरणमा योगदान 
पयुािउन,े 

 कृवर् के्षरमा गणुस्तरीय उत्पादन िामाग्री र आिरु्नक प्रववर्िको प्रयोग गदै प्रर्तष्पिाित्मक क्षमता 
हार्िल गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवृवर्द् गनुिका िाथै कृवर्िन्त्य उद्योगलाई प्रवद्विन गने, 

 पशपुन्त्छी तथा मत्स्यपालनमा प्रववर्िको प्रयोगलाई प्रोत्िाहन गदै व्यविावयक, प्रर्तस्पिी एवं स्वछछ, 

स्वस्थ पशपुन्त्छी उत्पादनको िरु्नम्ितता एवं पशपुन्त्छीिन्त्य उत्पादनमा आत्मर्नभिरता हार्िल गरी 
यि के्षरलाई आय आििनका िाथै रोिगारीको माध्यमका रुपमा ववकाि गने, 

 भरू्मको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन, वगीकरण र िममु्चत उपयोग, िंरक्षण र ददगो व्यवस्थापन गरी 
चक्लािन्त्दी माफि त व्यविावयक कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्व वृवर्द्मा टेवा पयुािरउन।े 
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१४.५    कायिक्षरेः 
प्रदेश िरकार )कायि ववभािन (र्नयमावली , 2078 िमोम्िम यि मन्त्रालयको कायि म्िम्मेवारीहरू देहाय 
िमोम्िम रहेका छन:्- 

 कृवर्, कृवर् उत्पादन, कृवर् औद्योर्गकरण िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड, कायिववर्ि, 

र्नदेम्शका र्नमािण एवं यििाँग िम्िम्न्त्ित योिना तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन गने, 
 पशपुन्त्छी िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड, र्नदेम्शका कायिववर्ि र्नमािण गने, 
 स्वस्थ एवं व्याविावयक पशपुन्त्छी उत्पादनका लार्ग रोग र्नयन्त्रण र नश्ल ििुार, ििार ववकाि 

तथा ववस्तार, अध्ययन अनिुन्त्िान, तार्लम एवं क्षमता ववकाि िम्िन्त्िी कायि गने गराउने, 
 प्रादेम्शक खाद्य िरुक्षा एवं पोर्ण अर्िकार, खाद्य िम्प्रभतुा र खाद्य गणुस्तर र्निािरण िम्िन्त्िी 

कायि गने गराउने, 
 भरू्म व्यवस्थापन, भरू्म प्रशािन र िग्गा नापिााँच, भरू्मििुार, भ-ूउपयोग, गठुी तथा गठुी िग्गा 

व्यवस्थापन, भरू्मवहन िकुुम्िािी, दर्लत आदद वगिको ििोिाि, म्िववकोपाििन, र पनुःस्थापना, 
िरकारी िग्गा भाडामा ददने, िरुक्षीत ििोिाि िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त काननु तथा मापदण्डको 
तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन िम्िन्त्िी कायि गने गराउन।े 

१४.६    काननुी तथा नीर्तगत व्यवस्थाः 
 प्रदेश िरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र िंवविान अनरुुपको कायि ववस्तरृ्तकरण अनिुारको 

कायििम्पादन गनि स्थापना कालदेम्ख हालिम्ममा िीउ वविन ऐन 207५, दाना पदाथि ऐन, 
207५, पश ुस्वास््य तथा पश ुिेवा ऐन, 2075, पश ुविशाला तथा माि ुिााँच ऐन, 2075,  
मल ऐन, 2075 स्वीकृत भइिकेकोमा िीउ वविन र्नयमावली, 2078, दाना पदाथि 
र्नयमावली, 2078, पश ु विशाला तथा माि ु िााँच र्नयमावली, 2078, पश ु स्वास््य 
र्नयमावली, 2078, भ ूउपयोग ब्यवस्था िम्िन्त्िी मापदण्ड र भ ूउपयोग ऐन, 2078,  पन्त्छी 
नीर्त, २०७८ लमु्म्िनी प्रदेश खाद्य पररर्द् गठन र ििालन िम्िन्त्िी कायिववर्ि, २०७8,  कृवर् 
व्यविाय प्रवर्द्िन, २०७८ वविेयकका िाथै आवश्यक कायिववर्ि तथा र्नदेम्शकाहरु लगायतका 
काननुी आिारहरुको ववकाि गररएको छ।िीवनाशक ववर्ादी र्नयमन गनि िनकेो वविेयक, 
2078 प्रदेश िंिद िम्चवालयमा दताि भएको छ। 

१४.७    िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्त वववरणः 

क्र.िं. कायिलयको नाम कुल दरिन्त्दी 
कायिरत क. 

िंख्या 
िम्मा ररक्त 

1 कृवर्, खाद्य प्रववर्ि तथा भरू्म व्यवस्था मन्त्रालय ७1 29 42 

२ कृवर् ववकाि र्नदेशनालय ३८ 18 20 

3 पशपुन्त्छी तथा मत्स्य ववकाि र्नदेशनालय २४ 16 8 

4 कृवर् ज्ञान केन्त्र गलु्मी 15 8 7 

५ कृवर् ज्ञान केन्त्र अघािखााँची 15 11 4 
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क्र.िं. कायिलयको नाम कुल दरिन्त्दी 
कायिरत क. 

िंख्या 
िम्मा ररक्त 

6 कृवर् ज्ञान केन्त्र  दाङ्ग 16 12 4 

7 कृवर् ज्ञान केन्त्र रोल्पा 15 11 4 

८ कृवर् ज्ञान केन्त्र पाल्पा 15 7 8 

9 कृवर् ज्ञान केन्त्र नवलपरािी 17 15 2 

10 कृवर् ज्ञान केन्त्र िााँके 17 13 4 

११ कृवर् ज्ञान केन्त्र कवपलवस्त ु 16 16 0 

12 कृवर् ज्ञान केन्त्र रुपन्त्देही 9 4 5 
13 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुिेवा ववज्ञ केन्त्र रोल्पा 10 6 4 

14 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुिेवा ववज्ञ केन्त्र पाल्पा 12 9 3 

१5 

भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुिेवा ववज्ञ केन्त्र 
कवपलवस्त ु 15 7 8 

16 

भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुिेवा ववज्ञ केन्त्र 
रुपन्त्देही 15 10 5 

17 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुिेवा ववज्ञ केन्त्र दाङ्ग 14 10 4 

१8 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुिेवा ववज्ञ केन्त्र िााँके 14 8 6 

19 भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुिेवा ववज्ञ केन्त्र गलु्मी 10 4 6 

20 
भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुिेवा ववज्ञ केन्त्र 
अघािखााँची 10 4 6 

21 
भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुिेवा ववज्ञ केन्त्र 
नवलपरािी 10 4 6 

22 

कृवर् व्यविाय प्रवर्द्िन िहयोग तथा तार्लम केन्त्र, 

िााँके 16 11 5 

२3 कुखरुा ववकाि फमि िााँके 10 9 १ 

24 पश ुिेवा तार्लम केन्त्र, िााँके 12 6 6 

25 मत्स्य ववकाि केन्त्र शम्शेरगंि, िााँके 11 8 3 

२6 िीउ वविन प्रयोगशाला िााँके 11 8 ३ 

27 िीउ वविन प्रयोगशाला रुपन्त्देही 11 8 3 

28 िाली िंरक्षण प्रयोशाला िााँके 8 6 2 

२9 माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला खिरुा िााँके 10 5 5 

30 

एकीकृत कृवर् तथा पशपुन्त्छी ववकाि कायािलय 
प्यठुान ८ 6 2 

31 

एकीकृत कृवर् तथा पशपुन्त्छी ववकाि कायािलय 
िददिया ११ 8 3 

32 

एकीकृत कृवर् तथा पशपुन्त्छी ववकाि कायािलय 
रुकुम ७ 4 3 
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क्र.िं. कायिलयको नाम कुल दरिन्त्दी 
कायिरत क. 

िंख्या 
िम्मा ररक्त 

33 पशरुोग अन्त्वेर्ण प्रयोगशाला नवलपरािी 4 1 3 
िम्मा   497 302 195 
 

१४.८    आर्थिक वर्ि 2078/79 मा ववर्नयोम्ित ििेट तथा अष्टमार्िक ववत्तीय प्रगर्तः  
ििेट (रु. हिारमा) 

वावर्िक 
ववर्नयोम्ित 
ििेट 

चाल ुििेट पूाँिीगत ििेट 
चाल ुखचि 
ििेट 

पूाँिीगत खचि ििेट 
कूल खचि 
ििेट 

3403085 315२०४४ २५१०४१ ५२५४२१ ९६८५७ ६२२२७८ 

खचि प्रर्तशत १६.६६ ३८.५८ १८.२८ 

 

क्र.िं. स्रोत प्राप् त रकम खचि रकम 

1 नेपाल िरकार िमानीकरण अनदुान 481000 6070 

2 नेपाल िरकार िशति अनदुान 366000 २२८६ 

3 प्रदेश िरकार (रािश् व िााँडफााँड) 2885485 247439 

 

१४.९    आ.व. 2078/79 को स्वीकृत अष्टमार्िक कायिक्रमको प्रगर्त वववरणः   (रु. हिारमा) 

क्र.िं. कायिक्रम/ि.उ.शी.नं. ििेट उपशीर्िक वावर्िक लक्ष्य फागनुिम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्त 
िम्मको 
अनमुार्नत 
खचि प्रर्तशत पररमाण ििेट ििेट खचि 

प्रर्तशत 

 31200012 कृवर् उत्पादन, 

खाद्य तथा 
पोर्ण िरुक्षा 
कायिक्रम 

 5६६०५३ १२२७० २.११ ५८ 

 31200013 स्माटि कृवर् 
गााँउ कायिक्रम 

 35१७८६ 1०४७४ २.९७ ५५ 
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  31200014 मत्स्य ववकाि 
तथा प्रवर्द्िन 
कायिक्रम 

 31771 ३७१० ११.६7 ६० 

 31200015 भरु्म तथा 
गठुी 
व्यवस्थापन 
कायिक्रम 

 46060 १३९१५ ३०.२१ ७० 

 31200017 अर्भयानममु्ख 
(र्मिन) 
कृवर्/पशपुम्न्त्छ 
ववकाि 
कायिक्रम 

 147475 ३७३९ २.५३ ५५ 

 31200018 कृवर् तथा 
पशपुन्त्छी स्रोत 
तथा प्रववर्ि 
िेवा टेवा 
ववस्तार  

 5८८४६२ ४४१६४ ५.5० ५५ 

 31200019 कृवर् तथा 
पशपुन्त्छीिन्त्य 
उद्योग, यन्त्र 
पूवाििार 
ववकाि 

 3९५३०७ १४०९२ ३.५६ ५५ 

 31200020 यवुा लम्क्षत 
कृवर् व्यविाय 
प्रवर्द्िन 
कायिक्रम 

 7७७०६ ३२०२ ४।१२ ५० 

 31200021 पशपुन्त्छी 
ववकाि तथा 
पश ुस्वास््य 
र्नयमन 
कायिक्रम 

 9१४४१ ७८५० ८.५८ ५० 

 31200022 कृवर् क्षमता 
अर्भवृवर्द् तथा 
िीप ववकाि 
तार्लम 
कायिक्रम 

 २5388 १४५२७ ५७.2१ ८० 
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   कृवर्, खाद्य 
प्रववर्ि तथा 
भरू्म व्यवस्था 
मन्त्रालय 
(िंघ शिति)  

 366000 २२८६ 0.६२ ५० 

  िािारण 
कायिक्रम 

 703262 २२५०७१ ३२ ७५ 

 

१४.१०    मन्त्रालयमा रहेको मखु्य मखु्य कायिक्रमको प्रगर्त अवस्थाः 
क्र.िं. आयोिना तथा कायिक्रमको 

नाम 

ििेट रू. 
लाखमा 

 हालको अवस्था 

१ नमनुा एवककृत िामवुहक 
कृवर् कम्पनी स्थापना 

३०० र्मर्त 2078/10/18 गते कायिववर्ि स्वीकृत भएकोमा 
िददियामा २ करोड ििेट रहेको र मन्त्रालयमा १ करोड ििेट 
रहेकोमा कायािन्त्वयनका लार्ग म्िल्लामा पठाउने तयारी 
भइरहेको।  

2 लमु्म्वनी  दगु्ि ववतरण 
आयोिनाको क्षमता 
ववस्तारमा िहयोग(कृवर् - 
खेतीको िाथै र्िंचाई प्रयोिन 
र पश ुम्चवकत्िा िम्िन्त्िी 
उपकरण तथा मेशीन 
औिार) 

१०० कायिववर्ि स्वीकृत भइिकेको र कायिक्रमिम्झौता भएको  

3 र्नम्ि तथा िहकारीको 
िाझेदारीमा दगु्ि प्रशोिन 
तथा ववववर्िकरण उद्योग 
स्थापना (अन्त्य) 

१०० र्मर्त 2078/10/18 मवहने िूचना प्रकाशन भई १ गते 
मन्त्रालयमा प्रस्ताव िंकलन भइरहेको।  
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4 िावििर्नक नीम्ि िाझेदारीमा 
शवहद, द्बन्त्द्बवपर्डत, पूवि 
िनममु्क्त िेना तथा 
लोकताम्न्त्रक योद्बा पररवार, 
िकुुम्िािी िमदुायका लार्ग 
कृवर् उत्पादनमूलक रोिगार 
कायिक्रम(कृवर् ववकाि 
कायिक्रम) 

२०० 

 
म्िल्लाम्स्थत कायािलयिाट कायािन्त्वयन हनुका लार्ग मन्त्रालयले 
ििेट िाडफााँड गरी स्वीकृतीको लार्ग आर्थिक मार्मला तथा 
िहकारी मन्त्रालयमा पठाइिवकएको। 

 

5 कृवर् उपिहरूको उत्पादन 
गने कृवर् िहकारी/ कृर्क 
िमूहलाई ढुवानी  
िािनमा अनदुान 

300 

 
र्निी उद्यमी तथा फमिहरुलाई िमेत कायिक्रममा िहभागी 
गराउनका लार्ग मा. मन्त्रीज्यूको र्नदेशन अनिुार कायिक्रमको 
नाम िंशोिनको लार्ग मन्त्रालयको र्मर्त 2078/10/23 
गतेको र्नणियानिुार आर्थिक मार्मला तथा िहकारी मन्त्रालयमा 
पठाइएको। 

6 कृर्क उद्यमी, िमूह िहकारी 
तथा स्थानीय तहको लागत 
िाझेदारीमा कृवर् तथा 
पशपुन्त्छी व्यविाय प्रवर्द्िन 
कायिक्रम 

 

300 कायिववर्ि स्वीकृत भइिकेकोमा आवश्यकता आिारमा 
म्िल्लाम्स्थत कायािलयहरुमा रकमान्त्तरका लार्ग तयारी 
भइरहेको। 

 

 

 

१४.११    मखु्य मखु्य आयोिना तथा कायिक्रमहरुको उपलम्ब्िः 
 

स्माटि कृवर् गााँउ कायिक्रमः 
स्माटि कृवर् गाउाँ कायिक्रमलाई मन्त्रालयकै गौरवको आयोिनाका रुपमा र्लई म्शक्षा, प्रिार र 
अनिुन्त्िानलाई एवककृत गदै हालिम्म कररि ७५०० घरिरुी िमेटी ११६ वटा गाउाँहरुमा एकीकृत 
मोडल िवहतको कायिक्रम िंचालन भैरहेको छ। 
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आ.व. २०७5/७6 देम्ख हालिम्मको खचि वववरण 

हालिम्मको ववर्नयोम्ित ििेट हालिम्मको खचि  

1अवि ३९ करोड २४ लाख मार।- ८० करोड ३९ लाख मार।(५७.७३%) 

 

आ.व. २०७८/७९ अष्टमार्िक खचि वववरण 

वावर्िक ववर्नयोम्ित ििेट अष्टमार्िक खचि 

353915 १०४७३ (२.९५%) 

म्िल्लाम्स्थत कायािलयहरुिाट मन्त्रालयमा प्राप् त ८० वटा स्माटि कृवर् गाउाँ कायिक्रमको कायि योिना मध्ये ८० वटा 
िहमर्त प्रदान गररिवकएको। 

 

१४.१२    स्रोत केन्त्र स्थापनाका लार्ग हालिम्म गररएका प्रयािहरुः 
िाली/वस्त ु म्िल्ला 

पूष्प िनुवल, नवलपरािी पम्िम 

फलफुल कवपलवस्त ु

मौरी, Tissue Culture घोराही, दाड्ग 

एवककृत रुन्त्टीगढी, रोल्पा 

िाख्रा मालारानी, अघािखााँची 

 

१४.१३    हालिम्मका प्रगर्तहरुः 
 िाख्रा स्रोत केन्त्र, अघािखााँचीको िग्गा तारिार कायि िम्पन्न भई िग्गा प्राम्प् तको प्रवक्रया िमेत पूरा 

भई DPR कायि शरुु भएको, 
 पषु्प स्रोत केन्त्र, िनुवल, नवलपरािीको िग्गा प्राम्प् तको प्रवक्रयामा रहेको, 
 कवपलवस्त ुर दाङ्ग (मौरी) को स्रोत केन्त्रको िग्गा प्रार्प्तका लार्ग िंम्घय िरकारमा पेश भएको।  
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१४.१४    प्रिानमन्त्री कृवर् आिरु्नकीकरण पररयोिना िंघीय िशति कायिक्रम (ब्लक ववकाि) 

आ.व. २०७८/७९ अष्टमार्िक खचि वववरण 

वावर्िक ववर्नयोम्ित ििेट (रु. हिारमा) अष्टमार्िक खचि (रु. हिारमा) 

२८३२०० १५५२ (०.५४%) 

 

१४.१५    शीत भण्डार र्नमािण कायिक्रमः 
आ.व. २०७८/७९ अष्टमार्िक खचि वववरण 

वावर्िक ववर्नयोम्ित ििेट (रु. हिारमा) अष्टमार्िक खचि (रु. हिारमा) 

100000 5474 (5.48%) 

 

िम्मा स्वीकृत आयोिना 19 

२०७५।७६ मा िम्पन्न योिना ३ (125 मे.टन.) 

२०७६।७७ िम्म िम्पन्न भएका आयोिनाहरु ४ (४०० मे.टन.) 

२०७७।७८ मा िम्पन्न भएका आयोिनाहरु 2 (5५० मे.टन.) 

आ.व. २०७८/७९ मा िम्पन्त् न हनुे आयोिनाहरुः 10 (103५० मे.टन.) 

१४.१६    चाल ुआ.व. 2078/79 मा िम्पन्त् न हनु ेशीत भण्डार आयोिनाहरुः 
र्ि.नं. वववरण क्षमता (मे.टन.) 

१ वकिानका लार्ग कृर्क िमूह, गगांदेव गााँउपार्लका वडा नं. ३ २०० 

२ र्ििन कृवर् िहकारी िंस्था र्लर्मटेड, म्शवराि नगरपार्लका ५ २५० 
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३ गमुानर्िंह कोल्ड स्टोरेि प्रा र्ल, म्शवराि ६, गडगौडा ३०० 

४ 
नवुागााँउ िाना वकिान कृवर् िहकारी िंस्था र्ल., र्रवेणी गााँ.पा. 
रोल्पा 

५०० 

५ महाकल्प कृवर् िहकारी िंस्था र्ल, शरु्द्ोिन गााँउपार्लका ५ १०० 

६ भवानी स्ववलम्िन िहउुद्देम्शय िहारी िंस्था, िम्मरीमाई-५ रुपन्त्देही ५०० 

७ 
िाना वकिान कृवर् िहकारी िंस्था र्ल, मिवुन नगरपार्लका वडा नं 
८ 

२०० 

८ श्री राि एग्रो टेड र्लंक प्रा र्ल, कवपलिस्त ुनगरपार्लका वडा नं १ ५०० 

९ म्शवशम्क्त र्मम्श्रत कृर्क िमूह, पाम्णनी गााँउपार्लका १, अघािखााँची ३०० 

10 नेपालगंि कोल्ड स्टोरेि एण् ड वयर हाउि प्रा.र्ल., खिरुा, िााँके 7500 

 

१४.१७    िलुभकिाि िहम्िकरण तथा व्यािमा अनदुान कायिक्रमः  
 ववर्नयोम्ित ििेट: 25 करोड (शलुभ किाि ब्याि अनदुान कोर्) 

 चाल ुआ.व. 2078/79 मा १० लाख ििेट ववर्नयोम्ित 

म्िल्ला स्वीकृत भई हालिम्म भकु्तानी भएको 
िंख्या 

ब्याि अनदुान वापत भकु्तानी रकम 
रु. 

अघािखााँची 
4 

72725 

नवलपरािी 
4 

123000 

कवपलवस्त ु

14 

369000 

पाल्पा 
5 

417000 

प्यूठान 

5 

114000 

रुपन्त्देही 
6 

438506 

दाङ्ग 

3 

51413 
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िााँके 

4 

255000 

गलु्मी 
9 

427482 

िम्मा 
54 

2269436 

 

१४.१८    पशपुन्त्छी तफि  र्नयमन कायिक्रमः 

क्र.िं. 
वक्रयाकलाप 
वववरण 

इकाई 
हालिम्मको 
प्रगर्त 

कैवफयत 

1 
कृर्रम गभाििान 
िेवा 

िंख्या ३412८ गाई(२१२२३), भैिी(१९३३२), िाख्रा(१८९१) 

2 उपचार िेवा िंख्या ४२६०० 
मेर्डकल(२९६००), िम्ििकल(३000), 
गाइनेकोलोिी(७५९४), िन्त्ध्याकरण(2406) 

3 प्रयोगशाला िेवा िंख्या ७९०४ 
गोिर(७१५०), वपिाव(७८), दिु(511), रगत(39), 
छाला(4८) र िव परीक्षण(७८) 

4 खोप िेवा िंख्या २५७९०० 
रेववि(2283), र्डस्टेम्पर(480), वपवपआर(४०६३७), 
खोरत(२०८००0), रानीखेत(6500) 

5 परम्िवी र्नयन्त्रण िंख्या ६८७४० 
आन्त्तररक परम्िवी(३७५९०) र िाह् य 
परम्िवी(३११५०) 

 

१४.१९    कृवर् तफि  िीउ र्ििन तथा माटो प्रयोगशालाहरुिाट प्रवाह भएका िेवाः 
कायिक्रम खिरुा, िााँके भैरहवा, रुपन्त्देही िम्मा 
िीउ नमनुा पररक्षण ४१२ नमनुा १०३४ नमनुा १४४६ नमनुा 
िीउ प्रमाणीकरण 87.24 मे.टन 258.9 मे.टन. 346.14 मे.टन. 

िीउ िाली र्नररक्षण ५75.4 हे. 408 हे 983.4 हे. 
 

िम्मा रािश्व िंकलन (कूल)- रु. 9196309.5।– 
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र्ि.नं. कायािलयको नाम रािश्व आम्दानी रु. 

१ कुखरुा ववकाि फामि खिरुा वााँके 4510958।- 

२ मत्स्य ववकाि केन्त्र शम्िेरगञ्ज वााँके 993123.50।- 

३ कृवर् ज्ञान केन्त्र, ववज्ञ केन्त्र तथा अन्त्य कायािलयहरु 1509328।- 

४ िेवा करारमा ना.प्रा.ि./ना.प.िे.प्रा चौथो तहको आवेदन 
दताििाट प्राप् त रािस्व) 

2070900।- 

5 िेवा करारमा शलुभ किाि िहिकतािको आवेदन दताििाट 
प्राप् त रािस्व 

112000।- 

 िम्मा 9196309.5।- 

अक्षरेवप मार एकानब्िे लाख छ् यानब्िे हिार र्तन िय नौ रुवपया पचाि पैिा मार। 

१४.२०    नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका िमस्या तथा िमस्या िमािानका लार्ग 
चाल्नपुने कदमः 

आयोिना कायािन्त्वयनमा देम्खएका 
मखु्य मखु्य िमस्याहरु 

िमस्या िमािान गनि 
गररएका प्रयािहरु 

िमस्या िमािानको लागी िझुाव 

नीर्तगत तथा काननुी िमस्या 
8 वटा अस्थायी कायािलय माफि त 
िेवा िंचालन गनुि परेको 
अनदुान ऐनको व्यवस्था नभएको 
नेपालको िंवविान िमोम्िम िंघ, 

प्रदेश र स्थानीय तहको 
कायिववस्तरृ्तकरण िमोम्िम 
ििेट/कायिक्रम कायािन्त्वयन 
नभएको। 

िंघीय िरकारिाँग ऐन 
तिुिमा िम्िन्त्िी िमन्त्वय 
भएको 

O and M  स्वीकृत गरी स्थायी दरिन्त्दी 
शृ्रिना गनुिपने 

िंघ, प्रदेश र स्थानीय तहिाँग एक 
रुपता हनुे गरी एकीकृत अनदुान 
व्यवस्थापन ऐन िन्त् नपुने। 

िंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ३ वटै 
तहको कायिक्रम/ििेटको र्िमा र्निािरण 
हनुकुा िाथै कायिक्रममा दोहोरोपना पनि 
नहनुे। 
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कायिगत तथा व्यवस्थापवकय 

प्राकृर्तक रुपमा हनुे िाढी, पवहरो, 
अर्तवमृ्ष् ट, अनावृम्ष् ट, डढेलो, आगलागी, 
चट् याङ्ग आददिाट हनुे ववपदको राहत 
ववतरण प्रणाली एकद्बार माफि त 
नभएको। 

शलुभकिाि ब्यािमा अनदुान 
कायिक्रमको कायिववर्ि झन्त्झवटलो 
भएकोले कायािन्त्वयन प्रभावकारी 
नरहेको। 

 

  

कायिववर्ि िंशोिनको 
मस्यौदा तयार गरी 
िहमर्तको लार्ग पठाइएको 
 

प्रदेशस्तरको ववपद व्यवस्थापन िर्मर्त 
गठन गरी कृवर्लाई उक्त िर्मर्तमा 
िमावेश गरी एकद्बार प्रणालीिाट राहत 
ववतरण हनुपुने। 

िरल र प्रभावकारी कायिववर्ि िनाई ििै 
मन्त्रालयलाई िमावेश गरी एकै खालको 
ब्याि अनदुान र्िर्लङ्ग र्निािरण गरेर 
प्रदेशस्तरीय एकीकृत ब्यािमा अनदुान 
कायिववर्ि तयार गनुिपने 

कायिगत तथा व्यवस्थापवकय 

नयााँ स्थापना भएमा कायािलयमा 
प्राववर्िक िनशम्क्त अभाव 

कमिचारी उत्प्ररेरत नहनु ु 

 वृम्त्तववकाि नहनु ु

 क्षमता अर्भवृवर्द्का 
कायिक्रमको अभाव 

 

दरिन्त्दी िढाई स्थायी पदपरु्ति गनुिपने। 

कमिचारीको लार्ग अध्ययन, तार्लमका 
कायिक्रमहरु र्नयर्मत गररनपुने। 
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पररछछेद-१५ 
श्रम, रोिगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय 

१५.१  पषृ्ठभरू्म: 

लमु्म्िनी प्रदेश िरकार मम्न्त्रपररर्दको र्मर्त २०७८/०१/०६ को र्नणियानिुार स्वीकृत प्रदेश िरकार 
कायािववभािन र्नयमावली, २०७८ को र्नयम ७ ले ददएको अर्िकार प्रयोग गरी र्मर्त २०७८ भदौ १८ गते 
प्रदेश रािपर खण्ड ५ िंख्या ८ मा प्रकाशन भए िमोम्िम िाववकको म्शक्षा तथा िामाम्िक ववकाि 
मन्त्रालयअन्त्तिगतको श्रम तथा रोिगार शाखा र आन्त्ताररक मार्मला तथा काननु मन्त्रालयअन्त्तिगत रहेका 
यातायात व्यवस्था कायािलयहरु र िेवा कायािलयहरु िमेत िमावेश गरी मन्त्रालय स्थापना भई कायािरम्भ 
भएको छ। प्रदेशस्तरीय श्रम, रोिगार, िामाम्िक िरुक्षा, यातायात व्यवस्था िम्िन्त्िी नीर्त, कानून, मापदण्ड, 

योिना र्नमािण, कायािन्त्वयन, र्नयमन लगायतका कायि मन्त्रालयको कायिक्षेरमा रहेका छन।् प्रदेश र्भर 
श्रम, रोिगार तथा यातायात क्षेरको व्यवस्थापन र र्नयमन गरी िशुािन कायम गनि गराउन मन्त्रालय 
प्रर्तिर्द् रहेको छ।         
१५.२  दीघिकालीन िोच:    
मयािददत श्रम र रोिगारको र्िििना र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापन गने। 

लक्ष्य: 
प्रदेशर्भरको श्रमशम्क्त, व्यवस्थापन र िरुम्क्षत रोिगारीको र्िििना, िामाम्िक िरुक्षा िवहतको उन्नत 
िीवनयापन तथा िहरु्लयतपूणि िावििर्नक यातायात िेवा र अनशुार्ित यातायात प्रणालीको स्थापना गने। 

उद्देश्य: 
प्रदेशर्भरै रोिगारीको वातावरण र्िििना गरी श्रमशम्क्तको िहि व्यवस्थापन गदै िामाम्िक िरुक्षालाई 
प्रभावकारी िनाउने र िावििर्नक यातायातलाई व्यवम्स्थत गदै यातायात के्षरको िरुक्षा, व्यवस्थापन र 
र्नयमन माफि त यातायात के्षरलाई चसु्त िनाउन।े 

१५.३  कायिक्षरे: 
(क) यातायात ब्यवस्था, चालक अनमुर्तपर, श्रमििार, श्रर्मक तथा श्रमप्रदायक र्नकाय िम्िन्त्िीः 

 िामाम्िक िरुक्षा िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त तथा मापदण्डको र्नमािण तथा कायािन्त्वयन, कोर् 
व्यवस्थापन, र्नयमन, रावष्ट्रय र प्रादेम्शक र्नकाय तथा िंघ िंस्थािाँग िम्पकि , िमन्त्वय र िहकायि, 

 श्रर्मक एवं श्रर्मकको िामाम्िक िरुक्षा तथा टे्रड यरु्नयन िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, मापदण्ड र 
र्नयमन, 

 श्रमशम्क्त, श्रम ििार िम्िन्त्िी अध्ययन, अनिुन्त्िान र श्रमशम्क्त योिना, 
 औद्योर्गक वववाद िमािान, श्रम िम्िन्त्िमा ििुार र न्त्यावयक र्नरुपण,  

 कायिस्थल िरुक्षा, कारखाना र्नरीक्षण तथा र्नयमन, 

 प्रदेशस्तरको यातायात िम्िन्त्िी नीर्त, मापदण्ड र योिनाको तिुिमा तथा कायािन्त्वयन, अध्ययन, 

अनिुन्त्िान र र्नयमन, 
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 प्रदेशर्भरको िवारी दताि र नवीकरण, चालक अनमुर्त र नवीकरण,  

 प्रदेशर्भर िावििर्नक यातायातको रुट अनमुर्त, मापदण्ड, गणुस्तर र भाडा दर र्निािरण र अनगुमन 
तथा र्नयमन, 

 वातावरणमैरी, अपाङ्गतामैरी र लैवङ्गकमैरी यातायात प्रणालीको प्रवर्द्िन, 

 प्रदेश तहमा यातायात िरुक्षा र िवारी प्रदरु्ण र्नयन्त्रण िम्िन्त्िी योिना र्नमािण र कायािन्त्वयन। 

 (ख) मन्त्रालय अन्त्तिगत रहेका यातायात व्यवस्था कायािलय र िेवा कायािलयहरु: 

 यातायात व्यवस्था कायािलय, िवारी चालक अनमुर्त पर,  िटुवल, रुपन्त्देही 
 यातायात व्यवस्था कायािलय, िवारी, मम्णग्राम, रुपन्त्देही  

 यातायात व्यवस्था कायािलय, दाङ्ग  

 यातायात व्यवस्था कायािलय, नेपालगंि, िााँके  

 यातायात व्यवस्था िेवा कायािलय, पाल्पा  

 यातायात व्यवस्था िेवा कायािलय, भैरहवा  

 यातायात व्यवस्था िेवा कायािलय, भालवुाङ्ग  

 यातायात व्यवस्था िेवा कायािलय, नवलपरािी )ि.िु.प(.  

 यातायात व्यवस्था िेवा कायािलय, कवपलवस्त ु

१५.४  कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु: 

१५.५  िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्त वववरणः 
तार्लका: दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलयिमेत) 

क्र. ि. पद िेवा िमूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरवन्त्दी 
िंख्या 

पदपूर्ति 
िंख्या ररक्त 

१ िम्चव प्रशािन  रा.प.प्रथम १ १ ० 

२ उपिम्चव प्रशािन िा.प्र. नवौं/दशौं ६ ३ ३ 

३ शाखा अर्िकृत प्रशािन िा.प्र. िातौं/अठौं २३ १9 4 

४ लेखा अर्िकृत प्रशािन लेखा िातौं/अठौं २ ० २ 

५ मेकार्नकल 
इम्न्त्िर्नयर इम्न्त्िर्नयररङ मेकार्नकल िातौं/अठौं ४ १ ३ 

६ आइटी इम्न्त्िर्नयर  ववववि  िातौं/अठौं १ ० १ 

७ अर्िकृत/ िहायक प्रशािन िा.प्र.  पााँचौं/छैटौं ३५ 31 4 

८ लेखा अर्िकृत/ 
िहायक प्रशािन लेखा पााँचौं/छैटौं ६ 6 0 

९ मेकार्नकल 
िपुरभाइिर  इम्न्त्िर्नयररङ मेकार्नकल पााँचौं/छैटौं ११ ९ २ 
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१० कम्प्यटुर अपरेटर  ववववि  पााँचौं/छैटौं ११ १2 +1 

११ खररदार प्रशािन िा.प्र. चौथो/पााँचौं २1 १4 7 

१२ िहलेखापाल प्रशािन लेखा चौथो/पााँचौं 9 10 +1 

१३ िहायक कम्प्यटुर 
अपरेटर ववववि  चौथो/पााँचौं ० ० ० 

१४ हलकुा िवारी 
चालक इम्न्त्िर्नयररङ मेकार्नकल शे्रणीववहीन 3 2 1 

१५ कायािलय िहयोगी प्रशािन िा.प्र. शे्रणीववहीन ३० 29 1 

िम्मा 163 137 26 
(श्रोतः श्रम, रोिगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय ) 

 

१५.६  तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरणः 
 िडक िवारी, यातायात तथा पररवहन ऐन, २०७६ 

 व्याविावयक तथा िीपमूलक तालीम िंचालन िम्वन्त्िी कायिववर्ि, २०७८ 

 श्रम ििार अध्ययन, कायिस्थल िरुक्षा तथा कारखाना र्नरीक्षण िम्वन्त्िी कायिववर्ि, २०७८ 

 
 

१५.७  आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा ववर्नयोम्ित ििेट तथा फागनु मिान्त्तिम्मको ववत्तीय 
प्रगर्तः  
           रु. हिारमा 

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट २०७८ फागनु िम्मको खचि प्रर्तशत 

371000123 141976.0 55336.0 39 

371000113 34379.0 7348.57 21.37 

371000133 5952.0 2009.12 33.75 
371000134 8450.0 0.0 0 
371000124 12860.0 4692.0 36.48 
371000143 40900.0 800.0 2 
371000273 1000.0 246.50 24.65 
371000114 97800.0 3211.60 3.2 
350000183 160.0 0.0 0 
िम्मा  343477.0 68998.71 20 

     (श्रोतः श्रम, रोिगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय )   
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१५.८  आर्थिक वर्ि 207८/07९को फागनु मिान्त्त िम्म मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको 
वववरण: 
           रु.हिारमा 

क्र.िं. श्रोत प्राप् त रकम खचि रकम 

१ नेपाल िरकार िमानीकरण 
अनदुान  – – 

२ नेपाल िरकार िशति अनदुान 1000.0 246.5 
३ नेपाल िरकार िमपूरक अनदुान – – 
४ नेपाल िरकार र्िशेर् अनदुान – – 

५ 

प्रदेश िरकार (रािश्व िााँडफााँट 
िमेत)  342477.0 68752.21 

 

१५.९  ििेट वक्तव्यको २०७८ फाल्गनु मिान्त्तिम्म प्रगर्त वववरणः 
नीर्त तथा 
कायिक्रमको िुाँदा 
नं. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

ि.उ.शी.नं. 37100014 श्रम तथा रोिगार व्यवस्थापन कायिक्रम: 
ििेटको िुाँदा 

नं. 
1 (ख. शी. नं. 
22512) 

यवुाहरुलाई स्वरोिगार तलु्याउन 
िीपमूलक प्रम्शक्षण ििालन (३ मवहने) 

  

 "व्याविावयक तथा िीपमूलक तार्लम 
िम्िन्त्िी कायिववर्ि, २०७८" स्वीकृर्त 
भइि लमु्म्िनी प्रदेशका १२ म्िल्लामा 
र्िपमलुक तार्लम िंचालनको लार्ग 
प्रस्ताव आव्हान गररएकोमा छनौट 
भएका तार्लम प्रदायक िंस्था िाँग 
िम्झौता िमेत भइि 

 ३ मवहने तार्लम २५ स्थानीय तहमा 
 १ मवहने तार्लम १८ स्थानीय तहमा 

िंचालन भइिरहेको। 

 
 
 
 
 
 
 
 

ििेटको िुाँदा 
नं. 

2 (ख. शी. नं. 
22512) 

ववपन्न घरपररवार, मकु्त कमलरी, कमैया, 
हर्लया, दर्लत, िनिार्त तथा भरू्मवहन र 
ममु्स्लम लगायतका लम्क्षत वगिलाई  
िीपमूलक तार्लमिवहत उद्यम शरुु गनि 
िहयोग (३ मवहने ६ मवहने) 

ििेटको िुाँदा 
नं. 

2 (ख. शी. नं. 
22512) 

िनयरु्द्, िनआन्त्दोलन तथा मिेश 
आन्त्दोलनका शवहद, घाइते, िेपत्ता 
पररवारका लार्ग व्यविावयक तथा  
प्राववर्िक तार्लम िवहतको  
उद्यमशीलता ववकाि  गनि र्द्न्त्द 
प्रभाववत पररवार रोिगार कायिक्रम 
ििालन 

ििेटको िुाँदा 
नं. 

३ मवहने प्लम्म्िङ्ग तार्लम ददई तार्लम 
पिात न्त्यनुतम पाररश्रर्मक िवहत 

 "व्याविावयक तथा िीपमूलक तार्लम 
िम्िन्त्िी कायिववर्ि, 2078" 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको िुाँदा 
नं. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

4 (ख. शी. नं. 
22512) 

कायिस्थालमा ३ मवहना कायिस्थलमा 
खटाउन।े 

स्वीकृर्त भइि लमु्म्िनी प्रदेशका 12 
म्िल्लामा र्िपमलुक तार्लम 
िंचालनको लार्ग प्रस्ताव आव्हान 
गररएकोमा छनौट भएका तार्लम 
प्रदायक िंस्था िाँग िम्झौता िमेत 
भइि 

 3 मवहने तार्लम 25 स्थानीय तहमा 
 1 मवहन ेतार्लम 18 स्थानीय तहमा 

िंचालन भइिरहेको। 

 

ििेटको िुाँदा 
नं. 

3 (ख. शी. नं. 
22512) 

व्यविावयक तथा  प्राववर्िक तार्लम 
िवहतको  उद्यमशीलता ववकाि  गनि 
र्द्न्त्द प्रभाववत पररवार रोिगार कायिक्रम 
ििालन  

ििेटको िुाँदा 
नं. 

5 (ख. शी. नं. 
22522) 

श्रम तथा िामाम्िक िरुक्षा िम्िन्त्िी 
प्रादेम्शक नीर्त, काननु तथा मापदण्डको 
र्नमािण तथा कायािन्त्वयन 

 श्रम नीर्तको मस्यौदा तयार भई एक 
चरण छलफल भईिकेको। 

 यातायात र्नयमावलीको मस्यौदा तयार 
भएको। 

ििेटको िुाँदा 
नं. 

6 (ख. शी. नं. 
22522) 

श्रर्मक र रोिगारदातािीच िामाम्िक 
िरुक्षा तथा श्रम िम्िन्त्िी कायिक्रम 
िंचालन 

 12 वटै म्िल्लामा कायिक्रम िंचालन 
गने गरी कायिक्रम स्वीकृत भएको। 

 कायिक्रम िंचालनको प्रवक्रयामा 
रहेको। 

ििेटको िुाँदा 
नं. 

7 (ख. शी. नं. 
22522) 

श्रम ििार िम्िन्त्िी अध्ययन, कायिस्थल 
िरुक्षा, कारखाना र्नरीक्षण तथा र्नयमन 

 कायिस्थल िरुक्षा कायिववर्ि स्वीकृत 
भइि   अनगुमन शरुु भएको । 

 कायिस्थल िरुक्षा अध्ययन गनि 
रुपन्त्देही म्िल्लाका ओमिर्तया र 
रोवहणी गा.पा.मा रहेका र नवलपरािी 
म्िल्लाका 12  उद्योग तथा 
कारखानामा अनगुमन, र्नररक्षण 
गररएको। 

ि.उ.शी.नं. 37100011 श्रम तथा रोिगार व्यवस्थापन कायिक्रम: 
ििेटको िुाँदा 

नं. 
1 (ख. शी. नं. 
22522) 

िवारी दघुिटना न्त्यूनीकरण र िवारी 
व्यवस्थापन 

 3 कायिक्रममा 1 कायिक्रम 
िम्पन्न।(३३% प्रगर्त) िााँकी 2 
कायिक्रम िंचालनको क्रममा रहेका। 

 
 

 
ििेटको िुाँदा 

नं. 
र्डम्िटल ट्रायल िेन्त्टर र्नमािण गरी 
प्रयोगात्मक परीक्षा  

 रुपन्त्देहीको िेलवािमा िवै वकर्िमका 
िवारी िािनको आफ्नै ट्रायल 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको िुाँदा 
नं. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

2 (ख. शी. नं. 
22522) 

िेन्त्टरमा  िंचालन भइि रहेको । 

 र्डम्िटल ट्रायल िेन्त्टर र्नमािण 
अध्ययनको चरणम रहेको। 

 
ििेटको िुाँदा 

नं. 
3 (ख. शी. नं. 
22521) 

इलेम्क्ट्रक िि ििालनमा र्निी के्षरिाँग 
िहकायि 

 ववद्यतुीय िि िञ् चालन िम्िन्त्िमा 
लमु्म्िनी प्रदेश यातायात र्लर्मटेड 
स्थापना गनि िैर्द्ाम्न्त्तक िहमर्त प्राप्त 
भएको र  प्रवन्त्िपर र र्नयमावलीको 
मस्यौदा तयार गने काम अम्न्त्तम 
चरणमा रहेको 

ि.उ.शी.नं. 37100012 यातायात व्यवस्था कायािलयहरु: 
ििेटको िुाँदा नं. 
1 (ख. शी. नं. 
22522) 

यातायात व्यवस्था कायािलयहरुको 
अर्भलेख व्यवस्थापन । 

यातायात व्यवस्था कायािलय (ि.चा.अ.) 
िटुवलिाट ढड् डा व्यवस्थापनको लागी 
(Paper Card Entry) स्वीकृत गररएको। 

 

ििेटको िुाँदा नं. 
2 (ख. शी. नं. 
22522) 

अर्भलेख व्यवस्थापन (कम्प्यूटर 
इन्त्ट्री) 

यातायात व्यवस्था र्िभागिाँग िमन्त्वय 
भईरहेको।software हस्तान्त्तरण हनुािाथ िरुु 
गरीने। 

ि.उ.शी.नं. 37100013 यातायात व्यवस्था तथा िदुृढीकरण कायिक्रम: 
ििेटको िुाँदा नं. 
2 (ख. शी. नं. 
22522) 

चालक िचेतना अर्भवृदद कायिक्रम नवलपरािी पम्िम, रुपन्त्देही गलु्मी र रोल्पा 
म्िल्लामा कायिक्रम िम्पन्न भएको।अन्त्य 
म्िल्लामा िंचालनको क्रममा रहेको। 

(श्रोतः श्रम, रोिगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय ) 
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१५.१० आ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत वावर्िक कायिक्रमको फागनु मिान्त्तिम्मको प्रगर्त 
वववरणः      

(रु.हिारमा)                                          

क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्त िम्मको खचि अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण 
पररमाण 

% 
ििेट 

ििेट 

खचि 
% 

पररणाम पररणाम 
% 

ििेट 

१. 

यवुाहरुलाई स्वरोिगार 
तलु्याउन िीपमूलक 
प्रम्शक्षण ििालन (३ 
मवहने) 

15 १५००0 
िचुना 
प्रकाशन 

10% - - 15 100% 12500 

२. 
 

ववपन्न घरपररवार, मकु्त 
कमलरी, कमैया, हर्लया, 
दर्लत, िनिार्त तथा 
भरू्मवहन र ममु्स्लम 
लगायतका लम्क्षत 
वगिलाई  िीपमूलक 
तार्लमिवहत उद्यम 
शरुु गनि िहयोग (३ 
मवहने ६ मवहने) 

३ मवहने ७ वटा 10000 
िचुना 
प्रकाशन 

10% - - 7 100% 6000 

३. 

िनयरु्द्, िनआन्त्दोलन 
तथा मिेश 
आन्त्दोलनका शवहद, 

घाइते, िेपत्ता पररवारका 
लार्ग व्यविावयक तथा  
प्राववर्िक तार्लम 
िवहतको  उद्यमशीलता 
ववकाि  गनि र्द्न्त्द 
प्रभाववत पररवार 
रोिगार कायिक्रम 
ििालन 

१ मवहने २० 
वटा 

10000 
िचुना 
प्रकाशन 

10% - - 17 85% 7000 

४. 

३ मवहने प्लम्म्िङ्ग 
तार्लम ददई तार्लम 
पिात न्त्यनुतम 
पाररश्रर्मक िवहत 
कायिस्थालमा ३ मवहना 
कायिस्थलमा खटाउने 
। 

१ वटा 1400 
िचुना 
प्रकाशन 

10% - - 1 100% 900 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्त िम्मको खचि अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण 
पररमाण 

% 
ििेट 

ििेट 

खचि 
% 

पररणाम पररणाम 
% 

ििेट 

५. 

श्रम तथा िामाम्िक 
िरुक्षा िम्िन्त्िी 
प्रादेम्शक नीर्त, काननु 
तथा मापदण्डको 
र्नमािण तथा 
कायािन्त्वयन 

४ वटा (श्रम 
नीर्त, ऐन तथा 

र्नयमावली तयार 
गने) 

1000 - - - - 2 50% 500 

६. 

श्रर्मक र 
रोिगारदातािीच 
िामाम्िक िरुक्षा तथा 
श्रम िम्िन्त्िी 
िमन्त्वयत्मक कायिक्रम 

५   वटा 1500 - - - - 4 80% 1000 

७. 

श्रम ििार िम्िन्त्िी 
अध्ययन, कायिस्थल 
िरुक्षा, कारखाना 
र्नरीक्षण तथा र्नयमन 

कायिववर्ि -१,               

मापदण्ड -१,                

र्नरीक्षण- १५ 
2000 - - - - 7 40% 800 

८. 
िवारी दघुिटना 
न्त्यूनीकरण र िवारी 
व्यवस्थापन 

३ पटक 2000 
१ 

पटक 
34% 500 25% 2 100% 2000 

९. 

र्डम्िटल ट्रायल िेन्त्टर 
र्नमािण गरी 
प्रयोगात्मक परीक्षा 
ििालन गने 

र्नयर्मत 
कायिक्रमको 

रुपमा 
5000 - - - - - - - 

१०. 
इलेम्क्ट्रक िि 
ििालनमा   र्निी 
क्षेरिाँग िहकायि 

भैरहवा-िटुिल, 

कोहलपरु- 
नेपालगंि, घोराही- 
तलु्िीपरु तथा 

लमही- भालवुाङ 
खण्ड 

70000 - - - - 1 100% 70000 

११. 
यातायात व्यवस्था 
कायािलयहरुको 
अर्भलेख व्यवस्थापन 

कायािलयहरु/ 
िेवा 

कायािलयहरुमाफि त 
र्नयर्मत रुपमा 

6000 - - - - - - - 

१२. अर्भलेख व्यवस्थापन 
(कम्प्यूटर इन्त्ट्री) 

कायािलयहरु/ 
िेवा 

कायािलयहरुमाफि त 
र्नयर्मत रुपमा 

4000 - - - - - - - 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्त िम्मको खचि अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण 
पररमाण 

% 
ििेट 

ििेट 

खचि 
% 

पररणाम पररणाम 
% 

ििेट 

१३. चालक िचेतना 
अर्भवदृद कायिक्रम 

५ पटक 
(र्नयर्मत रुपमा 
गनि िवकने) 

1000 - - - - 5 100% 1000 

१४. ब्ल ु िकु तथा अन्त्य 
छपाई 

र्नयर्मत रुपमा ४९५२ 55 27.5%  30% 
2 

लाख 
100% 4952 

१५. अन्त्य ववववि उपकरण 
तथा मेम्शनरी औिार 

 2000 - - - - 1 100% 2000 

१६. 

प्रदेश तहमा र्नवािम्चत 
प्रर्तर्नर्ि तथा 
प्रशािर्नक 
कमिचारीलाई िैदेम्शक 
रोिगारी िम्िन्त्िी 
प्रम्शक्षण/अर्भमखुीकरण 
तथा नीर्त, र्नयमावली, 
र्नदेम्शका र कायिववर्ि 
र्नमािण िम्िन्त्िी कायि 

 ७५० 1 33% 215.0 28% 1 100% 750 
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१५.११  आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को फागनु मिान्त्त िम्मको रािस्व िंकलनको वववरण 
अनमुानः     रु. हिारमा) 
क्र. 
िं. 

शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

१ यातायात क्षेरको आम्दानी – 1966076089.0 – 
     

 

१५.१२  आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा २०७८ फागनु मिान्त्तिम्म िम्पादन भएका महत्वपूणि 
कायिहरुः 
(क) महत्वपूणि कायिहरुको वववरण )िुाँदागत रुपमा(  

 यातायात व्यवस्था िेवा कायािलय नवलपरािी पम्िवम (ि.ि.ुप) र कवपलवस्त ुम्िल्लाको िंगठन 
िंरचना र दरिन्त्दी स्वीकृत भई मम्न्त्रपररर्दिाट प्रस्ताव पाररत भएको, 

 यातायात व्यवस्था िेवा कायािलय नवलपरािी पम्िम (ि.ि.ुप) र कवपलवस्त ुकायािलय स्थापना 
गररएको, 

 यातायात िेवा कायािलय पाल्पामाफि त ट्रायल िेन्त्टर स्थापनाका लार्ग स्थलगत अनगुमन र 
र्नरीक्षण पिावत ्िग्गा प्रार्प्तको काम िम्पन्न भएको, 

 "व्याविावयक तथा िीपमूलक तार्लम िम्िन्त्िी कायिववर्ि, 2078" स्वीकृर्त भइि लमु्म्िनी प्रदेशका 
12 म्िल्लामा र्िपमलुक तार्लम िंचालनको लार्ग प्रस्ताव आव्हान गररएको, 

 प्रदेश श्रम िल्लाहकार पररर्दको िैठक ििी प्रदेशस्तरीय श्रम नीर्त, कानून, कायिववर्ि तयार गने 
र्नणिय भए िमोम्िम प्रदेशस्तरीय श्रम नीर्त तयारीको चरणमा रहेको, 

 िावििर्नक िवारी व्यवस्थापन र िवारी दघुिटना न्त्यूनीकरण िम्िन्त्िमा िरोकारवालािाँग २ 
ददविीय अन्त्तिवक्रया कायिक्रम ििाटलन, 

 ववद्यतुीय िि ििाकलन िम्िन्त्िमा िरोकारवालािाँग छलफल भएको, 
 यातायात व्यवस्था कायािलय (ि.चा.अ.) िटुवलिाट ढड्डात व्यवस्थापनको लागी (Paper Card 

Entry)  शरुु भएको। 

 

(ख) खण्ड )क (एको योगदानमा उल्लेम्खत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा परु् या )त्य/त्याङ्किवहत(  

 

१५.१३  नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका िमस्या/कदठनाई (यदद भए) 
प्रमखु िमस्या 
मन्त्रालयिाँग िम्िम्न्त्ित िमस्या:       

 मन्त्रालय स्थापना पश् चात िामान्त्य व्यवस्थापकीय काम मार भईरहेकोले आवश्यक कमिचारी 
व्यवस्थापन गनि िमस्या भएको, 

 मन्त्रालय ििेको भवन िााँघरुो भएकोले भौर्तक तथा प्रशािर्नक व्यवस्थापन िहि हनु 
निकेको। 
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यातायात तथा िवारी के्षरमा देम्खएका िमस्याहरु: 
१. नीर्तगत तथा कानूनी िमस्या : 

 प्रदेशको यातायात िम्िम्न्त्ि ऐनलाई पूणि कायािन्त्वयनमा ल्याउन प्रदेशको आफ्नै र्नयमावली 
तथा कायिववर्ि नहनु,ु 

 कानूनहरुमा िमिामवयक ििुार हनु निक्न ु, 
 प्रदेशको यातायात कानूनमा भएका व्यवस्था अनकुुल यातायात िम्िन्त्िी िेवा प्रवाहमा प्रयोग 

हनुे िफ्टवेयर नभएको। 

 

2. िवारी चालक अनमुर्तपर िाँग िम्िम्न्त्ित िमस्या: 
• िवारीचालक अनमुर्तपरको Software Operating system मा प्रदेशको Access नभएकोले 

कायािलयिाट िामान्त्य प्राववर्िक िमस्या पर्न िमािान गनि निवकएको, 
• लामो िमयिम्म पर्न लाइिेन्त्ि वप्रन्त्ट भएर नआउन ु, 

• EDLVRS System मा प्रदेश िरकारको कानून/र्नणिय िमोम्िम ि.चा.अ.प. िम्िन्त्िी शलु्क 
तथा दस्तरुहरु र्निािरण गनि निक्दा प्रदेश िरकारका कानून तथा र्नणियहरु कायािन्त्वयनमा 
िवटलता भएको, 

• प्रयोगात्मक परीक्षा ििालन िम्िन्त्िी िारी भएको नयााँ र्नदेम्शका िमोम्िम परीक्षा गनि 
िनशम्क्त अभाव रहेको। 

 

३. िवारीिाँग िम्िम्न्त्ित िमस्याहरु:  

 EDLRS मा िस्तो VRS प्रणालीमा शलु्क तथा िवारी करको र्निािरण प्रचर्लत कानूनहरुको 
आिारमा System िाट Automatically गणना हनुे गरी प्रणालीको ववकाि नहुाँदा यातायात 
कायािलयहरुर्द्ारा र्निािरण गररएको कर तथा दस्तरुको िम्िन्त्िमा िेवाग्राहीको ववश्विर्नयता 
कम भएको तथा शलु्क तथा कर र्निािरण गनि िमय िढी लाग्दा कायििम्पादनमा िढी िमय 
लाग्ने गरेको, 

 िवारी दतािको अर्भलेख प्रणाली व्यवम्स्थत हनु निकेको, 
 VRS लाई अनलाइनमा रुपान्त्तरण गनि निक्न,ु 
 यातायात िम्िन्त्िी िेवा प्रवाह VRS प्रववर्िमा आिाररत रहेको तथा ििै कमिचारीहरु 

प्रववर्िमैरी नहुाँदा कायििम्पादनमा प्रभावकारी हनु निकेको। 

 

४. िावििर्नक यातायातिाँग िम्िम्न्त्ित:  

 ववद्यतुीय िवारी िािनको प्रयोग िढाउन निक्न,ु 
 िावििर्नक यातायात िनमैरी, िरुम्क्षत र भरपदो नहनु,ु 
 रारीकार्लन प्रदेशस्तरीय िावििर्नक यातायात िंचालन गनि निक्न,ु 
 ट्रावफक व्यवस्थापन प्रभावकारी नहनु,ु 
 िावििर्नक िडकमा छाडा गाई िस्त ुचौपाया र्नयन्त्रण गनि निक्दा दघुिटना िढ्दै िान ु, 
 ट्याक्िीहरुमा र्मटर िडान नभएको तथा कुनै र्नम्ित भाडा कायम नभएको, 
 मालवाहक िवारीले तोवकएको भन्त्दा अर्िक भारवहन गरी यारा गने गरेको, 
 भारतिाट आउने भारतीय यातायातका िािनको नेपालमा हनुे र्नवािि प्रवेश रोक्न निवकयको, 
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 ई ररक्िा तथा टेम्पो आददलाई व्यवस्थीत गनि निवकएको। 

 
 

१५.१४  चनुौतीहरु: 
श्रम तथा िामाम्िक िरुक्षातफि : 

 श्रम के्षरिाँग िम्िम्न्त्ित प्रदेश नीर्त, ऐन, काननु तथा कायिववर्िहरु तयार गरी कायािन्त्वयन गनुि 
गराउन,ु 

 िामाम्िक िरुक्षा िम्िन्त्िी नीर्त, मापदण्ड तथा कायािववर्ि तयार गरी िामाम्िक िरुक्षाको ववर्यमा 
रोिगारदाता, श्रर्मक र िरकारिीच िमुिरु श्रम िम्िन्त्ि कायम गनुि, 

 प्रदेशर्भरै रोिगारी र्िििना गने गरी श्रम तथा िीपमूलक व्यविावयक तालीम, स्वरोिगार र्िििना 
लगायतका ववर्यमा यवुाहरुलाई िागरुक िनाई आन्त्तररक श्रममा  ववश् वस्त गराउन,ु 

 वैदेम्शक रोिगारीमा िाने क्रम घटाउनकुा िाथै वैदेम्शक रोिगारीिाट स्वदेश वफताि भएका 
िनशक्तीको िीप प्रयोग गरी उत्पादनमलुक के्षरमा वक्रयाम्शल गराउन,ु 

 उद्योगिन्त्दा, कलकारखाना लगायतका के्षरलाई िरुम्क्षत, व्यवम्स्थत र मयािददत िनाउाँदै कायिस्थल 
िरुक्षामा प्रभावकाररता कायम गनुि, 

 अनौपचाररक के्षरमा काम गने श्रमशम्क्तलाई अद्यावर्िक गरी उनीहरुको श्रमको मूल प्रवाहीकरण 
गदै िामाम्िक िरुक्षािाँग आवर्द् गराउन।ु 

 

यातायात व्यवस्थापन तफि : 
• प्रदेशस्तरको यातायात िम्िन्त्िी नीर्त, मापदण्ड र योिनाको तिुिमा तथा कायािन्त्वयन, अध्ययन 

अनिुन्त्िान र र्नयमन गनुि, 
• प्रदेशर्भरको िवारी दताि र नवीकरण, चालक अनमुर्त र नवीकरण गनुि, 
• प्रदेशर्भर िावििर्नक यातायातको रुट अनमुर्त, मापदण्ड, गणुस्तर र भाडा दर र्निािरण र अनगुमन 

तथा र्नयमन गनुि, 
• वातावरणमैरी, अपाङ्गतामैरी र लैवङ्गकमैरी यातायात प्रणालीको प्रवर्द्िन गनुि, 
• प्रदेश तहमा यातायात िरुक्षा र िवारी प्रदरु्ण र्नयन्त्रण िम्िन्त्िी योिना र्नमािण र कायािन्त्वयन 

गनुि। 

१५.१५  अविर: 
• श्रम, रोिगार र यातायात व्यवस्थापन िम्िन्त्िी ववर्यमा ववर्भन्न नीर्तहरु तिुिमा गरी कानूनी 

प्रवक्रया माफि त यि प्रदेशको श्रम व्यवस्थापन, आन्त्तररक रोिगारी र्िििना, वैदेम्शक रोिगारीलाई 
क्रमश: न्त्यूनीकरण गदै स्वदेशमै श्रमशम्क्तको व्यवस्थापन गने, 

• श्रम िम्िन्त्ि, िामाम्िक िरुक्षा, कायिस्थल िरुक्षा िमेतलाई व्यवम्स्थत गदै प्रभावकारी श्रम 
व्यवस्थापन गने, 

• प्रदेशमा यातायात िम्िन्त्िी नीर्त, मापदण्ड र योिना तिुिमा गने तथा िवारी दताि र नवीकरण, रुट 
व्यवस्थापनका कायिलाई व्यवम्स्थत गने, 
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• िावििर्नक यातायातलाई व्यवस्थापन र र्नयमन गदै यातायात के्षरमा रहेका िमस्याहरुको 
िमािान गरी चसु्त र वातावरणमैरी िवारी व्यवस्थापन गने, 

• िवारीचालक अनमुर्त पर ववतरण प्रणालीलाई िरल पारदशी र िमय िापेक्ष िनाउाँदै व्यवम्स्थत 
गने। 

१५.१६  भावी कायिददशा: 
• प्रदेशस्तरीय श्रम नीर्त, कानून तथा मापदण्डहरुको तिुिमा गने, 

• श्रम तथा िीपमूलक तार्लममाफि त व्यविावयक, उद्यमशीलता तथा स्वरोिगारी र्िििना गनि िोड 
ददने, 

• आन्त्तररक रोिगारी र्िििनाका लार्ग यवुाहरुमा िचेतना िगाउाँदै स्वालम्िनमा प्रोत्िाहन गने, 

• मन्त्रालय अन्त्तगित रहेका यातायात व्यवस्था कायािलय तथा िेवा कायािलयहरुलाई स्तरोन्नर्त तथा 
आिरु्नक प्रववर्िक यकु्त िनाउाँदै यातायात के्षरको िेवाप्रवाह चसु्त र प्रववर्िमैरी िनाउने, 

• यातायात के्षरमा देम्खएका िमस्या तथा चनुौर्तको र्छटो छररतो रुपमा िम्िोिन गरी  
िेवाग्राहीिाट प्राप्त गनुािोहरुको यथाशीघ्र िम्िोिन गने व्यवस्था र्मलाउन।े 
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पररछछेद-१६ 
म्शक्षा ववज्ञान यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

१६.१  पषृ्ठभरू्मः 
िंघीयता कायािन्त्वयनिाँगै २०७४ िालमा स्थापना भएको प्रदेश िरकारको िंगठन िंरचना िमोम्िम 
स्वास््य, म्शक्षा, िमािकल्याण, मवहला िालिार्लका तथा िेष्ठ नागरीक, श्रम तथा रोिगार, भार्ा, कला, 
िंस्कृर्त, यवुा तथा खेलकूद र िरिफाई िस्ता के्षरहरुमा काम गनिको लार्ग िामाम्िक ववकाि 
मन्त्रालयको गठन भएको हो। २०७८ िाल िैशाख ६ गते िंशोर्ित कायि ववभािन अनिुार यि 
मन्त्रालयलाई  म्शक्षा तथा िामाम्िक ववकाि मन्त्रालय र स्वास्थ् तथा िनिंख्या मन्त्रालय गरी २ 
मन्त्रालयमा ववभािन भएको तथा २०७८ िाल श्रावण २६ गते िंशोर्ित कायि ववभािन अनिुार यि 
मन्त्रालयलाई  म्शक्षा‚ ववज्ञान‚ यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय‚काननु‚मवहला‚िालिार्लका तथा िेष्ठ नागररक 
मन्त्रालय र श्रम‚ रोिगार तथा यातायात मन्त्रालय गरी पनु ३ वटा मन्त्रालयमा ववभािन भई यि 
मन्त्रालयलाई  म्शक्षा‚ ववज्ञान‚ यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको रुपमा नामाकरण भएको छ। 

१६.२  दीघिकालीन िोचः 
स्वस्थ, म्शम्क्षत¸ििंुस्कृत¸ िरुम्क्षत¸ अनशुार्ित¸कमिशील यवुा िमरृ्द् आत्मर्नभिर प्रदेश। 

१६.३  उद्दशे्यः 
 िमावेशी, िमतामूलक, प्रर्िर्ियकु्त िीवन पयिन्त्त गणुस्तरीय म्शक्षा र उछच म्शक्षा प्रदान गनुि, 
 िक्षम, िीपयकु्त, अनशुार्ित र कमिशील यवुा शम्क्तको ववकाि गनुि। 

१६.४  रणनीर्तहरुः 
 स्टेम म्शक्षाको अविारणा र प्रर्िर्िलाई म्शक्षाको गणुस्तर ववकािमा उपयोग गने, 

 गणुस्तरीय प्रार्िर्िक तथा उछच म्शक्षाको लार्ग प्रदेश ववश्वववद्यालयको स्थापना र िंचालन गने, 
 ववद्यालयहरुमा पूवाििारको ववकाि गरी तार्लम प्राप्त िक्षम म्शक्षकिाट प्रभावकारी र्िकाइ 

िरु्नम्ित गने, 
 िार्मिक तथा ववशरे् म्शक्षालाई मूलप्रवाहीकरण गने र मदरिामा अध्ययनरत छाराहरुको लार्ग 

छारावािको ववस्तार गदै िाने, 
 खेलकुद िंरचनाहरुको र्नमािण गने र खेलकूदलाई िमृ्त्त ववकाििाँग िमेत िोड्ने, 
 ववर्भन्न कायिक्रमहरु माफि त यवुा ववकाि िम्िन्त्िी कायिहरू अगाडी िढाउन।े 

१६.५  कायिक्षरे: 
यि मन्त्रालयको कायि ववभािन यि प्रकार रहेको छः 

 प्रदेशस्तरकोववश्वववद्यालय तथा उछच म्शक्षा िम्वन्त्िी नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तिुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

 शैम्क्षकपरामशि िेवाको मापदण्ड र्निािरण, अनमुर्त तथा र्नयमन, 
 प्रदेशस्तरमापसु्तकालय, िंग्रहालय, अर्भलेखालय िम्वन्त्िी नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तिुिमा, 

कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
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 प्रादेम्शकम्शक्षा, प्राववर्िक तथा व्यविावयक तार्लम र छारवृम्त्त िम्वन्त्िी नीर्त, कानून तथामापदण्ड 
र्निािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पसु्तक तथा पाठ्यिामाग्री र्नमािण, उत्पादन 
र ववतरण, 

 प्रदेशस्तरकोमानव िंिािनको आवश्यकता प्रके्षपण तथा शैम्क्षक योिना र्नमािण र कायािन्त्वयन, 
 प्रदेशस्तरमाववद्यालय तहको म्शक्षकको िेवा शति, योग्यता, क्षमता र म्शक्षक व्यवस्थापनकोमापदण्ड 

र्निािरण र र्नयमन, 
 माध्यार्मक तहको पररक्षा व्यवस्थापन, 
 प्रदेशस्तरमाप्राम्ज्ञक अनिुन्त्िान तथा शैम्क्षक त्याङ्क व्यवस्थापन, 
 यवुा िम्िन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून तथा योिना तिुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, यवुा वैज्ञार्नक 

प्रोत्िाहन, 
 खेलकूद िम्वन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड र्निािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन, खेलकूद 

तथा खेलकूद पूवाििारको ववकाि र प्रवर्द्िन, 
 खेलकूद प्रशािन र िंघिंस्थाको िमन्त्वय र र्नयमन, 
 रावष्ट्रय र प्रादेम्शक खेलकूद प्रर्तयोर्गता तथा कायिक्रम आयोिना र िहभार्गता, 
 प्रदेशस्तरमाववज्ञान प्रववर्िको ववकाि तथा ववस्तार,िो िम्िन्त्िी त्याङ्क िंकलन, प्रशोिन र िवेक्षण 

तथा िनशम्क्त ववकाि र उपयोग, 
 वैज्ञार्नक अध्ययन अनिुन्त्िान एंव ववज्ञान र प्रववर्िको आववष्कार, उन्नयन र ववकाि, 
 ववज्ञान  िंग्रहालय र प्लानेटोररयमको स्थापना, ििालन र व्यवस्थापन। 

 

१६.६  कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु 

 

१६.७  िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्त वववरण: 
तार्लकानं: दरवन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था(मातहत कायािलय िमेत) 

क्र.ि. पद िेवा िमूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरवन्त्दी 
िंख्या 

पदपूर्ति 
िंख्या ररक्त 

१ प्रदेश िम्चव प्रशािन प्रशािन राप प्रथम १ १  

२ र्नदेशक म्शक्षा म्शक्षा प्रशािन अर्िकृत 
एघारौ १ ० १ 

३ उपिम्चव म्शक्षा म्शक्षा प्रशािन अर्िकृत 
नवौ/दशौ ३ ३ ० 

४ उपर्नदेशक म्शक्षा म्शक्षा प्रशािन अर्िकृत 
नवौ/दशौ ४ ३ १ 

५ तार्लम प्रमखु म्शक्षा म्शक्षा प्रशािन अर्िकृत 
नवौ/दशौ १ १  

६ उपिम्चव प्रशािन प्रशािन अर्िकृत 
नवौ/दशौ १ ० ० 
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७ र्डर्भिन प्रमखु म्शक्षा/प्रशािन म्शक्षा प्रशािन अर्िकृत 
नवौ/दशौ ६ २ २ 

काि 
८ शाखा अर्िकृत प्रशािन प्रशािन िातौ/आठौ ३ १ २ 
९ प्रम्शक्षाक म्शक्षा  म्शक्षा प्रशािन िातौ/आठौ ६ ३ ३ 
९ शाखा अर्िकृत म्शक्षा म्शक्षा प्रशािन िातौ/आठौ १४ १२ २ 
१० शाखा अर्िकृत म्शक्षा म्शक्षा प्रशािन िातौ/आठौ ६ ५ ५ िना 

कािमा 

११ प्राववर्िक िहायक म्शक्षा म्शक्षा प्रशािन पाचौ/छैठौ १६ ३ १३ 

१२ प्राववर्िक िहायक म्शक्षा म्शक्षा प्रशािन पाचौ/छैठौ ६ ० अस्थायी 
दरिन्त्दी 

१३ नायव िबु्िा प्रशािन प्रशािन पाचौ/छैठौ ३ १ २ 
१४ ड्राइभर प्रशािन  शे्रणी वववहन ८ ८  
१५ वपयन प्रशािन  शे्रणी वववहन ११ ११  

१६ ड्राइभर प्रशािन  शे्रणी वववहन ६ ६ 
अस्थायी 
दरिन्त्दी 

१७ वपयन प्रशािन  शे्रणी वववहन ६ ६ 
अस्थायी 
दरिन्त्दी 

 

 

१६.८  चाल ुआ.व. २०७८।७९ को फागनु मिान्त्त िम्म िम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरू: 
महत्वपूणि कायिहरुको वववरण )िुंदागत रुपमा(  

 ६२ वटा िामदुावयकक्याम्पिहरुमा पवुाििारमा िहयोग 

 ववद्यालयहरुमा २१ वटा शौचालयहरु र्नमािण हनुे। 

 १०० ववद्यालयहरुमा कम्पाउण्डवाल र्नमािण हनु।े 

 ७९ ववद्यालयहरुमा र्िज्ञान/स्टेम ल्याव स्थापना हनुे। 

 २० वटा प्राववर्िक ववद्यालयमा उपकरण तथा  वकि िप र्नमािणमा िहयोग हनु।े 

 ११५ िार्मिक ववद्यालयहरुले अनदुान पाउन।े 

 १२० ववद्यालयमा पसु्तकालय स्थापना र स्तरोन्नर्त हनु।े 

 १२७ ववद्यालयहरुको खेलमैदान स्तरोन्नर्त हनुे। 

 १६ वटा िावििर्नक पसु्तकालयहरुमा िहयोग हनु।े 

 २८० वटा कक्षाकोठाहरु र्नमािण हनुे। 

 २५ वटा ववशेर् ववद्यालय र स्रोत कक्षाहरुमा िहयोग हनुे। 

 २ वटा ममु्स्लम छाराछारावाि र्नमािण हनु।े 

 १३३ ववद्यालयमा स्वछछ खानेपानीको व्यवस्थापन हनुे। 

 १०९ पार्लकािाट म्शक्षक कमिचारीहरु परुस्कृत हनुे र म्िल्लामा १ ववद्यालय पसु्कृत हनुे। 

 १७ वटा ववर्यमा अनिुन्त्िान हनुे। 

 १४ उत्कृष्ठ वालववकािहरु िनाउन िहयोग हनुे। 

 िार्मिक तथा िांस्कृर्तक महाववद्यालय िारे िंभाव्यता अध्ययन हनुे। 

(श्रोतः म्शक्षा ववज्ञान यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय) 
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 १५०० िनाले उछच म्शक्षा छारितृ्ती पाउन।े 

 ६ वटा शैम्क्षक िंस्थाहरुले ववद्याथी िि खररद गरेको हनुे। 

 १० िना यवुालाई प्रर्तभाको प्रोत्िाहन भएको हनु।े 

 १२ वटा ववद्यालयमा नमनुा ववद्यालय र्नमािणको लार्ग दोस्रो वर्िको कायिक्रम ििालन हनुे। 

 २०० िना ववद्याथीहरुलाई कमैया ममु्स्लम र दर्लतछाराछारितृ्ती 
 २००० िना छारालाई कक्षा ११ र १२ मा ववज्ञान अध्ययन छारितृ्ती 
 काम्न्त्त मावव िटुवलमा ववज्ञान भवन र छारावाि र्नमािण र्नरन्त्तर। 

 तमु्ल्िपरु प्राववर्िक म्शक्षालयको र्नमािण र्नरन्त्तर। 

 रुकुमको भमेुमा प्राववर्िक म्शक्षालय र्नमािण र्नरन्त्तर। 

 १५० िना स्वयमिेवक पररचालन। 

१६.९  तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरण: 
यि मन्त्रालयले आफ्नो कायि िम्पादनमा अवलम्िन गने ववम्शष्ट नीर्त तथा कानूनहरु र्नम्नानिुार रहेका 
छन।् 

 िंग्रहालय िवलीकरण अनदुान र्नदेम्शका, २०७५ 

 मखु्यमन्त्री रर्नङ म्शल्ड प्रर्तयोगीता ििालन र्नदेम्शका, २०७५ 

 खेल िम्िन्त्िी इन्त्डोर तथा अउटडोर िंरचना र्नमािण िाझेदारी कायिक्रम व्यवस्थापन र्नदेम्शका, 
२०७५ 

 रङ्गशाला ममित कायिक्रम व्यवस्थापन र्नदेम्शका, २०७५ 

 स्वयंिेवक पररचालन कायिववर्ि, २०७५ 

 प्रदेश खेलकुद ववकाि ऐन, २०७६ 

 प्रस्तावमा आिाररत नयााँ तथािंचालनमा आएका प्राववर्िक तथा िहपु्राववर्िक म्शक्षालयहरुलाई 
िहयोग र्नदेम्शका, २०७६ 

 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यिामग्रीववकाि कायिववर्ि, २०७६ 

 उछच म्शक्षामा ववपन्न लम्क्षतछारवृर्त व्यवस्थापन र्नदेम्शका, २०७६ 

 यवुा, खेलकुद, भार्ा तथा र्लवपिम्िन्त्िी कायिक्रम िञ् चालन मागिदशिन आर्थिक वर्ि २०७६ /७७  

 एक शैम्क्षक िंस्था एक उद्यमकायिक्रम िञ् चालन कायािववर्ि, २०७६ 

 िामदुावयक क्याम्पिको  पूवाििार ववकाि िहयोग कायिक्रम ििालन र्नदेम्शका, २०७६ 

 प्रदेशस्तरीय मदरिा म्शक्षाव्यवस्थापन कायिववर्ि, २०७६ 

 शैम्क्षक परामशि िेवा तथा भार्ाम्शक्षणिम्िन्त्िी कायिववर्ि, २०७६ 

 ववशेर् म्शक्षा िहयोग र्नदेम्शका, २०७६ 

 यवुा प्रर्तभा पवहचान र्नदेम्शका,२०७६ 

 नमनुा ववद्यालय छनौट र्नदेम्शका २०७६ 

 उत्कृष्ठ म्शक्षक तथा ववद्यालय छनौट र्नदेम्शका २०७७ 

 स्टेम म्शक्षा ब्यवस्थापन र्नदेम्शका २०७७ 

 उत्कृष्ठ म्शक्षक कमिचारी तथा शैम्क्षक िाँस्थाहरुलाई प्रोत्िाहन कायिक्रम िंचालन मागिदशिन 
२०७८ २०७७ 

http://mosd.p5.gov.np/node/391
http://mosd.p5.gov.np/node/388
http://mosd.p5.gov.np/node/388
http://mosd.p5.gov.np/node/387
http://mosd.p5.gov.np/node/386
http://mosd.p5.gov.np/node/384
http://mosd.p5.gov.np/node/372
http://mosd.p5.gov.np/node/356
http://mosd.p5.gov.np/node/297
http://mosd.p5.gov.np/node/285
http://mosd.p5.gov.np/node/291
http://mosd.p5.gov.np/node/290
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 ववश्वववद्यालय ऐन २०७८ 

 प्रदेश खेलकुद ववकाि र्नयमावली २०७८ 

 स्वयंिेवक पररचालन )पवहलो िंशोिन (कायिववर्ि , २०७८ 

 प्रदेशस्तरीय मदरिा म्शक्षाव्यवस्थापन (पवहलो िंशोिन) कायिववर्ि, २०७८ 

 प्रदेश खेलकुद ववकाि (पवहलो िंशोिन) अध्यादेश २०७८ 

 

१६.१०  िावर्िक नीर्त तथा कायिक्रमको २०७८ फागनु िम्मको प्रगर्त वववरण: 
 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

३१ प्रदेश म्शक्षा नीर्त तिुिमा गनुिका िाथै प्रादेम्शक 
म्शक्षाका  लार्ग आवश्यक मापदण्ड र कायिववर्ि 
र्नमािण 

प्रदशे म्शक्षा नीर्तको ड्राफ्ट तयारी, वालववकाि 
रणनीर्त ड्राफ्ट, कायिक्रम ििालन मागिदशिन 
तयारी भई कायािन्त्वयनमा रहेको। 

३२ ववज्ञान, प्रववर्ि, इम्न्त्िर्नयररङ्ग र गम्णत (STEM) 
िम्िन्त्िी पररयोिना ििालन 

प्रत्येक म्िल्लामा स्टेमका १० वटा कृयाकलापहरु 
ििालन भैरहेका। 

३३ कक्षा ११ र १२ मा ववज्ञान ववर्य पठनपाठन 
गने िामदुावयक ववद्यालयहरूलाई नमूना ववद्यालय 
कायिक्रम 

ववज्ञान ववर्यको पठनपाठनििलनमा रहेका 
ववद्यालयहरुमा तार्लम तथा प्रयोगशाला िामग्री 
िहयोग भएको। 

३४ 
 कक्षा१०कोपरीक्षाििालन, व्यवस्थापन 

 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक ववकाि 

 कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापनको 
तयारी 

 ववज्ञ तथा रोष्टरहरुको िूची तयार 

३५  मातभृार्ामापाठ्यिामग्रीववकाि 

 ममु्स्लम मवहलाछारावाि र्नमािण 

 िामग्री ववकािका लार्ग रोष्टर तयारी 
 २ वटा छारावाि र्नमािण हुाँदै 

३६ 
प्रदेश प्राववर्िक ववश्वववद्यालय स्थापना गरी 
प्राववर्िक ववर्यमा पठनपाठन ििालन 

 उछच म्शक्षाको छाता ऐनको र्नमािण 

 उछच म्शक्षाको छाता र्नयमावली र्नमािण 

 लमु्म्िनी प्राववर्िक ववश्वववद्यालयको वविान 
र्नमािण अम्न्त्तम चरणमा रहेको।  

३७ आवािीय िवुविािवहतको ववशेर् ववद्यालय 
(िसु्तःमनम्स्थर्त) र्नमािण 

डीपीआर पनुरावलोकन गरी िहवुर्ीय श्रोत 
िरु्नम्ितता र्लने क्रममा रहेको। 

३८ 
 प्रदेशववज्ञानप्रववर्िप्रर्तष्ठानस्थापना 

 

 भमेुमा प्राववर्िक म्शक्षालय स्थापना 

 ववज्ञान, प्रववर्ि तथा िहपु्राववर्िक प्रर्तष्ठान 
वविेयक प्रदेश िभामा ववचारार्िन रहेको  

 भवन र्नमािण अम्न्त्तम चरणमा पगुेको 
 

 प्राववर्िक म्शक्षालय र्नमािणार्िन रहेको 
३९ राप्ती प्राववर्िक म्शक्षालयलाई थप पवुाििारको 

व्यवस्था िवहत गढवा गाउाँपार्लकामा 
स्थानान्त्तरण, ववस्तार, ववकाि र व्यवस्थापन 

ििेट खण्डीकरण गरीर्िर्भन्न कामको टेण्डर 
आह्वान भई काम शरुु भएको। 

४० िैज्ञार्नक अनिुन्त्िान र नवप्रवर्द्िन ववज्ञान, प्रववर्ि तथा िहपु्राववर्िक प्रर्तष्ठान वविेयक 

http://mosd.p5.gov.np/node/297
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुाँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

प्रदेश िभामा ववचारार्भन रहेको 
४१ 

यवुा स्वरोिगार कायिक्रम 
प्रदेश यवुा पररर्द् गठन गरी कायिक्रम िंचालनको 
तयारी हदैु 

४२ 
 खेलकुदपूवाििारकोर्नमािण 

 रङ्गशालाहरुको र्नमािण 

 मखु्यमन्त्री रर्नङर्िल्ड 

 पवुाििारहरु र्नमािणको चरणमा 
 उम्िरर्िंह रङ्गशालाको िग्गा प्रार्प्तको 

कायि हदैु। 

 खेलहरु ििालन हनुे क्रममा रहेको। 

४३ नेरलाल अभागी रङ्गशाला रङ्गशालाको ररटेनीङ्गवालको काम हुाँदै गरेको। 

४५ 
नमनुा िालववकाि केन्त्र र्नमािण 

१२ वालववकाि केन्त्रहरु र्नमािण र २वटा स्रोत 
केन्त्रहरु र्नमािण हुाँदै गरेको । 

४७ ववद्यालयहरुको पवुाििार र्नमािण र स्वछछ 
खानेपानी 

िंझौता भई काम िरुु भएको। 

५५ स्काउट तार्लमहरु ६ म्िल्लामा ििालन हदैु। 

 

१६.११  ििेट वक्तव्यको २०७८ फागनु िम्मको प्रगर्तवववरण: 
ि. 
व.कोिुाँदा 
नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

१७ प्रदेशमा अध्ययन-अनिुन्त्िान तथा व्यावहाररक 
िीपमा आिाररतगणुस्तरीय उछचम्शक्षा प्रदान 
गनिको लार्ग लमु्म्िनी ववश्वववद्यालय स्थापना 
रििालनका लार्ग आवश्यक ििेट ववर्नयोिन  

 प्रदेश ववश्वववद्यालय ऐन र 
र्नयमावलीर्नमािण भएको र वविान 
र्नमािणको चरणमा। 

१८ प्राववर्िक तथा व्याविावयक ववर्यमा प्रम्शक्षण 
तथा शैम्क्षक कायिक्रमििालन गनि प्यठुान 
म्िल्लामा लमु्म्िनी िीप ववकाि प्रर्तष्ठानको 
स्थापनार ििालन  

 आवश्यक काननुको तयारी 

१९ यवुाहरूलाई खेलकुद तथा शारीररक िगुठन 
िम्िन्त्िी तार्लम ििालनकालार्ग ििेट 
ववर्नयोिन  

 योिना र्नमािण मार भएको। 

२० ववद्यालय खेलकुद िंरचना र खेलमैदान र्नमािण, 

ममित तथा स्तरोन्नर्तकोलार्ग ििेट व्यवस्था । 
क्यानिाँगको िहकायिमा वक्रकेटएकेडेमी र 
एन्त्फािाँगको िहकायिमा फुटवल एकेडेमी 
ििालन गनि ििेटव्यवस्था । 

 िंझौता र र्नमािणको चरणमा। 

२१ िार्मिक तथा िांस्कृर्तक ववर्यमा उछच म्शक्षा 
अध्ययनको लार्ग िंभाव्यताअध्ययन । 

 आशयपर िारी हदैु। 

 र्नवेदन माग गररदै। 

(श्रोतः .............मन्त्रालय) 
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ि. 
व.कोिुाँदा 
नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

 मकु्त कमलरी तथा ममु्स्लम छाराहरूलाई 
उछच म्शक्षाअध्ययन गनि छारवमृ्त्तको लार्ग 
ििेट ववर्नयोिन । 

२६ यवुाहरूलाई स्वरोिगार तलु्याउन ववर्भन्न 
ववर्यका िीपमूलक प्रम्शक्षणकायिक्रम 
ििालनका लार्ग आवश्यक ििेट ववर्नयोिन। 

 िंस्थागत िंयन्त्रको र्नमािणमा काननु 
िन्त्दै। 

 
 

१६.१२  आ.व.२०७८।७९ को स्वीकृत वावर्िक कायिक्रमको दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त र 
अिार मिान्त्त िम्मको खचिको अनमुान: 
 

कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

िावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्त िम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण 
पररमाण 

% 
ििेट 

ििेट 
खचि % 

पररमाण 
पररमाण 

% 
ििेट 

ििेट 
खचि 
% 

म्शक्षा‚ववज्ञान‚यवुा 
तथा खेलकुद 
मन्त्रालय 

५ ५४६१५ २ ४० १६९४९ ३१.०३ ४ ८० ३२७७५ ६० 

म्शक्षा‚ववज्ञान‚यवुा 
तथा खेलकुद 
मन्त्रालय 

१ ९८०० ०.०६ ६ ४५० ४.५९ ०.८० ८० ८००० ८२ 

शैम्क्षकववकाि तथा 
प्राववर्िक म्शक्षा 

१५९ ७१७१५० ६५ ४० ८४४३४ ११.७७ १४७ ९२ ६४५५०० ९० 

शैम्क्षकववकाि तथा 
प्राववर्िक म्शक्षा 

१२२ ५६४४०० ५० ४० ११३७०९ २०.१५ ११० ९० ५१०००० ९० 

यवुा तथाखेलकुद 
कायिक्रम 

४९ १५४१०० १५ ३० ४१४३ २.६९ ४२ ८५ १३१००० ८५ 

यवुा तथाखेलकुद 
कायिक्रम 

५६ २३९९५० २२ ४० १०७०६ ४.४६ ५१ ९० २१६००० ९० 
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उछचम्शक्षा १६ १६५३०० ७ ३५ २५०३५ १५.१५ १४ ८८ १४१००० ८५ 

उछचम्शक्षा १ १५००० ०.४ ४० ५२४४ ३४.९६ ०.९ ९० १३५०० ९० 

नमनुाववद्यालय तथा 
ववशेर् म्शक्षा 

२९ ८३४०० १२ ४० ११३३० १३.५९ २८ ९७ ७९२३० ९५ 

नमनुाववद्यालय तथा 
ववशेर् म्शक्षा 

१ ५०० १ १०० ४८० ९६.०० १ १०० ४८० ९६ 

ववज्ञानतथा प्रववर्ि 
ववकाि 

६ ५००० ० ० ०० 0.00 ५ ८३ ४००० ८० 

ववज्ञानतथा प्रववर्ि 
ववकाि 

१ ७६०० ०.३३ ३३ ३३ 0.४३ १ १०० ७६०० १०० 

म्शक्षा तथािामाम्िक 
ववकाि र्नदेशनालय 

१ १९८९९ ०.४० ४० ६९९६ ३५.१६ ०.८ ८० १३५०० ६८ 

म्शक्षा तथािामाम्िक 
ववकाि र्नदेशनालय 

१ ३९८० ०.१ १० ३९ 0.९८ १ १०० ३९८० १०० 

िामाम्िकववकाि 
कायािलयहरु 

६ ३९९३६ ४.८ ६६ १४६९१ ३६.७९ ६ १०० २३९०० ६० 

िामाम्िकववकाि 
कायािलयहरु 

६ ४६०० ४.८ ६० १२३५ २६.८५ ६ १०० ४६०० १०० 

म्शक्षातार्लम केन्त्र १ २१६२९ ०.४५ ४५ ८७१४ ४०.२९ ०.८५ ८५ १६४०० ८५ 

म्शक्षातार्लम केन्त्र १ १५०० ०.७४ ७४ ११०८ 73.87 १ १०० १५०० १०० 
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रावष्ट्रययवुा पररचालन 
कायिक्रम िशति 

१०० ३२४०० ३२ ३२ १०२३४ 31.59 ७७ ७७ २५००० ७७ 

रावष्ट्रयखेलकुद पररर्द 
िशति 

७ ७३०० ० ० ० ०.०० ६.३ ९० ६५७० ९० 

रावष्ट्रयखेलकुद पररर्द 
िशति 

१७ १७५०० ४ २० २७२४ १५.५७ १६ ९४ १६४५० ९४ 

रावष्ट्रययवुा पररर्द 
िशति 

५ १९०० ० ० ० 0.00 १ १०० १७१५ ८५ 

ििैका लार्गम्शक्षा 
म्शश ुववकाि 
कायिक्रम िंघ िशति 

१ २२०० ० ० ० 0.00 ०.८ ८० १७६० ८० 

ववद्यालयक्षेर ववकाि 
कायिक्रम िशति 

११ १०८९५३ २ १८ १५८२६ १४.५३ ८ ७३ ७६२६८ ७० 

ववद्यालयक्षेर ववकाि 
कायिक्रम िशति 

२ २०००० ० ० ० 0.00 १ ५० १०००० ५० 

रावष्ट्रयपरीक्षा िोडि 
िशति 

१ ४१२०० ०.०२ २ ४२२ १.०२ १ १०० ४१२०० १०० 

प्राववर्िकम्शक्षा तथा 
व्याविावयक तार्लम 
पररर्द िशति 

९ ५३०००० ४.५ ५० २४५३३८ ४६.२९ ९ १०० ५०३५०० ९५ 

प्राववर्िकम्शक्षा तथा 
व्याविावयक तार्लम 
पररर्द िशति 

९ १३७००० ४.६८ ५२ ७०१८२ ५१.२३ ९ १०० १३७००० १०० 

 िम्मा ६२४ ३००६८१२ २३३ ३७।३४ ६५००२२ २१.६२ ५४९ ८८ 2672428 ८९ 
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१६.१३  आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा ववत्तीय प्रगर्त: 

          रु. हिारमा   

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट वावयिक खचि प्रर्तशत 

चाल ु १९४७६७१ १२८२३४० ६५.८४ 

पुाँिीगत ५२६६०९ ३३१२५९ ६२.९ 

िम्मा २४७४२८० १६१३५९९ ६५.२१ 

  

१६.१४  आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा फागनु मिान्त्तिम्मको ववत्तीय 
प्रगर्तर २०७९ अिारिम्मको अनमुार्नत खचि:                                          
          रु. हिारमा 
ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट खचि प्रर्तित अिार मिान्त्तिम्मको 

अनमुार्नत खचि 
चाल ु २१२१९८२ २१.० 

 

पुाँिीगत ८८४८३० २३.२७ 
 

िंम्चत कोर् ० ०  
िम्मा ३००६८१२ २१.६२  
 
 

१६.१५  रािस्व िंकलनको वववरण: 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को २०७८ फागनुिम्म रािस्व िंकलन वववरण र २०७९ अिारिम्मको 
अनमुान                                       (रु. हिारमा) 

शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत अिार मिान्त्तिम्मको 
अनमुान 

१४२२३ ९०००० १२००० १३.३  
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१६.१६  ववकाि आयोिना तथा कायिक्रमहरुवाट र्िम्िित रोिगारीको वववरण: 
म्शक्षा तथा खेलकुद के्षरमा गरेको लगानीले तत्काल प्रदेश अथितन्त्रमा योगदान ददएको नदेम्खने भए पर्न 
यी के्षरहरु लगानीका के्षरहरु भएकोले भववष्यमा िमरृ्द् र आत्म र्नभिर प्रदेश  वनाउन िहयोग गदिछन। 
मन्त्रालयवाट िंचार्लत ववकाि आयोिनाहरुिाट र्िम्िित रोिगारीमा १७१ िना स्वयमिेवकहरु ‚ २० 
िना स्कुल निि‚ १२ िना खेलकूद प्रम्शक्षकहरुले प्रत ् रोिगारीमा छन।् िामाम्िक ववकाि र्डर्भिन 
कायािलयहरुले म्शक्षालयहरुका पवुाििारहरुको र्नमािण गदाि कामको िमयमा प्रिस्त रोिगारहरु र्िििना हनु े
गदिछन। यी रोिगारीका अविरहरु प्रदेशका दरुदरािका ठाउहरुमा ििालन हनु्त्छ।डेढ अरव रुपैयाको 
ववकाि र्नमािण हदुा कम्म्तमा ३५ करोड देम्ख ४० करोड िनशम्क्तमा खचि हनुे र यििाट ३५ लाख 
ददन िरािरको रोिगारी र्िििना हनुे अनमुान गनि िवकन्त्छ। यो मोटामोटी रुपमा १०००० मार्निलाई 
िर्िभर ददन िवकने रोिगारी हो। प्राववर्िक तथा व्याविावयक तार्लम पररर्द माफि त ददइने ८००० भन्त्दा 
िढीलाई तार्लम प्राप्त गरी स्वरोिगार हनु िहयोग परुाएको छ ।  

१६.१७  िमस्या तथा चनुौतीहरु: 
 िवङ्घय िरकारले र्नमािण गनुिपने ऐन र्नयमहरु निन्त्दा प्रदेशले आफ्ना काननु िनाउन नपाउाँदा 

कर्तपय कायिक्रमहरु ििालन गनि निवकएको । िस्तैः म्शक्षा ऐन , 
 प्रदेश स्तरमा र्नमािण गररन ेकायिववर्ि तथा र्नदेम्शकाहरु पूणि रुपमा र्नमािण नभैिकेको कारण 

कायिक्रम कायािन्त्वयनमा वढलाई, 
 खररद प्रवक्रया परामशि िेवा अनिुन्त्िान िस्ता र्िर्यको प्रवक्रया लामो हदुा िमयमा काम गनि 

निक्न ु

 कायािन्त्वयन तहमा रहेर कायि िम्पादन गरेको िनशम्क्तलाइ नीर्त र्नमािण तहको कायि िम्पादन 
गने िीप तथा क्षमता ववकािका तार्लम गोवष्ठको कमी, 

 कायिन्त्वयन गने िंरचना वढलो स्थापना हनु ु र स्थावपत र्नकायमा कमिचारी पदपरु्ति िमयमा हनु 
निक्न ु, 

 कर्तपय के्षरमा ििेटको अभाि  तथा ििेट र्नमािण हदुा िस्तगुत िनाउन निवकएको कारणले 
िमेत कायिक्रम िंचालनमा कदठनाई, 

 कायिक्रम ििालनको मानक न्त्यनु हनु ुर कायिक्रमकै गणुस्तर घट्न,ु 
 र्नमािण गररने िंरचनाहरुको ववस्ततृ लागत अनमुान तथा EIE नहनु,ु 
 र्नमािण गररने िंरचनाको िग्गा प्रार्प्तमा िमस्या, 
 लेखा प्रणाली िंचालनमा एवककृत िफ्टवेयरको अभाव। 
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मार्थ उल्लेम्खत िमस्या िमािानका लार्ग चार्लएका कदमहरु 

 िवङ्घय िरकारले र्नमािण गनुिपने ऐन र्नयमहरु िमयमा नै र्नमािणको लार्ग िंघीय िरकारलाई 
अनरुोि गने, 

 खररद प्रवक्रया परामशि िेवा अनिुन्त्िान िस्ता र्िर्यको प्रवक्रया लामो हदुा िमयमा काम गनि 
कदठन भएकोले िमयानकुुल पररमाििनका लार्ग पहल गने, 

 कायिन्त्वयन गने िंरचना स्थापना गने र स्थावपत र्नकायमा कमिचारी पदपरु्ति िमयमा गने, 
 कायिक्रम ििालनको मानक िमय अनिुार अपडेट गने, 
 िग्गा प्रार्प्त ववना आयोिनाहरुको ििेट ववर्नयोिन नगने, 
 लेखा प्रणाली िंचालनमा एवककृत िफ्टवेयरको र पीएलएमिीआईएिमा ििै खाले पहचु 

मन्त्रालयहरुलाई ददन।े 
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पररछछेद-१७ 
मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलय 

                                                                     

१७.१  पषृ्ठभमुीः  
नेपालको िंवविान भाग १२ िारा १६० मा महान्त्यायार्िवक्ताको मताहतमा रहने गरर प्रत्येक प्रदेशमा 
एक मखु्य न्त्यायार्िवक्ता रहन े व्यवस्था छ। मखु्य न्त्यायार्िवक्ता को र्नयकु्ती िम्िम्न्त्ित प्रदेशको 
मखु्यमन्त्रीको र्िफाररिमा प्रदेश प्रमखुिाट हनुे व्यवस्था रहेको छ। मखु्य न्त्यायार्िवक्ता प्रदेश िरकारको 
मखु्य कानूनी िल्लाहकार हनु ेछ र िंिैिार्नक एवं कानूनी ववर्यमा प्रदेश िरकार वा प्रदेश िरकारले 
तोवकददएको अन्त्य अर्िकारीलाई राय िल्लाह ददन ुपने काननुी व्यवस्था रहेको छ ।प्रदेश िरकारको हक 
वहत वा िरोकार र्नवहत रहेको मदु्दामा मखु्य न्त्यायार्िवक्ता वा र्निको मातहतका िरकारी वकीलिाट 
प्रदेश िरकारको प्रर्तर्नर्ित्व गररन े व्यवस्था रहेको छ। उक्त िंिैिार्नक व्यवस्था िमोम्िम लमु्म्िनी 
प्रदेशमा र्मर्त २०७४ चैर २ गतेिाट मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको र्नयकु्ती भए देम्ख मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको 
कायािलय स्थापना भई कायि िंचालन भई रहेको छ। नेपालको िंवविानको िारा १६० को उपिारा ७ 
मा मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको पाररश्रर्मक तथा अन्त्य िरु्ििा उछच अदालतको न्त्यायािीि िरह हनुे र मखु्य 
न्त्यायार्िवक्ता काम कतिव्य र अर्िकार तथा िेवाका अन्त्य शति प्रदेश कानून िमोम्िम हनुेछ भने्न व्यवस्था 
छ। िोही अनिुार लमु्म्िनी प्रदेशको प्रदेश िभाले मखु्य न्त्यायार्िवक्ता काम, कतिव्य अर्िकार र िेवाका 
अन्त्य शति िम्िम्न्त्ि ऐन,२०७५ र्मर्त २०७५/०४/०८ मा प्रमाम्णकरण भई लाग ु भएको अवस्था 
ववद्यमान छ। 

१७.२  ददघिकार्लन िोच: 
स्वछछ, र्नश्पक्ष, न्त्यायापूणि िमािको र्नमािण गरर कानूनी राज्यको अविारणलाई व्यवहारमा लाग ुगनुि। 

१७.३  उद्दशे्य:         
 व्यविावयक कानूनी राय प्रदान गरर प्रदेश िरकार प्रर्तको िनववश्वाि िडाउन।े  
 प्रभावकारी रुपमा प्रदेश िरकारको प्रर्तरक्षा गने तथा प्रदेश िरकारको तफि िाट मदु्दा दायर गने। 

१७.४  रणर्नर्तहरु: 
 प्रदेश िरकार र यि मातहतका र्नकायिाट माग भएमा व्यविावयक कानूनी राय प्रदान गने,  
 ऐन र्नयम र कायिववर्ि िडाउने कायिमा प्रदेश िरकारका मन्त्रालय तथा अन्त्य कायािलयलाई राय 

िझुाव ददने, 
 प्रदेश िरकारलाई ववपक्षी िनाई दायर भएका मदु्दा एवं ररटको प्रभावकारी प्रर्तरक्षा एवं मदु्दा 

दायर गने, 
 फैिलाको प्रभावकारी कायिन्त्वयन गने गराउने, 
 मानव अर्िकारको रक्षाको लार्ग आवश्यक कायि गने, 
 वहराित तथा थनुवुा कक्षको अनगुमन र र्नरीक्षण गने, 
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 पसु्ताकालय व्यवस्थापन गने, 
 मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलयमा कायिरत िरकारी वकील तथा कमिचारीहरुको आचार 
 िंवहता िनाई लाग ुगने। 

 

१७.५  कायिक्षरेः 
मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलयको मखु्य कायिके्षर भनेको प्रदेश िरकार र यि मातहतमा रहेका 
कायािलयहरुलाई ववपक्षी िनाएर दायर भएका मदु्दामा प्रदेश िरकारको तफि िाट प्रर्तरक्षा तथा िहि पैरवी 
गने िाथै प्रदेश िरकार, प्रदेश िरकारको कायािलय वा प्रदेश िरकारले तोवकददएको अर्िकारीलाई कुनै 
िंिैिार्नक वा कानूनी प्रश्नमा राय माग गरेमा कानूनी राय ददने रहेको छ। िोही अनरुुप प्रदेश िरकार र 
यि मातहतका र्नकायलाई ववपक्षी िनाएका मदु्दामा ििोछच अदालत, उछच अदालत तलुिीपरु,उछच 
अदालत तलुिी परु िटुवल इिलाि,उछच अदालत तलुिीपरु नेपालगञ्ज इिलाि ,ववर्भन्न म्िल्ला 
अदालतहरुमा उपम्स्थत भई िहि पैरवी गने गररएको। 

    

१७.६  कानूनी तथा र्नर्तगत व्यवस्थाहरु : 
नेपालको िंर्ििानको िारा १६० को उपिारा ७ मा मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको पाररश्रर्मक तथा अन्त्य िरु्ििा 
उछच अदालतको न्त्यायािीि िरह हनुे र मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको काम कतिव्य र अर्िकार तथा िेवाका 
अन्त्य शति प्रदेश काननु िमोम्िम हनुेछ भने्न व्यवस्था छ। िोही अनिुार लमु्म्िनी प्रदेशको प्रदेश िभाले 
मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको काम कतिव्य अर्िकार र िेवाका अन्त्य शति िम्िम्न्त्ि ऐन २०७५ र्मर्त 
२०७५ /४/मा प्रमाम्णकरण ८  भई लाग ुभएको अवस्था ववद्यमान छ। 

१७.७  िंगठन िंरचना तथा िनशक्ती वववरण: 
तार्लका: दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलय िमेत) 

क्र .ि्.  पद िेवा िमूह शे्रणी /तह  कूल दरिन्त्दी पदपूर्ति 
िंख्या 

ररक्त 

१ उप न्त्यायार्िवक्ता न्त्याय िरकारी 
वकील 

रा .प .दद्बतीय  १ १ - 

२ िहायक 
न्त्यायार्िवक्ता 

न्त्याय िरकारी 
वकील 

रा .प.ततृीय  ३ २ १ 

३ ना .िु.  प्रशािन िा .प्र.  रा .प.अनं.प्रथम  २ १ १ 

४ लेखापाल प्रशािन लेखा रा .प.अनं.प्रथम  १ १ - 
५ कम्प्यटुर अपरेटर ववववि 

  १ ० १ 

६ ह .ि.चा.  इम्न्त्िर्नररङ्ग मे /ि.मे  
 १ १ - 

७ का  .ि.  प्रशािन िा .प्र.  शे्रणी वववहन २ २ - 

िम्मा ११ ८ ३ 
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१७.८  चाल ुआ.व. २०७८/०७९ मा २०७८ फागनु मिान्त्त िम्म िम्पादन भएका महत्वपूणि 
कायिहरु: 
(क) िहि एवं प्रर्तरक्षा तफि  

अदालत 

गत 
आ.व.िाट 
म्िम्मेवारी 
िरी आएका 

चाल ु
आ.व.मा थप 

भएका 
िम्मा मदु्दा फछयौट वववरण िााँकी कैवफयत 

   
गत 

आ.व.का 
यि 

आ.व.का 
िम्मा 

फछयौट 
  

िवोछच 
अदालत 

४० 23 ६३ २ १ ३ ६०  

उछच अदालत 
तलुिीपरु 
िटुवल 
इिलाि 

११ ७ 1८ 9 ५ 1४ ४  

उछच अदालत 
तलुिीपरु 

4 0 4 3 0 3 1  

उछच अदालत 
तलुिीपरु 
नेपालगञ्ज 
इिलाि 

6 2 8 3 0 3 5  

दाङ म्िल्ला 
अदालत 
घोराही 

0 1 1 0 1 ० १  

उछच अदालत 
पाटन 

0 1 1 0 1 1 0  

प्रशािकीय 
अदालत 

1 १ २ 0 0 0 २  

िम्मा 62 ३५ ९७ 17 ८ 2४ ७३  

 

(ख) यि लमु्म्िनी प्रदेश अन्त्तगितका तीन वटा म्िल्ला नवलपरािी (ििपु), अघािखााँची र प्यठुानमा रहेका 
कारागार तथा वहराित कक्षको अनगुमन गररएको। 
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१७.९  तयार भएका ऐन र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरण: 
 ऐन र्नयमावली तथा कायिववर्ि  हालिम्म निनेको। 

 

 

१७.१०  वावर्िक र्नर्त तथा कायिक्रमको ०७८ फागनु िम्मको प्रगर्त वववरण: 
र्नर्त तथा कायिक्रमको िदुााँ नं.                कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

 कुनै कुरा उल्लेख नभएको ।  

 

१७.११  ििेट िक्तव्यको ०७८ फागनु िम्मको प्रगर्त वववरण: 
ि.ि.को िदुााँ नं.                 कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको ववद्यमान अवस्था 

 कुनै कुरा उल्लेख नभएको ।  

१७.१२  आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वावर्िक कायिक्रमको दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 
र अिार िम्मको खचिको अनमुानः                                                                                                                            
                                   (रु.हिारमा) 

क्र.िं.  
 

कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िक लक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त अिार मिान्त्त िम्मको खचिको अनमुान 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण% ििेट ििेट 
खचि 
%मा 

पररमाण पररमाण% ििेट ििेट 
खचि% 
मा 

१ ररट प्रर्तरक्षा र्लम्खत 
िवाफको स्ताररयता 
तथा काननुी राय 
ववर्यमा प्राथर्मकता 
ववर्य गोष्टी  

३ २४० ०% ०% ० ०% ३ १००% २४० १००% 

२ वहराित तथा 
कारागार व्यवस्थापन 
िम्िम्न्त्ि अन्त्तरवक्रया 
कायिक्रम । 

१ १५० ०% ०% ० ०% १ १००% १५० १००% 

३ अन्त्तर प्रदेश स्ताररय 
अध्ययन,अनगुमन 
तथा अनभुव आदान 
प्रदान 

३ ३०० ०% ०% ० ०% ३ १००% ३०० १००% 

४ प्रदेश प्यारोल प्रोिेशन 
िर्मर्त गठन 

१ २०० ०% ०% ० ०% १ ०% ० ०% 
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१७.१३  आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ मा ववर्नयोिन ििेट तथा ववम्त्तय प्रगर्त: 
                                        (रु.हिारमा) 

    ििेट म्शर्िक ववर्नयोम्ित ििेट       वावर्िक खचि      प्रर्तशत 

चाल ु १४४७६।- ७९२५।- ५४.७५ 

पूाँिीगत ८५०।- ७७४।- ९१.१० 

िम्मा १५३२६।- ८६९९।- ५६.७५ 

 

१७.१४  आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा फागनु िम्मको ववत्तीय प्रर्गत र 
०७९ अिार िम्मको अनमुार्नत खचिः                                    ( रु. हिारमा) 
विेट शीर्िक    ववर्नयोम्ित ििेट दोस्रो चौमार्िक 

िम्मको खचि 
खचि प्रर्तशत अिार मिान्त्त िम्मको 

अनमुार्नत खचि 

चाल ु ११,४४०।- ५८६२।- ४३.०४ ५९४८।- 

पूाँिीगत ३००।- १९१।- ५४.७९ १०६। 

िंम्चत कोर् -    

िम्मा ११७४०।- ६०५३। ५१.५५ ६०५४। 

 

१७.१५  रािश्व िंकलनको वववरण: 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को फागनु िम्म रािस्व िंकलन र अिार िम्मको अनमुान                                            
(रु. हिारमा) 

शीर्िक लक्ष्य  प्राप्त रकम प्रर्तशत अिार िम्मको 
अनमुान 

 रािश्व िंकलन 
नभएको । 
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१७.१६  ववकाि आयोिना तथा कायिक्रमहरुिाट र्िम्िित रोिगारीको वववरण: 
 रोिगार र्िििना नभएको। 

१७.१७  िमस्या तथा चनुौतीहरु: 
 प्रदेश िरकार अन्त्तगितका र्नकायहरुले कानूनी पक्ष िंग िोर्डएको महत्वपूणि ववर्यहरुमा र्नणिय 

र्लन ुअगार्ड िरोकारवाला र्नकायहरु िंग प्रभावकारी िमन्त्वय , राय  , नगररएकोलेिल्लाह र्लन े
प्रदेश िरकार ववरुर्द्का मदु्दाहरुको चाप ददनप्रर्तददन िढ्दै गएको, 

 प्रदेश िरकारका ववर्भन्न र्नकायहरुले र्लम्खत िवाफ तयारी ररट प्रर्तरक्षाको र्िलर्िलमा यि 
कायािलय िंग प्रभावकारी िमन्त्वय नगदाि प्रर्तरक्षामा कदठनाई हनुे गरेको, 

 प्रदेश िरकार अन्त्तिगतका र्नकायमा कायिरत िनशाक्तीलाई र्लम्खत िवाफ तयारी  ,कानूनी राय 
माग गदाि अवलम्िन गररनपुरी्ने प्रवक्रया लगायतका ववर्यमा दक्षता अर्भिवृर्द् गनुिपने। 

१७.१८  मार्थ उल्लेम्खत िमस्या िमािानका लार्ग चल्न ुपने कदम: 
 प्रदेश िरकार अन्त्तगितका र्नकायहरुमा कायिरत कमिचारीहरुलाई िमय िमयमा र्लम्खत िवाफ 

तयारी ररट कानूनी राय माग गदाि अवलम्िन गररनपुने प्रवक्रयाका अन्त्तरवक्रया कायिक्रमहरु 
िंचालन गने।    

१७.१९  र्नष्कर्ि: 
िंम्घय लोकतम्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शािन व्यवस्थालाई व्यवम्स्थत गनि िारी भएको नेपालको िंवविानको 
भाग १२ िारा १६० मा मखु्य न्त्यायार्िवक्ता िम्िन्त्िी व्यवस्था गरे िमोम्िम २०७४ चैर २ गते 
लमु्म्िनी प्रदेशको मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलय स्थापना भएको हो र २०७५/४/२८ गते िाट लाग ु
भएको मखु्यान्त्यायार्िवक्ताको काम, कतिव्य, अर्िकार िेवाका अन्त्य शति िम्िन्त्िी ऐन २०७५को दफा ४ 
ले मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको काम, कतिव्य र अर्िकारको स्पष्ट व्यवस्था गररनकुा िाथै िोही ऐनको दफा 
११ िमोम्िम न्त्यायार्िवक्ताको काम कायिवाहीको वावर्िक प्रर्तवेदन िम्िन्त्िी व्यवस्था गरेको पाईन्त्छ। 

नेपाल िरकार मम्न्त्रपररर्दिाट र्नणिय भए िमोम्िम तत्कालीन अवस्थामा न्त्यायार्िवक्ताको कायािलयको 
दरिन्त्दी स्वीकृत भइ िंगठनात्मक स्वरुप ग्रहण गरेको देम्खन्त्छ। नेपाल िंवविानको िारा १६० को 
उपिारा ६ मा मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलय अन्त्तगितका कमिचारीहरुको व्यवस्था महान्त्यायार्िवक्ताको 
कायािलयले गने भने्न व्यवस्था भए िमोम्िम रािपरांवकत कमिचारीहरुको व्यवस्था भएको देम्खन्त्छ ।प्रदेश 
िरकारको वावर्िक ववर्नयोिन ििेटिाट कायािलय िंचालन भइरहेको अवस्था छ भने यि कायािलयको 
आफ्नै भवन अभावका कारण मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्दको कायािलयको पवहलो तलामा कायािलय 
स्थापना गररएको छ । मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको काम, कतिव्य र अर्िकारहरुमा उल्लेख भए िमोम्िम श्री 
ििोछच अदालत, उछच अदालतहरु र म्िल्ला अदालतमा िमेत दताि हनु आएका प्रदेश िरकार र्िरुद्बका 
ररट र्नवेदनहरुमा मखु्य न्त्यायार्िवक्ता कायािलयको तफि िाट िहि पैरवी तथा प्रर्तरक्षा भइरहेको तथा 
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त्यस्ता प्रदेश िरकार अन्त्तगितका कायािलयिाट माग भइ आएका ववर्यहरुमा कानूनी राय िमेत प्रदान 
गररदै आइरहेको अवस्था छ। 

िदर्लदो िमय पररम्स्थर्त अनिुार प्रदेश िरकार र्िरुद्बमा दताि हनुे ररटको िंख्यमा भएको िढहोत्तरी र 
कायािलयको कमिचारीहरुको दरिन्त्दी िंख्याको कमीको कारण िहि पैरवी प्रर्तरक्षालाई अझ मिितु 
िनाउदै लैिानको लार्ग यि कायािलयको कायििोझ र्िश्लरे्ण िवहतको िंगठन तथा व्यवस्थापन ििेक्षण 
प्रर्तवेदन तयार गरर महान्त्यायार्िवक्ताको कायािलयमा पेश गररएको छ।  

कायािलय िंचालनको दौरानमा आइपरेका ववववि िमस्यहरुलाई अगामी ददनहरुमा महान्त्यायार्िवक्ताको 
कायािलयका र्नदेशनहरु, प्रदेश िरकारका र्नणियहरु, मौिदुा ऐन काननुहरुमा हनुे िंिोिनहरु र 
प्रभावकारी कमिचारी व्यवस्थापन िमेतिाट िमािान गदै िाने अवस्था देम्खन्त्छ। 
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पररछछेद-1८ 
प्रदेश योिना आयोग  

१८.१  पषृ्ठभरू्मः 
प्रदेश िरकार (मम्न्त्रपररर्द) को र्मर्त 2074 चैर 6 गतेको र्नणिय अनिुार प्रदेश नं.5 प्रदेश योिना 
आयोग (गठन तथा कायि ििालन) आदेश, 2074 स्वीकृत भई िोही र्मर्तको र्नणियानिुार प्रदेश योिना 
आयोगको गठन गररएको हो। 

प्रदेश योिना आयोग ववकािमा आिाररत िंस्था हो।प्रदेशको दरुगामी िोच िवहत ववकािको अविारणा 
तयार गरन्े,  योिनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य र्निािरण गने, दीघिकार्लन र अल्पकार्लन नीर्त ,रणनीर्त तथा 
योिना तिुिमा गने र प्रदेश िरकारका महत्वपूणि नीर्त तथा कायिक्रम रआयोिनाहरुको अध्ययन, 

अनिुन्त्िान, अनगुमन तथा मलु्याङ्कनको माध्यमिाट िूचनाहरुको अध्ययन एवम ् ववश्लरे्ण गरी प्रदेश 
िरकारलाई आवश्यकता अनिुार िल्लाह, िझुाव र िहयोग प्रदान गने िंस्थाको रुपमा प्रदेश योिना 
आयोग गठन भएको हो। 

आयोगको िंरचना 
प्रदेश योिना आयोग (गठन तथा कायि िंचालन) आदेश,2074 िमोम्िम आयोगको िंरचनामा 
देहाय िमोम्िमका पदार्िकारीहरुरहने व्यवस्था छ। 

 मखु्यमन्त्री  -         अध्यक्ष 

 प्रदेश िरकारिाट र्नयकु्त १ िना –      उपाध्यक्ष 

 प्रदेश िरकारिाट र्नयकु्त कम्म्तमा १ मवहला िवहत िढीमा ४ िना –  िदस्य 

 प्रदेश िम्चव, आर्थिक मार्मला तथा योिना मन्त्रालय –   िदस्य 

 प्रदेश िम्चव, मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय –    िदस्य िम्चव 

 

उपाध्यक्ष, िदस्यको र्नयमु्क्त गदाि देहायका ववर्य, के्षर लगायतको प्रर्तर्नर्ित्व हनु ेगरी गनुिपने र 

उपाध्यक्ष र िदस्यले आयोगको पूणिकालीन पदार्िकारीको रुपमा कायि गनुिपने व्यवस्था रहेको 
छ। 

 

१८.२  दीघिकालीन िोच, लक्ष्य र उद्दशे्य: 
 प्रदेशको िमग्र िमवृर्द्कालार्ग दूरगामी िोंच िवहतको दीघिकार्लन लक्ष्य, मागिम्चर, नीर्त तथा 

योिना तिुिमा गने, 
 आर्थिक, िामाम्िक, भौर्तक पूवाििार, पयािवरणीय र िशुािनका के्षरमा रणनीर्तक प्रकृर्तका 

आवर्िक नीर्त तथा योिना तयार गने, 
 लाभ लागत लगायतका ववववि ववश्लरे्णको आिारमा आयोिना िैंक(प्रोिेक्ट िैंक) र्नमािण गने, 

गराउने, 
 रावष्ट्रय स्रोतकोअनमुान, प्रके्षपण र ववतरण, आयोिनाको आर्थिक, िामाम्िक ववत्तीय, प्राववर्िक र 

वातावरणीय ववश्लरे्णको लार्ग प्रादेम्शक मापदण्ड तयार गनि लगाउने， 
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 अध्ययन, अनिुन्त्िान तथा त्यपरक नीर्त र्नमािण प्रवक्रयालाई अवलम्िन गरी ववर्भन्न क्षरेगत 
नीर्तहरुको र्नमािण तथा र्तनको कायािन्त्वयनको िमन्त्वय र िहिीकरण गने,  

 अथितन्त्रका िमवष्टगतके्षरहरुमा अध्ययन गरी त्यि िमोम्िमको नीर्त तथा योिनाहरुको तिुिमा 
गने, गराउने, 

 वावर्िक तथा आवर्िक प्रर्तवेदन तयार गने।  
  

१८.३  कायिक्षरे: 
प्रदेश योिना आयोग (गठन तथा कायि िंचालन) आदेश, २०७४ िमोम्िम यि आयोगको काम, कतिव्य र 
अर्िकार अन्त्य प्रचर्लत कानूनका अर्तररक्त देहाय िमोम्िम हनुे व्यवस्था रहेको छ।  

 

(क)  दीघिकालीन िोच, त्यपरक नीर्त तथा योिना तिुिमाः 
 प्रदेशको िमग्र िमवृर्द्का लार्ग दूरगामी िोंच िवहतको दीघिकार्लन लक्ष्य, मागिम्चर, नीर्त तथा 

योिना तिुिमा गने, 

 आर्थिक, िामाम्िक, भौर्तक पूवाििार, पयािवरणीय र िशुािनका के्षरमा रणनीर्तक प्रकृर्तका 
आवर्िक नीर्त तथा योिना तयार गने, 

 लाभ लागत लगायतका ववववि ववश्लरे्णको आिारमा आयोिना िैंक (प्रोिेक्ट िैंक) र्नमािण गने, 

गराउने, 
 रावष्ट्रय स्रोतको अनमुान, प्रके्षपण र ववतरण, आयोिनाको आर्थिक, िामाम्िक ववत्तीय, प्राववर्िक र 

वातावरणीय ववश्लरे्णको लार्ग प्रादेम्शक मापदण्ड तयार गने वा गनि लगाउने, 
 अध्ययन, अनिुन्त्िान तथा त्यपरक नीर्त र्नमािण प्रवक्रयालाई अवलम्िन गरी ववर्भन्न क्षेरगत 

नीर्तहरुको र्नमािण तथा र्तनको कायािन्त्वयनको िमन्त्वय र िहिीकरण गने, 

 अथितन्त्रका िमवष्टगत के्षरहरुमा अध्ययन गरी त्यि िमोम्िमको नीर्त तथा योिनाहरुको तिुिमा 
गने, गराउने, 

 प्रदेशको म्स्थर्त पर, श्वतेपर तयार गने, 

 वावर्िक तथा आवर्िक प्रर्तवेदन तयार गने। 

 

(ख) अनगुमन तथा मूल्याकंनः 
 अनगुमन, मूल्याङ्कन मापदण्ड, कायिववर्ि ढााँचा िनाउन,े 

 प्रदेशको ववकाििम्िन्त्िी नीर्त, योिना, कायिक्रम तथा आयोिनाको कायािन्त्वयनको अवस्था र 
प्रर्तफल तथा प्रभावको प्रभावकारी अनगुमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको ववकाि गने तथा त्यिलाई 
प्रदेश िरकारका ववर्भन्न र्नकायहरुमा लागू गरी िंस्थागत गराउन,े 

 मूल्यांकनका लार्ग आवश्यक मापदण्ड र प्रवक्रया र्निािरण गरी र्िर्यके्षरगत नीर्तहरु र 
प्राथर्मकताप्राप्त कायिक्रम तथा आयोिनाहरुको प्रभाव मूल्यांकन गने, गराउने र त्यिको आिारमा 
नीर्त तथा कायािन्त्वयनको तहमा गनुिपने ििुारका िम्िन्त्िमा िझुाव ददन,े 

 अनगुमन तथा मूल्यांकनको ववर्यमा िरकारी, िावििर्नक, स्वतन्त्र मूल्यांकनकताि तथा ववर्यगत 
पेशागत िंघ िंस्था, नागररक िमाि र ववकािका िाझेदार िीच िञ्जालको ववकाि र यििम्िन्त्िी 
अनभुवको आदान प्रदान गरी ववशरे्ज्ञताको ववकाि गने, गराउने। 
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(ग) तहगत िमन्त्वयः 
 प्रदेश र स्थानीय तहको ववकाििम्िन्त्िी नीर्त तथा योिना तिुिमा र कायािन्त्वयनमा िमन्त्वय, 

िहयोग र िहिीकरण गने। 

 

(घ) अध्ययन, अनिुन्त्िान तथा अन्त्वेर्णः 
 कुनै प्रादेम्शक नीर्तको िान्त्दर्भिकता वा ववकाि योिना तथा कायिक्रमका ववर्भन्न पक्षको ववर्यमा 

स्वतन्त्र ववज्ञ व्यम्क्त, र्नकाय वा िंस्थािाट अन्त्तरािवष्ट्रय, रावष्ट्रय स्तरको शोि तथा अनिुन्त्िान गने 
गराउने र तत्िम्िन्त्िी प्रणालीको ववकाि गने, 

 (१५) प्राम्ज्ञक, िावििर्नक, र्निी क्षरे तथा गैर िरकारी क्षेरको िाझेदारीमा नीर्त तथा योिनाको 
ववकाि तथा कायािन्त्वयनको क्षेरमा हनेु अनिुन्त्िान तथा अध्ययनमा प्रोत्िाहन तथा िहिीकरण गने, 

 (१६) आर्थिक ववकाि, िामाम्िक ववकाि, भौर्तक पूवाििार, िलस्रोत तथा उिाि, प्राकृर्तक स्रोत 
ब्यवस्थापन र िशुािन तथा ब्यवस्थापन लगायत ववर्भन्न ववर्यगत क्षेरको उत्पादन र ब्यविायको 
िंरचना, ढााँचा तथा प्रववर्िमा रुपान्त्तरण गनुिपने र्िर्यका लार्ग त्यपरक नीर्त, िझुाव तथा प्रस्तावहरु 
र्िफाररि गने । 

 

(ङ) लगानीका लार्ग आवश्यक िमन्त्वय, परामशि गरी लगानीको वातावरण तयार गने। 
 

१८.४  कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु: 
 प्रदेश योिना आयोग  ) गठन तथा कायि िञ्चालन ( आदेश, 2074 (प्रथभ िंशोिन र्मर्तः 

२०७५/०४/२३ र दोस्रो िंशोिन र्मर्तः २०७६/०५/३०) 

 प्रदेश अनगुमन तथा मूल्यांकन ददग्दशिन ,२०७५ 

१८.५  िंगठन िंरचना तथा िनशम्क्त वववरणः 

क्र.ि. पद िेवा िमूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरवन्त्दी 
िंख्या 

पदपूर्ति 
िंख्या 

ररक्त 

१ प्रशािकीय प्रमखु प्रशािन िा.प्र. नवौं/दशौं १ 0 १ 

२ 
िहायक प्रशािकीय 

प्रमखु 
प्रशािन िा.प्र. िातौं/आठौं १ १ - 

३ िहायक/अ.छैठौं प्रशािन िा.प्र. पाचौं/छैठौं २ २ - 

४ 
लेखापाल 

िहायक/अ.छैठौं 
लेखा 

प्रशािन लेखा पाचौं/छैठौं 1 १ - 

5 कम्प्यटुर  ववववि  पाचौं/छैठौं 1 1 करार 
6 ह.ि.चा.    ३ ३ करार 
७ का.ि.    2 2 करार 

िम्मा ११ 10  
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१८.६  तयार भएका ऐन,  र्नयमावली तथा कायिववर्िको वववरणः 
 प्रदेश अनगुमन तथा मूल्यांकन ददग्दशिन, २०७५ 

 प्रदेश गौरवका आयोिना र्निािरण िम्वन्त्िी मापदण्ड, २०७६ 

 िहवुवर्िय आयोिना म्स्वकृती तथा ठेक्का िम्वन्त्िी मापदण्ड,२०७६ 

 शोिवृम्त्त िम्िन्त्िी कायिववर्ि,२०७८ 

 पररयोिना अध्ययन मागि दशिन, २०७८ (प्रकाशनको चरणमा रहेको) 

१८.७  आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा ववर्नयोम्ित ििेट तथा दोस्रो चौमार्िक ववत्तीय प्रगर्तः 
(रु. हिारमा) 

ििेट शीर्िक ववर्नयोम्ित ििेट २०७८ फागनु िम्मको खचि प्रर्तशत 

चाल ु 262950 83923 31.91 

पुाँिीगत 136000 11456 8.43 

िम्मा 398950 94379 23.90 

     (स्रोतः..................) 

१८.८  आर्थिक वर्ि 207८/07९ को फागनु मिान्त्त िम्म मन्त्रालयको श्रोतगत आय र 
व्ययको वववरणः 

(रु. हिारमा) 

क्र.िं. श्रोत प्राप् त रकम खचि रकम 

 

१ 
नेपाल िरकार िमानीकरण अनदुान   

 

२ 

नेपाल िरकार िशति अनदुान   

३ 

 

नेपाल िरकार िमपूरक अनदुान   

 

४ 

नेपाल िरकार र्िशेर् अनदुान   

 

५ 

प्रदेश िरकार (रािश्व वााँडफााँड 
िमेत)  

398950 95379 
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१८.९ आ.व. २०७८।०७९ को स्वीकृत फागनु मिान्त्त िम्मको कायिक्रमको प्रगर्त वववरण: 
                                                                                                                                 (रु. हिारमा) 

क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण % ििेट ििेटखचि % 

१ िवारी िािन 
 

800000.00 0 0 0 0 

२ मेर्िनरी औिार  500000.00 0 0 0 0 
३ फर्निचर तथा वफक्चिि  300000.00 0 0 38219 13% 
४ फर्निचर तथा वफक्चिि (पदार्िकारी)  250000.00   200000.00 80% 

५ 
लमु्म्िनी प्रदेशको प्रथम आवर्िक योिना (आ.व. 
२०७६/77 - आ.व. २०८०/८१) को मध्यावर्ि 
िर्मक्षा 

 1000000.00 
Inception 

Report 

प्राप्त भएको 
 218953 21.9% 

६ अध्ययन अनिुन्त्िान  1500000.00 0 0 0 0 

७ 
प्रदेशको पयिटन प्रवर्द्िनमा िंस्कृर्त, कला, िावहत्यको 
महत्व र िम्भावना िम्िन्त्िी अध्ययन 

 1000000.00 0 0 0 0 

८ 
रा.यो.आ. िाँगको िहकायिमा लमु्म्िनी प्रदेशको गररिी 
र रोिगारीिारे ववश् लेर्णात्मक अध्ययन 

 750000.00 0 0 0 0 

९ 
प्रदेशमा िीप आवश्यकताको पवहचान र र्िफाररि 
िम्िन्त्िी अध्ययन 

 500000.00 0 0 0 0 

10 
अन्त्तरािम्ष् ट्रय व्यापार प्रवर्द्िनका लार्ग प्रदेशर्भरका िीमा 
नाकामा व्याविावयक भवन र्नमािणको िम्भाव्यता र 
ववम्त्तय ववश् लेर्ण अध्ययन 

 1000000.00 0 0 0 0 



 

225 

 

क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण % ििेट ििेटखचि % 

११ 
िमिामवयक आर्थिक ववर्यमा अध्ययन-अनिुन्त्िान, 
नीर्त ववश् लेर्ण तथा मापदण्ड र्निािरण गने कायि 

 2000000.00 0 0 0 0 

१२ 
लमु्म्िनी प्रदेशको १० वरे् रणनीर्तक गरुुयोिना 
र्नमािण 

 2000000.00 
Inception 

Report 

प्राप्त भएको  
 438500 21.93 

१३ आयोिना तथा कायिक्रमको प्रभाव मलु्यांकन  1000000.00 0 0 0 0 

१४ शोि अनिुन्त्िान वमृ्त्त  1000000.00   250000 25% 

15 र्नर्मित िावििर्नक िम्पम्त्तको ममित िम्भार खचि  300000.00 0 0 0 0 

16 आयोगको मार्िक िलेुवट छपाइि  500000.00   232660 46.53% 

१७ पसु्तक तथा प्रर्तवेदन प्रकाशन  500000.00 0 0 0 0 

१८ िूचना प्रकाशन  500000.00   52442.00 10.5% 

19 िूचना प्रणाली तथा िफ्टवेयर िञ् चालन  100000.00   27540.00 27.5% 

20 योिना र्नमािण िम्िन्त्िी अर्भममु्खकरण कायिक्रम  400000.00 0 0 0 0 

21 अनगुमन मलु्यांकन खचि  750000.00   454464.00 60.6% 

22 आन्त्तररक तथा वैदेम्शक भ्रमण  467000.00   14125.00 3.02% 
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क्र 

ि. 
कायिक्रम/वक्रयाकलाप 

वावर्िकलक्ष्य दोस्रो चौमार्िक िम्मको प्रगर्त 

पररमाण ििेट पररमाण पररमाण % ििेट ििेटखचि % 

23 प्रदेश त्याङ्क कायािलय स्थापना  2000000.00 0 0 0 0 

 

१८.१०  आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ववर्नयोम्ित ििेट तथा फागनुिम्मको ववम्त्तय प्रगर्त र ०७९ अिार िम्मको अनमुार्नत खचिः 
ििेट म्शर्िक ववर्नयोम्ित ििेट खचि प्रर्तशत अिारमिान्त्त िम्मको अनमुार्नत खचि  

चाल ु 262950 31.91 60% 

पूिीगत 136000 8.43 60% 

िंम्चत कोर् 0 0  

िम्मा 398950 23.90 60% 
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१८.११  आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा २०७८ फागनु िम्म िम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरुः 
महत्वपूणि कायिहरुको वववरण (िुंदागत रुपमा) 

 प्रदेश स्तरीय र्िकाि िमस्या िमािान िर्मर्त (PDAC) को िैठकिाट राम्ष् ट्रय स्तरीय र्िकाि 
िमस्या िमािान िर्मर्त (NDAC) मा ७ िुाँदे िझुावहरु पेश गररएको, 

 योिना िलेुवटन (हाल 32 पेिको ) प्रकाशन, 

 प्रदेश िरकार मातहतका मन्त्रालय/ केम्न्त्दय र्नकायहरुको वावर्िक र्िकाि कायिक्रम कायािन्त्वयन 
कायियोिना पमु्स्तका र्नमािण गरी प्रकाशन गररएको, 

 आ.व. 2077/78 को प्रदेश योिना आयोगको वावर्िक प्रर्तवेदन माननीय मखु्यमन्त्रीज्यू िमक्ष 
पेश गररएको, 

 िरोकारवाला र्नकाय िाँग ववर्भन्न ववर्यम 10 वटा िैठक िम्पन्न, 

 प्रदेश योिना आयोग (गठन तथा कायि िंचालन) आदेश पररमाििन गरी मखु्यमन्त्री तथा 
मम्न्त्रपररर्द्को कायािलयमा पेश गररएको। 

१८.१2  नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका िमस्या/कदठनाई(यदद भए) 
 प्रदेश िरकार अन्त्तरगतका मन्त्रालयहरुका िीचमा कायिक्रम छनौट िम्िन्त्िी िमन्त्वयको अभाव 

देम्खएको ििका कारण मन्त्रालयहरु र्िचमा कायिक्रमहरुको दोहोरोपना देम्खएको, 
 र्िर्भन्न आयोिनाहरुमा िंघ, प्रदेशर स्थार्नय तह गरर र्तनैवटा िरकारहरुिाट ििेट लगानी हनु े

गरेकाले एउटै योिनामा लगानीको दोहोरोपना देम्खएको, 
 प्रदेश िरकारको लगानी रहेका आयोिना तथा कायिक्रमहरुको अनगुमन तथाप्रभाव मूल्याङ्कन 

कायिका लार्ग आवश्यक पने प्राववर्िक तथा प्रशािर्नक िनशम्क्तकोअभाव रहेको,
 "िहवुवर्िय आयोिना म्स्वकृती तथाठेक्का िन्त्दोवस्त िम्वन्त्िी मापदण्ड, २०७६"र प्रदेश गौरवका 

आयोिना र्निािरण िम्िन्त्िी मापदण्डर्नमािणभैिकेको िन्त्दभिमा िम्िम्न्त्ित मन्त्रालयहरुिाट 
उल्लेम्खत मापदण्डहरुको आवश्यकअध्ययन र्िना नै आयोिना तथा कायिक्रम स्वीकृत गरी 
कायािन्त्वयन गने गररएको,

 पररयोिनाको प्रकृर्त अनरुुपDPR र्नमािणमा एकरुपता कायम गनुिपनेमा त्यस्तो नगररएकोलेDPR 

कोिंरचनामा आवश्यक ििुार गनुिपने देम्खएको,
 िंघीयता कायािन्त्वयनको क्रममा िंघीय िरकार र प्रदेशिरकारिीच औपचाररक िम्िन्त्ि स्थापना 

गने िंरचना /ईकाईको अभाव । िस्तै :रावष्ट्रय योिना आयोग र प्रदेश योिना आयोगिीच 
औपचाररक िम्िन्त्ि स्थापना गने कानूनीिंरचनाको अभाव। 
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१८.१3  मार्थ उल्लेम्खत िमस्या िमािानका लार्ग चाल्न ुपने कदम (प्रस्ताववत) 
 प्रदेश िरकार अन्त्तरगतका मन्त्रालयहरुका िीचमा योिना छनौट िम्िन्त्िी िमन्त्वय स्थावपत गने, 
 िंघ, प्रदेश र स्थार्नय तह गरर र्तनैवटा िरकारहरुिाट योिना छनौट िम्िन्त्िी नीर्तगत व्यवस्था 

गरर कायािन्त्वयन गने, 
 कमिचारी व्यवस्थापन कायिलाई ब्यवम्स्थत र वैज्ञार्नक िनाउने। 
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पररछछेद-१९ 
र्नष्कर्ि र िझुाव 

देशको िन्त्तरु्लत र िमानपुार्तक ववकािको लार्ग िंघीय शािन प्रणालीको अविारणा अनरुुप तीन तहको 
िरकार रहेको र प्रदेश तहिाट मूलत: ववकाि र्नमािणका कायिलाई अगार्ड िढाउन महत्वपूणि भरू्मका 
रहेको छ। 

प्रदेश िरकार स्थापनाको ५ वर्ि पगु्न लाग्दा प्रदेश अन्त्तगितको ववकाि र्नमािण र िेवा प्रवाहको लार्ग 
आवश्यक पने िंगठन िंरचनाको िंख्या वृवर्द् भएको छ । कानून र्नमािण कायिले गर्त र्लदैछ।  

प्रदेशको प्रथम पिवर्ीय योिना आ.व. २०७६/0७७ - २०८०/0८१ तयार भई कायािन्त्वयन भइरहेको 
छ। मध्यमकालीन खचि िंरचना, वावर्िक नीर्त कायिक्रम तथा ििेट लगायतका प्रदेशले गनुिपने कायिको 
स्पष्ट मागिदशिन प्राप्त भएको छ। 

यि आ.व. २०७८/0७९ को दोस्रो चौमार्िक अवर्ििम्म आइपगु्दा ववर्नयोम्ित ििेटमध्ये 26.42% 
खचि भएको छ।  

ववकाि र्नमािण र िेवा प्रवाहको कायिलाई तीन तहिीचको िमन्त्वय, िहकायि र िहअम्स्तत्वको भावनालाई 
आत्मिात ्गरी अगार्ड िढाउने, प्रदेश लोकिेवा आयोगिाट पदपूर्ति गरी िनशम्क्त व्यवस्थापन गने तथा 
यि प्रदेशको िंगठन तथा व्यवस्थापन िवेक्षण गरी कमिचारीलाई Right-Sizing गनुिपने लगायतका पक्षमा 
ििुार गनि िके आगामी ददनमा ििेट कायािन्त्वयनको अवस्था थप िदुृढ भई “िमरृ्द् लमु्म्िनी: आत्मर्नभिर 
प्रदेश” को नारा पूरा गनि िहयोग पगु्ने अपेक्षा गनि िवकन्त्छ। 

 

िमाप्त 

 

 


