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भाद्र 207९ 

 

 
 

मा. कृष्ण ध्वज खड्का 
अथि तथा सहकारी मन्त्री 

 

 
 

प्राक् कथन 
 

लमु्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका कामकारवाहीको िारेमा आम नागररकलाई जानकारी ददने उद्देश्यले 
अथि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन, 207४ मा भएको व्यवस्था िमोम्जम हरेक 
आर्थिक वर्िको िजेट र खर्िको यथाथि र्ववरण समेटेर वार्र्िक प्रगर्त प्रर्तवेदन तयार गदै आएको 
छ। सोही िमोम्जम आ.व. 207८/०7९ को प्रगर्त प्रर्तवेदन तयार गरेको छ।  

आ.व. 207८/7९ को लमु्बिनी प्रदेशको कूल र्वर्नयोम्जत िजेट ४० अिि ९५ करोड ९७ लाख 
मध्ये र्ालतुर्ि  71.65% र पूूँजीगततर्ि  70.14%  गरी जबमा 70.77% र्वत्तीय प्रगर्त भएको छ। 
र्िलो गरी असोजको अम्न्त्तममा िजेट ल्याउन ु र आर्थिक वर्िको अम्न्त्तममा र्वर्भन्न कारणले कायि 
सबपन्न भएका योजनाहरुको भकु्तानी हनु नसकेको अवस्थामा पर्न यस प्रकारको िजेटमा र्वत्तीय 
प्रगर्त हनुलुाई सकारात्मक मान्न सर्कन्त्छ । मन्त्रालयको संख्या ििेको र र्ाल ु खर्ि घटाएको 
अवस्थामा पर्न र्ाल ु खर्ि कम हनुलेु आगामी वर्ि र्ाल ु खर्िमा अझै कटौती गरी पुूँजीगत खर्ि 
ििाउन सर्कन े देम्खएको छ। जसले गदाि र्वकास र्नमािणको कायिले गर्त र्लनछे । साथै र्वर्य 
के्षरगत मन्त्रालयमा रहेका आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाट सेवा प्रवाह जनमखुी, आिरु्नक र 
प्रर्वर्िमैरी िन्त्दै गइरहेको अवस्था  थाहा पाउन सर्कन्त्छ ।  

आ.व. 207८/7९ को िजेट तथा खर्िको यथाथि र्ववरण, आयोजना/कायिक्रम सञ्चालनमा देखा 
परेका समस्यासर्हत समािानका उपायसमेत समावेश गरी तयार गरेको यस प्रर्तवेदनिाट लमु्बिनी 
प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था र र्वकासको अवस्थाप्रर्त र्ासो राख्न ेआम सरोकारवाला सूम्र्त र 
लाभाम्न्त्वत हनुे आशा गरेको छु।  

प्रर्तवेदन तयार गने कायिको संयोजन गने अथि तथा सहकारी मन्त्रालयका सम्र्व श्री नेर प्रसाद 
सवेुदी तथा संलग्न अन्त्य कमिर्ारी साथै र्वर्य के्षरगत मन्त्रालय/र्नकायको यथाथि र्ववरण उपलब्ि 
गराउने प्रदेश सरकारका सिै र्नकायका नेततृ्व लगायत कमिर्ारीलाई िन्त्यवाद ददन र्ाहन्त्छु।  

िन्त्यवाद ! 

 

 



िन्त्यवाद 

भाद्र 207९ 

 

 
 

मा. सषु्मा यादव 

राज्यमन्त्री 
अथि तथा सहकारी मन्त्रालय 

 

 
 

दईु शब्द 

 
 

देशमा तीनतहको संघीय शासन व्यवस्थासूँगै संघ र स्थानीयतहिीर् र्वकास र्नमािण र सेवा प्रवाहको 
सेतकुो रुपमा रहेको प्रदेश सरकारले गरेका कामकारवाहीको िारेमा आम नागररकलाई जानकारी 
ददने उद्देश्यले अथि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन, 207४ मा भएको व्यवस्था 
िमोम्जम हरेक आर्थिक वर्िको िजेट र खर्िको यथाथि र्ववरण झम्ल्कने गरी वार्र्िक प्रगर्त प्रर्तवेदन 
तयार गदै आएको छ। सोही िमोम्जम आ.व. 207८/7९ को प्रगर्त प्रर्तवेदन तयार गरेको छ ।  

आ.व. 207८/7९ को लमु्बिनी प्रदेशको कूल र्वर्नयोम्जत िजेट ४० अिि ९५ करोड ९७ लाख 
मध्ये र्ालतुर्ि  7१.६५ प्रर्तशत र पूूँजीगततर्ि  ७०.१४ प्रर्तशत  गरी जबमा ७०.७७ प्रर्तशत  
र्वत्तीय प्रगर्त भएको छ । यसिाट र्वकास र्नमािणको कायिले गर्त र्लएको अनमुान गनि सर्कन्त्छ । 

साथै र्वर्य के्षरगत मन्त्रालयमा रहेका आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाट सेवा प्रवाह जनमखुी, 
आिरु्नक,रोजगारी मूलक र प्रर्वर्िमैरी िन्त्दै गइरहेको अवस्था थाहा पाउन सर्कन्त्छ ।  

आ.व. 207८/7९ को िजेट तथा खर्िको यथाथि र्ववरण, आयोजना/कायिक्रम सञ्चालनमा देखा 
परेका समस्यासर्हत समािानका उपाय र भएका उपलब्िीहरुसमेत समावेश गरी तयार गरेको यस 
प्रर्तवेदनिाट लमु्बिनी प्रदेशको समग्र र्वकासको अवस्थाप्रर्त र्ासो राख्न ेआम सरोकारवाला सूम्र्त र 
लाभाम्न्त्वत हनुे आशा गरेको छु ।  

प्रर्तवेदन तयार गने कायिको संयोजन गने अथि तथा सहकारी मन्त्रालयका सम्र्व श्री नेरप्रसाद सवेुदी 
तथा संलग्न अन्त्य कमिर्ारी साथै र्वर्य के्षरगत मन्त्रालय/र्नकायको यथाथि र्ववरण उपलब्ि गराउन े
प्रदेश सरकारका सिै र्नकायका नेततृ्व लगायत कमिर्ारीलाई िन्त्यवाद ददन र्ाहन्त्छु ।  

  

 

 



 

शभेुच्छा 

 

आ. व. २०७८/०७९ को वार्र्िक प्रगर्त प्रर्तवेदन यहाूँहरु समक्ष प्रस्ततु छ । यो प्रर्तवेदनलाई 
यथासंभव सूर्नामूलक र यथाथिपरक िनाउने प्रयत्न भएको छ । सिै मन्त्रालय र केन्त्द्रीय 
र्नकायहरुको र्ववरण समेर्टएको छ र र्वगत प्रर्तवेदनहरुको तलुनामा केही सदुृि र र्सजिनात्मक 
स्वरुपमा तयार पाररएको छ । यो प्रगर्त प्रर्तवेदन तयार गरी प्रकाशन भएकोमा संलग्न टीमलाई 
हाददिक विाई ज्ञापन गदिछु ।  

वार्र्िक प्रगर्त अन्त्तगित सबवम्न्त्ित मन्त्रालय वा र्नकायले र्लएको नीर्त तथा कायिक्रम र िजेट र सो 
को कायािन्त्वयनको पाररम्स्थर्तक प्रणाली मार हैन र्क व्यवस्थापकीय पक्ष तथा र्सलर्सलेवाररुपमा 
प्रस्ततु भएको र्ववरणात्मक पक्ष पर्न समेर्टन्त्छ । प्रगर्त प्रस्ततु गने आगतदेम्ख र्नगितसबमका र 
पररणाम हुूँदै प्रभावसबमका र्वर्य पर्न समेर्टन सक्छन ्। रार्िय योजना आयोग र प्रदेश योजना 
आयोगले जारी गरेका आवर्िक योजना तथा अन्त्य दस्तावेजहरुका साथै मन्त्रालय तथा र्नकायले अम्घ 
सारेका योजना, रणनीर्तहरुको कायािन्त्वयनको अवस्थालाई समेत म्र्रण गररन्त्छ ।  

आगामी ददनमा पर्न यस खाले प्रर्तवेदनलाई थप पररमाम्जित रुपमा र्नरन्त्तर सिुार गदै अगार्ड लैजान े
उद्देश्य रहेको हुूँदा प्रयोगकताि र पाठकहरुले यसको स्वरुप र सारमा सिुार गने उपायका सबिन्त्िमा 
सझुाव उपलव्ि गराउन ुभएमा मन्त्रालयले ग्रहण गने प्रर्तवद्धता पर्न प्रकट गदिछु । पनु एकपटक 
प्रगर्त प्रर्तवेदन तयारीको परु्नत कायिमा मेहनतका साथ अग्रसर हनुहुनैु सिैमा हाददिक िन्त्यवादका 
साथ यस प्रगर्त र्ववरण पमु्स्तकाको पूणि सर्लताको शभेुच्छा व्यक्त गदिछु ।  

 

२०७९ भाद्र 

नरे सवेुदी “प्रयास” 

प्रदेश सम्र्व 
  
 

 



I 
 

 

कायिकारी साराशं 
नेपालको संर्विानको िारा २०७ तथा प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन, २०७४ को दर्ा २० वमोम्जम अथि 
तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को यस प्रदेशको िजेट तथा कायिक्रमको 
प्रगर्तको सारांशगत र्ववरण यस प्रकार रहेको छः  

1 िजेट र खर्िसूँग सबिम्न्त्ित र्ववरण 

 आर्थिक वर्ि 207८/०७९ को लार्ग प्रदेश सरकारको शरुुको िजेट रू. ४० अिि ९५ करोड ९७ 
लाखमध्ये सम्ञ्चत कोर्मार्थ व्ययभार हनुे रकम रु.९९ लाख ४० हजार र र्वर्नयोजन ऐन िमोम्जम 
खर्ि हनुे रकम रू. 40 अिि 9४ करोड 97 लाख ६० हजार रहेको र्थयो । पर्छ यस आर्थिक 
वर्ि २०७८/०७९ को अन्त्तसबम सूँघीय सरकारको थप िजेट सहीत कुल िजेट रु.४२ अिि ९४ 
करोड ११ लाख ९१ हजार र्वर्नयजत भएको र्थयो । 

 र्वर्नयोम्जत कुल रकममध्ये आ.व.२०७८/०७९ को असार मसान्त्तसबम र्ालतुर्ि  रू.१२ अिि ९८ 
करोड १९ लाख ४४ हजार र पुूँजीगततर्ि  रू. १७ अिि ४० करोड ८६ लाख ४३ हजार गरी 
जबमा रू. 30 अिि 39 करोड 05 लाख 87 हजार खर्ि भएको छ । उक्त रकम र्वर्नयोम्जत 
िजेटको र्ालतुर्ि  ७१.६५ प्रर्तशत, पुूँजीगततर्ि  ७०.१४ प्रर्तशत गरी जबमा ७०.७७ प्रर्तशत हनु 
आउूँछ । 

 र्वर्नयोम्जत रकममध्ये गत आ.व.२०७७/०७८ को असार मसान्त्तसबम र्ालतुर्ि  रू. १३ अिि ६० 
करोड २२ लाख १2 हजार र पुूँजीगततर्ि  रू. १८ अिि ५० करोड ५६ लाख ३४ हजार गरी 
जबमा रू. ३२ अिि १० करोड ७८ लाख ४६ हजार खर्ि भएको र्थयो । उक्त रकम र्वर्नयोम्जत 
िजेटको र्ालतुर्ि  ७६.७१ प्रर्तशत, पुूँजीगततर्ि  ९9.३९ प्रर्तशत गरी जबमा ८८.३२ प्रर्तशत हनु 
आउूँछ । 

 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को असार मसान्त्तसबममा मन्त्रालयगत र्वर्नयोम्जत िजेटमा सिैभन्त्दा 
ििी खर्ि गने मन्त्रालयको रुपमा उजाि, जलस्रोत तथा र्संर्ाई मन्त्रालय रहेको छ जसले 79.78 
प्रर्तशत खर्ि गरेको छ भने सिै भन्त्दा कम खर्ि गने मन्त्रालयको रुपमा काननु, मर्हला, 
िालिार्लका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय रहेको छ जसको खर्ि र्वर्नयोम्जत िजेटको 27.77 
प्रर्तशत रहेको छ। 

 आर्थिक वर्ि २०७७।0७८ मा नेपाल सरकारिाट प्राप्त सशति अनदुान र समपरुक अनदुानमध्ये खर्ि 
नभई िर्त भएको सशतितर्ि  रु.२अिि ७३ लाख ८५ हजार, र्वशेर् अनदुानतर्ि  रु.१७ करोड ९१ 
लाख ९६ हजार र समपूरक अनदुानतर्ि  रु.१६ करोड ४० लाख ९५ हजार गरी जबमा रकम रु.२ 

अवि ३५ करोड ६ लाख ७७ हजार र्ाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा संघीय सम्ञ्चत कोर्मा र्र्ताि 
गररएको छ ।  

 

 



II 
 

 

 

 आ.व.२०७६/०७७,२०७७/०७८ र २०७८/०७९ को खर्िको तलुनात्मक र्ववरण (प्रर्तशतमा ) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२. स्रोत पररर्ालन 

 आर्थिक वर्ि 207८/०७९ को असार मसान्त्तसबममा संघीय सरकारिाट प्राप्त राजस्व िाूँडर्ाूँट 
वापत रू.९ अिि १३ करोड ५६ हजार प्राप्त भएको छ । र्वत्तीय समानीकरण अनदुानवापत रू. ८ 
अिि २ करोड ५७ लाख, सशति अनदुानवापत रू. ८ अिि ३६ करोड ३३ लाख ७ हजार, र्वशेर् 
अनदुानवापत रू. ६३ करोड ४९ लाख र समपरुक अनदुान वापत रू. ७२ करोड १६ लाख गरी 
जबमा  कुल अनदुान वापत रु.१७ अिि ७४ करोड ५५ लाख ७ हजार प्राप्त भएको छ । 

 प्रदेशको आन्त्तररक आयतर्ि  सवारी सािन करतर्ि  रू.1 अिि ५४ करोड १२ लाख ५१ हजार, 
स्थानीय तहिाट अनदुान र्र्ताि भएको रकम रु.९१ करोड ३४ लाख २२ हजार र प्रदेशको अन्त्य 
आन्त्तररक राजस्व अन्त्तगित १ अिि ३५ करोड ३८ लाख रकम सर्हत आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ 
को असार मसान्त्तसबम रु. ३० अिि ८० करोड ८४ लाख ७३ हजार प्रदेश संम्र्त कोर्मा जबमा 
भएको छ । 

 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को असार मसान्त्तसबम कृर्र् आयमा लाग्न ेकर रु. ९७ हजार संकलन 
भएको छ । जनु वार्र्िक लक्ष्यको ९७% प्रगर्त रहेको छ । 

 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा गत वर्िको मौज्दात रकम रु.४ अिि ४४ करोड ३१ लाख ८६ 
हजार रहेको छ । 

 आर्थिक वर्ि 207७/०७८ को असार मसान्त्तसबममा संघीय सरकारिाट राजस्व िाूँडर्ाूँट अन्त्तगित 
रू.८ अिि ३९ करोड ६२ लाख ८९ हजार प्राप्त भएको छ। अनदुानतर्ि  र्वत्तीय समानीकरण 
अनदुानवापत रू. 7 अिि ६३ करोड ७1 लाख, सशति अनदुानवापत रू. ९ अिि ४६ करोड १ लाख 
६२ हजार, र्वशेर् अनदुानतर्ि  रू. २१करोड र समपरुक अनदुानतर्ि  रू. ४८ करोड ३३ लाख गरी 
जबमा रु.१७ अिि ३७ करोड ६५ लाख ६२ हजार रकम प्राप्त भएको । 
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 आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ मा गत वर्िको मौज्दात रकम रु.७ अिि ९४ करोड ५० लाख रहेको 
छ। 

 आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ मा स्थानीय तहवाट राजस्व वाडंर्ांट अन्त्तगित रु.१ अिि २५ करोड 
५२ लाख ६ हजार प्राप्त भएको छ भने प्रदेशको सवारी सािन कर वांडर्ांट वापत रकम रु.१ अिि 
४४ करोड ५५ लाख ३१ हजार प्राप्त भएको । 

 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा स्थानीय तहिाट राजश्व वाडर्ांट अन्त्तगित रु.१ अिि ७३ करोड २७ 
लाख ४९ हजार प्राप्त भएको छ । 

३. र्वत्तीय संघीयता कायािन्त्वयन  

 र्ाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/0७९ मा यस प्रदेशर्भरका स्थानीय तहको लार्ग र्वत्तीय समानीकरण 
अनदुान वापत रु. ७० करोड, सशति अनदुान वापत रु. १ अवि २८ करोड ७३ लाख ९६ हजार 
समपूरक अनदुान वापत रु. १ अवि ८५ करोड ५० लाख र र्वशेर् अनदुानवापत रु. १ अवि गरी 
जबमा रू. ४ अवि ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार र्वर्नयोजन गररएको छ। 

 र्वर्नयोम्जत िजेटमध्ये समर्नकरण अनदुान रु.७० करोड ,सशति  १ अिि २६ करोड ५८ लाख९० 
हजार,समपरुक अनदुानमा ८८ करोड र र्वशरे् अनदुामा ८८ करोड ५० लाख ९३ हजार 
स्तान्त्तरणभएको र्थयो। 

 र्ाल ुआर्थिक वर्िमा स्थानीय तहमा र्वर्नयोम्जत िजेटको सीमार्भर रही स्थानीय तहहरुको प्रस्तावका 
आिारमा समपूरक अनदुानतर्ि  १०९ वटा स्थानीय तहका ४59 वटा आयोजना स्वीकृत भई 
स्थानीय तहहरु मार्ि त ्कायािन्त्वयन रहेका र्थए । 

४. अन्त्य नीर्तगत  कायिक्रमगत प्रगर्तको र्ववरण  

 मध्यमकालीन खर्ि संरर्ना प्रणाली (MTEF), समपूरक तथा र्वशेर् अनदुान व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली 
(CS grants) यस मन्त्रालयले र प्रदेश पररयोजना िैंक व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली (PPBMIS) प्रदेश 
योजना आयोगवाट संर्ालनको लार्ग स्वीकृत भै कायािन्त्वयनको प्रर्क्रयामा रहेको, 

 समपूरक अनदुान व्यवस्थापन कायि र्वर्ि,२०७८ स्वीकृत भई एकीकृत र्वितुीय प्रणालीमा आिाररत 
वनाइएको, 

 िन पैदावारको र्वक्री र्वतरण प्रदेश सम्न्त्र्त कोर्मा रू. ८ करोड जबमा भएको , 
 १२ वटा पार्लकामा १२० हेक्टर के्षरमा लहरेर्पपल, मसला र र्ससौको १ लाख ९३ हजार र्वरुवा 

रोपण भएको, 
 रूकुम-पूवि, रोल्पा र प्यठुानमा १७००० दाूँते-ओखर रोपण कायि सबपन्न भईसकेको, 
 सभा र सर्मर्तहरुको गर्तर्वर्ि समेट्ने र्टभी कायिक्रम प्रदेश सभा सेरोरे्रो कायिक्रम उत्पादन गरी 

प्रसारण गररएको, 
 E-polling mobile app software प्रणाली र्नमािण तथा संर्ालन, 
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 प्रदेश र्नजामती सेवा अन्त्तरगत नेपाल वन सेवा जनरल र्रेर्ि समूह तह र्वर्हन वन रक्षक पदको 
लार्ग र्लम्खत पररक्षा समेतिाट अन्त्तवाितािका लार्ग छनौट भएका 149 जना उबमेदवारहरुको 
अन्त्तवािताि संर्ालन गरी 106 जना उबमेदवारहरुलाई स्थायी र्नयमु्क्तको लार्ग मखु्यमन्त्री तथा 
मम्न्त्रपररर्द्को कायािलय, लमु्बिनी प्रदेशमा र्सर्ाररश गररएको, 

 प्रदेश र्नजामती सेवा अन्त्तगित नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्त्य प्रशासन समूह, सहायक स्तर पार्ौ तह, 
सहायक पार्ौं पदको लार्ग र्लम्खत पररक्षाको नर्तजा प्रकाशन गरी र्लम्खत पररक्षािाट अन्त्तरवातािका 
लार्ग छनौट भएका 14 जना उबमेदवारहरुको  कबप्यटुर र्सप पररक्षण पररक्षा तथा अन्त्तरवाताि 
संर्ालन गरी 6 जना उबमेदवारहरुलाई स्थायी र्नयमु्क्तको लार्ग  मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्द्को 
कायािलय लमु्बिनी प्रदेशमा र्सर्ाररश गररएको, 

 सहायक र्ौथो तहको र्वज्ञापन गररएकोमा ४२८७ जनाको दरखास्त स्वीकृत भएकोमा पर्हलो 
र्रणको परीक्षामा २२५३ जना सहभागी भएकोमा 11 जना छनौट गरर र्सर्ाररस गररएको 

 पयिटन प्रवद्धिनमार्ि त ् दक्ष तथा अदक्ष जनशम्क्तहरुलाई र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण 
कररि 357453 ददनको रोजगारी र्सजिना भएको, 

 नयाूँ सडक ट्रयाक र्नमािण कायि 121 र्क.मी मा भएको, सडक र्वस्तार 275 र्क.मी भएको, सडक 
ग्राभेल गने कायि 265 र्क.मी मा भएको, सडक कालोपरे गने कायि 222 र्क.मी मा भएको, 
कल्भटि/कजिे 996 वटा र्नमािण भएको, पक्की नाला र्नमािण 149 र्क.मी लबवाईमा भएको, 40 
वटा सडक पूल र्नमािण भएको, 11 वटा झोलङु्गे पूल र्नमािण भएको, ग्यार्वन वाल र्नमािण १२२९० 
घ.मी.,स्टोन मेर्सनरी र्नमािण कायि १२५३८८ घ.मी. 

 र्नमािण कायिवाट २३७५०० श्रम ददन र्सजिना भएको। 

 सडकको र्नयर्मत ममित गनि सडक हेराल ुराखी ७५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी ददइएको 
 र्संर्ाई आयोजनावाट हालसबम १२१०४ हे. जर्मनमा थप र्संर्ाई सरु्विा पगेुको, १७१४ हे. 

जर्मनको र्संर्ाई संरर्ना सदुृिीकरण गरेको, ३७० हे. जर्मन उकास भएको, तट्िन्त्ििाट ५२६४ 
घर तथा ११११ हे. खेर्तयोग्य जर्मन सरुम्क्षत भएको, 

 प्रदेश अन्त्ततिग र्नकायहरुिाट यस अवर्िमा लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग गरी जबमा ९९६६ वटा 
उद्योग दताि भएका र सो िाट ३७७६६ जनामा रोजगारी र्सजिना भएको, 

 यस अवर्िमा अन्त्तरगत र्नकायहरुिाट 4416  वटा वाम्णज्य र्मिहरु दताि भएका, 
 यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय नवलपरासी पम्िम (ि.स.ुप) र कर्पलवस्त ु कायािलय स्थापना 

गररएको, 
 म्शक्षाको प्रवद्धिन र र्वकास आयोजनाहरुिाट १७१ जना स्वयमसेवकहरु रोजगार भएका‚ २० जना 

स्कुल नसि‚ १२ जना खेलकूद प्रम्शक्षकहरुले रोजगारी प्राप्त गरेका, 
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 सामाम्जक र्वकास र्डर्भजन कायािलयहरुको पवुाििारहरुको र्नमािण गदाि मोटामोटी रुपमा १०००० 
मार्नसलाई वर्िभरको लार्ग रोजगारी ददइएको र प्रार्वर्िक तथा व्यावसार्यक तार्लम पररर्द मार्ि त 
८००० भन्त्दा ििीलाई तार्लम ददई स्वरोजगार िन्न सहयोग । 

 सहायक र्ौथो तहको र्वज्ञापन गररएकोमा ४२८७ जनाको दरखास्त स्वीकृत भएकोमा पर्हलो 
र्रणको परीक्षामा २२५३ जना सहभागी भएकोमा 11 जना छनौट गरर र्सर्ाररस गररएको । 

 कायािलयको भण्डार शाखामा काम गने भण्डार प्रमखु र लेखा प्रमखुलाई आर्थिक कायिर्वर्ि तथा 
र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व र्नयमावली, २०७७ मा सरकारी सबपम्त्तको म्जबमा सबिन्त्िी कानूनी व्यवस्था 
तथा सो सबपम्त्तको म्जबमा, लगत, संरक्षण तथा PAMS मा प्रर्वर्ि गने सबिन्त्िी कायिक्रम संर्ालन 
भएको, 

 लमु्बिनी प्रदेशका र्वर्भन्न सहकारीका मर्हला 210 र परुुर् 148 गरर जबमा 358 जनालाई 
सहकारी सबिन्त्िी र्वर्भन्न तार्लमहरु ददइएको, 

 पाल्पाको रैनादेवी छहरा, गलु्मीको मदान,े अघािखाूँर्ीको म्शतगंगा, रुकुम पूविको र्सस्ने, प्यूठानको 
म्झमरुक र िददियाको गेरुवामा 26/26 जनाका लार्ग र्वपद् प्रर्तकायि तार्लम प्रदान गररएको, 

 पाल्पाको झ्याल्टुङ्ग, गलु्मीको छल्लीिगर, अघािखाूँर्ीको भरु्मकास्थान, रोल्पाको राङ्सी र रुकुमपूविको 
पथुा उत्तरगंगामा हेर्लप्याड र्नमािण गररएको । 

 20 वर्ि भन्त्दा मार्थका जनताको लार्ग मिमेुह र उच्र् रक्तर्ापको म्स्क्रर्नङ तर्ि  कररि ४० हजार 
जनताले सो सेवा प्राप्त गरेका । 

- वन र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुवाट 1410000 श्रमददन रोजगारी र्सजिना भएको 

 म्शक्षा तथा खेलकुद क्षरेमा गरेको लगानीले तत्काल प्रदेश अथितन्त्रमा योगदान ददएको 
नदेम्खने भए पर्न यी क्षरेहरु लगानीका क्षेरहरु भएकोले भर्वष्यमा समदृ्ध र आत्म र्नभिर 
प्रदेश  वनाउन सहयोग गदिछन । मन्त्रालयवाट संर्ार्लत र्वकास आयोजनाहरुिाट शृ्रम्जत 
रोजगारीमा १७१ जना स्वयमसेवकहरु‚ २० जना स्कुल नसि‚ १२ जना खेलकूद 
प्रम्शक्षकहरुले प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन।् सामाम्जक र्वकास र्डर्भजन कायािलयहरुले 
म्शक्षालयहरुका पवुाििारहरुको र्नमािण गदाि कामको समयमा प्रसस्त रोजगारहरु र्सजिना हनु े
गदिछन । यी रोजगारीका अवसरहरु प्रदेशका दरुदराजका ठाउहरुमा सञ्चालन हनु्त्छ ।कररि 
डेि अरव रुपैयाको र्वकास र्नमािण हदुा कम्बतमा ३५ करोड देम्ख ४० करोड जनशम्क्तमा 
खर्ि हनुे र यसिाट ३५ लाख ददन िरािरको रोजगारी र्सजिना हनुे अनमुान गनि सर्कन्त्छ। 
यो मोटामोटी रुपमा १०००० मार्नसलाई वर्िभर ददन सर्कने रोजगारी हो । प्रार्वर्िक तथा 
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व्यावसार्यक तार्लम पररर्द मार्ि त ददइने ८००० भन्त्दा ििीलाई तार्लम प्राप्त गरी 
स्वरोजगार हनु सहयोग परुाएको छ । 

 

५. लमु्बिनी प्रदेशको अथितन्त्र 

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा यस लमु्बिनी प्रदेशको कुल गाहिस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा कररि रु. 
६ खिि ८५ अिि अनमुान गररएको छ गत आर्थिक वर्िका संशोर्ित अनमुान कररि रु. ६ खिि ४ अिि रहेको 
देम्खन्त्छ।गत आर्थिक वर्िमा रार्िय तहमा कुल गाहिस्थ उत्पादनको १४.१ प्रर्तशत र्हस्सा ओगटेको यस 
प्रदेशले यस आ.व.मा पर्न सोही प्रर्तशत नै योगदान पयुािउने अनमुान गररएको छ।यसै गरी गत आ.व.मा 
कुल गाहिस्थ उत्पादनको वृर्द्ध दर ४.१ प्रर्तशत र्थयो भने यस वर्िमा सिुार आई ५.४ प्रर्तशत हनुे अनमुान 
गररएको छ । कुल गाहिस्थ उत्पादनमा सिैभन्त्दा िर्ि योगदान २९.४ प्रर्तशतले कृर्र् के्षरको छ भन े
सिैभन्त्दा कम योगदान ०.४ प्रर्तशतले प्रशासर्नक सहयोगी सेवा के्षरको रहेको छ । 

 

 र्वगत तीन आर्थिक वर्िको आर्थिक वरृ्द्ध दर प्रदेश अनसुार  (प्रर्र्लत मूल्यमा)              (प्रर्तशतमा) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(स्रोत केन्त्द्रीय तथयांक र्वभाग, २०७८) 

 

(स्रोत केन्त्द्रीय तथयांक र्वभाग, २०७८) 
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तार्लका  आ.व. २०७८/०७९ मा लमु्बिनी प्रदेशको कुल गाहिस्थ उत्पादनमा आर्थिक र्क्रयाकलापहरुको 
औद्योर्गक वगीकरण अनसुारको योगदान 

(प्रर्तशतमा) 

औद्योर्गक वगीकरण २०७६/७७ 
२०७७/०७

८R 

२०७८/०७
९P 

कृर्र्, 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 
र्वद्यतु, ग्याूँस, वार् तथा एयरकम्न्त्डसन आपरु्ति ०.६ ०.६ ०.६ 
पानी र्वतरण (िल र्नकास,र्ोहर व्यवस्थापनतथा उपर्ार कृयाकलापहरु) ०.८ ०.७ ०.७ 
र्नमािण ७.७ ७.३ ७.६ 
थोक तथा खदु्रा व्यापार, मोटर र मोटरसाइकल ममित १०.७ ११.४ ११.७ 
यातायात तथा भण्डारण ५.५ ५.७ ६.३ 
होटल तथा रेिुरेन्त्ट १.२ १.३ १.४ 
सूर्ना तथा संर्ार  २.५ २.५ २.३ 
र्वत्तीयतथा िीमा कृयाकलापहरु ५.३ ५.४ ५.३ 
ररयलस्टेट र्क्रयाकलापहरु ४.९ ४.७ ४.६ 
व्यवसार्यक, वैज्ञार्नक तथा प्रार्वर्िककृयाकलापहरु  ०.६ ०.६ ०.६ 
प्रशासर्नक तथा सामाम्जक कृयाकलापहरु ०.४ ०.४ ०.४ 
साविजर्नक प्रशासन र रक्षा, अर्नवायि सामदुार्यक सरुक्षा ९.६ ९.३ ९.२ 
म्शक्षा १०.५ १०.१ १०.१ 
स्वास्थय र सामाम्जक कायि, अन्त्य सेवा सबिन्त्िी कृयाकलापहरु २.१ २.१ २.१ 
कला, मनोरञ्जन र अन्त्य कृयाकलापहरु तथा घरायसी कामकाज, 
घरायसी प्रयोजनका लार्ग उत्पाददत वस्त ु ०.५ ०.५ ०.५ 
 जबमा १००.० १००.० १००.० 
R= Revised / P= Preliminary (स्रोत केन्त्द्रीय तथयांक र्वभाग, २०७९) 
 

६. प्रदेशको समर्िगत आर्थिक अवस्था तथा र्वद्यमान समस्याहरु 

यस प्रदेशको आर्थिक वृर्द्धदर आ.व. २०७६/७७ मा नकारात्मक रही २०७७/०७८ मा उल्लेख्य सिुार 
भई ३.८ प्रर्तशत रहकोमा २०७८/०७९ मा अझै सिुार भई ४.९ प्रर्तशत रहने अनमुान गररएको छ भन े
सो दर आवर्िक योजना तथा मध्यमकालीन खर्ि संरर्नाले क्रमशः लक्ष्य गरेको ९.६ र ७ प्रर्तशत भन्त्दा 
िेरै कम हो । प्रदेशस्तरको आर्थिक अवस्था समेर्टएको केन्त्द्रीय तथयांक र्वभागको प्रकाशन अनसुार आ.व. 
२०७८/०७९ मा यस प्रदेशले रार्िय कुल गाहिस्थय उत्पादनमा कररि १४.१ प्रर्तशतको योगदान गने 
अनमुान छ, जनु आवर्िक योजनाले लक्ष्य गरे भन्त्दा ५ प्रर्तशतले कम हो। प्रदेशको सम्न्त्र्त कोर्मा दाम्खला 
हनुे आयतर्ि  २०७८/०७९ मा कुल अनमुार्नत िजेटको कररि ६४.०४ प्रर्तशत संघिाट (अनदुान र राजश्व 
िाूँडर्ाूँट) र ७.६९ प्रर्तशत स्थानीय तहको राजश्व िाूँडर्ाूँटिाट प्राप्त हनुे अनमुान छ भने प्रदेशको आन्त्तररक 
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राजश्वको यथाथि अवस्था हेदाि आ.व. २०७७/०७८ को िजेटमा छुट्टाइएको अनमुानको ५२.४० प्रर्तशत 
मार प्राप्त भएकोमा आ.व. २०७८/०७९ मा लगभग ३१.९ प्रर्तशत प्राप्त प्राप्त हनुे अनमुान छ। यस 
तथयाूँकलाई हेदाि २०७८/०७९ को िजेटमा उल्लेम्खत आन्त्तररक राजस्वको लक्ष्य आवर्िक योजनाले लक्ष्य 
गरेको रकमको ४० प्रर्तशत मार हो । प्रदेशको खर्ितर्ि  आ.व. २०७७/०७८ मा र्ालतुर्ि  ८१ प्रर्तशत 
र पुूँजीगत तर्ि  ८३ प्रर्तशत (और्त कुल खर्ि ८२ प्रर्तशत) भएकोमा २०७८/०७९ मा र्ालतुर्ि  ७५.७१ 
प्रर्तशत र पुूँजीगत तर्ि  ६७ प्रर्तशत (और्त कुल खर्ि ७० प्रर्तशत) पगु्न ेअनमुान छ। यस प्रदेशमा वर्त 
तथा लगानीलाई प्रवद्धिन गने गरी र्वत्तीय तथा िैंर्कङ प्रणालीको व्यवस्थातर्ि  हालसबम कुनै ठोस 
कायिक्रमहरु अगार्ड नआएकोले पुूँजी र्नमािण तथा पररर्ालनमा खासै प्रगर्त भएको देम्खदैन ।  

प्रदेश सरकारको आर्थिक अर्िकारहरु सीर्मत रहेको सन्त्दभिमा प्रदेशको खर्ि व्यवस्थापनको लार्ग संघीय 
सरकारसूँगको र्नभिरता अत्यर्िक रहेको छ । यसका साथै प्रदेशको आर्थिक अर्िकारको प्रयोगका लार्ग 
आवश्यक कर्तपय काननुहरु र्नमािणको क्रममा छन ् । त्यसैगरी प्रदेशमा सन्त्र्ार्लत कायिक्रमहरुको 
कायािन्त्वयनमा जनशम्क्त तथा संस्थागत क्षमता मजवतु हनु सकेको छैन । घरजग्गा रम्जस्टे्रसनतर्ि  भईरहेको 
कारोवार संघको र्लखतमा उल्लेख हनुे र सो रकम वास्तर्वक उठ्नपुने राजश्व रकम भन्त्दा ज्यादै न्त्यून रहेको 
छ। सवारी सािन कर सवारी दताि भएको प्रदेशले पाउने वतिमान व्यवस्था र यस प्रदेशका आिाभन्त्दा ििी 
सवारीहरू अन्त्य प्रदेश र खासगरी वागमती प्रदेशमा दताि हनुे प्रवृम्त्तले गदाि प्रदेशले पाउनपुने पररमाणमा कर 
पाउन सकेको छैन भने सवारी कर प्रणालीहरूमा यातायात व्यवस्था र्वभागको र्नयन्त्रण रहेको र ती 
प्रणालीहरूमा कायिदक्षता तथा सेवाग्राहीमैरी र्डम्जटल प्रर्वर्िको अभावका कारण सेवाग्राहीले ददनभर लाईनमा 
िसेर पर्न रकम र्तनि नपाइरहेको अवस्था छ। मनोरन्त्जन स्थलको र्नमािण तथा स्तरोन्नर्त गरी मनोरन्त्जन 
करको दायरामा आउनपुने गर्तर्वर्िहरु पर्न आउन नसकेको र स्थानीय तहले संकलन गने यो कर सो 
तहको प्राथर्मकतामा परेको छैन। र्वज्ञापनमार्ि त ्प्राप्त हनुपुने करको रकम पर्न ज्यादै न्त्यून छ र स्थानीय 
तहिाट समेत सो करको दर तोक्ने तथा संकलन गने कायि अझै ओझेलमा परेको देम्खन्त्छ । त्यसैगरी 
िदु्धभरू्म, रुरुके्षर तथा दजिनौ पयिटकीय स्थलहरूको प्रर्ार-प्रसार तथा प्रवद्धिन गरी पयिटनजन्त्य गर्तर्वर्ििाट 
समेत प्रदेशले उच्र् आय प्राप्त गनि सकेको छैन ।  

प्रदेशको एकल अर्िकारको रुपमा रहेको कृर्र् आयकर समेत ज्यादै न्त्यून छ। प्रदेशको ठूलो भ-ूभागको 
झन्त्डै आिा र्हस्सा ओगटेको वन के्षरमा प्रदेश सरकारको ठूलो लगानी परेको यथाथि छ तर वनको आयमा 
भने सामदुार्यक उपभोक्ता समहुको वर्िश्व एवम ्एकार्िकार रहेकोमा प्रदेशले र्सर्मत आयको स्रोत िनाएको 
पाइन्त्छ। प्रदेशलाई राम्रो आय प्राप्त हनुपुने नदीजन्त्य पदाथिको व्यवस्थापन राम्रो हनु नसक्दा यसिाट हनु े
आय पर्न प्राप्त हनु सकेको छैन। एकातर्ि  स्थानीय सरकार संर्ालन ऐन र संघीय सरकारले जारी राखेको 
मापदण्ड एक आपसमा िाम्झएकोले संकर्लत रकम िाूँडर्ाूँट गने कायिमा स्थानीय तहले व्यविान खडा 
गरररहेका छन।् यसले ठेक्का-पट्टा तथा व्यवस्थापनमा समेत र्मलेमतो तथा सीर्मत व्यम्क्तको एकार्िकार रहेको 
म्स्थर्तको कारण राज्यले पाउन ुपने राजश्व प्राप्त हनु सकेको छैन । 
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िजेट कायिक्रम तथा र्वर्नयोजनतर्ि  समेत थपु्र ैसमस्याहरु र्वद्यमान छन।् पूवाििार र्वकासतर्ि  सडक, र्संर्ाई, 
खानेपानी तथा सहरी र्वकासका के्षरमा प्रदेश सरकारको क्षमता भन्त्दा िेरै आयोजना शरुु गररएकोले हाल यो 
के्षरका योजनाहरु न्त्यून िजेटको समस्यािाट ग्रस्त देम्खन्त्छन ् भने संघीय सरकारले हस्तान्त्तरण गरेका 
आयोजना र त्यसका लार्ग आवश्यक रकमको तलुनामा ज्यादै न्त्यून िजेट रकम अनदुानको रुपमा प्राप्त हनु े
गरेकाले अिरुा आयोजनाको संख्या वृर्द्ध भईरहेको छ। अद्यावर्िक वस्तमु्स्थर्त र तथयांकको अभावका कारण 
आयोजना छनौट र प्राथर्मकीकरणमा स्पस्ट र वस्तरु्नष्ठ मापदण्ड अपनाउन सर्कएको छैन। कृर्र् 
उत्पादनदेम्ख उपभोक्तासबमको आपूर्ति शृंखला र्सलर्सलावद्ध तररकाको नहुूँदा कृर्र् के्षरमा प्रदेश सरकारले 
गरेको लगानीिाट संर्ार्लत अर्िकांश कायिक्रमहरू प्रभावकारी तथा प्रर्तर्लमखुी देम्खएका छैनन।् साथै 
िजेट तथा कायिक्रमले समेटेका कृर्कको संख्या ज्यादै न्त्यून छ। सामाम्जक के्षरका कायिक्रमहरुमा समेत 
पररवतिनकारी भरू्मकामा रहने गरी उच्र् प्रर्तर्ल ददन ेखालका कायिक्रमहरुले प्रर्तस्थापन गनुिपने देम्खन्त्छ। 
प्रदेशस्तरको स्वास्थय संरर्ना तथा स्वास्थय के्षरको क्षमतामा हालको अवस्थाले सहजै स्वास्थय सेवामा 
सविसािारणको पहुूँर् नभएको यथाथि छ। स्वास्थयमा सविसािारणको खर्ि अत्यर्िक रहेकोले गणुस्तरीय सलुभ 
स्वास्थय सेवा प्रर्त प्रदेशको ध्यान केम्न्त्द्रत हनु ु आवश्यक छ। अर्सर्मत अथोपाजिनको सबभावना िोकेको 
पयिटन र्वकासको क्षेरमा स-साना कायिक्रममा खर्ि केम्न्त्द्रत गररएको देम्खन्त्छ। समग्रमा यस प्रदेश सरकारको 
म्जबमेवारीर्भर रही स्पि प्राथर्मकता र्निािरण गरी िजेट तथा कायिक्रम र्निािरण गने र िजेट र्वर्नयोजन गने 
कायि हनु सकेको छैन ।             

प्रदेशको यस र्कर्समका वतिमान आर्थिक अवस्था तथा समस्याहरुको उम्र्त व्यवस्थापनमा केम्न्त्द्रत 
हुूँदै कोर्भड़का कारण म्शर्थल वनेका आर्थिक के्षरहरुको पनुरूत्थान हनुे गरी, आवर्िक योजनाले र्नददिि 
गरेका लक्ष्यहरु हार्सल गने गरी तथा तद अनरुूप मध्यमकालीन खर्ि संरर्ना समेतका उद्दशे्य तथा 
रणनीर्तहरू समेतमा तादाबयता कायम हनुे गरी आगामी वर्िमा प्रदेश सरकारले संर्ालन तथा कायािन्त्वयन 
गनैपने उच्र् प्रर्तर्लयकु्त कायिक्रम तथा योजनाहरुको प्राथर्मकता र्निािरण गदै ददगो र्वकासका रणनीर्त तथा 
कायिनीर्त अवलबिन गनि कर्टिद्ध रहेको छ । 

 

 

 

 

 



i 
 

र्वर्यसूर्ी 
 

पररच्छेद-१ ............................................................................................. 1 

पररर्य ................................................................................................................. 1 

पररच्छेद-२ ............................................................................................. 2 

प्रदेश सभा सम्र्वालय ................................................................................... 2 

२.१ पषृ्ठभरू्म .................................................................................................. 2 

2.2 दीघिकालीन सोर् ........................................................................................ 3 

2.3 उद्देश्य ................................................................................................... 4 

2.4 रणनीर्तहरु .............................................................................................. 4 

2.5 कायिक्षेर ................................................................................................. 4 

2.6 कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु ....................................................................... 5 

2.7 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण .................................................................. 6 

2.8 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्िको र्ववरण ................................................ 7 

2.9 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ........................................................... 7 

2.10 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण ............................................................... 7 

2.11 आर्थिक वर्ि 207८/07९ को असार मसान्त्त सबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण . 7 

2.12 िेरुज ुर्छयौटको र्ववरण ............................................................................. 8 

2.13 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्ित्तीय प्रगर्त ................................ 8 

2.14 आ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण (रु.हजारमा) .................. 8 

2.15 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को राजस्व संकलनको र्ववरण ......................................... 11 

2.16 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमरुिाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण .................................. 11 

2.17 समस्या/कदठनाई(यदद भए) .......................................................................... 11 

2.१8 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समािानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदम (प्रस्तार्वत) ............................ 11 

2.19 अन्त्य/र्वर्वि (अििवार्र्िक प्रर्तवेदनमा समेट्ने उपयकु्त देम्खएका अन्त्य कुनै र्ववरण) ................ 11 

पररच्छेद-3 ........................................................................................... 12 

प्रदेश लोक सेवा आयोग .............................................................................. 12 

३.१ पषृ्ठभरू्म ................................................................................................ 12 

3.2 दीघिकालीन सोर् ...................................................................................... 12 

3.3 उद्देश्य ................................................................................................. 12 

 



ii 
 

 

 

3.4 रणनीर्तहरु ............................................................................................. 13 

3.5 कायिक्षेर ................................................................................................ 13 

3.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण ................................................................ 14 

3.7 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्िको र्ववरण .............................................. 15 

3.8 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ......................................................... 15 

3.9 वार्र्िक िजेट िक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण ................................................................ 16 

3.10 िेरुज ुर्छियौटको र्ववरण ............................................................................ 16 

3.11 िजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण .............................................................. 16 

3.12 आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्तको र्वस्ततृ र्ववरण ........... 16 

3.13 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक प्रदेश रावस्व संकलनको र्ववरण अनमुान ................. 17 

3.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु ................................ 18 

3.15 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्याहरु ............................................ 18 

3.16 समस्या समािानका लार्ग र्ार्लएका कदमहरु ...................................................... 19 

3.17 आगामी कायि ददशा ................................................................................. 19 

3.18 र्नष् कर्ि .............................................................................................. 20 

पररच्छेद-4 .......................................................................................... 21 

मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्दको कायािलय ............................................................. 21 

४.१ पषृ्ठभरू्म ................................................................................................ 21 

4.2 दीघिकालीन सोर् ...................................................................................... 21 

4.3 ध्येय ................................................................................................... 21 

4.4 लक्ष्य .................................................................................................. 21 

4.5 उद्देश्य ................................................................................................. 22 

4.6 रणनीर्त ............................................................................................... 22 

4.7 कायिक्षेर ............................................................................................... 23 

4.8 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण ................................................................ 24 

4.9 तयार भएका नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण्डको सूर्ी ......... 25 

4.10 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ....................................................... 26 

4.11 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण ............................................................. 27 

4.12 आर्थिक वर्ि 2078/079 मा श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरणः ................................. 27 



iii 
 

 

 

4.13 िेरुज ुर्र्छ्यौटको र्ववरणः .......................................................................... 27 

4.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्तः ............................. 28 

4.15 आ.व. २०७८/०७९ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण ........................... 28 

4.16 आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को राजस्व संकलनको र्ववरण ........................................ 30 

4.17 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण ................................. 31 

4.18 समस्या तथा र्नुौतीहरु .............................................................................. 31 

4.19 समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरू ........................................................ 31 

4.20 आगामी कायिददशा ................................................................................... 32 

4.21 र्नष्कर्ि .............................................................................................. 32 

4.22 केही तस्वीरहरु (प्रकाशन, गर्तर्वर्िहरु तथा छलर्ल र अनगुमन) ................................. 33 

पररच्छेद-५ ........................................................................................... 34 

पयिटन, ग्रामीण तथा शहरी र्वकास मन्त्रालय .......................................................... 34 

५.१ पषृ्ठभरू्म ................................................................................................ 34 

5.2 दीघिकालीन सोर् ...................................................................................... 34 

5.3 उद्देश्य ................................................................................................. 34 

5.4 रणनीर्तहरु ............................................................................................ 34 

5.5 कायिक्षेर ............................................................................................... 35 

5.6 सङ्गठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण ................................................................ 35 

5.7 तयार भएका नीर्त,ऐन,र्नयम गठन आदेश, कायिर्वर्ि र्नदेम्शका र मापदण्डको सूर्ी................... 36 

5.8 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ......................................................... 37 

5.9 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण ............................................................... 38 

५.10 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा श्रोतगत आय तथा व्ययको र्ववरण ............................... 39 

5.11 िेरुज ुर्छौटको र्ववरण ............................................................................40 

5.13 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण .......................40 

5.14 आ व २०७८/०७९ मा राजश्व संकलनको र्ववरण ............................................... 42 

5.१5 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण ................................ 42 

5.१6 समस्या तथा र्नुौतीहरु ............................................................................. 42 

5.17 समस्या समािानको लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरु ....................................................... 43 

5.18 आगामी कायि ददशा ................................................................................. 43 

 



iv 
 

 

 

5.19 र्नष्कर्ि .............................................................................................. 43 

5.20 केही तस्वीरहरु (प्रकाशन, गर्तर्वर्िहरु तथा छलर्ल र अनगुमन) ............................... 44 

पररच्छेद-६ ........................................................................................... 45 

अथि तथा सहकारी मन्त्रालय .......................................................................... 45 

6.१ पषृ्ठभरू्म ................................................................................................ 45 

6.2 दीघिकालीन सोर् ...................................................................................... 45 

6.३ उद्देश्य ................................................................................................. 45 

6.४ रणनीर्त ............................................................................................... 45 

6.५ कायिक्षेर ............................................................................................... 46 

६.6 दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था ......................................................................... 47 

6.7 तयार भएका नीर्त,ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश,र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि, र मापदण्डको सूम्र् ........... 49 

6.8 आ.व.२०७८/०७९ को नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ...................................... 51 

६.9 िेरुज ुर्छयौटको र्ववरण ............................................................................. 51 

6.10 आ.व.२०७८/०७९ को िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण .......................................... 51 

6.11 आ.व. २०७८/०७९ स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ................................. 52 

6.12 आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त ............................. 58 

6.13 आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त ............................... 58 

6.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को अनदुान तथा राजश्व संकलनको (प्रारम्बभक) र्ववरण .............. 58 

6.15 आ.व. २०७८/०७९ को महत्वपूणि उपलब्िीहरु .................................................. 60 

6.16 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई ............................. 62 

6.17 समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम ........................................................... 63 

6.18 आगामी कायिददशा ................................................................................... 64 

6.19 र्नष्कर्ि ...............................................................................................66 

6.20 केही तस्िीरहरु ......................................................................................66 

पररच्छेद-७ ........................................................................................... 68 

भौर्तक पूवाििार र्वकास मन्त्रालय ..................................................................... 68 

७.१ पषृ्ठभरू्म ................................................................................................ 68 

7.2 दीघिकालीन सोर् ...................................................................................... 68 

7.3 उद्देश्य ................................................................................................. 68 



v 
 

 

 

7.4 रणनीर्तहरु ............................................................................................ 68 

7.5 कायिक्षेर ............................................................................................... 69 

7.6 कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु ..................................................................... 69 

7.7 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण ................................................................ 69 

7.8 तयार भएका नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि, र मापदण्डको सूम्र् ......... 70 

7.9 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ......................................................... 70 

7.10 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण ............................................................. 71 

7.11 आर्थिक वर्ि 207८/07९को असार मसान्त्तसबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण . 72 

7.12 िेरुज ुसबिन्त्िी र्ववरण (प्रदेश कायािलय स्थापना पर्छको) ......................................... 72 

7.13 आर्थिक वर्ि २०७8/०७9 को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त ............................. 73 

7.14 आ.व.२०७८/०७९ को  स्वीकृत कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ..................................... 73 

7.1५ आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु ................................ 74 

7.१६ र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण ................................ 75 

7.1७ समस्या तथा र्नुौतीहरु ............................................................................. 75 

7.1८ समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरु ....................................................... 75 

7.१९ आगामी कायि ददशा ................................................................................. 76 

7.2० र्नष्कर्ि .............................................................................................. 76 

7.2१ आयोजनासूँग सबिम्न्त्ित केही तम्स्वरहरु ............................................................ 76 

पररच्छेद-८ ........................................................................................... 77 

आन्त्तररक मार्मला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय ...................................................... 78 

८.१ पषृ्ठभरू्म ................................................................................................ 78 

8.2 दीघिकालीन सोँर् ...................................................................................... 78 

8.3 उद्देश्य ................................................................................................. 78 

8.4 रणनीर्त ............................................................................................... 78 

8.5 कायिक्षेर ............................................................................................... 79 

8.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण ................................................................ 80 

8.7 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्िको र्ववरण .............................................. 81 

8.8 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ......................................................... 81 

8.9 िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण ....................................................................... 83 

 



vi 
 

 

 

8.10 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण ................................. 84 

8.11 िेरुज ुर्र्छ्यौटको र्ववरण .......................................................................... 84 

8.12 आर्थिक वर्ि २०७8/७9 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त ............................... 84 

8.13 आ.व. २०७8/७9 स्वीकृत वार्र्िक कायक्रि मको प्रगर्त र्ववरण ................................... 85 

8.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को राजस्व संकलनको र्ववरण ........................................ 89 

8.15 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई (यदद भए) ......................... 89 

8.16 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम (प्रस्तार्वत) ............................ 89 

8.17 आगामी कायिददशा ................................................................................... 89 

8.18 र्नष्कर्ि .............................................................................................. 90 

8.19 केही तम्स्िरहरु...................................................................................... 90 

पररच्छेद-९ ........................................................................................... 91 

स्वास्थय मन्त्रालय .................................................................................... 92 

९.1 पषृ्ठभरू्म ................................................................................................ 92 

9.2 दीघिकालीन सोर् ...................................................................................... 92 

9.3 ध्येय ................................................................................................... 92 

9.४ लक्ष्य .................................................................................................. 92 

9.५ उद्देश्य ................................................................................................. 93 

9.६ रणनीर्त ............................................................................................... 93 

9.७ कायिक्षेर ............................................................................................... 94 

9.८ संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त ........................................................................ 95 

9.9 आ.व. २०७८/०७९ असार मसान्त्त सबमको जनशक्ती पदपरु्तिको अवस्था .......................... 95 

९.10 तयार भएका र्नर्त ऐन र्नयमावली गठन आदेश र्नदेम्शका तथा कायिर्वर्िको र्ववरण .............. 98 

9.१1 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ....................................................... 99 

9.१2 र्ालू आर्थिक वर्ि २०७8/०७9 असार मसान्त्त सबम सबपादन भएका मखु्य मखु्य उपलब्िी/कायिहरु99 

9.१3 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को असार मसान्त्तसबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण101 

9.१4 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को िेरुजकुो र्ववरण ................................................ 102 

9.१5 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वनयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त ............................. 102 

9.१6 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ...................... 103 

9.17 आ.व. २०७८/०७९ को िहवुर्ीय आयोजनाको खर्िको अवस्था ................................ 104 

 



vii 
 

 

 

 

9.18 र्वशेर् तथा समपरुक आयोजनाको म्स्थर्त ......................................................... 105 

9.19 लमु्बिनी प्रदेशको मखु्य स्वास्थय सूर्कांकको अवस्था ............................................. 105 

9.20 आ.व. २०७८/०७९ असार मसान्त्तसबम कायािलयहरूको भौर्तक तथा र्वत्तीय प्रगर्त र्ववरण .... 106 

9.२1 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई ................................... 108 

9.22 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम ....................................... 108 

9.23 र्नष्कर्ि ............................................................................................. 110 

पररच्छेद-१० ........................................................................................ 111 

उजाि, जलश्रोत तथा र्संर्ाई मन्त्रालय ................................................................ 111 
१०.१ पषृ्ठभरू्म ............................................................................................. 111 

10.2 दीघिकालीन सोर् ................................................................................... 112 

10.3 उद्देश्य .............................................................................................. 113 

10.4 रणर्नर्त ............................................................................................. 113 

10.5 कायिक्षेर ............................................................................................ 113 

१0.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण ............................................................ 114 

10.7 तयार भएका र्नर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/ कायिर्वर्ि र मापदण्डको सरु्ी ..... 115 

10.8 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ...................................................... 115 

10.9 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण ............................................................ 117 

10.10 आर्थिक वर्ि 2078/079 मा श्रोतगत आय र ब्ययको र्िवरण .............................. 118 

10.11 िेरुज ुर्छयौट र्िवरण .......................................................................... 118 

10.12 आर्थिक वर्ि २०78/७9 को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त ........................... 118 

10.13 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्िवरण .................... 119 

10.14 राजश्व संकलनको र्ववरण ....................................................................... 120 

१०.15 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुवाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण ............................ 120 

१0.16 समस्या तथा र्नुौतीहरु ........................................................................... 121 

१0.17 समस्या समािानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदमहरु................................................... 121 

१0.18 आगामी कायि ददशा .............................................................................. 121 

१0.19 र्नष्कर्ि ........................................................................................... 122 

10.20 केही तस्वीरहरु (प्रकासन, गर्तर्ििीहरु तथा छलर्ल र अनगुमन) ............................. 122 

 



viii 
 

 

 

पररच्छेद-११ ....................................................................................... 125 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय ....................................................................... 125 

११.१  पषृ्ठभरू्म ........................................................................................... 125 

11.2 दीघिकालीन सोर् ................................................................................... 125 

11.3 लक्ष्य ............................................................................................... 125 

11.4 रणनीर्त ............................................................................................. 125 

11.5 उद्देश्यहरु .......................................................................................... 126 

11.6 कायिक्षेर ............................................................................................ 126 

11.7 दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था ...................................................................... 127 

11.8 तयार भएका नीर्त, ऐन, र्नयमावर्ल, गठन आदेश, र्नदेम्शका तथा कायिर्िर्िहरुको र्ववरण ...... 128 

11.9 नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त ...................................................................... 129 

11.10 िजेट वक्तव्यको असार मसान्त्तसबमको प्रगर्त .................................................... 132 

11.11 आ.व.२०७८/०७९ को वार्र्िक स्वीकृत कायिक्रमको प्रगर्त .................................... 133 

11.12 आ.व.२०७८/०७९ को  र्िर्नयोम्जत िजेट तथा प्रगर्त ....................................... 134 

11.13 राजश्व संकलनको र्ववरण ....................................................................... 134 

11.14 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुवाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण ............................. 135 

11.15 समस्याहरु ........................................................................................ 135 

११.16 समस्या समिानका उपायहरु ..................................................................... 136 

११.17 अन्त्य .............................................................................................. 137 

१1.18 र्नष्कर्ि ...........................................................................................138 

11.19 कायिक्रम सबिन्त्िी केही तस्वीरहरु ...............................................................138 

पररच्छेद-१२ ........................................................................................ 139 

उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय .............................................................. 140 

१२.१ पषृ्ठभरू्म ............................................................................................ 140 

१२.२ दीघिकार्लन सोर्ः ................................................................................. 140 

१२.३ उद्देश्य ............................................................................................. 140 

१२.४ रणनीर्त ........................................................................................... 140 

१२.५ कायिक्षेर .......................................................................................... 141 

१२.६ संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण ............................................................ 142 



ix 
 

 

 

१२.७ तयार भएका नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन, आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण्डको सूम्र् ..... 144 

१२.८ वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ..................................................... 145 

12.9 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण ........................................................... 146 

12.10 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण .............................. 147 

12.11 िेरुज ुर्छयौंटको र्ववरण ....................................................................... 147 

12.12 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त.......................... 148 

12.13 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ................... 148 

12.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को राजश्व संकलनको र्ववरण ...................................... 156 

१२.१५ र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुवाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण ............................. 156 

12.16 समस्या तथा र्नुौतीहरुः .......................................................................... 156 

१२.17 समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरुः ................................................... 156 

१2.18 आगामी कायि ददशाः .............................................................................. 157 

12.19 र्नष्कर्िः........................................................................................... 157 

12.20 केही तस्वीरहरु ( प्रकाशन, गर्तर्वर्िहरु तथा छलर्ल र अनगुमन )........................... 157 

पररच्छेद-१३ ....................................................................................... 159 

मर्हला, िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय ................................................. 159 

१३.१ पषृ्ठभरू्म ............................................................................................ 159 

13.2 दीघिकालीन सोर् .................................................................................. 159 

13.3 उद्देश्य ............................................................................................. 159 

13.4 रणनीर्त............................................................................................. 160 

13.5 कायिक्षेर ............................................................................................ 160 

१3.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण ............................................................. 161 

13.7 तयार भएका नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण्डहरुको सूम्र्ः .. 163 

13.8 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण ...................................................... 163 

13.9 िजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण ........................................................... 164 

13.10 आर्थिक वर्ि 207८/07९ को श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण ............................... 165 

13.11 िेरुज ुर्छौटको र्ववरणः ......................................................................... 165 

13.12 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त ................... 165 

13.13 आ.व.२०७८/०७९ को  स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण .......................... 165 

 



x 
 

 

 

13.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक राजस्व संकलनको र्ववरण अनमुान .................... 166 

१3.15 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण ............................. 166 

१3.16 समस्या तथा र्नुौतीहरु ........................................................................... 166 

१3.17 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समािानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदम (प्रस्तार्वत) ........................ 167 

१3.18 आगामी कायिददशाः ............................................................................... 167 

13.19 र्नष्कर्िः........................................................................................... 167 

13.20 केही तस्िीरहरु.................................................................................. 168 

पररच्छेद-१४ ....................................................................................... 170 

कृर्र् तथा भरू्म व्यवस्था मन्त्रालय .................................................................. 170 

१४.१ पषृ्ठभरू्म ............................................................................................ 170 

14.2 दीघिकालीन सोर् .................................................................................. 170 

14.3 उद्देश्य ............................................................................................. 170 

14.4 रणनीर्त............................................................................................. 171 

14.5 कायिक्षेर ............................................................................................ 171 

14.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण ............................................................. 172 

14.7 तयार भएका नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण् डको सूर्ी ..... 174 

14.8 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त ............................................................. 178 

14.9 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण ........................................................... 181 

14.10 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण .............................. 182 

14.11 िेरुज ुर्र्छ् यौटको र्ववरण ........................................................................183 

14.12 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त .......................... 184 

14.13 आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ......................... 184 

14.14 आ.व. २०७८/०७९ को राजश् व संकलनको र्ववरण .......................................... 185 

14.15 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण ............................ 186 

14.16 समस्या तथा र्नुौतीहरु .......................................................................... 186 

14.17 समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरु ................................................... 187 

14.18 आगामी कायिददशा ............................................................................... 187 

पररच्छेद-१५ ....................................................................................... 189 

श्रम तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय .............................................................. 189 



xi 
 

 

 

१५.१ पषृ्ठभरू्म ............................................................................................ 189 

15.2 दीघिकालीन सोर् .................................................................................. 189 

15.3 लक्ष्य .............................................................................................. 189 

15.4 उद्देश्य ............................................................................................. 189 

15.5 कायिक्षेर ........................................................................................... 189 

१5.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण ............................................................ 190 

15.7 तयार भएका र्नर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण्डको सरु्ी ....... 191 

15.8 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा असार मसान्त्तसबमको र्वत्तीय प्रगर्त ...... 191 

15.9 िेरुज ुर्छयौटको र्ववरण .......................................................................... 192 

15.10 आर्थिक वर्ि 2078/079 को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त मातहत कायािलयहरु समेत192 

15.11 आर्थिक वर्ि 207८/07९को असार मसान्त्तसबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण192 

15.12 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण .................................................... 193 

15.13 िजेट वक्तव्यको असार मसान्त्तसबमको प्रगर्त र्ववरण ........................................... 193 

15.14 आ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण .......................... 195 

15.15 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को असार मसान्त्तसबम प्रदेशमा जबमा भएको राजस्व संकलनको र्ववरण
 ........................................................................................................... 199 

15.16 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरु िाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण .......................... 199 

15.17 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा असार मसान्त्तसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु ....... 199 

15.18 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्याहरु ........................................ 200 

15.19 र्नष्कर्ि .......................................................................................... 203 

15.20 केही तस्वीरहरुः ................................................................................. 204 

पररच्छेद-१६ ....................................................................................... 206 

म्शक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय ...................................................................... 206 

१६.१ पषृ्ठभरू्म ............................................................................................ 206 

16.2 दीघिकालीन सोर् .................................................................................. 206 

16.3 उद्देश्य ............................................................................................. 206 

16.4  रणनीर्तहरु ....................................................................................... 206 

16.5 कायिक्षेर ........................................................................................... 207 

16.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण ............................................................ 208 

16.7 तयार भएका नीर्त ऐन र्नयमावली गठन आदेश र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि मापदण्डको सूम्र् .......... 209 



xii 
 

 

 

 

16.8 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ..................................................... 210 

16.9 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण ............................................................ 211 

16.10 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा श्रोतगत आय र ब्ययको र्ववरण ............................... 212 

1६.11 िेरुज ुर्र्छ्यौटको र्ववरण ........................................................................ 213 

16.1२ आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को र्िर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त .......................... 213 

16.13 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण .................... 213 

16.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को राजश्व संकलनको र्ववरण ...................................... 216 

१6.15 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुवाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण ............................. 216 

१6.16 समस्या तथा र्नुौतीहरु ........................................................................... 216 

१6.17 समस्या समािानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदमहरु................................................... 217 

१6.18 आगामी कायि ददशा .............................................................................. 217 

१6.19 र्नष्कर्ि .......................................................................................... 218 

१6.20 केही तस्िीरहरु  ................................................................................. 219 

पररच्छेद-१७ ....................................................................................... 220 

मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलय .................................................................... 220 

१७.१ पषृ्ठभरु्म ............................................................................................ 220 

17.2 दीघिकालीन सोर् .................................................................................. 220 

17.3 उद्देश्य ............................................................................................. 220 

17.4 रणर्नर्तहरु ........................................................................................ 220 

17.5 कायिक्षेर ............................................................................................ 221 

17.6 संगठन संरर्ना तथा जनशक्ती र्ववरण ............................................................. 221 

17.7 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त ............................ 222 

17.8 आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण (रु.हजारमा) .............. 222 

१7.9 समस्या तथा र्नुौतीहरु ............................................................................ 222 

१7.10 समस्या समािानका लार्ग र्ल्न ुपने कदमहरु ................................................... 223 

१7.11 अगामी कायि ददशा ............................................................................... 223 

१7.12 र्नष्कर्ि ........................................................................................... 223 

 

 



xiii 
 

 

पररच्छेद-1८ ....................................................................................... 224 

प्रदेश योजना आयोग ................................................................................ 224 

१८.१ पषृ्ठभरू्मः ........................................................................................... 224 

18.2 कायिक्षेर ........................................................................................... 224 

१8.3 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण ............................................................ 225 

18.4 तयार भएका नीर्त, ऐन,र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण्डको सूम्र् ....... 226 

18.5 आ.ि २०७8/०७9 को वार्र्िक िजेट तथा नीर्त तथा कायिक्रममा उल्लेम्खत िुूँदाहरुको प्रगर्त. 226 

18.6 आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को असार मसान्त्तसबम श्रोतगत आय र व्ययको  र्ववरण.............. 226 

18.7 िेरुज ुर्छयौटको र्ववरण ......................................................................... 227 

18.8 आर्थिक वर्ि २०७8/७9 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा असार मसान्त्तसबमको र्वत्तीय प्रगर्त ....... 227 

1८.9 आ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण ............................ 227 

18.10 आ.व.२०७8/७9 सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु......................................... 228 

18.11 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या तथा कदठनाईहरु ......................... 229 

18.12 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरु .................................. 229 

18.13 र्नष्कर्ि .......................................................................................... 230 

18.14 अनगुमनका तस्वीरहरुः .......................................................................... 230 

पररच्छेद-१९ ........................................................................................ 232 

र्नष्कर्ि .............................................................................................. 232 

19.1 र्नष्कर्ि ............................................................................................. 232 

 

 

  



1 
 

पररच्छेद-१ 

पररर्य 

नेपालको संर्विानको िारा २०७ तथा प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन, २०७४ िमोम्जम अथि तथा सहकारी 

मन्त्रालयले िजेट तथा कायिक्रमको अििवार्र्िक तथा वार्र्िक प्रर्तवेदन साविजर्नक गनुिपने संवैिार्नक तथा 

कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनमा यस मन्त्रालयले राजस्व खर्ि आयोजना र कायिक्रम सञ्चालन गनि 

नेपाल सरकारिाट प्राप्त भएको अनदुान रकम प्रदेश सरकारको नीर्त तथा िजेटमा समावेश भएका 

कायिक्रमको कायािन्त्वयन अवस्था लगायतका र्वर्यमा प्रर्तवेदन तयार गरी साविजर्नक गनुिपने व्यवस्था भए 

अनरुुप आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक प्रगर्त प्रर्तवेदन तयार गररएको छ । 

प्रस्ततु प्रगर्त र्ववरणमा प्रदेश मन्त्रालय/सम्र्वालय/आयोग/कायािलयको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/०7९ 

मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा २०७९ असार मसान्त्तसबमको खर्ि र उपलब्िीहरुको र्ववरण र प्रदेश सरकारलाई 

नेपाल सरकारिाट प्राप्त भएको र्वत्तीय समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, समपूरक अनदुान, र्वशेर् अनदुान, 

राजस्व िाूँडर्ाूँट रकमका साथै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ि गराएको र्वत्तीय समानीकरण 

अनदुान, सशति अनदुान, समपूरक अनदुान, र्वशरे् अनदुान, राजस्व िाूँडर्ाूँडिाट प्राप्त रकम एवम ् स्थानीय 

तहिाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त राजस्व िाूँडर्ाूँटको रकमसमेत समावेश गररएको छ। आर्थिक वर्ि 

207८/०7९ को प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायिक्रम र वार्र्िक िजेटले र्निािररत गरेका नीर्त तथा 

कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयनको अवस्थालाई र्नकायगत छुट्टाछुटै्ट रुपमा प्रस्ततु गनुिका साथै यस प्रदेश 

अन्त्तगितका मन्त्रालय तथा र्नकायहरुिाट प्राप्त र्ववरणको आिारमा यो प्रर्तवेदन तयार गररएको छ। 
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पररच्छेद-२ 
प्रदेश सभा सम्र्वालय  

२.१  पषृ्ठभरू्म 

नेपालको संर्विानले नेपाल स्वतन्त्र, अर्वभाज्य, साविभौमसत्ता सबपन्न, िमिर्नरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, 

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

लमु्बिनी प्रदेश नेपालका सिै र्वशेर्ता िोकेको र औसत तथयाङ्क तथा सूर्काङ्कहरूका अनसुार सानो नेपाल िन्न 
पगेुको छ । भौगोर्लक रुपमा तराई, पहाड, र्हमाल रहेको यो प्रदेश सांस्कृर्तक रुपले पर्न र्नकै र्वर्वितायकु्त 
छ । थारु, मगर, मिेशी, ममु्स्लम र खस आयि समदुायको सांस्कृर्तक सम्बमश्रण र अन्त्तरघलुनिाट यो प्रदेश 
सप्तरङ्गी इन्त्दे्रणी जस्तै िन्न पगेुको छ । 

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

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

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

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

उक्त प्रदेश सभा र्नयमावली, २०७४ मा र्वर्भन्न र्वर्यगत तथा र्वशरे् सर्मर्तहरु, संसददय दलहरु 
संरर्नाहरुका साथै सर्मर्तका सभापर्तहरू र र्वपक्षी तथा सत्तापक्षका नतेा, उपनतेा, प्रमखु सरे्तक, सरे्तक 
जस्ता पदार्िकारीहरूको व्यवस्था छ । यसका साथै उक्त र्नयमावलीमा सभा तथा सर्मर्तका िैठकहरूको 
कायिर्वर्ि, प्रश्नोत्तर, र्वर्भन्न प्रस्तावहरूको कायिर्वर्ि, सरकार गठन र्वघटनका व्यवस्था जस्ता र्वर्यवस्त ु
उल्लेम्खत छन ् । लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा र्नयमावलीको र्नयमा ६० मा मम्न्त्रपररर्द, सरकारी वा 
गैरसरकारी र्नकायको र्नणियको कुनै कारणले सबिम्न्त्ित प्रदेशर्भर िसोिास गने नपेाली नागररकलाई मकाि 
परेको र्वर्य खलुाई कबतीमा एक सय जना व्यम्क्तको हस्ताक्षर सर्हत ददएको आवेदनपरलाई तीन जना 
सदस्यले प्रमाम्णत गरी प्रस्तावको रुपमा पेश गनि सक्ने नयाूँ र लोकताम्न्त्रक व्यवस्था गररएको छ । 

प्रदेश सभाका लार्ग आवश्यक सभा हल, र्वर्यगत सर्मर्तहरू, संसदीय दलका कायािलयहरू र पसु्तकालय 
जस्ता संरर्नाहरूको प्रभावकारी र मयािददत व्यवस्थापन गनि सम्र्वायलको आवश्यकता पने हनुाले संर्विानको 
िारा १९५ ले प्रदेश सभा सम्र्वालय र सम्र्वको व्यवस्था गरेको छ । सोही िमोम्जम प्रदेश सभा सम्र्वायल 
सबिन्त्िी ऐन, २०७५ िनी सम्र्वायलयको स्थापना तथा प्रदेश सभा सम्र्वको र्नयमु्क्त भईसकेको छ । 
तत्कालीन अवस्थामा संघीय सरकारको सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको दरिन्त्दी तेररज िमोम्जम यस 
सम्र्वालयमा सम्र्वको नतेतृ्वमा ३६ जना कमिर्ारीहरू रहने व्यवस्था छ । यस िाहेक सेवा करारका र 
माननीय पदार्िकारीहरू तथा सदस्यज्यूहरूका स्वकीय सम्र्वालयमा कायिरत कमिर्ारीहरूिाट पर्न 
सम्र्वालयमा सहयोग परु्गरहेको छ । 

2.2 दीघिकालीन सोर् 

जनमैरी, म्जबमेवार, प्रभावशाली र मयािददत प्रदेश सभा । 
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2.3 उद्दशे्य 

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

2.4 रणनीर्तहरु 

 प्रदेश सभामा प्रस्ततु र्विेयकहरुलाई घर्नभतू छलर्ल गरेर पास गने । 

 संसददय गर्तर्वर्िहरुलाई सञ्चार माध्यमिाट प्रर्ार प्रसार गने । 

 संसदमा िाह्य पहूूँर्का लार्ग र्वर्भन्न कायिक्रमहरु गने । 

 संसदीय अनगुमनलाई र्तव्रता ददने । 

 प्रदेश सभाका पदार्िकारी तथा सदस्यहरुलाई क्षमता अर्भवृर्द्ध तार्लम तथा अध्ययन अनसुन्त्िान र 
भ्रमणको व्यवस्था र्मलाउने । 

 प्रदेश सभा सम्र्वालयमा कायिरत कमिर्ारीहरुको क्षमता अर्भवृर्द्ध कायिक्रम सञ्चालन गने । 

 संसददय गर्तर्वर्िलाई अनशुार्सत र मयािददत िनाउन मयािदापालन तथा सरुक्षाको व्यवस्था गने । 

2.5 कायिक्षरे 

 नेपालको संर्विानको िारा १९४ ले ददएको अर्िकार प्रयोग गरी आफ्नो कायि सञ्चालन गने, 

 लमु्बिनी प्रदेश सभा सम्र्वालय सबिन्त्िी ऐन, २०७५ िमोम्जमको कायिक्षेर, 

 प्रदेश सभा र्नयमावली, २०७४ िमोम्जमको कायिक्षेर, 

 संवैिार्नक प्राविान अनसुार प्रदेश सभालाई ऐन कानून तथा नीर्त कायिक्रम सबिन्त्िी र्नणिय गनि 
सहयोग गने, 

 जनताका सरोकारका र्वर्यहरुमा छलर्ल गने, 

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

 प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाका सर्मर्तलाई र्विार्यकी तथा प्रदेश सरकार र मातहतका र्नकायहरूको 
संसदीय र्नगरानी सबिन्त्िी कायिमा सहयोग गने, 

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

आर्थिक र भौर्तक व्यवस्थापन सबिन्त्िी कायि गने, 

 प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका सर्मर्त र सदस्यलाई आवश्यक सेवा सरु्विा उपलब्ि गराउने, 
 प्रदेश सभाका सर्मर्तको र्नणिय कायािन्त्वयन सबिन्त्िमा आवश्यक कायि गने, 
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 प्रदेश सभाको सूर्ना प्रणालीलाई प्रभावकारी िनाउने, 
 प्रदेश सभामा प्रर्तर्नर्ित्व गने संसदीय दलका कायािलयलाई आवश्यक सेवा सरु्विा उपलब्ि गराउने, 
 प्रदेश सभामा परबपरागत तथा र्वद्यतुीय दिैु प्रकारका पसु्तकालय र संवाद केन्त्द्रको संर्ालन गने । 

 संसदीय अध्ययन तथा अनसुन्त्िान सबिन्त्िी कायि गने, 

 प्रदेश सभा पररसरमा सरुक्षा व्यवस्थापन गने, 

 प्रदेश सभालाई मयािददत िनाउन अन्त्य कायि गने । 

2.6 कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु 

 नेपालको संर्विान को भाग ५ िारा ५६ उपिारा १ मा संघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्र नेपालको 
मूलसंरर्ना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हनुे व्यवस्था गरेको। 

 नेपालको संर्विान को भाग ५ िारा ५६को उपिारा ३ ले संर्विानको अनसूुर्ी ४ िमोम्जमका १२ 
वटा म्जल्ला रहने गरी प्रदेशको ५ नं प्रदेशको व्यवस्था गरेको । 

 नेपालको संर्विान को भाग ५ िारा ५७ को उपिारा २,३ र ५ मा अनसूुर्ी ६,७ र ९ िमोम्जम 
प्रदेशको अर्िकार सूर्ी, संघ र प्रदेशको साझा अर्िकार सूर्ी र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा 
अर्िकार सूर्ीको व्यवस्था गरेको ।  

 नेपालको संर्विान को भाग १४ िारा १७५ मा एक सदनात्मक प्रदेश सभा र िारा १७६ मा प्रदेश 
सभा गठन सबिन्त्िी व्यवस्था गरेको । 

 नेपालको संर्विान को भाग १४ िारा १८२ प्रदेश सभा िैठक सञ्चालनका लार्ग  सभामखु र 
उपसभामखुको व्यवस्था गरेको । 

 नेपालको संर्विान को भाग १४ िारा १९३ माप्रदेश सभाको कायि प्रणालीलाई व्यवम्स्थत गनि प्रदेश 
सभा र्नमावली िमोम्जम आवश्यकता अनसुार सर्मर्त तथा र्वशेर् सर्मर्त गठन गनि सक्न ेव्यवस्था 
रहेको । 

 नेपालको संर्विान को भाग १४ िारा १९४ मा प्रदेश सभाले आफ्नो कायि सञ्चालन गनि, िैठकको 
सवु्यवस्था कायम राख्न, सर्मर्तहरुको गठन, काम कारवाही र सर्मर्त सबिन्त्िी अन्त्य र्वर्य र्नयर्मत 
गनिका लार्ग र्नयमावली िनाउन ुपने व्यवस्था गरेको छ । 

 नेपालको संर्विान को भाग १४ िारा १९५ मा प्रदेश सभा सम्र्वालय र प्रदेश सभा सम्र्वको 
र्नयकु्ती सबिन्त्िी व्यवस्था गरेको । 

 नेपालको संर्विान को भाग १५ िारा १९८ र्विेयक प्रदेश सभामा पेश गनुि पने व्यवस्था रहेको र 
पाररत गनुिपने व्यवस्था रहेको साथै िारा २०२ मा अध्यादेश प्रदेश सभामा पेश गने र पाररत गने 
सबिन्त्िी व्यवस्था रहेको ।  

 प्रदेश सभाको काम, कारवाहीहरुलाई सरु्ारी रुपल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनिका लार्ग प्रदेश 
सभा सम्र्वालय सबिन्त्िी ऐन, २०७५ रहेको । 
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 प्रदेश सभाका पदार्िकारी तथा सदस्यहरुलाई आवश्यक सेवा सरु्विाहरु उपलब्ि गराउन प्रदेश 
सभाका पदार्िकारी तथा सदस्यहरुको पाररश्रर्मक र सरु्विा सबिन्त्िी ऐन २०७७ रहेको । 

 प्रदेश सभाले आफ्नो कायि सञ्चालन गनि, िैठकको सवु्यवस्था कायम राख्न र प्रदेश सभाका 
पदार्िकारीहरुको व्यवस्था गरी प्रदेश सभाका काम कायिहरुलाई र्नयर्मत गनि र्नयर्मत गनि प्रदेश 
सभा र्नयमावली, २०७४ कावािन्त्वयनमा रहेको । 

2.7 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

तार्लकानं.-१ दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलय समेत) 

 

क्र.सं. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरिन्त्दी 
संख्या 

पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त 

१ सम्र्वालय सम्र्व संसद  रा.प.प्र. 1 1 0 
२ उपसम्र्व  प्रशासन सामान्त्य प्रशासन रा.प.दि. २ 0 2 
३ उपसम्र्व न्त्याय कानून रा.प.दि. १ 0 १ 
4 शाखा अर्िकृत प्रशासन सा.प्र. रा.प.त.ृ 4 2 2 
५ लेखा अर्िकृत प्रशासन लेखा रा.प.त.ृ १ १ 0 
६ कानून अर्िकृत न्त्याय कानून रा.प.त.ृ 1 0 1 
७ कबप्यटुर अर्िकृत र्वर्वि  रा.प.त.ृ १ 0 १ 
८ प्रहरी र्नररक्षक नेपाल प्रहरी - - 1 १ 0 
8 नायव सवु्िा प्रशासन सा.प्र. रा.प.अन.प्रथम. 7 5 2 
9 कबप्यटुर अपरेटर र्वर्वि  रा.प.अन.प्रथम. १ १ 0 
१० ईलेम्क्ट्रर्सयन ईम्न्त्जर्नयररङ ईलेम्क्ट्रकल रा.प.अन.प्रथम. १ १   0 
११ माईक सञ्चालक र्वर्वि  रा.प.अन.प्रथम २ १   १ 
१२ सहायक लेखापाल प्रशासन लेखा रा.प.अन.दि 1 1   0 
१३ मयािदापालक नेपाल प्रहरी - - ६ ६   0 
१३ ह.सा.र्ा. - - शे्रणी र्वर्हन ३ ३   ० 
१४ का.सं. - - शे्रणी र्वर्हन ३ ३   0 

जबमा 36 26 10 
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2.8 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्िको र्ववरण 

 प्रदेश सभाका पदार्िकारी तथा सदस्यको पाररश्रर्मक र सरु्विा सबिन्त्िी ऐन, २०७५ लाई संशोिन 
गनि िनेको र्विेयक” 

 “सेवा केन्त्द्र तथा पनुस्थािपना केन्त्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पनुस्थािपना कोर् सबिन्त्िमा 
व्यवस्था गनि िनेको र्विेयक” 

 “प्रदेश पूवाििार र्वकास प्रार्िकरणको स्थापना र संर्ालन सबिन्त्िमा व्यवस्था गनि िनेको र्विेयक” 

 “प्रदेश नं. ५ प्रदेश पदक ऐन, २०७६ लाई संशोिन गनि िनेको र्विेयक” 

 वन सबिन्त्िमा व्यवस्था गनि िनेको र्विेयक 

 प्रदेश सरकारको अथिसबिन्त्िी प्रस्तावलाई कायािन्त्वयन गनि िनेको र्विेयक 

 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को सेवा र कायिको लार्ग लमु्बिनी प्रदेश, प्रदेश सम्ञ्चत कोर्िाट केही 
रकम खर्ि गने र र्वर्नयोजन गने सबिन्त्िमा व्यवस्था गनि िनेको र्विेयक 

2.9 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको िदुा न 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्थ 

 नीर्त तथा कायिक्रममा उल्लेख नभएको । 
 

2.10 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण 

ि.ि.िदुा न कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 
 िजेट िक्तव्यमा उल्लेख नभएको ।  

 

2.11 आर्थिक वर्ि 207८/07९को असार मसान्त्त सबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

           (रु. हजारमा) 
क्र.सं. श्रोत प्राप् त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान - - 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान - - 
३ नेपाल सरकार समपूरक अनदुान - - 
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान - - 
 

५ 

प्रदेश सरकार (राजश्व वाूँडर्ाूँड 
समेत)  

270043 167764.42 
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2.12 िेरुज ुर्छयौटको र्ववरण 

क्र. सं. 
 

िेरुजकुो प्रकृर्त िेरुज ुरकम 
आ.ि. 2078/079 
मा र्छयौट रकम 

र्छयौट 
प्रर्तशत 

र्छयौट हनु िाकी 
भएको रकम 

1 र्नयर्मत गने 12014.483 0 0 12014.483 
2 असलु गने 33.24 28.24 84.95 5 

 

2.13 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्ित्तीय प्रगर्त  

          (रु. हजारमा) 
िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट असार सबमको खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 196982 147833.03 75.05 

पुूँजीगत 73061 19932.8 27.28 

जबमा 270043 167764.42 62.13 

 

2.14 आ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण (रु.हजारमा)                   

 

 

क्र. 
सं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगती 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण 
%

 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

1 

प्रदेश सभा र सम्र्वालयका प्रार्वर्िक, 
अप्रार्वर्िक कमिर्ारीहरुलाई सूर्ना प्रर्वर्ि 
(अर्डयो र्सस्टम, एर् र्ड स्टुर्डयो, 
कबप्यटुर नेटवर्कि ङ, भवेर्टम र्सस्टम 
आदद) सबिन्त्िी न्त्य ुभजिन ररफे्रर्सङ तार्लम  

1 25
0 1 13
 

33
 

13
 

2 

 

प्रदेश सभाका महत्वपूणि िैठकहरु र्टर्भमा 
प्रत्यक्ष प्रसारण गने 

4 24
0 4 10
0 

24
0 

10
0 

3 
सभा र सर्मर्तको गर्तर्वर्ि समेट्ने रेर्डयो 
कायिक्रम उत्पादन तथा प्रसारण 45

 

19
80

 

33
 

33
 

14
50

 

73
.3

2 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगती 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण 
%

 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

 

4 
सभा र सर्मर्तको गर्तर्वर्ि समेट्ने र्टभी 
कायिक्रम उत्पादन तथा प्रसारण 52

 

35
10

 

52
 

10
0 

35
00

 

10
0 

5 प्रदेश सभा स्थापना ददवस र्वशेर् कायिक्रम 1 

10
00

 

1 10
0 

36
9 

36
.9

0 

6 
प्रदेश सभाका सभामखु र उपसभामखुको 
अन्त्तरप्रदेश अध्ययन अवलोकन भ्रमण 

2 60
0 

02
 

10
0 

60
0 

10
0 

7 
स्थापना ददवसको अवसरमा संसदीय मार्मला 
परकार समाज मार्ि त अन्त्तरर्क्रया  

1 10
0 0 0 0 0 

8 
प्रदेश सभाका पदार्िकारीहरुको परकारहरुसंग 
अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम 

1 40
0 0 0 0 0 

9 
नयाूँ वर्िको अवसरमा शभुकामना आदान प्रदान 
कायिक्रम 

1 20
0 1 05
5 

13
2 

06
6 

10 
संसदीय मार्मला परकार समाजलाई क्षमता 
अर्भवरृ्द्ध तार्लम कायिक्रम प्रदान 

1 50
0 1 10
0 

50
0 

10
0 

11 संवाद केन्त्द्रमा र्वज्ञहरुसंगको अन्त्तरर्क्रया 3 36
0 0 0 0 0 

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

1 50
0 1 50
0 

50
0 

10
0 

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

1 

38
00

 

0 0 0 0 

14 Construction of Parking Shade 1 

16
00

 

0 0 0 0 

15 जेनेरेटर शेड र्नमािण 1 50
0 0 0 0 0 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगती 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण 
%

 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

16 Utility Water Supply System 1 60
0 0 0 0 0 

१७ Interior Decoration in New Assembly Hall 1 

20
00

 

0 0 0 0 

18 Acoustic Treatment in New Assembly Hall 1 

75
00

 

0 0 0 0 

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

1 

80
00

 

0 0 0 0 

20 

प्रदेश सभा र सम्र्वालयका अप्रार्वर्िक 
कमिर्ारीलाई क्षमता अर्भवरृ्द्ध ( लेखापालन, 
पसु्तकालय व्यवस्थापन, म्जन्त्सी व्यवस्थापन, 
साविजर्नक खररद, र्विेयक र्नमािण र्क्र, 
कायािलय व्यवस्थापन आदद ) सबिन्त्िी 
ररफे्रर्सङ तार्लम 

1 37
5 0 0 0 0 

21 

प्रदेश सभा र सम्र्वालयका प्रार्वर्िक, 
अप्रार्वर्िक कमिर्ारीहरुलाई सूर्ना प्रर्वर्ि ( 
अर्डयो र्सस्टम, एर् र्ड स्टुर्डयो, कबप्यटुर 
नेटवर्कि ङ, भवेर्टम र्सस्टम आदद ) सबिन्त्िी 
न्त्य ुभजिन ररफे्रर्सङ तार्लम । 

1 12
5 0 0 0 0 

 
२२ 

प्रदेश सभाले गरेको कायिको र्ौमार्सक समीक्षा 
प्रसे र्मट 

3 15
0 0 0 0 0 

23 
स्थानीय तहको मत संकलन प्रणाली सबिन्त्िी 
अर्भमखुीकरण कायिक्रम 

1 10
0 0 0 0 0 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगती 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण 
%

 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

24 
संसदीय कायिप्रर्क्रया र कायिपद्धर्तको 
अन्त्तरप्रदेश संघीय अध्ययन अनसुन्त्िान र 
अवलोकन कायिक्रम 

2 80
0 2 10
0 

79
2 

99
 

25 Construction of Sachiwalaya Building 1 

10
00

0 

1 10
0 

88
60

0 

88
.6

6 

2.15 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को राजस्व संकलनको र्ववरण 

                                                             (रु. हजारमा) 

                             

2.16 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमरुिाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण   

नभएको । 

2.17 समस्या/कदठनाई(यदद भए)  

नभएको ।  

2.१8 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समािानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदम (प्रस्तार्वत)  

नभएको । 

2.19 अन्त्य/र्वर्वि (अििवार्र्िक प्रर्तवेदनमा समेट्न ेउपयकु्त देम्खएका अन्त्य कुनै र्ववरण)  

नभएको । 

क्र.सं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

1 15111  96 96 

2 14229  5.2 8 
जबमा  101.2 104 
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पररच्छेद-3 
प्रदेश लोक सेवा आयोग 

३.१ पषृ्ठभरू्म   

नेपालको संर्विानको भाग २३ िारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग सबिन्त्िी संवैिार्नक व्यवस्था रहेको 
छ । यसै संिैिार्नक व्यवस्था अनरुुप लमु्बिनी प्रदेशले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कतिव्य र 
अर्िकार सबिन्त्िमा व्यवस्था गनि िनकेो ऐन, २०७६ प्रदेश सभािाट पाररत गराई कायािन्त्वयनमा 
ल्याइसकेको छ । उक्त ऐनको दर्ा ३ िमोम्जम प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई आयोगको कायािलय 
लमु्बिनी प्रदेशको मकुाम  िटुवलमा स्थापना भई सञ् र्ालनमा आएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश 
र्नजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्त्य सरकारी सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा संगदठत संस्थाको 
सेवाको पदमा उपयक्त उबमेदवारको छनौटमा स्वच्छता तथा र्नष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई 
प्रवद्धिन गदै साविजर्नक प्रशासनलाई सक्षम, सदृि र सेवामखुी िनाउनका लार्ग गठन भएको हो । यसै गरी 
प्रदेश स्तरमा उल्लेम्खत सेवाका र्वर्भन्त् न सेवा समूहका पदहरुमा उपयकु्त जनशम्क्तलाई आकर्र्ित गने, परीक्षा 
संर्ालन गरी र्सर्ाररस गने सबमका कायिमा र्नष्पक्षता, तटस्थता र योग्यता कायम गरर जनशम्क्त 
व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गने उद्देश्यले प्रदेश लोक सेवा आयोग र्क्रयाम्शल रहेको छ । 

3.2 दीघिकालीन सोर् 

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

3.3 उद्दशे्य 

 प्रदेश र्नजामती सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र अन्त्य सरकारी सेवाको पदमा र्नयमु्क्तका लार्ग 
उपयकु्त उबमेदवार छनौट गनि परीक्षाहरु सञ् र्ालन गने ।  

 परीक्षा पद्धर्तमा सिुार गरी समसामर्यक एवं वैज्ञार्नक प्रणाली अवलबिन गने । 

 सेवा प्रवाहसूँग सबिम्न्त्ित समय सापेक्ष पाठ्यक्रम तजुिमा गरी दक्ष उबमेदवार छनोट गने । 

 लोक सेवाका मलुभतू मान्त्यता योग्यता प्रणाली, र्नष्पक्षता र स्वच्छतालाई सदुृि र र्वश् वसनीय 
िनाउने । 

 प्रदेश, स्थानीय तह र अन्त्य तोर्कएको के्षरमा जनशम्क्त व्यवस्थापनमा अध्ययन अनसुन्त्िान गने । 

 तोर्कएका र्वर्यमा सबिम्न्त्ित र्नकायलाइि परामशि ददने । 
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3.4 रणनीर्तहरु 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दर्ा ६१ र ६२ मा व्यवस्था भए िमोम्जम र्नमािण 
गररएका आयोगको र्नयमावली, कायिर्वर्ि, मापदण्ड र र्नदेम्शकाको कायािन्त्वयन तथा अद्यावर्िक गदै 
जाने । 

 आयोगको लार्ग आवश्यक हनुे र्वर्भन्त् न र्वर्य के्षरका र्वज्ञको रोस्टर सूर्ी तयार तथा अद्यावर्िक 
गदै जान े। 

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

 आयोगको भौर्तक पूवाििार, जनशम्क्त र प्रर्वर्िको र्वकास गदै आयोगको सक्षमता वरृ्द्ध गने । 

 लोक सेवा आयोगका मूलभतू मान्त्यता, योग्यता, र्नष् पक्षता र स्वच्छतालाइि सदुृि र र्वश् वसनीय 
िनाउने ।  

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

 प्रदेश सरकार र प्रदेश र्भरका स्थानीय तहहरुलाइि सशुासन प्रवद्धिनका लार्ग सहयोग गने । 

 

3.5 कायिक्षरे 

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

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

 प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्त्य सरकारी सेवा र संगदठत संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लार्ग र्लइन ेर्लम्खत 
परीक्षा सञ् र्ालन गने । 

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

 संगदठत संस्थाको सेवाका कमिर्ारीहरुको सेवाका शति सबिन्त्िी कानून र त्यस्तो सेवाको पदमा ििुवा 
वा र्वभागीय कारवाही गदाि अपनाउन ुपने सामान्त्य र्सद्धान्त्तको र्वर्यमा परामशि ददने ।  

 प्रदेश र्नजामती सेवाको शति सबिन्त्िी र्वर्यमा प्रदेश र्नजामती सेवा वा पदमा र्नयमु्क्त, ििुवा र 
र्वभागीय कारवाही गदाि अपनाउन ुपने र्सद्धान्त्तको र्वर्यमा र प्रदेश सरकारी सेवाको पदमा ६ मर्हना 
भन्त्दा ििी समयका लार्ग र्नयमु्क्त गदाि उबमेदवारको उपयकु्तताको र्वर्यमा परामशि ददने ।  
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 कुनै एक प्रकारको प्रदेश सरकारी सेवाको पदिाट अको प्रकारको प्रदेश सरकारी सेवाको पदमा वा 
अन्त्य सरकारी सेवािाट प्रदेश र्नजामती सेवामा सरुवा वा ििुवा गदाि वा कुनै प्रदेशको सेवाको 
पदिाट प्रदेश र्नजामती सेवाको पदमा सेवा पररवतिन वा स्थानान्त्तरण गदाि उबमेदवारको उपयकु्तताको 
र्वर्यमा परामशि ददने । 

 आयोगको परामशि र्लन ुनपने अवस्थाको पदमा िहाल रहेको कमिर्ारीलाइि आयोगको परामशि र्लन ु
पने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा ििुवा गनुि पने र्वर्यमा र प्रदेश सरकारी सेवाको र स्थानीय 
सरकारी सेवाका कमिर्ारीलाइि ददइने र्वभागीय सजायको र्वर्यमा परामशि ददने । 

3.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण  

 

 

आयोगको संगठन संरर्ना 

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

 

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

पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त दरिन्त्दी 
संख्या 

१ सम्र्व प्रशासन सा.प्रशासन एघारौं 1 1 - 
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२ अर्िकृत प्रशासन सा.प्रशासन नवौं/दशौं 2 1 1 

३ अर्िकृत प्रशासन सा.प्रशासन सातौं/आठौं 4 1 3 

४ कबप्यटुर ईम्न्त्जर्नयर र्वर्वि र्वर्वि सातौ/आठौं 1 - 1 

५ अर्िकृत न्त्याय काननु सातौ/आठौं 1 - 1 

६ अर्िकृत म्शक्षा म्शक्षा प्रशासन सातौ/आठौं 1 - 1 

७ सहायक/अर्िकृत प्रशासन सा.प्रशासन पार्ौं/छैठौं 9 6 3 

८ सहायक/अर्िकृत  र्वर्वि र्वर्वि पार्ौं/छैठौं 2 1 1 

९ सहायक/अर्िकृत प्रशासन लेखा पार्ौं/छैठौं 1 1 - 

१० ह.स.र्ा.   शे्रणी र्वहीन 4 ३ 1 

११ का.स.   शे्रणी र्वहीन 4 4 - 
जबमा 30 १8 12 

 

3.7 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्िको र्ववरण 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, 2076 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग (कायि संर्ालन) र्नदेम्शका, २०७७ 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग र्नयमावली, 2076 

 परीक्षा संर्ालन तथा व्यवस्थापन सबिन्त्िमा स्वास्थय सरुक्षा मापदण्ड, २०७७ 

 प्रदेश लोक सेवा आयोगको पाररश्रर्मक तथा दस्तरु सबिन्त्िी मापदण्ड, 2076 

 प्रदेश लोक सेवा आयोगको आर्ारसंर्हता, 2076 

 प्रदेश लोक सेवा आयोग िैंठक सञ्चालन कायिर्वर्ि, 2076 

 परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सबिन्त्िमा स्वास्थय सरुक्षा मापदण्ड, 2077 

 प्रदेश लोक सेवा आयोगको कायिसबपादनसूँग सबिम्न्त्ित अन्त्य प्रर्र्लत ऐन, र्नयम र र्नदेम्शकाहरु  

 प्रदेश र्नजामती सेवा अन्त्तगित नेपाल वन सेवा, जनरल र्रेिी समूह, तह र्िर्हन, वन रक्षक पदको 
शारीररक परीक्षण तथा तन्त्दरुुस्ती परीक्षाको लार्ग आवश्यक जनशम्क्त, कायि र्रण तथा खर्ि 
व्यवस्थापन मापदण्ड, 2078     

3.8 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

र्न.का.को िुूँदा नं. नीर्त तथा कायिक्रम लक्ष्य प्राम्प् तको र्वद्यमान अवस्था 
२३७ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कानून तजुिमा गरी प्रदेश 

लोक सेवा आयोगमार्ि त जनशम्क्त भनाि प्रकृया शरुु गररनेछ  

लक्ष्य कायिन्त्वयन भईरहेको । 
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3.9 वार्र्िक िजेट िक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण 

ि.व. को िुूँदा 
नं 

कायिक्रम लक्ष्य प्राम्प् तको र्वद्यमान अवस्था 

२३७ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कानून तजुिमा गरी प्रदेश 
लोक सेवा आयोगमार्ि त जनशम्क्त भनाि प्रकृया शरुु गररनेछ । 

सहायकस्तर पाूँर्ौं र र्ौथो तह तथा 
वन रक्षक पदको र्वज्ञापन प्रकाशन 
गरी जबमा 123 पदपूर्ति भएको । 

 

3.10 िेरुज ुर्छियौटको र्ववरण  

क्र. सं. िेरुजकुो प्रकृर्त िेरुज ुरकम 
आ.व.२०७८/०७९ 
मा र्छियौट िेरुज ु

र्छियौट 
प्रर्तशत 

र्छियौट हनु 
िाूँकी रकम 

कैर्र्यत 

१ र्नयर्मत गनुि पने 86,670।- - - 86,670।- िरौटी र्र्ताि 

२ अर्नयर्मत देम्खएको 79,830।- - - 79,830।- प्रदेश सम्र्व सरु्विा 

3 
अशलु उपर गनुि 

पने 
12,612।- - - 12,612।-  

 

3.11 िजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण  

(रु. हजारमा) 

 

3.12 आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्तको र्वस्ततृ र्ववरण                                                                                                                                                    

                                                                       (रु. हजारमा) 

िजेट शीर्िक वार्र्िक र्वर्नयोम्जत िजेट वार्र्िक खर्ि खर्ि प्रर्तशत 
र्ाल ु 46253 41779.54 90.32% 

पूूँजीगत 4795 4664.66 97.28% 
संम्र्त कोर् 3779 2955.40 78.20% 

जबमा 54827 49399.60 90.10% 

क्र.
सं. 

 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

र्रर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण
% िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि% मा
 

र्ाल ुतर्ि  
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3.13 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक प्रदेश रावस्व संकलनको र्ववरण अनमुान  

          (रु. हजारमा) 
क्र.सं. शीर्िक लक्ष्य प्राप् त रकम प्रर्तशत कैर्र्यत 
१ परीक्षा दस्तरु 24887 24887 100 - 

१ कायािलयको लागी आवश्यक पसु्तक 
खररद गने 

1 100 1 100% 99.98 99.98% 

२ र्सप र्वकास सबिन्त्िी कायिक्रम १ १35 १ १००% 134.20 99.40% 

३ र्नयम काननु तजुिमा तथा अद्यावर्िक 
सबिन्त्िी कायिहरु 

1 1०० 1 100% 100 100.00% 

४ िलेुर्टन तथा ब्रोसर तथा पसु्तक प्रकाशन १ 300 १ 10०% 299.82 99.94% 

५ पाठ्यक्रम र्नमािण एवं पररमाजिनका 
कायिहरु 

3 300 1 33.33
% 

93.80 31.26% 

६ संघीय तथा अन्त्तरप्रदेश लोक सेवा 
आयोगिीर् अनभुव आदान प्रदान 
सबिन्त्िमा अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम 

१ 400 १ 100% 280.18 70.00% 

७ प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना 
ददवश मनाउन े

1 100 1 100% 61.55 61.55% 

८ परीक्षा संर्ालन सबिन्त्िी पाररश्रर्मक 
दररेट २०७६ िमोम्जमका खर्िहरु 

1 28500 1 100% 26750.74 93.86% 

पुूँम्जगत तर्ि  

१ मोटरसाइकल /स्कुटर खररद 1 250 1 10०% 244.90 97.96% 

२ Digital Display Board with LCD 

TV खररद 
1 300 1 10०% 294.50 98.16% 

3 कायािलयका लागी आवश्यक मेर्सनरी 
औजार खररद 

1 800 1 100% 796.75 99.59% 

4 क्यामेरा खररद 1 100 1 100% 98.00 98.00% 

5 कायािलयको लागी OMR Machine 

खररद 
1 2345 1 100% 2231.18 95.15% 

6 कायािलयको लागी आवश्यक र्र्निर्र 
तथा र्र्क्र्सि खररद 

1 1000 1 100% 999.33 99.99% 
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3.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 आयोगको कायि सबपादन गनि आवश्यक कानूनी आिार तयार गरेको । 

 आयोगले आफ्नो काम, कतिव्य र अर्िकार तथा कायि प्रकृया एवं भावी कायिददशा र कमिर्ारी 
व्यवस्थापन सबिन्त्िी अन्त्तर्क्रयात्मक कायिक्रम प्रदेशर्भरका 12 वटै म्जल्लाहरुमा संर्ालन गरेको । 

 आयोगको दोस्रो वार्र्िक प्रर्तवेदन माननीय प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश गरेको । 

 आयोगले आफ्नो कायिसबपादनको लार्ग र्वज्ञहरुको रोिर तयार र अध्यार्वक गरररहेको । 

 आयोगले प्रदेश र्नजामती र स्थानीय सरकारी सेवामा कमिर्ारी पदपूर्तिका लार्ग र्वर्भन्न सेवा समूहका 
गरी 71 वटा पाठ्यक्रम र्नमािण गररसकेको । 

 प्रदेश र्नजामती सेवातर्ि  वन रक्षक पदको र्वज्ञापन प्रकाम्शत गररएकोमा ६०८६० जनाको दरखास्त 
स्वीकृत भएकोमा पर्हलो र्रणको परीक्षामा २२८८० जना सहभागी भएकामा पर्हलो र्रणको 
परीक्षमा ११५४३ जना परीक्षामा सर्ल भएका दोस्रो र्रणको परीक्षामा ९४०८ जना सहभागी 
भएका मध्ये 106 जनाको छनौट गरी  र्सर्ाररस गरीएको। 

 सहायक पाूँर्ौ तहको र्वज्ञापन प्रकाम्शत गररएकोमा ३३०८ जनाको दरखास्त स्वीकृत भएकोमा 
पर्हलो र्रणको परीक्षामा १८३४ जना सहभगी भएकोमा 6 जना छनौट गरर र्सर्ाररस गररएको । 

 सहायक र्ौथो तहको र्वज्ञापन गररएकोमा ४२८७ जनाको दरखास्त स्वीकृत भएकोमा पर्हलो 
र्रणको परीक्षामा २२५३ जना सहभागी भएकोमा 11 जना छनौट गरर र्सर्ाररस गररएको । 

 आयोगले संर्ालन गने परीक्षाको र्वज्ञापन Online िाटै दरखास्त ददने प्रयोजन तथा आयोगका 
अर्भलेखलाई व्यवम्स्थत गने उद्देश्यले आयोगको वेवसाइट र्नमािण गररएको । 

 प्रर्वर्ि मैरी परीक्षा प्रणाली अपनाउनको लार्ग OMR मेर्सन खररद गररएको । 

 प्रयोगात्मक सीप परीक्षणको लार्ग ११ र्सट सर्हतको कबप्यटुर  ल्याव स्थापना गरेको । 

 Digital Display Board र्नमािण भएको, सभा हलमा प्रर्वर्ि मैरी LCD TV जडान गररएको । 

 वार्र्िक िजेट र कायिक्रम अनसुार नै आयोगमा कायिरत कमिर्ारीहरुको क्षमता अर्भवृर्द्ध गने 
अर्भमखुीकरण कायिक्रम संर्ालन गरेको । 

 प्रदेश मन्त्रालयहरु, सम्र्वालय, आयोग तथा कायािलयहरुसूँग जनशम्क्तको अवस्थािारे छलर्ल 
गररएको । 

 आयोगिाट संर्ार्लत हनुे परीक्षाको प्रयोजनका लार्ग Digital Duplicator मेर्सन खररद गररएको । 

 र्वर्भन्न कायिक्रम गरी आयोगको दोस्रो वार्र्िक स्थापना ददवस-2078 मनाइएको । 

3.15 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्याहरु 

 संघीय तथा प्रदेश र्नजामती सेवा ऐन, र्नयमहरु र्नमािण हनु िाूँर्क रहेकाले आयोगले प्रकाम्शत 
गरेको कायितार्लका िमोम्जम पदपूर्तिको काम गनि कदठनाई भईरहेको । 
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 आयोगको भौर्तक संरर्ना, सवारी सािन, मेर्सनरी औजारको कमी । 

 दरिन्त्दी िमोम्जम जनशम्क्तको पदपूर्ति नभएको । 

3.16 समस्या समािानका लार्ग र्ार्लएका कदमहरु 

 प्रदेश र्नजामती कमिर्ारी ऐन र्नमािण कायिमा तदारुकता गररददन सबिम्न्त्ित र्नकायसूँग अनरुोि 
गररएको  

 आयोगको संगठन संरर्ना स्वीकृर्तका लार्ग प्रदेश सरकार समक्ष पेश गररएको । 

 प्राप्त िजेट िमोम्जमको सवारी सािन तथा मेर्सनरी सािन समेतका पवुाििारको व्यवस्थाका लार्ग 
प्रदेश सरकारसूँग माग भईरहेको  

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

 र्वर्भन्न समस्याहरु र र्नुौर्तहरुलाई समािन गनि आयोगको जनशम्क्त र स्रोत सािनको अत्यतुम 
उपयोग गररएको । 

3.17 आगामी कायि ददशा 
 प्रदेश र्नजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका ररक्त पदहरुको पदपूर्ति, ििुवा र र्वभागीय 

कारवाही सबिन्त्िी म्जबमेवारी लोक सेवा आयोगको मलु्य मन्त्यता कायम राख्दै आयोगको साख 
वृर्द्ध गने ।  

 आयोगलाई आवश्यक जनशम्क्त र भौर्तक सािन श्रोतको सममु्र्त प्रिन्त्ि गने । 

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

 आयोगिाट र्लइने परीक्षालाई प्रभावकारी िनाउन र्वज्ञ समूहको सूर्ी (रोष् टर) अध्यावर्िक गने। 

 आयोगले प्रकाम्शत गरेको कायितार्लका िमोम्जम परीक्षा संर्ालन गने । 

 िजारमा उपलब्ि दक्ष जनशम्क्तलाई लोक सेवा आयोगको परीक्षामा आकर्र्ित गने । 

 लोक सेवाका मलुभतू मान्त्यता योग्यता प्रणाली, र्नष्र्क्षता र स्वच्छतालाई सदुृि र र्वश् वसनीय 
िनाउने । 

 र्सु्त, दरुुस्त, गणुस्तरीय सेवा प्रवाहका लार्ग सक्षम र उच्र् र्ररर भएका जनशम्क्त छनौट गदाि 
प्रदेश सरकार र प्रदेश र्भरका स्थानीय सरकारलाई सशुासनका लार्ग सहयोग गदै “समदृ्ध 
लमु्बिनी, आत्मर्नभिर प्रदेश”लाई साकार िनाउन र्नरन्त्तर प्रयत् नशील रहने । 
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3.18 र्नष् कर्ि 
नेपालको संर्विानमा उल्लेम्खत एवं ऐनमा भएको व्यवस्था िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेश र यस अन्त्तगितका स्थानीय 
तहमा आवश्यक जनशम्क्त भनाि गदाि दक्ष जनशम्क् तलाई आकर्िण गरर र्नष्पक्षता एवं योग्यता प्रणाली अनरुुप 
वैज्ञार्नक रुपमा परीक्षा संर्ालन देम्ख र्सर्ाररस सबमका कायिमा नर्वन सोर् सर्हत आयोगका काम 
कारवाहीमा प्रभावकारीता ल्याउन आयोग सदैव प्रयत् नम्शल रहेको छ । आगामी ददनमा प्रदेश सरकार सूँगको 
सहकायिमा आयोगले प्रकाम्शत गरेको कायितार्लका िमोम्जम ररक्त दरिन्त्दी पदपूर्तिका कायिमा आयोग केम्न्त्द्रत 
रहनेछ ।आयोगको ऐन, र्नयमावली, र्नदेम्शका, आर्ारसंर्हता र्नमािणको कायि गररसकेको छ । त्यसै गरी 
र्वज्ञहरुको रोिर तयार गररसर्कएको छ । प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरु र कायािलयहरु एवं स्थानीय 
तहहरुसूँग र्नरन्त्तर अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम संर्ालन गररएको छ । र्वर्भन्न पदहरुलाई र्ार्हने शैम्क्षक 
योग्यताको िारेमा छलर्ल भएको छ । वेवसाइट र्नमािण गने कायि प्रकृया अगार्ड ििेको छ । आयोगको 
िलेुर्टन र ब्रोसर प्रकाशन गने कायि सबपन्न गररएको छ । र्वर्भन्न पदका लार्ग र्ार्हने 71 वटा पाठ्यक्रम 
र्नमािण गने काम सबपन्न भै सकेको छ । माग िमोम्जम पदपूर्तिका लार्ग परीक्षाहरु सञ्चालन गनि पूवाििार 
तयार गने काम आयोगले गररसकेको छ । अत आयोग आगामी ददनमा कमिर्ारी भनाि प्रकृयाका लार्ग 
सबिम्न्त्ित र्नकायसूँगको परामशिमा अगाडी िढ्ने नै छ । गणुस्तरीय सेवा प्रवाहका लार्ग सक्षम र उच्र् 
नैर्तक र्ररर भएका जनशम्क्त छनौट गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई र्सर्ाररस गनेछ । यसिाट 
प्रदेशमा सशुासन प्रवद्धिनमा सहयोग परु् याई “समदृ्ध लमु्बिनी, आत्मर्नभिर प्रदेश” को नारालाई साथिक िनाउन 
आयोग सदैव प्रर्तिद्ध रहेको छ । 
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पररच्छेद-4 
मखु्यमन्त्री तथा मम्न्त्रपररर्दको कायािलय 

४.१  पषृ्ठभरू्म 

नेपालको संर्विानको िारा ५६ (१) ले संघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्र नेपालको मूल संरर्ना संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तह गरी तीन तहको हनुे व्यवस्था गरेको छ । संर्विानको उक्त प्राविान िमोम्जम यस प्रदेशको 
गठन र्मर्त 2074।11।03 गते भई प्रदेश सभा, प्रदेश मम्न्त्रमण्डल र अन्त्य र्नकायहरूको गठन भएको छ 
। प्रदेशको कायिकाररणी अर्िकारको प्रयोग र प्रदेशर्भरको शासन व्यवस्थाको सामान्त्य र्नदेशन, र्नयन्त्रण र 
सञ्चालन गनि स्थार्पत प्रदेशको प्रमखु र्नकायको रुपमा यस कायािलय रहेको छ । प्रदेश सरकार 
(कायिर्वभाजन) र्नयमावली, 2078 को अनसूुर्ी 1 र 2 मा हेररे्र िमोम्जम यस प्रदेशमा यो कायािलय 
समेत 13 वटा मन्त्रालयहरु रहेका छन ्। उक्त कायिर्वभाजन र्नयमावलीले र्निािरण गरेको प्रदेशमा रहन े
मन्त्रालयहरुको कायिम्जबमेवारी अन्त्तगित प्रदेश मम्न्त्रपररर्द् तथा मखु्यमन्त्रीको कायािलय सबिन्त्िी कायि 
लगायतका जबमा 29 वटा कायिम्जबमेवारी तोर्कएको छ । 

4.2 दीघिकालीन सोर् 

संर्विान िमोम्जम प्रदेशको कायिकाररणी अर्िकारको प्रयोग र प्रदेशको समरृ्द्ध तथा प्रदेश वासीको खसुीका 
र्नर्मत्त अनकूुल वातावरण तयार गने उत्कृि र्नकाय । 

4.3 ध्येय 

प्रदेशको साविजर्नक नीर्त तजुिमा तथा र्नणिय प्रर्क्रयालाई तथयपरक तथा नर्तजामूलक िनाउन ु र माननीय 
मखु्यमन्त्रीलाई कतिव्य र म्जबमेवारी समयमै, दक्षतापूणि एवम ्प्रभावकारी र्हसािले िहन गनि सहयोग गनुि । 

4.4 लक्ष्य 

 प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द्)का र्नणियहरुलाई तथयपरक एवम ् कानूनसबमत गराउन व्यवम्स्थत 
तररकाले तथय तथा सूर्नामा आिाररत प्रस्तावहरु तयार गनुि, गराउन ु। 

 प्रदेश अन्त्तगितका र्नकायहरुको कायिप्रर्क्रया तथा सेवा प्रवाहमा पारदम्शिता र जवार्देर्हता सरु्नम्ित 
गदै सशुासन प्रवद्धिन गनुि । 

 प्रदेशको समरृ्द्धका लार्ग र्वकास योजना, कायिक्रम तथा आयोजनाको तजुिमा तथा कायािन्त्वयन हनु े
वातावरण सजृना गनुि र र्वकास नर्तजा हार्सल गनि समन्त्वय, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनुि । 
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4.5 उद्दशे्य 

 प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द्) का र्नणियहरुलाई तथयपरक एवम ्नर्तजामूलक िनाउन,ु 

 प्रदेश सरकारका र्नणियहरु प्रभावकारी रुपमा कायािन्त्वयन गनुि, गराउन,ु 

 प्रदेशको प्रशासनयन्त्रलाई र्वश्वसनीय, पररणाममूखी, उत्तरदायी र सक्षम िनाउनकुा साथै प्रदेशका 
संरर्ना र जनशम्क्तको व्यवम्स्थत पररर्ालन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी िनाउन,ु 

 सदार्ाररताको प्रवद्धिन, प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था एवम ्शून्त्य सहनशीलतामार्ि त भ्रिार्ार र्नयन्त्रण 
गनुि, 

 प्रदेशको समरृ्द्धका र्नर्मत्त ििी प्रर्तर्लदायी र्वकास नीर्त, योजना, कायिक्रम र आयोजना तजुिमा हनु े
वातावरण र्सजिना गनुि, 

 र्वकास र्नमािण कायिलाई समन्त्वयात्मक रुपमा र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको 
प्रभावकारीतामार्ि त नर्तजामूलक िनाउन,ु 

4.6 रणनीर्त 

 प्रदेश सरकारका नीर्त, र्नणिय प्रर्क्रयालाई आवश्यक सूर्ना तथा तथयाङ्क व्यवम्स्थत रुपमा उपलब्ि 
गराइनेछ, 

 नीर्त एवम ्र्नणिय प्रर्क्रयालाई र्वश्वसनीय िनाउन सहभार्गतामूलक पद्धर्त अवलबिन गररनेछ,   

 र्वद्यतुीय शासन प्रणालीको र्वकास एवम ्र्िस्तार गररनेछ, 

 साविजर्नक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, र्नष्पक्ष, पारदशी, जनउत्तरदायी िनाउन संस्थागत सदुृिीकरण 
गररनेछ, 

 जनआकांक्षा र जनगनुासो व्यवस्थापन प्रणालीको र्वकास गररनेछ, 

 साविजर्नक सेवा प्रवाहको अनगुमन तथा मूल्याूँकनलाई नर्तजामूलक एवम ्प्रभावकारी िनाइनेछ, 

 मानव अर्िकारको संरक्षण एवम ्प्रवद्धिन हनुे वातावरण र्सजिना गररनछे, 

 मन्त्रालयहरु, प्रमखु र्वकास आयोजनाहरु, सेवा प्रदायक र्नकायहरु र अन्त्य र्नकायहरुमा कायिसबपादन 
सूर्कमा आिाररत नर्तजामूलक व्यवस्थापन पद्धर्त लागू गररनेछ, 

 भौर्तक पूवाििार र्वकासमा प्रभावकाररता अर्भवृर्द्धका लार्ग सहकायि, समन्त्वय र सहभार्गतामूलक र्वर्ि 
अवलबिन गररनेछ । 

 र्नणिय र्नमािण एवम ्कायािन्त्वयनमा सहजीकरण र एकरुपता कायम गनि एकीकृत तथयाङ्क पद्धर्तको 
र्वकास गररनेछ । 
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4.7 कायिक्षरे 
प्रदेश सरकार (कायिर्वभाजन) र्नयमावली, 2078 को अनसूुर्ी 1 र 2 मा हेररे्र अनसुार यस कायािलयको 
कायिके्षर र्नबनानसुार रहेको छः- 

1.  प्रदेश मम्न्त्रपररर्द् तथा मखु्यमन्त्रीको कायािलय सबिन्त्िी 

2.  प्रदेश र्भरको शासन व्यवस्थाको सामान्त्य र्नदेशन,  र्नयन्त्रण र सञ्चालन 

3.  प्रदेश सरकारको कायि र्वभाजन तथा कायि सञ्चालन 

4.  प्रदेश सरकारको नीर्त तजुिमा,  स्वीकृर्त, कायािन्त्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन 

5.  प्रदेश सरकारको कायिसबपादन र्नयमावली तजुिमा र कायािन्त्वयन 

6.  प्रदेश मन्त्रालयहरुको कायिको समन्त्वय,  सपुररवेक्षण, अनगुमन र मलु्याङ्कन 

7.  प्रदेश मम्न्त्रपररर्द्का र्नणियको प्रमाणीकरण, कायािन्त्वयन र अनगुमन 

8.  प्रदेश मम्न्त्रपररर्द् िाट स्वीकृत र्नयम र आदेशको प्रमाणीकरण 

9.  
प्रदेशर्भरको राजनीर्तक, आर्थिक, सामाम्जक, शाम्न्त्त सवु्यवस्था एवं प्रशासर्नक गर्तर्वर्िहरुको 
अद्यावर्िक जानकारी, र्नदेशन र समन्त्वय 

10.  मानव अर्िकारको संरक्षण र प्रवद्धिन 

11.  सशुासन,  भ्रिार्ार र्नयन्त्रण र शासकीय सिुार 

12.  
संवैिार्नक र्नकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्त्य संघीय तथा प्रादेम्शक 
आयोगसूँगको सबपकि  र समन्त्वय 

13.  
संघीय सरकारको स्वीकृर्त िमोम्जम दिपक्षीय वा िहपुक्षीय स्तरमा भएका सम्न्त्ि, सबझौता वा 
सहमर्त कायािन्त्वयन 

14.  प्रदेश  प्रमखुको र्नदेशन कायािन्त्वयन र प्रर्तवेदन 

15.  अन्त्तरप्रदेश पररर्द र संघ तथा अन्त्य प्रदेश र स्थानीय तहसूँगको समन्त्वय र अन्त्तरसबवन्त्ि 

16.  
प्रदेशस्तरका आयोग तथा र्नकायहरुको गठन एवं सञ्चालन र पदार्िकारीहरुको र्नयमु्क्त एवं सेवा, 
सरु्विा सबिन्त्िी 

17.  र्नवािर्न कायिमा सहयोग र समन्त्वय 



24 
 

18.  प्रदेशस्तरीय मानव संशािन र्वकास योजना तजुिमा र कायािन्त्वयन 

19.  
प्रदेश र्नजामती सेवा र अन्त्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सबिन्त्िी नीर्त, कानून तथा  मापदण्ड 
तजुिमा एवं कायािन्त्वयन र अर्भलेख व्यवस्थापन 

20.  प्रदेशस्तरका सरकारी र्नकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण  

21.  
प्रदेशस्तरीय तालीम नीर्त तथा मापदण्ड र्निािरण र स्तरीकरण तथा रार्िय र प्रदेशस्तरका तार्लम 
केन्त्द्रसूँगको सबपकि  एवं समन्त्वय 

22.  प्रदेशस्तरमा साविजर्नक सेवा र्वतरणको न्त्यूनतम मापदण्ड र्निािरण  

23.  प्रदेश राजिानी व्यवस्थापन 

24.  प्रदेश योजना आयोग 

25.  प्रदेश पूवाििार र्वकास प्रार्िकरण 

26.  मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलय 

27.  अदालतको रै्सला कायािन्त्वयन 

28.  स्थानीय तहको पदार्िकारीको सेवा सरु्विा, स्थानीय सेवा तथा कमिर्ारी र कायािलय व्यवस्थापन 
सबिन्त्िी कानून तजुिमा 

29.  प्रदेशको अर्िकार क्षेरर्भर परी अन्त्य कुनै मन्त्रालयको कायिर्ववरणमा नपरेको र्वर्य 

 

4.8 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

तार्लका नं.1 दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था 

क्र. 
स. 

पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरिन्त्दी 
संख्या 

पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त 

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

2  प्रदेश सम्र्व प्रशासन  रा.प.प्रथम 2 1 1 

3  प्रदेश सम्र्व न्त्याय/कानून  रा.प.प्रथम 1 1 0 

4  उप सम्र्व प्रशासन सा.प्र. 
रा.प.दितीय/अर्िकृत 
नवौं/दशौं 

7 3 4 
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5  उपसम्र्व न्त्याय/कानून  रा.प.दिर्तय 1 0 1 

6  शाखा अर्िकृत  प्रशासन सा.प्र. 
रा.प.ततृीय/अर्िकृत 
सातौं/आठौं 

८ 5 3 

7  लेखा अर्िकृत  प्रशासन लेखा 
रा.प.ततृीय/अर्िकृत 
सातौं/आठौं 

१ 1 0 

8  कबप्यटुर अर्िकृत  र्वर्वि  
रा.प.ततृीय/अर्िकृत 
सातौं/आठौं 

१ 0 1 

9  स.पार्ौँ/अ.छैठौँ प्रशासन सा.प्र. 
रा.प.अनं.प्रथम/सहायक 
पार्ौं/अर्िकृत छैठौं 

१० 4 6 

10  क.अपरेटर  र्वर्वि  
रा.प.अनं.प्रथम/सहायक 
पार्ौं/अर्िकृत छैठौं 

४ 4 0 

11  खररदार  प्रशासन सा.प्र. रा.प.अनं.दितीय/स.र्ौथो/पार्ौं २ 2 0 

12  स.ले.पा. प्रशासन लेखा रा.प.अनं.दितीय/स.र्ौथो/पार्ौं १ 1 0 

13  का.स.   शे्रणीर्वर्हन ७ 7 0 

14  ह.स.र्ा.   शे्रणीर्वर्हन ८ 8 0 

जबमा 54 38 16 
 

4.9 तयार भएका नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण्डको सूर्ी 

क्र.सं. नाम कैर्र्यत 

ऐन 

1. प्रदेश प्रम्शक्षण प्रर्तष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनि िनेको र्विेयक  

र्नयमावली 

1. जग्गा एर्ककरण सबिन्त्िी र्नयमावली, 2079  

कायिर्वर्ि/र्नदेम्शका 
1.  आन्त्तररक प्रयिटन काज सबिन्त्िी कायिर्वर्ि, 2078  

2.  हेलो मखु्यमन्त्री कायिक्रम सञ्चालन र्नदेम्शका, 2078,   

3.  मखु्यमन्त्री शैम्क्षक सिुार कायिक्रम सञ्चालन र्नदेम्शका, 2078,   

4.  सेवाग्राही सन्त्तरु्ि सभेक्षण सबिन्त्िी कायिर्वर्ि, 2078  

5.  लमु्बिनी प्रदेश र्वत्तीय सशुासन जोम्खम मलु्यांकन कायिर्वर्ि, २०७८   
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4.10 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

8 प्रदेशमा आवश्यक जनशम्क्त व्यवस्थापन 
गने 

प्रदेशको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण िमोम्जम 
नयाूँ स्थार्पत मन्त्रालय र कायािलय सञ्चालनलाई 
मध्यनजर गदै उपलब्ि जनशम्क्तको सरुवा र 
कामकाजको व्यवस्था गररएको। संघीय सरकारिाट 
यस प्रदेशमा कामकाज गनि इच्छुक जनशम्क्तलाई 
सरुवा सहमर्त प्रदान गरी जनशम्क्त उपलब्ि हनेु 
व्यवस्था र्मलाईएको।प्रदेश लोक सेवा आयोगिाट 
र्सर्ाररस भएका  सहायक पाूँर्ौ, सहायक र्ौंथो र 
वनरक्षकहरुलाई र्वर्भन्न मन्त्रालय तथा कायािलयहरुमा 
पदस्थापन गररएको । 

10 समन्त्वय, सहकायि र सह अम्स्तत्वको 
संवैिार्नक र्सद्धान्त्तलाई आत्मसात गदै 
प्रदेश र स्थानीय तहहरु वीर् 
समन्त्वयका लार्ग प्रदेश समन्त्वय 
पररर्दको िैठक गरी स्थानीय तहसूँगको 
समन्त्वय र सहकायि थप सदुृि गने 

प्रदेश समन्त्वय पररर्दको पाूँर्ौं िैठक सबपन्न गररएको। 
सो िैठकिाट भएका 14 वटा र्नणियहरु कायािन्त्वयनमा 
ल्याइएको । 

6,67 प्रदेशको स्थायी राजिानी देउखरुी 
उपत्यका (राप्ती उपत्यका) मा रािको 
गौरव र प्रदेशको पर्हर्ान झल्कने गरी 
प्रदेश राजिानीको गरुू योजना तयार 
गरी प्रदेश राजिानी स्थल देउखरुी 
उपत्यकालाई नदी सभ्यतामा आिाररत 
आिरु्नक व्यवम्स्थत शहरको रूपमा 
र्वकास गने 

नदी सभ्यतामा आिाररत आिरु्नक राजिानी शहर 
र्नमािणका लार्ग गरुुयोजना र्नमािणका र्रणमा र्वर्भन्न 
सरोकारवालासूँग प्रारम्बभक छलर्ल र पषृ्ठपोर्ण र्लने 
कायि भैरहेको। प्रशासर्नक संरर्ना र्नमािणका लार्ग 
जग्गा प्रार्प्त र ल्याण्ड परु्लङ्गका लार्ग सर्मर्त संरर्ना 
र्नमािण गरी प्राप्त प्रर्तवेदनका आिारमा जग्गा प्रार्प्तका 
लार्ग नेपाल सरकारसूँग समन्त्वय भैरहेको। नेपाल 
सरकारिाट रु. 1 अिि िजेट प्राप्त गररएको। प्रदेश 
स्थायी राजिानीमा भौर्तक संरर्ना र्नमािणको कायि 
भैरहेको । 
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4.11 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण 

ि.ि.को िुूँदा नं. कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

16 मखु्यमन्त्री शैम्क्षक सिुार कायिक्रम 
सञ्चालन गरी र्वद्यालय म्शक्षाको 
गणुस्तरमा सिुार ल्याउन े

मखु्यमन्त्री शैम्क्षक सिुार कायिक्रम सञ्चालन 
कायिर्वर्ि स्वीकृत गरी समन्त्वय इकाई गठन 
स्थापना गररएको। 109 वटै स्थानीय तहमा 
शैम्क्षक सिुारका लार्ग कायिक्रम सञ्चालन 
गररएको। 

 

4.12 आर्थिक वर्ि 2078/079 मा श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरणः 

क्र.सं. श्रोत 
प्राप्त रकम 

(समपिण पर्छ) 
खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 133016000/- 100099804.59 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान 55042000/- 27342384.55 
३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान - - 
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान - - 
५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाूँडर्ाूँड समेत) - - 

 

4.13 िेरुज ुर्र्छ्यौटको र्ववरणः 

क्र.सं. 
िेरुजकुो प्रकृर्त 

(लगर्त िेरुज)ु 
िेरुज ुरकम 

आ.व.२०७८/०७९ 
मा र्र्छ्यौट भएको 

रकम 

र्र्छ्यौट 
प्रर्तशत 

र्र्छ्यौट हनु 
िाूँकी भएको 

रकम 

1. असलु गनुिपने - - - - 

2. र्नयर्मत गनुिपने - - - - 

3. पेश्की िाूँकी - - - - 
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4.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्तः  

                                                                        (रु. हजारमा) 

 

4.15 आ.व. २०७८/०७९ स्वीकृत वार्र्िक काक्रि मको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 
परर

मा
ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण 
%

 

खर्
ि 

खर्
ि %

 

१ 
िैठक व्यवस्थापन र संर्ालन तथा 
मम्न्त्रपररर्द्को र्नणियहरुको र्वद्यतुीय 

अर्भलेख व्यवस्थापन 

 

15
००

 

 90
 

12
42

 

82
.7

9 

२ कमिर्ारी अध्ययन छारिमृ्त्त कायिक्रम  

10
००

 

  0 

0
.0
0
 

3 
प्रदेशस्तरका र्नकायहरुको संगठन 

तथा व्यवस्थापन सवेक्षण 

 

14
००

 

 

 

51
8 

37
.0

2 

4 
प्रदेश सेवाका कमिर्ारीहरुको अर्भलेख 

व्यवस्थापन 

 

१5
००

 

० ० 0 

0.
00
 

5 पसु्तकालय व्यवस्थापन र संर्ालन  

5०
०  

10
0 

26
1 

52
.1

7 

6 

 

ददवस समारोह तथा अन्त्य कायिक्रम 

 

 

 

१५
0०

 

 

10
0 

94
7 

63
.1

5 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 531383 437424.18 82.32 
पुूँजीगत 22800 20892.42 91.63 

जबमा 554183 458316.60 82.70 
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7 
कमिर्ारी तार्लम तथा गोष्ठी (प्रमाणपर 

ददन/ेनदीने) 

 

25
0०

 

 20
 

28
6 

11
.4

5 

8 सेवाग्राही सन्त्तिुी सवेक्षण  

15
००

 

१ 20
 

16
2 

10
.8
 

9 प्रदेश समन्त्वय पररर्द्को िैठक  

20
००

 

० 50
 

72
4 

36
.2

2 

10 प्रदेश र स्थानीय तह र्िर् अन्त्तरर्क्रया  

21
00

 

 10
0 

20
95

 

99
.7

5 

11 प्रदेश नर्तजा सूर्क तयारी  

15
००

 

० 10
0 

57
9 

38
.5

9 

12 
स्थानीय तह, न्त्यार्यक सर्मर्त र कानून 

र्नमािण प्रर्क्रया सहयोग कायिक्रम 

 

20
००

 

० 70
 

13
05

 

62
.2

5 

13 
मानव अर्िकार संरक्षण र सबिद्धिन 

सबिन्त्िी कायिक्रम 

 

१0
००

 

० 30
 

22
9 

22
.9
 

14 

गाउूँसभा/नगरसभा सञ्चालन/कानून 
र्नमािण र न्त्यायीक सर्मर्तको क्षमता 

र्वकास कायिक्रम 

 

20
0०

 

 50
 

92
8 

46
.4

2 

15 
प्रदेश सरकारका ऐन, र्नयम संग्रह 

अद्यावर्िक गरी प्रकाशन 

 

10
0०

 

 

10
0 

96
3 

96
.3

4 

16 मखु्यमन्त्री शैम्क्षक सिुार कायिक्रम  

50
००

 

 

10
0 

50
00

 

10
0 

17 
कमिर्ारीहरु तथा पदार्िकारीहरुको 

स्वास्थय िीमा कायिक्रम 

 

50
0  0 0 0 
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18 
प्रदेश सरकारिाट सञ्चार्लत आयोजना 
तथा कायिक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन 

 

15
00

 

 0 0 0 

19 

प्रदेशको र्वकास व्यवस्थापन 
सबिन्त्िमा र्वदेशी तथा स्वदेशी संघ 
संस्था, व्यम्क्त र पदार्िकारी िीर् 

अन्त्तर्क्रि या 

 

30
००

 

 

10
0 

16
63

 

55
.4

5 

20 व्यवस्थापन परीक्षण  

1०
००

 

 0 0 0 

21 
मखु्यमन्त्री संर्ार सिलीकरण 

कायिक्रम 
 

20
00

 

० 60
 

95
3 

47
.6

5 

22 हेल्लो मखु्यमन्त्री कायिक्रम  

२0
००

 

० ० 56
5 

28
.2

6 

23 

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

भ्रमण 

 

20
00

 

 

10
0 

19
99

 

99
.9

9 

 

 

4.16 आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को राजस्व संकलनको र्ववरण  

क्र.सं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 

१ १४२२९ - 17000 - 
२ १4224 - 44600 - 
3 15111  84364  

जबमा - 145964 - 

(स्रोतः आन्त्तररक प्रशासन शाखा) 
 

(स्रोतः आन्त्तररक प्रशासन शाखा ) 
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4.17 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण 

क्र.सं. कायिक्रम लाभाम्न्त्वत संख्या रोजगारीको संख्या 

१ मखु्यमन्त्री शैम्क्षक सिुार कायिक्रम 2724 र्वद्यालय १९ 

२ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग 
कायिक्रम 

 १५ 

 

 

4.18 समस्या तथा र्नुौतीहरु 

क. प्रदेशिाट संगठन व्यवस्थापन सवेक्षण गरी पूनिगठन र नयाूँ स्थापना गररएका संगठन संरर्ना र 
दरिन्त्दी रार्िय र्कतािखाना (र्नजामती) ले प्रर्वर्ि नगररददंदा अवकास हनुे कमिर्ारीहरुलाई 
समस्या पने गरेको, 

ख. संघीय र्नजामती सेवा ऐन आउन र्िलाई भएको कारण प्रदेश र्नजामती सेवा ऐन तजुिमाका लार्ग 
स्पि मापदण्ड उपलब्ि नभएको, 

ग. महाशाखा प्रमखु लगायत स्वीकृत दरिन्त्दी अनसुारको जनशम्क्त पूर्ति हनु नसक्न,ु 

घ. प्रदेशसूँगको समन्त्वय र्वना संघिाट खटाइएका कमिर्ारीको सरुवा हनुे गरेको, जसको कारणले 
सेवा प्रवाहमा अवरोि हनुे गरेको, 

ङ. प्रदेश मम्न्त्रपररर्द्का र्नणियहरुको कायािन्त्वयन अवस्थाको अनगुमन गनि नसर्कएको, 
र्. अम्ख्तयार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोगमा परेका उजरुीहरुको कारवाही प्रदेश मार्ि त गने गरी 

प्राप्त हनुे गरेको तर कारवाही गने स्पि नीर्तगत, संस्थागत र प्रर्क्रयागत व्यवस्था नभएको, 
छ. प्रदेश सशुासन ऐनले व्यवस्था गरे िमोम्जम प्रदेश सशुासन उच्र्स्तररय र्नदेशक सर्मर्त र 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सर्मर्तलाई सर्क्रय र प्रभावकारी िनाउन नसर्कएको, 
ज. प्रदेशिाट सबपादन भएका आयोजना/योजनाहरुको खर्ि प्रभावकारीता मापन गनि 

आयोजना/योजनाहरुको र्नयर्मत रुपमा प्रभाव मूल्याङ्कन हनु नसकेको, 
झ. शासकीय सिुार र सशुासन प्रवद्धिनका लार्ग आन्त्तररक र्नयन्त्रण प्रणाली, नर्तजामूलक अनगुमन 

तथा मूल्याङ्कन, प्रर्तवेदन प्रणालीको प्रभावकारीता कायम हनु नसकेको। 

4.19 समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरू 

क. प्रदेशमा कामकाजमा आउने प्रदेश सम्र्व लगायत सबपूणि कमिर्ारीहरु कबतीमा दईु वर्ि प्रदेशमा 
रही कामकाज गने गरी पठाउन नेपाल सरकारलाई अनरुोि गने, 

(स्रोतः मखु्यमन्त्री शैम्क्षक सिुार कायिक्रम कायािन्त्वयन इकाई) 
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ख. रार्िय र्कतािखाना (र्नजामती) सूँग समन्त्वय गरी प्रदेश सरकार अन्त्तगितका संगठन संरर्ना 
तथा  कायिरत कमिर्ारीहरुको र्ववरण प्रर्वर्िका लार्ग PIS Software सञ्चालनमा ल्याउने, 

ग. प्रदेश र्नजामती सेवा ऐन, र्नयमावली र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन तथा र्नयमावली यथाशीघ्र 
जारी गने, 

घ. प्रदेश अन्त्तगितका मन्त्रालयहरुले आयोजना छनौट गदाि दश लाख भन्त्दा कमका आयोजनाहरु 
छनौट नगने व्यवस्था गने, 

ङ. र्वर्भन्त् न मन्त्रालय/र्नकायहरुमा रहेका एकै प्रकृर्तका तार्लम, गोष्ठी लगायतका कायिक्रम 
कायािन्त्वयन गदाि र्त मन्त्रालय/र्नकायहरुको समन्त्वयमा कुनै एक मन्त्रालय/र्नकायले मार 
कायािन्त्वयन गने, 

र्. सेवा प्रवाहलाई र्सु्त र र्मतव्ययी िनाउनको लार्ग प्रदेशका र्नकायहरु िीर् सूर्ना आदान 
प्रदान तथा परार्ार (गोप्य र्कर्समका परहरु िाहेक) इमेल मार्ि त मारै गने, मन्त्रालय एवं 
र्नकायहरुको आर्िकारीक इमेल ठेगाना वेवसाइटमा अध्यावर्िक गने, 

छ. प्रदेश अन्त्तगितका कुनै पर्न मन्त्रालय तथा र्नकायहरुिाट माग भएको र्ववरण तोर्कएकै समयमा 
उपलब्ि गराउने व्यवस्था सिै मन्त्रालय/र्नकायहरुले गने। 

4.20 आगामी कायिददशा 
प्रदेश सरकार समदृ्ध लमु्बिनी आत्मर्नभिर प्रदेश र्नमािण गने अर्भयानका साथ अगार्ड िर्िरहेको छ । 
त्यसका लार्ग प्रदेशले र्नमािण गरेको प्रथम आवर्िक योजना अनसुार आफ्ना कायिसबपादन गरररहेको छ । 
आगामी ददनमा प्रदेश सरकारले र्लएका नीर्त तथा कायिक्रम र सो अनसुार तयार गररएको वार्र्िक िजेट 
तथा कायिक्रमको कायािन्त्वयन गने/गराउने ददशामा यस कायािलय र्नदेश हनुछे ।संघ र स्थानीय तहसूँगको 
समन्त्वयात्मक भमूका र्नवािह गदै यस प्रदेशका र्वर्भन्न मन्त्रालयहरुलाई कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग 
सहजीकरण गदै प्रदेशिासीलाई सशुासनको अनभुरु्त हनुे गरी कायि गने यस कायािलयको आगामी कायिददशा 
रहेको छ । 

4.21 र्नष्कर्ि 
नयाूँ सरकारको गठन भएसूँगै वार्र्िक िजेट स्वीकृर्तमा केही र्िलाई भएतापर्न िजेट कायािन्त्वयनमा यस 
कायािलयले उल्लेख्य प्रगर्त हार्सल गरेको छ । केही कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयन प्रर्क्रयामा अस्पिता 
रहेको र कुनै कायिक्रम अन्त्य मन्त्रालयहरुसूँग दोहोरो पने देम्खएकोले कायिक्रम कायािन्त्वयन हनु नसकेको 
अवस्था छ । यस वर्िको कायिसबपादनका लार्ग आवश्यक जनशम्क्त पदपूर्ति नहुूँदाको अवस्थामा पर्न 
उल्लेख्य रुपमा प्रगर्त हार्सल भएको अवस्थालाई हेदाि आगामी आर्थिक वर्िमा समेत कायिक्रम 
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कायािन्त्वयनमा सर्लता हार्सल हनुे देम्खन्त्छ त्यसको लार्ग संघ तथा स्थानीय तहहरुसूँग र्नयर्मत 
समन्त्वयकारी भरू्मका खेल्दै प्रदेशका मन्त्रालयहरुलाई सहजीकरण गदे कायिसबपादनमा जटु्न ुपने हनु्त्छ । 

 

4.22   केही तस्वीरहरु (प्रकाशन, गर्तर्वर्िहरु तथा छलर्ल र अनगुमन) 
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पररच्छेद-५ 
पयिटन, ग्रामीण तथा शहरी र्वकास मन्त्रालय 

५.१  पषृ्ठभरू्म 

नेपालमा लामो समयदेम्ख कायम रहेको एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई र्वस्थार्पत गदै नेपालको संर्विानले 
संघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन पद्दर्तको अवलबिनसूँगै तीन तहको सरकारः संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहको व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संर्विानले तीनै तहका सरकारको अर्िकार सर्हतको कायिर्वभाजन 
अनसूुर्ीमा व्यवस्था गरेको छ भने लमु्बिनी प्रदेश, प्रदेश सरकारको कायिर्वस्ततृीकरण अनसुार यस 
मन्त्रालयको कायिके्षरर्भर पने प्रदेशर्भरका खानेपानी, आवास, भवन, शहरी र्वकास र पयिटन पूवाििारजस्ता 
आयोजनाहरुको तजुिमा, कायािन्त्वयन, अध्ययन, अनसुन्त्िान, अनगुमन सबिन्त्िी व्यवस्थापकीय कायि गने उद्दशे्यले 
र्मर्त २०७८।०१।०६ मा ग्रामीण तथा शहरी र्वकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। 

5.2 दीघिकालीन सोर् 

गररिी र्नवारण र ददगो शाम्न्त्त स्थापनाका लार्ग आवश्यक भौर्तक पूवाििार र्वकासको माध्यमिाट आर्थिक 
तथा सामाम्जक समरृ्द्ध हार्सल गरी प्रदेशको “समदृ्ध लमु्बिनीः आत्मर्नभिर प्रदेश” को लक्ष्यमा टेवा परु् याउन ुनै 
यस मन्त्रालयको दीघिकालीन सोर् रहेको छ। 

5.3 उद्दशे्य 

प्रदेशर्भरका खानेपानी, आवास, भवन, शहरी र्वकास तथा पयिटन पूवाििार जस्ता आयोजनाहरुको तजुिमा, 
कायािन्त्वयन, अध्ययन अनसुन्त्िान तथा र्नयमन सबिन्त्िी व्यवस्थापकीय कायि गने उद्देश्यले लमु्बिनी प्रदेश 
सरकारको र्मर्त २०७८।०१।०६ को र्नणिय अनसुार ग्रामीण तथा शहरी र्वकास मन्त्रालय स्थापना भई 
र्क्रयाशील रहेकोमा प्रदेश सरकारकै र्मर्त २०७८।०५।१३ को र्नणिय अनसुार पयिटन, ग्रामीण तथा शहरी 
र्वकास मन्त्रालय नाम कायम भई उपरोक्त उद्देश्य प्रार्प्तमा मन्त्रालय र्क्रयाशील रहेको छ। 

5.4 रणनीर्त 

पूवाििार र्वकासका लार्ग अवलबिन गररएका रणनीर्तहरु 

 भौर्तक पूवाििारको र्वकासलाई रोजगारीका अवसर र्सजिना गने माध्यमको रुपमा प्रयोग गने। 

 भौर्तक पूवाििारको र्वकासलाई नागररक एवम ्वातावरणमैरी िनाउन।े 

 र्वपन्न र सीमान्त्तकृत वगि तथा जोम्खममा रहेका नागररकका लार्ग सरुम्क्षत, र्कर्ायती र 
वातावरणमैरी आवास िनाउने ।  

 सिै प्रकारका र्वपद् जोम्खम न्त्यूनीकरण हनुेगरी पूवाििारहरुको र्वकास र र्वस्तार गने।  
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 शहर गाउूँ अन्त्तर-सबिन्त्िलाई सदुृिीकरण गने गरी पूवाििारहरुको र्वकास र र्वस्तार गने ।  

 स्थानीय श्रम, र्सप, श्रोत, सािन र प्रर्वर्िको उपयोगलाई प्राथर्मकता ददई जनसहभार्गता र 
जनस्वार्मत्त्वमा पूवाििारहरुको र्वकास गने।  

 लोपोन्त्मखु, र्समान्त्तकृत र र्वपन्न घर पररवारको परबपरागत पेशा, व्यवसायको पनुरुत्थान तथा प्रवद्धिन 
गरी रोजगारमूलक िनाउने।  

5.5 कायिक्षरे 

1. सरकारी भवन, आवास तथा सहरी र्वकास  
2. खानेपानी, सरसर्ाइ तथा स्वच्छता  
3. पयिटन र्वकास तथा प्रवद्धिन 

4. ग्रामीण र्वकास  

5.6 सङ्गठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

तार्लका नं १ दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहतका कायिलय समेत) 

क्र.सं. पद सेवा समहु उप-समूह तह/शे्रणी 
जबमा 
दरिन्त्दी 
संख्या 

पदपूर्ति  ररक्त 
दरिन्त्दी 
(करार 
िाहेक) 

स्याथी करार 

१ सम्र्व ईम्न्त्जर्नयररङ र्सर्भल   रा.प.प्रथम १ १     

२ र्स.र्ड.ई. ईम्न्त्जर्नयररङ र्सर्भल स्यार्नटरी नवौँ/दशौँ ७ ३   ४ 

३ र्स.र्ड.ई. ईम्न्त्जर्नयररङ र्सर्भल र्व.आ. नवौँ/दशौँ ६ १   ५ 

४ अर्िकृत नेपाल प्र. सा.प्र.   नवौँ/दशौँ ४ १   ३ 

५ अर्िकृत नेपाल प्र. सा.प्र.   सातौँ/आठौँ ५ ३   २ 

६ अर्िकृत नेपाल प्र. लेखा   सातौँ/आठौँ १ १     

७ कानून अर्िकृत न्त्याय कानून   रा.प.ततृीय १     १ 

८ ईम्न्त्जर्नयर ईम्न्त्जर्नयररङ र्सर्भल स्यार्नटरी सातौँ/आठौँ २२ १४ ४ ४ 

९ ईम्न्त्जर्नयर ईम्न्त्जर्नयररङ र्सर्भल र्व.आ. सातौँ/आठौँ १६ ३   १३ 

१० ईम्न्त्जर्नयर ईम्न्त्जर्नयररङ र्सर्भल जनरल सातौँ/आठौँ ७     ७ 

११ सहायक/अर्िकृत प्रशासन सा.प्र.   पाूँर्ौँ/छैटौँ २० १५   ५ 

१२ सहायक/अर्िकृत 
लेखा 

प्रशासन लेखा   पाूँर्ौँ/छैटौँ १५ १२   ३ 
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१३ कबप्यटुर 
अ./अर्िकृत 

र्वर्वि     पाूँर्ौँ/छैटौँ ९ ७   २ 

१४ सि-
ईम्न्त्जर्नयर/अर्िकृत 

ईम्न्त्जर्नयररङ र्सर्भल स्यार्नटरी पाूँर्ौँ/छैटौँ २७ २०   ७ 

१५ सि-
ईम्न्त्जर्नयर/अर्िकृत 

ईम्न्त्जर्नयररङ र्सर्भल र्व.आ. पाूँर्ौँ/छैटौँ १६ ५   ११ 

१६ सि-
ईम्न्त्जर्नयर/अर्िकृत 

ईम्न्त्जर्नयररङ र्सर्भल जनरल पाूँर्ौँ/छैटौँ ७ ३ २ २ 

१७ खा.पा.स.टे./अर्िकृत ईम्न्त्जर्नयररङ सर्भल स्यार्नटरी पाूँर्ौँ/छैटौँ २४ १५ ५ ४ 

१८ मर्हला 
कायिकताि/अर्िकृत 

र्वर्वि     पाूँर्ौँ/छैटौँ ६ ४ २   

१९ सहायक प्रशासन सा.प्र.   र्ौँथो/पाूँर्ौँ ८ ६   २ 

२० सहायक/लेखा प्रशासन लेखा   र्ौँथो/पाूँर्ौँ ४ ४     

२१ खा.पा.स.टे. दितीय ईम्न्त्जर्नयररङ र्सर्भल स्यार्नटरी र्ौँथो/पाूँर्ौँ १२ ८ ४   

२२ ह.स.र्ा. ईम्न्त्जर्नयररङ       २१ २ १९   

२३ का.स.         ३२ ४ २८   

जबमा २७१ १३२ ६४ ७५ 
 

5.7 तयार भएका नीर्त,ऐन,र्नयम गठन आदेश, कायिर्वर्ि र्नदेम्शका र मापदण्डको सूर्ी 

क्र. सं. नाम कैर्र्यत 

१ प्रदेश भवन ऐन २०७५ 
 

२ प्रदेश भवन र्नयमावली, २०७६  

३ प्रदेश नं ५ जनता आवास कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि प्रथम संशोिन २०७५  

४ खानेपानी, सरसर्ाई तथा स्वच्छता (वास) कायिर्वर्ि, २०७६  

५ र्वपद् प्रभार्वत क्षेरमा एकीकृत िस्ती तथा पूवाििार र्वकास कायिक्रम कायिर्वर्ि, २०७६  

६ प्रदेश पयिटन ऐन, २०७६  

७ वार्र्िक र्वकास कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि २०७८  

८ पयिटन र्वकास पररर्द र्नयमावली २०७८  

९ सामदुार्यक हेन्त्ड-पबप जडान मागिदशिन, २०७८  

१० मनसनुजन्त्य र्वपद प्रभार्वत आवास र्नमािण कायिर्वर्िको मस्यौदा तयार  
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 5.8 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 

िुूँदा नं 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

िुूँदा नं ६७  प्रदेश सभािाट र्नणिय भए िमोम्जम राजिानी व्यवस्थापन सबिन्त्िी 
कायि सङ् घीय सरकार तथा स्थानीय तहसूँग समन्त्वय गरी रािको 
गौरव र प्रदेशको पर्हर्ान झल्कने गरी र्नमािण गने कायिलाई र्ाल ु
आर्थिक वर्िमा तीब्रतासाथ अगार्ड ििाउने ब्यवस्था र्मलाएको छु।  

 प्रदेश सरकारका लार्ग भौर्तक 
संरर्ना र्नमािणको ठेक्का प्रर्क्रया 
अम्घ ििेको।  

िुूँदा नं 
१४३, 

१४४ 

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

 लमु्बिनी क्षेरमा माटो पानी प्रयोग 
गरी म्र्नो उत्पादनका लार्ग तार्लम 
प्रदान गररएको। 

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

 यस प्रदेशको र्वर्भन्न ५ स्थानमा 
(दाङ म्जल्ला, रार्प्त खोलाको 
िडडाूँडा-भालवुाूँग र कुसमु-
अगैयामा, ििई खोलाको परुन्त्िारा 
झारना पूविमा, रोल्पा- प्यूठान 
म्जल्ला माडी खोलाको खङुग्री-
िडडाूँडामा र रूकुम पूविको सानो 
भेरी)मा सबभाव्यता अध्ययनको 
सबपन्न गररएको। उपरोक्त स्थलका 
यवुाहरुलाई ददने र् याम्फ्टङ तार्लम 
प्रदान गररएको। 

िुूँदा नं 
१३9, 
१४१ 

सिै म्जल्लाको र्वशेर् ठाउूँ पर्हर्ान गरी खस/आयि, अवि, मगर, 
थारु, ममु्स्लम समदुायको स्थानीय साूँस्कृर्तक परबपरागत खाना, 
भेर्भरु्ा, नार्गानको संरक्षण गनि समदुायमा आिाररत साूँस्कृर्तक 
ग्राम, होमस्टे र्नमािण गरी ग्रामीण पयिटनको प्रवद्धिन गररनेछ। 

प्रदेशका र्वर्भन्न १२ स्थानमा 
साूँस्कृर्तक ग्राम र्नमािणको 
अविारणा पिात अध्ययन सबपन्न 
भएको। 

िुूँदा नं 
१४० 

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

 अविारणा र कायिक्षेरगत शतिहरु 
तयार भएको। 
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िुूँदा नं ७० १२ म्जल्लामा नयाूँ शहर र एकीकृत िस्ती र्वकासको सबभाव्यता 
अध्ययन गररनेछ। 

 कायिगत शतिहरु तयार भई 
अध्ययनको कायि प्रराबभ हनुे 
र्रणमा रहेको। 

िुूँदा नं ६२ स्थानीय तहसंगको समन्त्वयमा पूणि सरसर्ाई कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता ददईनेछ।प्रदेश सरकारको एक घर एक िारा को 
संकल्पलाई परुा गनि सिै स्थानीय तहहरुको खानेपानी, सरसर्ाई 
तथा स्वच्छता योजना (वाश प्लान) सबपन्न गरी सोर्ह योजनाको 
आिारमा खानेपानी आयोजाहरुको कायािन्त्वयन गररनेछ। 

 प्रदेशको सिै १०९ पार्लकामै वास 
सबिन्त्िी तथयांक संकलन कायि 
एकै साथ सरुु भएकोमा  सिै 
पार्लकामा तथयांक संकलनको कायि 
सबपन्न भई प्रत्यक म्जल्लामा १/१ 
वटा वाश प्लानको अम्न्त्तम मस्यौदा 
तयार भईसकेको । 

   

 

5.9 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण 

ि व को 
िुूँदा नं 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

िुूँदा नं ९  प्रदेश सभािाट र्नणिय भए िमोम्जम राजिानी व्यवस्थापन 
सबिन्त्िी कायि सङ् घीय सरकार तथा स्थानीय तहसूँग समन्त्वय 
गरी रािको गौरव र प्रदेशको पर्हर्ान झल्कनेगरी र्नमािण गने 
कायिलाई र्ाल ुआर्थिक वर्िमा तीब्रतासाथ अगार्ड ििाउने 
ब्यवस्था र्मलाएको छु।  

 प्रदेश सरकारका लार्ग भौर्तक 
संरर्ना र्नमािणको ठेक्का प्रर्क्रयाको सरुु 
गररएको।  

िुूँदा नं 
३५ 

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

लमु्बिनी क्षेरमा माटो पानी प्रयोग गरी 
म्र्नो उत्पादनका लार्ग तार्लम प्रदान 
गररएको। 

िुूँदा नं 
३८ 

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

 यस प्रदेशको र्वर्भन्न ५ स्थानमा 
(दाङ म्जल्ला, रार्प्त खोलाको िडडाूँडा-
भालवुाूँग र कुसमु-अगैयामा, ििई 
खोलाको परुन्त्िारा झारना पूविमा, 
रोल्पा- प्यूठान म्जल्ला माडी खोलाको 
खङुग्री-िडडाूँडामा र रूकुम पूविको 
सानो भेरी) सबभाव्यता अध्ययनको 
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सबपन्न गररएको। उपरोक्त स्थलका 
यवुाहरुलाई ददने र् याम्फ्टङ तार्लम 
प्रदान गररएको। 

िुूँदा नं 
४२ 

सिै म्जल्लाको र्वशेर् ठाउूँ पर्हर्ान गरी खस/आयि, अवि, मगर, 
थारु, ममु्स्लम समदुायको स्थानीय साूँस्कृर्तक परबपरागत खाना, 
भेर्भरु्ा, नार्गानको संरक्षण गनि समदुायमा आिाररत साूँस्कृर्तक 
ग्राम, होमस्टे र्नमािण गरी ग्रामीण पयिटनको प्रवद्धिन गररनेछ। 

प्रदेशका र्वर्भन्न १२ स्थानमा 
साूँस्कृर्तक ग्राम र्नमािणको अविारणा 
पिात अध्ययन सबपन्न भएको। 

िुूँदा नं 
४३ 

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

 अविारणा र कायिक्षेरगत शतिहरु 
तयार भएको। 

िुूँदा नं 
४४ 

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

 कायिगत शतिहरु तयार भई 
अध्ययनको कायि प्रराबभ हनुे र्रणमा 
रहेको। 

 स्थानीय तहसंगको समन्त्वयमा पूणि सरसर्ाई कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता ददईनेछ।प्रदेश सरकारको एक घर एक िारा को 
संकल्पलाई परुा गनि सिै स्थानीय तहहरुको खानेपानी, सरसर्ाई 
तथा स्वच्छता योजना (वाश प्लान) सबपन्न गरी सोर्ह योजनाको 
आिारमा खानेपानी आयोजाहरुको कायािन्त्वयन गररनेछ। 

 प्रदेशको सिै १०९ पार्लकामै वास 
सबिन्त्िी तथयांक संकलन कायि एकै 
साथ सरुु भएकोमा  सिै पार्लकामा 
तथयांक संकलनको कायि सबपन्न भई 
प्रत्यक म्जल्लामा १/१ वटा वाश 
प्लानको अम्न्त्तम मस्यौदा तयार 
भईसकेको ।   

५.10 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा श्रोतगत आय तथा व्ययको र्ववरण  

क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम (रु हजारमा) खर्ि रकम  (रु हजारमा) 
१  नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान  १,४७,८८,४४  १,०५,९४,८३  

२  नेपाल सरकार सशति अनदुान  १,८३,९६,९१  १,४९,२९,३७  

३  नेपाल सरकार समपरुक अनदुान  ७,५९,००  ४,२८,२२  

४  नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान  ७,१०,००  ३,३७,९४  

५  प्रदेश सरकार (राजश्व िांडर्ांड समेत)  २,९९,२१,२७  २,०५,९४,८३  

 जबमा ६,४५,७५,६२ ४,७२,१६,१५ 
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5.11 िेरुज ुर्छौटको र्ववरण 

क्र 
स 

िेरुजकुो प्रकृर्त िेरुज ुरकम 

(रु हजारमा) 
आ व २०७८/०७९ मा 
र्छौट भएको रकम (रु 

हजारमा) 

र्छौट 
प्रर्तशत 

र्छौट हनु िाूँकी 
भएको रकम 

1 असलु उपर गनुि पने 
२२९४३ १२२५४ ५३.41 १०६८९ 

2 र्नयर्मत गनुि पने 
८४०२९५ १३४९७८ 16.06 ७०५३१७ 

3 पेश्की  
१४७५०७ ६५७८३ 44.60 ८१७२४ 

 जबमा १०१०७४५ २१३०१५ २१.०८ ७९७७३० 

 

5.12 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त               (रकम रु हजारमा) 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु ३०२८८५ १७४९१४ ५७.७५% 

पूूँजीगत ६१५४६७७ ४५४६७०१ ७३.८७% 

जबमा ६४५७५६२ ४७२१६१५ ७३.१२% 

 

5.13 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण             

 (रकम रु हजारमा) 

क्र 
स 

कायिक्रम /र्क्रयाकलाप 
वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण 

पररमाण 
% 

खर्ि खर्ि % 

 क)मन्त्रालय        

१ ३४७०००११३ पयिटन ग्रार्मण तथा शहरी 
र्वकास मन्त्रलय 

 94217      31343  ३३.२६  

२ ३४७०००११४ पयिटन ग्रार्मण तथा शहरी 
र्वकास मन्त्रलय 

२2  51871  20   ९०.१०  42030  ८१.०३  

 ख) भवन        
१ ३४७०१०११३ भवन तथा शहरी र्वकास 

कायािलयहरु 

 62167      38677  ६२.२१  

२ ३४७०१०११४ भवन तथा शहरी र्वकास 
कायािलयहरु 

 ५300      5294  ९९.८९  
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३ ३४७०१०१२४ आवास व्यवस्था तथा िस्ती 
र्वकास कायिक्रम 

१८९  ४८4650   १६९   ८९.४  261862  ५४.०३  

४ ३४७०१०१३४ भवन तथा सभाहल र्नमािण 
कायिक्रम 

१०९  373099   १०२   ९३.५  189131  ५०.६९  

५ ३४७०१०१४४ शहरी पूवाििार र्वकास 
कायिक्रम 

९८  452550  ८७   ८८.७  213782  ४७.२४  

६ ३४७०१०१५४ आवास, भवन ममित सिुार १३६  117680   १३१   ९६.३  76962  ६५.४  

७ 347911264 आवास व्यवस्था कायिक्रम(संघ 

सशति  अनदुान) 
१४२७  ५०००००  ११८०   ८२.६९  349966  ६९.९९  

 ग) खानपेानी        

१ ३४७०२०११३ खानेपानी कायािलयहरु  १08686      80558  ७४.१२  

२ 347020114 खानेपानी कायािलयहरु  १५७००     15688  ९९.९२  

३ 347020124 सघन खानेपानी र्वकास आयोज
ना 

१४४६  1816958   १२१७   ८४.२  1590915  ८७.५६  

४ 347020134 सरसर्ाई तथा िल व्यवस्थापन 

कायिक्रम 

३५  66801  ३०  ८५.७  32371  ४८.४६  

५ 347020144 खानेपानी आयोजना गणुस्तर अ
र्भवरृ्द्ध तथा  
श्रोत संरक्षण कायिक्रम 

२२  27401  १४  ६३.६  11033  ४०.२६  

६ 347020154 खानेपानी आयोजना ममित सिुार 

तथा र्वस्तार  कायिक्रम 

१९१  163926  १६९  ८८.५  112118  ६८.४०  

७ 347911214 खानेपानी तथा गणुस्तर सिुार  

कायिक्रम(संघ सशति अनदुान) 
1  २०००  १  १००  1983  ९९.१५  

८ 347911224 जलवाय ुअनकुुर्लत वहृत खानेपा
नी  
आयोजना(संघ सशति अनदुान) 

346  924300   ३२८  ९४.८  809216  ८७.५५  

९ 347911234 खानेपानी तथा सरसर्ाई सह-
लगानी  
कायिक्रम(संघ सशति अनदुान) 

1  २०००  ०  ०  ० 0.00 

१० 347911244 डीप ट्युवेल आयोजना (ममित सू
िार)(संघ  सशति अनदुान) 

1 4400   १  १००  1332  ३०.२७  

११ 347911254 तराई-
मिेश खानेपानी सिुार कायिक्रम
(संघ   सशति अनदुान) 

१४१  367000  १२९  ९१.५  321696  ८७.६६  

 घ)पयिटन        
१ 347030113 पयिटन कायािलयहरु  १८365      12271  ६६.८२  
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२ 347030114 पयिटन कायािलयहरु  ९०००   8995  ९९.९४  

३ 347030123 पयिटन र्वकास र प्रवद्धिन कायिक्र
म 

 19450      12065  ६२.०३  

४ 347030124 पयिटन र्वकास र प्रवद्धिन कायिक्र
म 

३७६  730050  ३१७   ८४.२  497543  ६८.१५  

 ङ ) सहलगानी        
१  347911204  पयिटकीय स्थल जलाशय 

पूवाििार र्वकास  

१  10000  0  0  0  0  

2  347911204 प्रदेश स्तरको वाश प्लान 
र्नमािण  

१  १९९९१  १  १०० ८७८४  ४३.९४  

३  347911204  प्रादेम्शक िसपाकि  र्नमािण  १  १००००  ०  ० ०  ०  

    जबमा  ४५४३  6457562   ३८९४   ८५.७  4721615  ७३.१२  

 

5.14 आ व २०७८/०७९ मा राजश्व संकलनको र्ववरण  

क्र स राजश्व म्शर्िक प्राप्त रकम         (रु हजारमा) 

१ टेन्त्डर डकुमेन्त्ट र्िक्रीिाट १५ 

 

5.१5 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण 

 

5.१6 समस्या तथा र्नुौतीहरु  

१ नयाूँ कायािलय स्थापना, कायािलय प्रमखुको खटनपटन र कमिर्ारी व्यवस्थापन मा र्िलाई भएको। 

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

३ समानीकरण तर्ि  अत्यार्िक योजना संख्याका कारण  कम िजेट र्वर्नयोजन हुूँदा अर्िकांश योजना  प्रभावकारी 
रुपमा कायािन्त्वयनमा लान नसर्कएको। 

४ आयोजनास्थलको जग्गा व्यवस्थापन । (जस्तै ररफे्रस सेन्त्टर, लमही;सवदाह गहृ, घोराही-१३, दाङ)। 

५ जेष्ठ मर्हनासबम नयाूँ आयोजना छनोट तथा रकम र्वर्नयोजन भएकोले स्थलगत अनगुमन तथा सिुारको अन्त्य 
पाटाहरुमा समय  ददन नसर्कएको । 

६ मन्त्रालयमा कमिर्ारीहरुको लार्ग कायिकक्षको अभाव। 

७ दरिन्त्दीअनसुारको जनशम्क्त अत्यन्त्तै न्त्यून रहेको र भएको जनशम्क्तलाई उत्प्ररेरत गनि नसर्कएकाले समय अगावै 
सरुवा भै जान ेप्रवमृ्त्त रहेको। 

क्र स  र्ववरण लाभाम्न्त्वत सङ्ख्या रोजगारी सङ्ख्या (श्रमददन) 

1 रोजगार र्सजिना (१०० श्रमददन=१ रोजगार)  357453 
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5.17 समस्या समािानको लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरु 

 

5.18 आगामी कायि ददशा 
 हरेक म्जल्लामा १/१ वटा नमनुा िस्ती र्वकास गने। 
 पहाडमा २ र तराइमा २ वटा शहर उन्त्मखु िजारको पूवाििार र्वकास गरी वरपरका वार्सन्त्दालाई आकर्र्ित 

गनि सक्ने गरी समनु्नत शहरको र्वकास गने। 
 यस आ.व. र्भरै WASH PLAN र्नमािण सबपन्न गने। 
 जर्मनको पानीको सतह ििाउन ठाउूँ ठाउूँ मा Recharge Pond र्नमािण गने। 
 पयिटन प्रवद्धिन कायिक्रमहरु जस्तै Cultural Village, Hill Station, Rafting हरुको र्वस्ततृ अध्ययन गरर 

र्नमािण र्रणमा लैजाने। 

 

5.19 र्नष्कर्ि 
आ.व. २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत कुल िजेट रु. ६,४५,७५,६२ मध्य रु ४,७२,१६,१५ अथाित ्
७३.१२% खर्ि भएको छ । र्िलो गरर िजेट आएको र केर्ह नयाूँ कायािलयहरु र्िलो गरर स्थापना भएको 
र मन्त्रालय लगायत मातहतका कायािलयहरुमा जनशम्क्तको अभाव भएकाले र्वत्तीय प्रगर्त केर्ह कम हनु 
गएको छ । त्यस्तै पयािप्त कायिकक्षको अभावले गदाि मन्त्रालयको दैर्नक प्रशासर्नक कायि सबपादन गनि 
कदठनाई भएको छ । यी र्वर्वद समस्याका िावजदु केर्ह नर्वनतम योजनाहरु जस्तै र् याम्फ्टङ्ग, साूँस्कृर्तक 
ग्राम र्नमािणका काम थालनी गररएको छ। 

 

 

१ मन्त्रालयिाट नयाूँ कायािलयहरुको दरिन्त्दी संरर्ना तयार र प्रस्ताव पेश / कायािलय प्रमखुको खटनपटन तथा 
कमिर्ारी कामकाजमा पठाउने कायि आर्थिक वर्िको सरुुमै गनुिपने। 

२ समयमै थप िजेट र्नकासा हनु ुपने। 

३ प्रदेश सरकारको योजन तजुिमा पद्दती िसाउन ुपने। 
४ स्थानीय सरकार, म्जल्ला प्रशासन कायािलय तथा म्जल्ला वन कायािलयसूँग समन्त्वय गररएको, सहजीकरण गररददनपुने। 

५ आर्थिक वर्िको र्िर्मा नयाूँ कायिक्रम छनोट गनि नहनुे। 

६ घर भाडामा र्लई अथवा अस्थाई संरर्ना र्नमािण गरेर भएपर्न मन्त्रालयमा कायिकक्षको व्यवस्था गनुिपने। 

७ दरिन्त्दी अनसुारको पदपूर्ति हनुपुने र भएका कमिर्ारीहरुलाई काम गने वातावरणको उम्र्त व्यवस्था हनुपुने। 
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5.20 केही तस्वीरहरु (प्रकाशन, गर्तर्वर्िहरु तथा छलर्ल र अनगुमन) 
 

       
 

  
 

 

 

 

तम्स्वर १ Portable Toilet, रुपन्त्देही                         तम्स्वर २ WATER ATM, कर्पलवस्त ु

          
 

 

 

    
 

 

 

 

        

तम्स्वर 3 राम्फ्टंग तार्लम संर्ालन, रार्प्त नदी           तम्स्वर 4 थारु संग्रहालय र्खौरा, दाङ 
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पररच्छेद-६ 
अथि तथा सहकारी मन्त्रालय 

6.१  पषृ्ठभरू्म 

प्रदेश सरकार (कायिर्वभाजन) र्नयमावली, २०७४ िमोम्जम आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको रूपमा 
यो मन्त्रालय र्मर्त २०७४ साल र्ाल्गनु ३ गते गठन भएको हो । प्रदेश सरकार मम्न्त्रपररर्द्को र्मर्त 
२०७८ भाद्र १३ गतेको र्नणिय अनसुार प्रदेश सरकार (कायिर्वभाजन) र्नयमावली, २०७८ िमोम्जम सार्वकमा 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको नाम हेररे्र भई आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालय कायम 
भएको र्थयो । त्यस्तै प्रदेश सरकार मम्न्त्रपररर्द्को र्मर्त २०७९ असार ३१ को र्नणिय अनसुार प्रदेश 
सरकार (कायिर्वभाजन) र्नयमावली, २०७८ मा संशोिन भई मन्त्रालयको नाम हाल अथि तथा सहकारी 
मन्त्रालय कायम भएको छ । प्रदेश सरकारको कायिर्वभाजन र्नयमावली िमोम्जम यस मन्त्रालयको 
कायिम्जबमेवारी अन्त्तगित प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको र्वश्लरे्ण तथा आर्थिक नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्वयन र 
र्नयमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक श्रोतको िाूँडर्ाूँट, लगानी प्रके्षपण र र्वत्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व 
सबिन्त्िी नीर्त तथा कानूनको तजुिमा, सहकारी र्वकास तथा व्यवस्थापन, नीर्त तथा मापदण्डको तजुिमा 
कायािन्त्वयन, सञ्चालन, अनमुर्त, र्नयमन, तथयाङ्क व्यवस्थापन तथा पररर्ालन लगायतका कायिक्षेरहरू रहेका 
छन।् 

6.2 दीघिकालीन सोर् 

लमु्बिनी प्रदेशलाई “समदृ्ध लमु्बिनी, आत्मर्नभिर प्रदेश” को मूल नाराका साथ द्रतु र्वकास गदै सिल र्वत्तीय र 
आर्थिक व्यवस्थापनको माध्यमिाट ददगो, र्रार्कलो तथा उच्र् दरको आर्थिक वृर्द्ध हार्सल गरी समग्र 
प्रदेशस्तरीय अथितन्त्रको क्षमता अर्भवरृ्द्ध गने ,साथै सहकारी के्षरलाई पररर्ालन गरी प्रदेशको अथितन्त्रमा 
सिुार तथा सहकारी के्षरको र्वकास र जनस्तरमा सिुार ल्याउने रहेको छ। 

6.३ उद्दशे्य 

नेपलको संर्विान प्रदत्त अर्िकारको अर्िकतम उपयोग गदै उपलब्ि स्रोतको प्रभावकारी र सममु्र्त 
उपयोगिाट समर्िगत आर्थिक स्थार्यत्व कायम गनिमा सहयोग परु् याउन े एवम सहकारीको र्सद्धान्त्त र 
मूल्यहरुको प्रवद्धिन गदै सहकारीमा आिाररत उत्पादन, उद्यम, सेवा व्यवसाय, र्वकास र र्वस्तार गरी प्रदेशको 
दीगो र समतामूलक आर्थिक, सामम्जक र्वकासमा योगदान परु् याउने रहेको छ। 

6.४ रणनीर्त 

 आर्थिक व्यवस्थापन सिुार कायिमा योगदान ददने, 
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 कृर्र्, पयिटन, म्शक्षा, स्वास्थय र भौर्तक पूवाििार र्वकास जस्ता सामाम्जक आर्थिक पूवाििार र 
ििी मारमा गररिी र्नवारणोन्त्मखु के्षरमा अनकूुल हनु े गरी साविजर्नक खर्िको प्राथर्मकीकरण 
गने, 

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

प्रवाह प्रणाली िीर्मा प्रभावकारी सबिन्त्ि स्थार्पत गने, 
 माग तथा सामाम्जक न्त्यायमा आिाररत आयोजना कायािन्त्वयनमा जोड ददने। 

6.५ कायिक्षरे 

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

 प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको िाूँडर्ाूँट, लगानी प्रके्षपण र र्वत्तीय व्यवस्थापन, 
 प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थार्यत्व र मूल्यम्स्थरता सबिन्त्िी नीर्त तजुिमा,कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
 संघको स्वीकृर्तमा वैदेम्शक सहयोग, वैदेम्शक ऋण र अनदुान प्रार्प्त, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रर्तवेदन, 
 प्रदेशम्स्थत सरकारी सबपम्त्तको एकीकृत र्ववरण र सरकारी िाूँकी भए रकमको लगत तथा 

असलु उपर, 
 प्रदेशस्तरीय र्वकास नीर्त, प्राथर्मकता, आवर्िक तथा क्षेरगत योजना र वार्र्िक र्वकास 

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

 प्रदेश राजश्व सबिन्त्िी नीर्त तथा कानूनको तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
 प्रदेश साविजर्नक खर्ि सबिन्त्िी नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा स्थानीय तह अनदुान, 
 संघीय नीर्त अनरुुप सहर्वत्तीयकरण, 
 प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि सबिन्त्िी नीर्त तथा कानूनको र्नमािण, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

 प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन तथा प्रदेशको िजेट तजुिमा, कायािन्त्वयन, र्नयमन र आर्थिक अनशुासन, 
 प्रदेश संम्र्त कोर्को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा र्नयन्त्रण एवम ्व्यवस्थापन, 
 प्रदेश परुक अनमुान तथा पेश्की खर्ि र प्रदेश आकम्स्मक कोर् सबिन्त्िी, 
 प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन, 
 प्रदेशगत र्वर्नयोजन, राजस्व, िरौटी, कायिसञ्चालन कोर् र अन्त्य सरकारी कोर् तथा सबपम्त्तको 

एकीकृत र्ववरण र लेखा परीक्षण, 
 घरजग्गा रम्जिेशन शलु्क, सवारी सािन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, पयिटन शलु्क, कृर्र् 

आयमा कर, सेवा शलु्क, दस्तरु र दण्ड जररवाना संकलन, िाूँडर्ाूँट र उपयोग सबिन्त्िी नीर्त 
तथा कानून तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
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 संघीय कानून अनसुार प्राकृर्तक स्रोतिाट प्राप्त रोयल्टी र शलु्क संकलन,र्नयमन र हस्तान्त्तरण, 
 राजश्व र्हुावट र्नयन्त्रण सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र 

र्नयमन, 
 संघसूँगको अन्त्तरसरकारी र्वत्तीय सबपकि , सबिन्त्ि र सहकायि, 
 तथयाङ्क, सूर्ना प्रणाली तथा अर्भलेख व्यवस्थापन सबिन्त्िमा प्रादेम्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड एवम ्

योजना तजुिमा,कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा संघ र स्थानीय तहसूँग सहयोग, समन्त्वय र सहकायि, 
 िीमा र िीमा व्यवसायको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रवद्धिन तथा र्वस्तार र र्नयमन, 
 प्रदेशस्तरका साविजर्नक संस्थान, र्वत्तीय संस्था, सर्मर्त, प्रर्तष्ठान तथा कबपनी आददको सञ्चालन, 

व्यवस्थापन, सिुार र र्नयमन, 
 आर्थिक र्वकासमा र्नजी, सहकारी तथा गैरसरकारी के्षरसंगको समन्त्वय र सहकायि, 
 सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी िैंक सबिन्त्िी प्रदेम्शक नीर्त, कानून तथा 

मापदण्डको तजुिमा र कायािन्त्वयन संर्ालन अनमुर्त र्नयमन, तथयांक व्यवस्थापन र अध्ययन 
अनसुन्त्िान 

 सहकारी िर्त तथा ऋण पररर्ालन सबिन्त्िी प्रादेम्शक मापदण्ड र्निािरण र र्नयमन 

 सहकारी सबिन्त्िमा संघीय, अन्त्तर प्रादेम्शक र स्थानीय तहका संघ, संस्थासंग समन्त्वय र 
सहकायि 

 सहकारी के्षरको र्वकास तथा प्रवद्धिन । 

६.6 दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था 

तार्लका नं. 1 अथि तथा सहकारी मन्त्रालय 

क्र.सं. पदनाम सेवा समूह 
कूल 

दरिन्त्दी 
पदपूर्ति 

ररक्त 
स्थायी करार 

१ प्रदेश सम्र्व (रा.प.प्रथम) प्रशासन सा.प्र. १ १ 
 

० 

२ अर्िकृत नवौं/दशौं प्रशासन सा.प्र. २ २ 
 

0 

३ अर्िकृत नवौं/दशौं प्रशासन लेखा १ ० 
 

१ 

४ अर्िकृत नवौं/दशौं प्रशासन राजश्व २ २ 
 

० 

५ अर्िकृत सातौ/आठौं प्रशासन सा.प्र. ७ ६ 
 

१ 

६ अर्िकृत सातौ/आठौं प्रशासन लेखा १ १ 
 

० 

७ अर्िकृत सातौ/आठौं प्रशासन राजश्व ३ ० 
 

३ 

८ तथयाङ्क अर्िकृत सातौं/आठौं आ.यो. तथा तथयाङ्क  १ १ 
 

० 

९ कबप्यटुर अर्िकृत सातौं/आठौं र्वर्वि  १ १ 
 

० 

१० अथिशास्त्री र्वर्वि  १ ० 
 

१ 
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क्र.सं. पदनाम सेवा समूह 
कूल 

दरिन्त्दी 
पदपूर्ति 

ररक्त 
स्थायी करार 

११ अर्िकृत सातौ/आठौं न्त्याय कानून १ १ 
 

० 

१२ सहायक/अर्िकृत, पाूँर्ौ/छैठौं प्रशासन सा.प्र. ७ ३ 
 

४ 

१३ सहायक/अर्िकृत, पाूँर्ौ/छैठौं प्रशासन राजश्व ३ ० 
 

३ 
१४ सहायक/अर्िकृत, पाूँर्ौ/छैठौं र्वर्वि (कबप्यटुर)  ४ 3 1 ० 

१५ सहायक र्ौथो/पाूँर्ौ प्रशासन सा.प्र. १ ० 
 

१ 

१६ सहलेखापाल प्रशासन लेखा १ १ 
 

० 

१७ ह.स.र्ा. (तहर्वर्हन)   ५ 1 ४ ० 

१८ का.स. (तहर्वर्हन)   ६ १ ५ ० 

  जबमा 
  

४८ २४ 10 १४ 

नोटः प्रदेश सरकारिाट र्ाल ुआ.व. ०७८/७९ का लार्ग स्वीकृत भएको दरिन्त्दी । 

तार्लका नं. 2 प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय  

क्र.सं. पदनाम सेवा समूह कूल दरिन्त्दी 
पदपूर्ति 

ररक्त 
स्थायी करार 

१ अर्िकृत नवौं/दशौं प्रशासन लेखा १ १ 
 

० 

२ अर्िकृत सातौ/आठौं प्रशासन लेखा ४ ४ 
 

० 

३ सहायक/अर्िकृत, पाूँर्ौ/छैठौं प्रशासन लेखा ४ ३ 
 

१ 

४ सहायक/अर्िकृत, पाूँर्ौ/छैठौं र्वर्वि 
 

१ ० 
 

१ 

५ सहलेखापाल प्रशासन लेखा ४ ३ 
 

१ 

६ ह.स.र्ा. (तहर्वर्हन)   २ ० १ 1 

७ का.स. (तहर्वर्हन)   ४ 0 4 ० 

 
जबमा   २० ११ ५ ४ 

 

तार्लका नं. 3 सहकारी प्रम्शक्षालय 

क्र.सं. पदनाम सेवा समूह कूल दरिन्त्दी 
पदपूर्ति 

ररक्त 
स्थायी करार 

१ अर्िकृत नवौं/दशौं प्रशासन सा.प्र. १ ० 
 

१ 

२ अर्िकृत सातौ/आठौं प्रशासन सा.प्र. ३ ३ 
 

० 

३ सहायक/अर्िकृत, पाूँर्ौ/छैठौं प्रशासन सा.प्र. ३ १ 
 

२ 
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क्र.सं. पदनाम सेवा समूह कूल दरिन्त्दी 
पदपूर्ति 

ररक्त 
स्थायी करार 

४ सहायक/अर्िकृत, पाूँर्ौ/छैठौं प्रशासन लेखा १ १ 
 

० 

५ सहायक/अर्िकृत, पाूँर्ौ/छैठौं र्वर्वि (कबप्यटुर)  १ १ 
 

० 

६ ह.स.र्ा. (तहर्वर्हन)   १ 0 १ ० 

७ का.स. (तहर्वर्हन)   ३ 0 3 ० 

  जबमा     १३ 6 4 ३ 

 

तार्लका नं. 4 सहकारी दताि अर्िकारीको कायािलय 

क्र.सं. पदनाम सेवा समूह उपसमूह 
कूल 

दरिन्त्दी 
पदपूर्ति ररक्त कैर्र्यत 

१ अर्िकृत नवौं/दशौं प्रशासन सा.प्र.  १ ० 1  

२ अर्िकृत सातौ/आठौं प्रशासन सा.प्र.  २ 1 1 
 

३ सहायक/अर्िकृत, पाूँर्ौ/छैठौं प्रशासन सा.प्र.  ३ ० ३ 
 

४ सहायक/अर्िकृत, पाूँर्ौ/छैठौं प्रशासन लेखा  १ ० १ 
 

५ सहायक/अर्िकृत, पाूँर्ौ/छैठौं र्वर्वि (कबप्यटुर)   १ 1 ० करार 

६ सहायक/अर्िकृत, पाूँर्ौ/छैठौं 
आ.यो. तथा 

तथयाङ्क 
  १ 

 
1 

 

७ सहायक र्ौथो/पाूँर्ौ प्रशासन सा.प्र.  १ १ ० 
 

८ ह.स.र्ा. (तहर्वर्हन)    १ १ ० करार 

९ का.स. (तहर्वर्हन)    २ 2 ० करार 

 
जबमा 

  
  १३ ६ ७ 

 
 

6.7 तयार भएका नीर्त,ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश,र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि, र मापदण्डको सूम्र् 
क्र.सं. नाम 

१- ऐन 

 प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन, २०७४, 
 प्रदेश र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५, 
 प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सबिन्त्िी ऐन, २०७५, 
 प्रदेश आकम्स्मक कोर् संर्ालन ऐन, २०७५ 

 प्रदेश तथयाङ्क ऐन, २०७५ 
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 प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ 

२- र्नयमावली 

 मनोरञ्जन कर र्नयमावली, २०७६, 
 साविजर्नक खररद सबिन्त्िी प्रदेश र्नयमावली, २०७६, 
 र्वज्ञापन कर र्नयमावली, २०७६, 

 प्रदेश तथयाङ्क र्नयमावली,२०७८, 
 प्रदेश सहकारी र्नयमावली,२०७६, 

३-  गठन आदेश 
 प्रदेश घरजग्गा न्त्यूनतम मलु्य र्निािरण सर्मर्त(गठन तथा कायिसञ्चालन) 

आदेश, २०७६, 

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

५-कायिर्वर्ि 

 संम्र्त कोर् संर्ालन कायिर्वर्ि, २०७४, 
 प्रदेश समपरुक अनदुान व्यवस्थापन कायिर्वर्ि, २०७८, 
 साविजर्नक खर्िको मापदण्ड, कायिर्वर्ि र र्मतव्यर्यता सबिन्त्िी र्नदेम्शका, 

२०७५, 
 र्वशेर् अनदुान व्यवस्थापन कायिर्वर्ि, २०७६, 
 प्रदेश सहकारी एकीकरण कायिर्वर्ि ,२०७७,  
 सहकारी र्वकास कोर् पररर्ालन कायिर्वर्ि,२०७७ 
 एक स्थानीय तह एक सामूर्हक उद्यम कायिक्रम सूँर्ालन कायिर्वर्ि,२०७८ 
 सहकारी िजार स्थापना तथा संर्ालन कायिर्वर्ि ,२०७८,  
 सहकारी संस्थालाई अनदुान सरु्विा प्रदान गने कायिर्वर्ि,२०७८ 
 सहकारीका माध्यमवाट नवीनतम सोर् सर्हतका कायिक्रम कायािन्त्वयन 

कायिर्वर्ि २०७८,  
 सहकारीमा आिाररत नमनुा गाूँउ स्थापना तथा व्यवस्थापन कायिर्वर्ि ,२०७८,  
 सपुथ मूल्य पसल स्थापना तथा सञ्चालन कायिर्वर्ि ,२०७८  
 लम्क्षत समहु/समदुायमा रहेका गररि नागररकहरुका लार्ग सीप र्वकास 

तार्लम तथा अनदुान सहयोग कायिक्रम संर्ालन कायिर्विर्ि,२०७८ 
६- ददग्दशिन  प्रदेश सहकारी संस्था दताि ददग्दशिन २०७७,  

                                                                                                             (श्रोतः अथि तथा सहकारी मन्त्रालय) 
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6.8 आ.व.२०७८/०७९ को नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

122 लगानी सबमेलन सबपन्न हनु नसकेको। 

123 पूजी िजार प्रवद्धिन सबभाव्यता अध्ययन भएको। 

124 र्वत्तीय संस्थाको स्थापनाका लार्ग सबभाव्यता 
अध्ययन 

सबभाव्यता अध्ययन भएको। 

६.9 िेरुज ुर्छयौटको र्ववरण       

क्र.सं. 
िेरुजकुो 
प्रकृर्त 

िेरुज ुरकम 

आ.व. २०७८/०७९ 
मा र्र्छ्यौट भएको 

रकम 

र्र्छ्यौट 
प्रर्तशत 

र्र्छ्यौट हनु िाूँकी 
भएको रकम 

कैर्र्यत 

1 सैद्धाम्न्त्तक ११८६०००/- ० ० ११८६०००/- 

िेरूज ु
र्र्छ्यौटको 
लार्ग प्रमाण 
पेश भएको। 

 

6.10 आ.व.२०७८/०७९ को िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण 

िजेट 
वक्तव्यको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

59 लगानी सबमेलन सबपन्न हनु नसकेको। 

60 लमु्बिनी प्रदेश िैंक स्थापना िैंक स्थापना हनु नसकेको। 

61 पूूँजी वजार र्वकास र िीमा व्यवसायको पहुूँर् 
र्वस्तारका लार्ग सबभाव्यता अध्ययन 

सबभाव्यता अध्ययन भएको। 

 

 

 

               स्रोतः (अथि तथा सहकारी मन्त्रालय) 

 

(स्रोतः. आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालय) 

 



52 
 

6.11 आ.व. २०७८/०७९ स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

(क) अथि तथा सहकारी मन्त्रालय तर्ि  

                                                                          (रु.हजारमा) 

क्र. 
सं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त कैर्र्यत 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण%
 

िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि 

%  

१ 

प्रदेशमा अवम्स्थत सरकारी 
सबपम्त्तको एकीकृत 
अर्भलेखीकरण  

१ 
पटक 

500 0 0 0 0  

२ लगानी सबमेलन 
१ 

पटक 
1935 0 0 16

9 9  

३ 

प्रदेश स्तरका िैंक तथा 
र्वत्तीय संस्थाहरुको 
अध्ययन अनसुन्त्िान 

१ 
पटक 

५०० 0 0 0 0  

४ 

प्रदेशस्तरका करका 
स्रोतहरुको अध्ययन 

अनसुन्त्िान 

१ 
पटक 

1500 0 0 ० ०  

५ 

 

लमु्बिनी प्रदेशमा 
पूूँजीवजारको र्वकास र 

र्वस्तारको लार्ग सबभाव्यता 
अध्ययन गरी आवश्यक 
संरर्ना र्नमािणको कायि 

अम्घ विाउन े

१ 
पटक 

500 0 0 0 0  

६ 

लमु्बिनी प्रदेशमा वीमा 
व्यवसायको पहुूँर् 

र्वस्तारको लार्ग सबभाव्यता 
अध्ययन गने 

१ 
पटक 

500 0 0 0 0  

७ लमु्बिनी प्रदेश िैक स्थापना 
गने 

१ 
पटक 

10000 0 0 79
7 8 

प्रार
म्बभ

क
 

क
ाय

ि 
भए

क
ो 

८ 

अन्त्तर प्रदेश अध्ययन 
अवलोकन भ्रमण तथा 
अनभुव आदान प्रदान 

१ 
पटक 

700 0 0 0 0  
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क्र. 
सं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त कैर्र्यत 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण%
 

िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि 

%  

९ िजेट सबिन्त्िी अन्त्तरर्क्रया 
१ 

पटक 
२००० 1 10

0 

18
87

 

९४
  

१० कमिर्ारी क्षमता र्वकास 
कायिक्रम 

१ 
पटक 

900 1 

10
0 

11
9 

13
  

११ योजना/ राजस्व र 
अनदुानको अनगुमन  

१२ 
पटक 

1000 

12
 

10
0 

78
7 

79
  

१२ 

िजेट,  राजस्व र अनदुान 
सबिन्त्िी अन्त्तरर्क्रया 
कायिक्रम स्थानीय 

तहहरुसूँगको 

१ 
पटक 

२१०० 1 10
0 

13
00

 

62
  

१३ िजेट तजुिमा/MTEF तजुिमा 
/ PLMBIS तार्लम 

१ 
पटक 

1500 1 10
0 

11
88

 

79
  

14 

लम्क्षत समूह/समदुायमा 
(मकु्तकमैया, हर्लया, 

कबलरी, दर्लत, भरू्मर्हन, 

र्वपन्न आदद) रहेका गरीि 
नागररकहरुका लार्ग सीप 
र्वकास तार्लम (दाङ, िाूँके 

र िददिया) 

१ 
पटक 

5000 0 0 

40
.6

8 

0.
81

 

सूर्
ना

 प्र
क

ाश
न 

वा
पत

क
ो ख

र्ि 

15 

गाूँउ गाूँउमा सहकारी घर 
घरमा 

रोजगारी(उद्यमशीलता, 
रोजगारी मलुक / 

सशम्क्तकरण / सीप 
र्वकास तथा क्षमता 
अर्भवरृ्द्ध तार्लम) 

१ 
पटक 

2400 0 0 0 0  
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क्र. 
सं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त कैर्र्यत 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण%
 

िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि 

%  

१6 
सहकारी र्वकास िोडि 
र्वकास तथा क्षमता  
अर्भवरृ्द्ध तार्लम 

१ 
पटक 

1000 1 10
0 

25
8 

26
  

१7 

गररिी र्नवारणका लार्ग 
स्थानीय तहसूँगको 

सहकायिमा व्यावसार्यक 
कृर्र्, वन तथा प्राकृर्तक 
श्रोतजन्त्य व्यवसाय तथा 
उद्योग सञ्चालनको लार्ग 
मागमा आिाररत एक 

पार्लका एक सामदुार्यक 
कबपनी 

20 
पटक 

30000 5 20 131 0.43  

18 
सहकारी संस्थालाई प्रर्वर्ि 

र पूवाििार र्नमािणमा 
सहयोग 

20 
पटक 

10000 12 60 2310 23.1  

19 सहकारी Expo 
2 

पटक 
2000 1 50 100 5  

२0 
सहकारीहरुलाई 

आवश्यकताको आिारमा IT 

उपकरण सहयोग 

१ 
पटक 

1000 0 0 0 0  

२1 

एक म्जल्लामा एक पार्लका 
छनौट गरी सहकारीको 
सहयोगमा र्वपन्न घर 

पररवारलाई सस्तो मूल्यमा  
अत्यावश्यक खाद्यवस्त ु

(र्ामल, दाल, नून, म्र्नी, गूँह ु
र तेल) उपलब्ि गराउन 
साविजर्नक सलुभ  पसल 

सञ्चालन गने 

8 
पटक 

10000 1 12.5 3378 33.78  

22 सहकारी मार्ि त जर्डिटुी 
संकलन प्रशोिन कायिक्रम 

१ 
पटक 

2000 0 0 0 0  
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क्र. 
सं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त कैर्र्यत 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण%
 

िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि 

%  

२3 
सहकारी मार्ि त एर्ककृत 

सहकारी नमनुा गाउूँ 
स्थापना तथा संर्ालन 

4 
पटक 

12000 0 0 162 1.35 

सूर्ना 
प्रकाशन,सबझौ

ता तथा 
अनगुमन भएको 
तर सबझौता 
िमोम्जमको 

काम नभएकोले 
भकु्तानी कम 

भएको 

२4 सहकारी िाजार स्थापना 
तथा संर्ालन 

7 
पटक 

20000 1 14.३ ६१४  3.07  

२5 

 

सहकारी मार्ि त नर्वनतम 
सोर् सर्हतको उत्पादन र 

रोजगार कायिक्रम 

10 
पटक 

10000 2 20 1566 15.66  

२6 सहकारी िलेुर्टन प्रकाशन 

१ 
पटक 

200 0 0 0 0  

27 

र्ाटिड एकाउन्त्टेन्त्ट/लेखा 
पररक्षक मार्ि त 

सहकारीहरुको Re-Audit 

गने 

१ 
पटक 

500 0 0 0 0  

28 

सहकारी सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन सबिन्त्िी 

सहकारी संस्थाका अध्यक्ष 
तथा व्यवस्थापकहरुसूँग 

अन्त्तरर्क्रया 

१ 
पटक 

500 1 100 258 52  
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क्र. 
सं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त कैर्र्यत 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण%
 

िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि 

%  

29 

लम्क्षत समूह/समदुायमा 
(मकु्तकमैया, हर्लया, 

कबलरी, दर्लत, भरू्मर्हन, 

र्वपन्न आदद) रहेका गररि 
नागररकहरुका लार्ग सीप 

र्वकास तार्लमका 
सहभागीहरुलाई अनदुान 
सहयोग कायिक्रम (दाङ, 

िाूँके र िददिया) 

१ 
पटक 

5000 0 0 0 0  

30 

सहकारी र्वकास कोर् 
स्थापना,सञ्चालन तथा 

प्रशासर्नक खर्ि (मर्हला 
उद्यमशीलता प्राथर्मकता) 

१ 
पटक 

10000 0 0 0 0  

31 

ददव्यज्योर्त मर्हला 
िहउुद्देश्य सहकारी संस्था, 
िाणगंगा ५, कर्पलवस्त ु

१ 
पटक 

500 1 100 500 100  

३2 

नवज्योर्त मर्हला िहउुद्देश्य 
सहकारी संस्था हथौसा, 

िाणगंगा ११, कर्पलवस्त ु

१ 
पटक 

500 1 100 500 100  

३3 

सहकारीसंगको समन्त्वयमा 
प्रादेम्शक रुपमा दिुको 

UHT उद्योग  

स्थापनामा अनदुान सहयोग 
- रुपन्त्देही 

१ 
पटक 

20,000 0 0 0 0  
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(ख) प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

क्र. 
सं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

कैर्र्यत 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण%
 

िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि %

 

१ 

अन्त्तर प्रदेश अध्ययन 
अवलोकन भ्रमण तथा 
अनभुव आदान प्रदान 

2 पटक 
400 1 50 104.4 0 

 

२ कमिर्ारी क्षमता 
र्वकास कायिक्रम 

१ पटक  200 1 100 13 6.5  

३ 

आर्थिक प्रशासन 
सबिन्त्िी 

अन्त्तरर्क्रया/तार्लम/
गोष्ठी 

४ पटक 

१६००0 २ ५० ७६६ ४८  

 
 

(ग) सहकारी प्रम्शक्षालय 

क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य वार्र्िक प्रगर्त 

कैर्र्यत 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण%
 

िजे
ट 

िजे
ट 

खर्
ि %

 

१ 

सहकारी ददवस, समारोह, 

अन्त्तरर्क्रया तथा छलर्ल 
कायिक्रम 

१ पटक 
300 1 100 300 100 

 

२ तार्लम हलमाथी तला थप 
गने 

1 तला 2000 1 100 442 22  

३ COPOMIS Lab  स्थापना 
1पटक २००० 1 100 2000 100  

४ 

गोष्ठी तथा 
कायिशाला(PEARLS,COPOM

IS)लगायतका तार्लमसमेत) 

50पटक ५000 43
 

86
 

50
00

 

10
0  
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6.12 आर्थिक वर्ि २०७७/०७८ को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त  
      ( रु. हजारमा)    

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट वार्र्िक खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 111097 61351 55.22 
पूूँजीगत 15900 11147 70.11 
जबमा 126997 72498 57.09 

6.13 आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त  

                                             (रु. हजारमा  ) 
िजेट 
शीर्िक 

र्वर्नयोम्जत िजेट र्वत्तीय प्रगर्त प्रर्तशत 

र्ाल ु ३००४३८ १०६९११ ३५.५८ 

पुूँजीगत  २५०००  20873 83.49 

जबमा ३२५४३८ 127784 39.27 

 

6.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को अनदुान तथा राजश्व संकलनको (प्रारम्बभक) र्ववरण 

क्र.सं. राजस्व म्शर्िक वार्र्िक लक्ष्य रु. प्राप्ती रु. प्रर्तशतमा कैर्र्यत 

संघिाट प्राप्त हनु ेअनदुान 
 

13311 र्वत्तीय समानीकरण अनदुान 8,025,700,000 8,025,700,000 100.00 
 

13312 सशति अनदुान 6,339,398,000 8,363,306,840 131.93 
 

13314 र्वशेर् अनदुान 634,900,000 634,900,000 100.00 
 

13317 समपूरक अनदुान 721,600,000 721,600,000 100.00 
 

 
जबमा 15,721,598,000 17,745,506,840 112.87 

 
संघिाट प्राप्त हनु ेराजश्व िाूँडर्ाूँड 

 
11411 मूल्य अर्भवदृि कर 6,720,700,000 6,858,586,461.4 102.05 

 

11421 अन्त्त शलु्क 2,813,800,000 2,271,469,755.9 80.73 
 

जबमा 9,534,500,000 9,130,056,217.2 95.76 
 

संघिाट प्राप्त हनुरेोयल्टी 
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१४१५३ वन सबिन्त्िी रोयल्टी 100,000,000 33,814,984 33.81 
 

14154 खानी तथा खर्नज रोयल्टी 175,000,000 148,025,893 84.59 
 

14156 र्वद्यतु सबिन्त्िी रोयल्टी 125,000,000 79,208,954 63.37 
 

14158 पवितारोहण वापतको रोयल्टी 150,000 - - 
 

जबमा 400,150,000 261,049,830.59 65.24 
 

प्रदेशको आन्त्तररक राजश्व 
 

११११४ कृर्र् आयमा लाग्ने कर 100,000 97,045 97.05 
 

14151 
सरकारी सबपतीको वहालिाट 

प्राप्त 
3,000,000 3,347,010 111.57 

 

14211 
कृर्र् उत्पादनको र्िक्रीिाट 

प्राप्त 
15,000,000 14,473,906 96.49 

 

14212 
सरकारी सबपतीको र्वर्क्रिाट 

प्राप्त 
1,000,000 944,044 94.40 

 

१४२१३ अन्त्य र्वक्रीिाट प्राप्त रकम 100,000 8,100 8.10 
 

१४२१७ 
नहर तथा कुलो उपयोग 

वापतको शलु्क 
100,000 35,000 35.00 

 

14219 अन्त्य सेवाशलु्क तथा र्वक्री 25,000,000 1,133,598 4.53 
 

14223 म्शक्षा क्षेरको आबदानी 500,000 790,180 158.04 
 

14224 परीक्षाशलु्क 7,700,000 28,716,279 372.94 
 

14225 यातायात क्षेरको आबदानी 150,000,000 78,469,261 52.31 
 

14229 अन्त्य प्रशासर्नक सेवा शलु्क 60,000,000 45,806,140 76.34 
 

14253 व्यावसाय रम्जिेशन दस्तरु 200,000,000 74,147,474 37.07 
 

१४२५५ टेर्लर्भजन सञ्चालन दस्तरु 1,000,000 
 

- 
 

14256 र्ालकअनमुर्त पर र सवारी 450,000,000 646,932,959 143.76 
 

14264 वनक्षेरको आय 1,500,000,000 99,336,545 6.62 
 

१४३११ 
न्त्यार्यकदण्ड,जररवाना र 

जर्त 
100,000 188,206 188.21 

 

14312 
प्रशासर्नकदण्ड जररवाना र 

जर्त 
60,000,000 25,542,971 42.57 
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14313 िरौटीसदरस्याहा 5,500,000 6,518,667 118.52 
 

१४५२९ अन्त्यराजस्व 1,002,000,000 3,294,421 0.33 
 

15111 िेरुज ु 65,750,000 56,251,723 85.55 
 

15112 र्नकासा र्र्ताि 48,814,000 264,346,634 541.54 
 

15113 अनदुान र्र्ताि 1,500,000,000 913,422,781 60.89 
 

 
जबमा 5,095,664,000 2,263,802,943 44.43 

 

33142 आन्त्तररक ऋण 2,070,000,000 - - 
 

 
जबमा 7,165,664,000 2,263,802,943 31.59 

 

प्रदेश र स्थानीयतहर्वर् िाूँडर्ाूँड हनु ेराजश्व (प्रदेशले संकलन गने) 
 

11456 सवारी सािन कर 2,200,000,000 1,541,251,591 70.06 
 

प्रदेश र स्थानीयतहर्वर् िाूँडर्ाूँड हनु ेराजश्व (स्थानीय तहले संकलन गने) 
 

11315 घरजग्गा रम्जिशन दस्तरु 1,420,000,000 1,480,589,014 104.27 
 

11471 मनोरञ्जन कर 7,500,000 875,644 11.68 
 

11472 र्वज्ञापन कर 10,000,000 1,768,260 17.68 
 

14157 दहत्तर िहत्तरको र्वर्क्र आय 600,000,000 249,516,709 41.59 
 

जबमा 2,037,500,000 1,732,749,627 85.04 
 

32121 गत वर्िको मौज्दात 3,900,288,000 4,443,186,236.2 113.92 
 

 
कुलजबमा 40,959,700,000 37,117,603,286 90.62 

 

 

6.15 आ.व. २०७८/०७९ को महत्वपूणि उपलब्िीहरु 

• प्रदेश मन्त्रालयहरुले मस्यौदा गरेको कायिर्वर्ि, र्नदेम्शका, र्विेयक, र्नयमावलीको मस्यौदा उपर 
राय/परामशि उपलब्ि गराइएको, 

• प्रदेश सरकारको र्नकायका लार्ग आवश्यक जनशम्क्त व्यवस्थापनको लार्ग संगठन संरर्ना तथा 
दरिन्त्दी सबिन्त्िमा राय/सहमर्त उपलब्ि गराइएको, 

• र्वर्भन्न मन्त्रालय तथा र्नकायिाट माग भई आएिमोम्जम रकमान्त्तर, कायिक्रम संशोिन एवम ्िजेट 
िाूँटर्ाूँट तथा स्वीकृत गरी िजेट कायािन्त्वयनका लार्ग सहजीकरण गररएको, 

(स्रोतः प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय) 
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• र्वर्यगत मन्त्रालयहरुिाट माग भई प्रदेश योजना आयोग मार्ि त ् र्सर्ाररस भएका आयोजनाहरुमा 
स्रोत सरु्नम्ितता प्रदान गररएको, 

• सहकारी दताि अर्िकारीको कायािलयको अस्थायी संगठन संरर्ना र दरिन्त्दी स्वीकृत भईदाङ 
भालवुाड्गमा स्थापना पिात ्सञ्चालनमा आएको । 

• मध्यमकालीन खर्ि संरर्ना प्रणाली (MTEF), समपूरक तथा र्वशेर् अनदुान व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली 
(CS grants) यस मन्त्रालयले र प्रदेश पररयोजना िैंक व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली (PPBMIS) प्रदेश 
योजना आयोगवाट संर्ालनको लार्ग स्वीकृत भै कायािन्त्वयनमा रहेको, 

• यस प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व सबिन्त्िमा व्यवस्था गनि िनेको 
र्विेयक पररमाजिन गरी प्रदेश सभामा पेश गररएको, 

• प्रदेश सहकारी र्नयमावली, २०७६ मा समसामर्यक िनाउन दोस्रो संशोिन गररएको, 
• सहकारी र्वकास तथा गररवी र्नवारणसूँग सबिम्न्त्ित वार्र्िक कायिक्रम कायािन्त्वयन गने कायिर्वर्िहरु 

र्नमािण गरी कायािन्त्वयन गररएको, 
• प्रदेश समपूरक अनदुान व्यवस्थापन कायिर्वर्ि, २०७८ र्नमािण गरी र्वद्यतुीय सूर्ना प्रणालीमा आवद्ध 

गररएको। 

• वार्र्िक कायिक्रम कायािन्त्वयन र अनदुान सबिन्त्िी कायिर्वर्िहरु र्नमािण भएको 
• प्रदेश सहकारी दताि अर्िकारीको कायािलय स्थापना भई सेवा सरु्ारु भएको 
• 238 सहकारी संस्थालाई COPOMIS Password र्वतरण गरी 228 वटा संस्थालाई Log in 

गराइएको। 

• कायािलयको भण्डार शाखामा काम गने भण्डार प्रमखु र लेखा प्रमखुलाई आर्थिक कायिर्वर्ि तथा 
र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व र्नयमावली, २०७७ मा सरकारी सबपम्त्तको म्जबमा सबिन्त्िी कानूनी व्यवस्था 
तथा सो सबपम्त्तको म्जबमा, लगत, संरक्षण तथा PAMS मा प्रर्वर्ि गने सबिन्त्िी कायिक्रम संर्ालन 
भएको, 

• प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयिाट अनभुव आदान प्रदान र एकै प्रकृर्तका समस्याको पर्हर्ान गरी 
समािान गने उद्दशे्यले मिेस प्रदेश र िाग्मती प्रदेशको भ्रमण । 

• सहकारी प्रम्शक्षालय िाूँकेमा COPOMIS तार्लम संर्ालन गनिका लार्ग Computer Lab संर्ालनमा 
आएको, 

• सहकारी प्रम्शक्षालय िाूँके अन्त्तगित वार्र्िक िजेट तथा कायिक्रममा समावेश भएका सबपूणि तार्लमहरु 
सबपन्न भएको,  

• सहकारी प्रम्शक्षालय िाूँकेमा रहेकोपरुानो तार्लम हल ममित गरी संर्ालनमा आएको,  
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• लमु्बिनी प्रदेशका र्वर्भन्न सहकारीका मर्हला 210 र परुुर् 148 गरर जबमा 358 जनालाई 
सहकारी सबिन्त्िी र्वर्भन्न तार्लमहरु ददइएको, 

• लाईबे्ररी सिुार तथा सहकारी सबिन्त्िी अध्ययन अनसुन्त्िानको काम गररएको, 
• सहकारीको पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार पाररएको, 
• तार्लमको आवश्यकता पर्हर्ान सबिन्त्िी काम गररएको, 
• अनलाईन मार्ि त सहभागी छनोट तथा सूर्नाहरु वेवसाइटमा प्रकाम्शत गने कायि गररएको, 
• अन्त्तर प्रदेश सहकारी अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरर र्वर्भन्न नमनुा सहकारीहरुले गरेको कामहरु 

अवलोकन गररएको। 

6.16 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई 

 प्रदेश सरकारको आयको दायरा साूँघरुो रहेको, 
 एकल अर्िकारको सूर्ीमा पने कर (कृर्र् आयमा लाग्ने कर) कायािन्त्वयनमा आउन नसकेको, 
 स्थानीय तहसूँग वाूँडर्ाूँड हनुे करहरु समेत प्रभावकारी हनु नसकेको, 

 नदीजन्त्य  पदाथििाट प्राप्त हनुे आयमा समस्या रहेको, 
 र्वज्ञापन करको दायरा िढ्न नसकेको, 
 मनोरञ्जन करको दायरा िढ्न नसकेको, 
 सवारी सािन करमा समस्या रहेको (अन्त्य प्रदेशमा दताि हनुे, कर अन्त्यर िझुाउने प्रयोग यस 

प्रदेशमा गने) 

 घर जग्गा रम्जिेशन शलु्कको वास्तर्वक कारोवारसूँग तादबयता र्मलाउन नसकेको, 
 अन्त्य संभार्वत आयमा स्रोत पर्हल्याउने र आय वृर्द्ध गने कायि हनु नसकेको, 

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

 प्रदेश स्तरीय योजना/कायिक्रममा स्वदेशी तथा र्वदेशी लगानी कतािहरु आकर्र्ित हनु नसकेको, 
 अिरुा आयोजनाको संख्या िढ्दै गइरहेको, 
 मन्त्रालयले अर्िकांश समय र्वर्यगत मन्त्रालयहरुको काननुहरुको राय/सहमर्त तथा कायिक्रम 

संशोिनमा केम्न्त्द्रत गनुिपने भएको, 
 स्थानीय तहले सूँकलन गरेको साझा करको अध्यावर्िक र्ववरण प्राप्त गने संयन्त्रको र्वकास भई 

नसकेको साथै साझा करिाट सूँकर्लत रकम कर्तपय स्थानीय तहहरुले समयमै दाम्खला नगरेको, 
 प्रदेश र स्थानीय तहिीर्को कोर् प्रवाह संयन्त्र तयार हनु नसकेको। 
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 प्रदेशको आय वृर्द्धका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरु (काननु र्नमािण, अध्ययन अनसुन्त्िान) अपेम्क्षत 
मारामा गनि नसर्कएको 

 अन्त्य र्नकायको िजेट कायिक्रम कायािन्त्वयनमा सहजीकरण गने कायिमा मन्त्रालयको अर्िकांश समय 
खर्ि हुूँदा मन्त्रालयको संस्थागत सदुृिीकरणमा पगु्नपुने जर्त ध्यान ददन नसर्कएको 

 प्रदेशस्तरीय योजना/कायिक्रममा स्वदेशी तथा र्वदेशी लगानी कतािहरु आकर्र्ित हनु नसकेको, 
 अिरुा आयोजनाको संख्या िढ्दै गइरहेको, 
 केन्त्द्रिाट प्राप्त हनु ेसमपूरक र र्वशरे् अनदुान िजेटमा प्रस्ताव गररएिमोम्जम प्राप्त नहनु नसकेको, 
 स्थानीय तहमा र्वतरण गररन ेअनदुान रकमको खर्िको र्ववरण हेने प्रणालीको र्वकास हनु नसकेको, 
 PLMBIS System मा समस्या आउूँदा समय समयमा कायिसबपादनमा कदठनाई आउने गरेको, 
 प्रदेशको खर्िको आवश्यकता र क्षमताको अनपुातमा प्रदेशलाई प्राप्त हनुे राजस्व िाूँडर्ाूँड र 

समानीकरण अनदुान कम प्राप्त हनुे गरेको, 
 प्रदेशको आन्त्तररक आय सीर्मत हनु,ु 

 राजस्व असलु गने र्नकायहरु िीर् सूर्ना आदानप्रदान र समन्त्वयको अवस्था कमजोर रहेको  

 राजस्व पररर्ालनका कर्तपय र्वर्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानूनी अस्पिता (नदीजन्त्य 
पदाथि, दहत्तर िहत्तर तथा वन पैदावार आदद) 

 आवश्यकता र तथयाङ्कको आिारमा योजनाहरु तयार नभई रकमान्त्तर र सोिभनािमा समस्या, 
 सहकारी दताि र्नयमन र वार्र्िक कायिक्रम कार्यािन्त्वयन गदाि कायिवोझ अर्िक रहेको, 
 अनदुान सबिन्त्िी वार्र्िक कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग एकीकृत कायिर्वर्ि नभएकोले कायिसबपादनमा 

कदठनाई भएको । 

 कायिर्वर्ि र्नमािणमा र्िलाई हुूँदा वार्र्िक कायिक्रममा अपेम्क्षत उपलब्िी हार्सल गनि नसर्कएको, 
 सहकारी दताि र्नयमन र वार्र्िक कायिक्रम कायािन्त्वयन गदाि कायििोझ अत्यर्िक रहेको, 
 अनदुान ग्राही संस्थाको काम/उपलब्िीको Post Evaluation हनुे नगरेको। 

6.17 समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम 

 कमिर्ारीहरुको क्षमता अर्भवरृ्द्धको लार्ग आवश्यक कायिक्रम सञ्चालन गनुिपने, 
 राजस्व वृर्द्धको लार्ग स्थानीयतहलाई प्रभावकारी पररर्ालन गरी र्नुिंुङ्गा खानी, र्गटी िालवुा, 

र्वज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर मार्ि त कर वृर्द्ध गनुिपने, 
 राजस्व, खर्ि तथा अनदुान व्यवस्थापन सबिन्त्िी एकीकृत प्रणाली र्वकास गनुिपने, 
 प्रदेशमा आन्त्तररक तथा वाह्य लगानी आकर्र्ित गनि नीर्तगत कानूनी एवं संस्थागत प्रवन्त्ि गदै 

लमु्बिनी प्रदेशलाई लगानीकतािको आकर्िणको केन्त्द्रको रुपमा अगार्ड ििाउनपुने, 
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 अिरुा आयोजना तथा कायिक्रमको लार्ग आवश्यक स्रोत सािनको प्रवन्त्ि गरी त्यस्ता 
आयोजनाको संख्यालाई यथासबभव न्त्यूनतम सीमा कायम गनुिपने, 

 केन्त्द्रिाट प्राप्त हनुे समपूरक र र्वशेर् अनदुान िजेटमा प्रस्ताव गररए िमोम्जम प्राप्त गनि केन्त्द्रसूँग 
पहल गनुिपने, 

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

गनुिपने, 
 प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व सबिन्त्िी ऐन, २०७५ मा संसोिन गनुिपने , 
 स्थानीय सरकार संर्ालन ऐन, २०७४ र अन्त्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को 

पनुरावलोकन गनुि पने । 

 सहकारी दताि र र्नयमन सबिन्त्िी एकीकृत मापदण्ड िनु्नपने, र्वशेर् गरी शहरी क्षेरमा 
िहउुदे्दश्यीय र िर्त ऋण सहकारी दतािमा कडाई गनुिपने, 

 अनदुानका कायिक्रममा मन्त्रालयगत दोहोरोपना हटाउनपुने, 

 अनदुान सबिन्त्िी एकीकृत कायिवर्ि िनु्नपने, 

 अनदुानग्राही संस्थाको उपलब्िीको Post Evaluation गरी अनदुान सबिन्त्िी नीर्त तजुिमा 
गररनपुने । 

6.18 आगामी कायिददशा 
 प्रदेशलाई प्राप्त हनुपुने राजस्व िाूँडर्ाूँड, संघिाट अनदुान ििाउन पहल गनुिपने, 

 प्रदेशको आन्त्तररक आय वृर्द्ध गनि काननुी तथा संस्थागत सिुार गने, 

 स्थानीय तहिाट संकलन भई प्रदेशलाई प्राप्त हनुपुने रकमलाई प्रभावकारी िनाउने, 
 राजस्व र्हुावट र्नयन्त्रण र करदाता म्शक्षा, र्वत्तीय अनशुासन कायम गनि काननुी व्यवस्था 

र्मलाउने, 
 काननु र्नमािणः प्रदेश सरकारका आय वृर्द्ध, सरकारी सबपम्त्त व्यवस्थापन, राजस्व, साविजर्नक 

खर्ि, िैंक तथा र्वत्तीय संस्था स्थापना तथा र्नयमन, 

 योजना तथा कायिक्रम तजुिमा, िजेट र्वर्नयोजन, अनगुमन मलु्याङ्कन लगायतका र्वर्यमा Objective 

Criteria एवम ्मापदण्ड तथा पद्धर्त र्नमािण एवम ्कायािन्त्वयन, 

 लगानी सबमेलन एवम ्लगानीमैरी वातावरण र्सजिना, 
 अन्त्तरमन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरुिीर् समन्त्वय एवम ्सबिन्त्ि सिुार, 

 मन्त्रालयको व्यवस्थापकीय क्षमता वृर्द्ध तार्लम, 
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 मन्त्रालयको O & M एवम ्संगठानात्मक सिुार, 

 प्रदेशलाई प्राप्त हनुे राजस्व िाूँडर्ाूँड, अनदुान ििाउन पहल गनुिपने, 

 प्रदेशको आन्त्तररक आय वृर्द्धको लार्ग काननुी तथा संस्थागत सिुार गने, 

 स्थानीय तहिाट संकलन भई प्रदेशमा प्राप्त हनुपुने राजस्व समयमै प्राप्त गनि संस्थागत संयन्त्रको 
व्यवस्था गनुिपने, 

 सवारी सािन कर संकलनलाई करदाता मैरी िनाउने, 
 घरजग्गा रम्जिेशनलाई वास्तर्वक कारोिारमा आिाररत िनाउने, 
 दीघिकार्लन सोर्, ददगो र्वकासका लक्ष्य, मध्यमकार्लन संरर्नालाई िजेटसूँग अन्त्तरसबिन्त्ि 

कायम गने, 

 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अर्िकार सूर्ीमा परेका आयोजना/कायिक्रम वर्गिकरण गरी 
सबिम्न्त्ित तहले िजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गने, 

 मध्यमकार्लन खर्ि संरर्नालाई यथाथि परक र संस्थागत िनाई िजेट र्वर्नयोजन गने, 

 र्वस्ततृ पररयोजना प्रर्तवेदन तयार नभएका र कायािन्त्वयनको पूवि तयारी पूरा नभएका आयोजनामा 
रकम र्वर्नयोजन नगने, 

 प्रदेशको आर्थिक कायिर्वर्ि तथा र्वत्तीय उत्तरदार्यत्व काननु यथाम्शघ्र ल्याउन ुपने, 

 सरकारी खर्ि र्मतव्यर्यता कायम गने र्नदेम्शका समसामर्यक िनाई पालन गने, 

 आ.व.को अन्त्त्यमा भकु्तानी गने प्रर्लनलाई र्नरुत्सार्हत गरी काम सबपन्न भएपर्छ प्राप्त र्िलको 
समयमा नै भकु्तानी ददने, 

 थप आर्थिक दार्यत्व सजृना हनुे र्वर्यमा यस मन्त्रालयको सहमर्त अर्नवायि रुपमा र्लन,े सहमर्त 
नर्लएमा सबिम्न्त्ित पदार्िकारीलाई म्जबमेवार िनाई कारवाही गने, 

 सवारी सािन, सरकारी भवन, कायािलय सामाग्री तथा उपकरणमा खर्िको मापदण्ड तयार गरी 
कायािन्त्वयन गने, 

 िहवुर्ीय आयोजनालाई प्रयाप्त िजेट प्रस्ताव गने र आ.व.को िीर्मा थप िजेट रकमान्त्तर गनुि 
नपने व्यवस्था र्मलाउने, 

 आयोजनाको पनुरालोकन गरी संख्या घटाउने, नयाूँ आयोजनाको लार्ग िजेटको र्नम्ित र्समा 
तोक्नपुने, 

 आयोजना िैंक स्थापना गरी सो मा समावेश भएका प्राथर्मकता प्राप्त आयोजनामा िजेट 
र्वर्नयोजन गने, 

 आयोजना सबिद्ध जनशम्क्तलाई प्रार्वर्िक क्षमता ििाउन तार्लम प्रम्शक्षणको व्यवस्था गने, 



66 
 

 र्नमािण सबपन्न भएको आयोजनाहरुको गणुस्तरमा सिुार ल्याउन सबपन्न भएको ५ वर्िसबमको 
ममितमा म्जबमेवार सबिम्न्त्ित ठेकेदारलाई िनाउने, 

6.19 र्नष्कर्ि 
राजस्व वृर्द्धको लार्ग प्रदेशका अर्िकारहरुको प्रभावकारी पररर्ालन तथा िाूँडर्ाूँट भई प्राप्त हनुे राजश्वको 
सन्त्दभिमा स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रुपमा पररर्ालन गरी आन्त्तररक आयमा ििोत्तरी गदै जानपुने देम्खन्त्छ। 
साथै प्रदेश सरकारको तर्ि िाट स्थानीय तहलाई उपलब्ि गराउने अनदुानहरु मागमा आिाररत िनाउनपुने 
देम्खन्त्छ । प्रदेश सरकारको योगदान तथा भरू्मका स्पि पर्हर्ान हनुे गरी प्रदेश सरकारका नीर्त तथा 
कायिक्रमहरु समयानकुुल पररमाजिन गदै स्रोत सािन व्यवस्थापन गरी प्रदेशका आयोजना तथा कायिक्रमको 
प्रभावकारी कायािन्त्वयन मार्ि त ् प्रदेशको समग्र र्वकासको लार्ग र्वर्यगत मन्त्रालयहरुको पूूँजीगत खर्िमा 
ििोत्तरीका माध्यमिाट “समदृ्ध लमु्बिनी आत्मर्नभिर प्रदेश” को दीघिकालीन लक्ष्य हार्सल गनि सर्कन ेअपेक्षा 
गनि सर्कन्त्छ। 

 

6.20 केही तस्िीरहरु 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 



68 
 

पररच्छेद-७ 
भौर्तक पूवाििार र्वकास मन्त्रालय 

७.१  पषृ्ठभरू्म 

नेपालको संर्विान अनसुार संघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धर्तको अवलबिनसूँगै प्रदेश र्भरका 
सडक, पलु, र्संर्ाई, खानेपानी, उजाि, आवास, भवन, शहरी र्वकास जस्ता पूवाििार आयोजनाहरुको तजुिमा, 
कायािन्त्वयन, अध्ययन, अनसुन्त्िान, अनगुमन तथा यातायात सबिन्त्िी व्यवस्थापकीय कायि गने उद्देश्यले र्मर्त 
२०७४/१०/१९ मा भौर्तक पूवाििार र्वकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। 

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

7.2 दीघिकालीन सोर् 

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

7.3 उद्दशे्य 

प्रदेशभर सडक, सडक-पूल, झोलङु्ग े पलुजस्ता भौर्तक पूवाििारहरुको र्वकास गनुि यस मन्त्रालयको मलुभतू 
उद्देश्य हो । 

7.4 रणनीर्तहरु 

 प्रदेशका स्थानीय तहहरुको पहुूँर् र आर्थिक वृर्द्धलाई योगदान पगु्ने गरी यातायात पूवाििारहरुको 
र्वकास, र्वस्तार र सदुृिीकरण गने । 

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

 भौर्तक पूवाििारको र्वकासलाई नागररक एवं वातावरण मैरी िनाउन।े 

 जलउत्पन्त् न प्रकोप तथा र्वपद जोम्खम न्त्यूनीकरण हनुे गरी पूवाििारहरुको र्वकास र र्वस्तार गने 

 शहर गाउूँ अन्त्तर सबवन्त्िलाई सदुृिीकरण गने गरी सडक पूवाििारको र्वकास र र्वस्तार गने । 

 स्थानीय श्रम, सीप, स्रोत, सािन र प्रर्वर्िको उपयोगलाई प्राथर्मकता ददई जनसहभार्गता र 
जनस्वार्मत्वमा पूवाििारहरुको र्वकास गने । 
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7.5 कायिक्षरे 

(क) सडक तथा यातायात 

 प्रदेश स्तरका लोकमागिहरु 

 सार्वकमा स्थानीय पूवाििार तथा कृर्र् सडक र्वभागिाट सञ् र्ार्लत प्रदेश स्तरका सबपूणि कायिहरु 
(संरर्ना समेत) 

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

 झोलङु्गे पलु 

 सडक पलु 

 सडक सरुक्षा सदुृिीकरण 

7.6 कानूनी तथा नीर्तगत व्यवस्थाहरु 

 प्रदेश मम्न्त्रपररर्द कायिर्वभाजन र्नयमावली, २०७८ 

 र्वर्नयोजन ऐन, २०७८ 

 पन्त्रौँ योजना 
 प्रदेशको आवर्िक योजना 
 प्रदेश सरकारको र्नर्त तथा कायिक्रम २०७८ 

7.7 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

तार्लकानं.-१ दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था(मन्त्रालय, र्नदेशनालय र ११ वटा कायािलयहरुको समेत) 

 

क्र.सं. पद शे्रणी वा तह 

कूल 
स्वीकृत 
दरिन्त्दी 

हाल कायिरत दरिन्त्दी 
कूल ररक्त 
दरिन्त्दी 

कैर्र्यत 

स्थायी करार 

1.  सम्र्व ने ई रा प प्रथम १ १ 
 ० 

 

2.  र्नदेशक अर्िकृतस्तर एघारौं १ १  ० र्न.र्नदेशक 

3.  उपसम्र्व (प्रा) अर्िकृतस्तर नवौ।दसौँ १२ ६  ६  

4.  उपसम्र्व (प्र) अर्िकृतस्तर नवौ।दसौँ १ १  ०  

5.  अर्िकृतस्तर (प्रा) अर्िकृत सातौ/आठौँ ३8 १४  २4  

6.  अर्िकृतस्तर (प्र) अर्िकृत सातौ/आठौँ १० १०  ०  

7.  
सहायक 
स्तर/अर्िकृत (प्रा) 

सहायक स्तर 
छैठौँ/पाूँर्ौ/र्ौथो 

७4 २९  ४5  

8.  
सहायक 
स्तर/अर्िकृत (प्र) 

सहायक स्तर 
छैठौँ/पाूँर्ौ/र्ौथो 

२५ १८  ७  

9.  ह स र्ा शे्रणी र्वहीन १६ २ १४ ०  
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10.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वहीन २९ २ २७ ०  

 जबमा  २०7 ८४ ४१ ८2  

7.8 तयार भएका नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि, र मापदण्डको सूम्र् 

क्र.सं. नाम कैर्र्यत 

१ प्रदेश सडक ऐन, 2077  

2 सडक तथा रु्टपाथ र्नमािण सबिन्त्िी र्नदेम्शका, २०७७   

3 उपभोक्ता सर्मर्त गठन, पररर्ालन तथा व्यवस्थापन कायिर्वर्ि, 2078 (पर्हलो संशोिन 
2079 समेत) 

 

7.9 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

56 
 प्रदेश यातायात गरुुयोजना सबपन्न गररने 

 प्रदेश गौरव तथा प्रदेशस्तरका सडक 
आयोजनाहरु, कृर्र् सडक, पयिटनस्थल 
पहुूँर्मागि र्समा क्षेर सडक, उद्योगस्थल 
पहुूँर्मागि लगायतका सडक संजालको र्वकास 
र व्यवस्थापन गने ।  

 स्थानीय तह पहुूँर्मागिलाई शीघ्र सबपन्न गररने।  

 SDC मार्ि त परामशिदाता छनौट गरी तथयाङ्क 
संकलन कायि सरु्ारु गररएको। ७ म्जल्लाको 
प्रारम्बभक तथयाङ्क संकलन कायि सबपन्न । 

 प्रदेश गौरवको आयोजना १, कृर्र् सडक 8, 
पयिटनस्थल पहुूँर्मागि १६, सीमा क्षेर सडक 
कायिक्रम १८ लगायतका सडक आयोजनाहरु 
कायािन्त्वयन गररएको ।  

 २१ वटा स्थानीय तह पहुूँर् मागि योजना 
कायािन्त्वयन गररएको ।  

57 िागो कारखाना र्रङ्गे झबुसा सडकमा आवश्यक 
पने सडक पलुहरुको र्नमािण कायि सबपन्न गरी 
र्नयर्मत यातायात संर्ालन हनुे व्यवस्था र्मलाईने। 

यस सडकमा पने ४ वटा पलुहरुमध्ये ३ वटा पलु 
सबपन्न गररएको । सखु्खायाममा यातायात संर्ालन 
गनि सर्कने अवस्था सजृना गररएको ।  

58  सशति तथा समानीकरण तर्ि का र्नमािणािीन 
मध्ये १०१ वटा सडक पलु र्नमािण सबपन्न 
गररने ।  

 54 वटा सडक पलुको र्वस्ततृ अध्ययन कायि 
सबपन्न गररने र र्नमािण सरुु गररने ।  

 

 ४० वटा सडक पलुहरुको र्नमािणकायि सबपन्न 
गररएको ।  

 54 वटा सडक पलुको र्वस्ततृ अध्ययनको 
कायि आंम्शक रुपमा सबपन्न भएको ।  

 िजेट अभावका कारण नयाूँ सडक पलुहरुको 
र्नमािण थालनी हनु नसकेको ।  
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

59 सडक सरुक्षालाई प्राथर्मकतामा राम्ख सडक 
पूवाििारहरुको र्नमािण, ममित संभार एवं स्तरोन्नती 
गनुिका साथै सडक सरुक्षा सबिन्त्िी जनरे्तनामलुक 
कायिक्रम संर्ालन गररने ।  

प्रत्येक सडक पूवाििार र्वकास कायािलय अन्त्तगित 
सडक सरुक्षा कायिक्रमका लार्ग िजेट र्वर्नयोजन 
भई कायि संर्ालन गररएको ।  

60 भौगोर्लक रुपमा र्वकट िस्तीका समदुाय 
लाभाम्न्त्वत हनुे गरर प्राथर्मकताको आिारमा 
मखु्यमागिमा पने झोलङु्गे पलुहरुको र्नमािण एवं 
ममित संभार गने कायिलाई र्नरन्त्तरता ददइनेछ ।  

11 झोलङु्गे पलुहरुको र्नमािण कायि सबपन्न 
गररएको । १2 वटा झोलङु्गे पलुहरुको ममित 
कायि अगाडी विाइएको ।  

61 
प्रदेशस्तरमा सरु्विा सबपन्न प्रयोगशाला र्नमािण 
गररनेछ। 

कर्पलवस्त ु म्जल्लाको म्शवपरुमा सरु्विा सबपन्न 
र्नमािण सामग्री पररक्षण प्रयोगशाला र्नमािण कायि 
भईरहेको ।   

 

7.10 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण 

ि.व.को 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

46 प्रदेश सरकारको प्राथर्मकतामा रहेको र्सिाथि 
राजमागि अन्त्तगितको र्सििािा क्षेरको वैकम्ल्पक 
मागिको रुपमा रहेको र्नमािणार्िन र्रङ्गे-झबुसा 
सडकमा आगामी आ.व मा यातायात संर्ालन गने 
गरी खण्डाम्श्मत गररनेछ। 

कररि २१ र्क.मी. सडक मध्ये हालसबम 4 
र्क.मी. कालोपरे, 285 र्म. RCC िलान, कररि 8 
र्क.मी सडक ग्राभेल गररएको । िाूँकी 8.6 
र्क.मी. कच्र्ी ट्रयाक र्नमािण भएको ।  

47 

रामपरु कपरुकोट सडक र्नमािणका लार्ग 
प्राथर्मकतामा राम्ख आवश्यक िजेटको व्यवस्था 
गररएको ।  

कुल 14 करोड ५० लाख रकम र्वर्नयोजन भई 
पाल्पा (३.3 र्क.मी. कालोपरे सबपन्न), अघािखाूँर्ी 
(3 र्क.मी. कालोपरे सबपन्न) र प्यूठान (5.5 
र्क.मी. िहवुर्ीय आयोजना कायािन्त्वयनमा) म्जल्ला 
र्भर पने सडक खण्डमा स्तरोन्नतीको कायि गररएको 
। 

४८ र्नयर्मत सवारी र्ल्ने ११४ वटा सडकमा 
र्नयर्मत ममित संभार गरी सडकको ददगोपन 
अर्भवरृ्द्ध गररने। 

सडक ममित संभारकताििाट र्नयर्मत ममित संभारको 
कायि गररएको । कररि ७५० जना र्वपन्न 
पररवारका कामदारहरुले प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त 
गरेको । कररि 1750 र्क.मी सडकको र्नयर्मत 

(श्रोतः मन्त्रालय) 
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ि.व.को 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

ममित संभार गररएको ।  

४९ 
सडक दघुिटनालाई न्त्यूनीकरण गनि सडक सरुक्षा 
कायिक्रमलाई महत्त्व ददइने। 

र्नुौर्तपूणि स्थानहरुको पर्हर्ान गरी सडक सरुक्षा 
कायिक्रमको कायािन्त्वयन गनि प्रत्येक सडक पूवाििार 
र्वकास कायािलयहरुमा िजेट र्वर्नयोजन गररएको। 

५० 
प्रदेशस्तरीय यातायात गरुुयोजना तयार गने 

(PTMP) प्रदेशस्तरीय यातायात गरुुयोजना तजुिमा 
कायि अन्नगित ७ म्जल्लाको प्रारम्बभक तथयाङ्क 
संकलन कायि सबपन्न भई थप काम भईरहेको । 

7.11 आर्थिक वर्ि 207८/07९को असार मसान्त्तसबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

           (रु. हजारमा) 
क्र.सं. श्रोत प्राप् त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान ६९72600 ५०८६५४१.4 

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान 1391900 971514.8 

३ नेपाल सरकार समपूरक अनदुान 1125400 594611.5 

४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान 50000 30185.३ 

 

7.12 िेरुज ुसबिन्त्िी र्ववरण (प्रदेश कायािलय स्थापना पर्छको) 
 (रु. हजारमा) 

क्र.सं. िेरूज ुर्कर्सम  िेरूज ुरकम 

 (आ.ि.२०७७/७8 सबम) 

हाल सबम 
र्र्छ्यौट रकम 

र्र्छ्यौट 
% 

कैर्र्यत 

1 असलु उपर गनुि पने 33689.26 11618.17 34.49  

2 र्नयर्मत गनुि पने 169950.15 66384.84 39.06  

3 पेश्की 178172.25 94838.00 53.23  

 कूल जबमा 381811.65 172841.00 ४५.२७  
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7.13 आर्थिक वर्ि २०७8/०७9 को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त 

          (रु. हजारमा) 
क्र.सं. िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट   खर्ि प्रर्तशत 

1 र्ाल ु १६०३८२ १२४६९५ ७७.७५% 

2 पुूँजीगत ९५३९९०० ६६८२८५३ ७०.०५% 

 जबमा ९७००२८२ ६८०७५४८ ७०.१८% 

    (स्रोतः मन्त्रालय) 

7.14 आ.व.२०७८/०७९ को  स्वीकृत कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण     

                                                                          (रु.हजारमा) 
क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप पररमाण 

र्वर्नयोम्जत 
वार्र्िक िजेट 

वार्र्िक खर्ि 
र्वत्तीय 
प्रगर्त 

भौर्तक 
प्रगर्त 

समानीकरणतर्ि  

१ 
प्रदेशस्तरका प्रमखु राजमागि एवं प्रदेश 
गौरवका आयोजनाहरु 

२३ 705754 ४९३२२६ ६९.९ 75.७ 

२ प्रदेश क्षेर स्तरीय सडक 523 864812 ५४६४१६ 6३.२ 65.४ 

३ प्रदेश स्तरीय सडक 444 673104 ४७२४६९ 7०.२ 72.६ 

४ स्थानीय तह पहुूँर् मागि 21 686663 ५८७००७ 8५.५ 8७.५ 

५ पयिटन स्थल पहुूँर् मागि 16 151940 १००६५५ ६६.३ 7०.५ 

६ सीमा क्षेर सडक कायिक्रम 18 281545 २१०४०२ 7४.५ 7७.२ 

७ कृर्र् सडक 8 68473 ५९१३४ 87.२ 88.८ 

8 उद्योगस्थल पहुूँर्मागि 2 12225 ५५३९ 45.३ 50.४ 

9 
अन्त्य पहुूँर् मागि (जलाशय, उजाि, र्नमािण 
सामाग्री श्रोत स्थल, अन्त्य सरकारी र्नकाय 
आदी) 

4 63615 ५६१५३ 88.३ 9२.३ 

10 अिरुा आयोजनाहरु 8 183335 १२७४५७ ६९.५ 75.६ 

11 सडक पलु र्नमािण (क्रमागत) 84 1779711 १५०५३९७ 8४.६ 8७.५ 

१2 झोलङु्गे पलु र्नमािण (क्रमागत) 13 124800 ९६४५२ 7७.३ 8२.२ 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप पररमाण 

र्वर्नयोम्जत 
वार्र्िक िजेट 

वार्र्िक खर्ि 
र्वत्तीय 
प्रगर्त 

भौर्तक 
प्रगर्त 

13 झोलङु्गे पलु र्नमािण (नयाूँ) 7 28700 ५९३७ 2०.७ 25.४ 

१4 सडक पलु र्नमािण (नयाूँ) 31 135664 ११६३७१ 8५.८ 90.१ 

१5 
प्राथर्मर्ककरणको आिारमा र्नमािण हनुे 
सडक पलु 

81 40200 ३३२६९ 82.८ ८५.३ 

१6 समपरुक आयोजना 11 1125400 594611 52.8 62.3 

१7 सडक संजालको र्नयर्मत ममित 121 221549 १६६९६१ 7५.४ ८०.८ 

१8 झोलङु्गे पलुको वहृत ममित 12 11012 ३३७३ 30.6 35.२ 

19 सडक संजालको ममित संभार 239 372752 २३१००४ ६१.९ 65.३ 

२० आकम्स्मक ममित 11 8500 ४४८१ 52.7 55.७ 

२१ सडक सरुक्षा कायिक्रम 11 10500 २७४२ 2६.१ ३०.७ 

२२ पूूँजीगत अनसुन्त्िान तथा परामशि 18 45500 ३५३७५ ७७.८ ८०.४ 

२३ अन्त्य योजनाहरु 230 272688 १९३२५७ ७०.९ ७५.२ 

सशति तर्ि  
1 झो.प ुप्रार्वर्िक सहयोग 1 5000 १९७३ २९.५ ५५.३ 

2 िहृत लमु्बिनी र्क्रपथ 2 1000 ०.०० ०.०० ०.०० 

3 सबभार्वत रणनैर्तक सडक 17 351870 243103 ६९.१ 75.५ 

4 सबभार्वत प्रादेम्शक सडक 28 681580 480900 ७०.६ 7५.१ 

5 झोलङु्गे पलु क्षेरगत कायिक्रम 1 20000 २०००० १००.० १००.० 

6 स्थानीय सडक पलु र्नमािण 25 332450 227512 ६८.४ ७०.६ 

 

7.1५ आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 नयाूँ सडक ट्रयाक र्नमािण कायि १21.37 र्क.मी. मा भएको। 

 सडक र्वस्तार 275.40 र्क.मी. भएको। 

 सडक ग्राभेल गने कायि 265.26 र्क.मी. मा भएको। 

 सडक कालोपरे (िलान समेत) गने कायि 222.25 र्क.मी. मा भएको। 

 कल्भटि/कजिे 996 वटा र्नमािण भएको। 

 पक्की नाला र्नमािण 149.08 र्क.मी. लबवाइमा भएको। 
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 40 वटा सडक पूल र्नमािण भएको। 

 11 वटा झोलङु्ग ेपूल र्नमािण भएको। 

 ग्यार्वयन वाल र्नमािण 122902 घ.मी. र्नमािण भएको। 

 स्टोन मेसोनरी र्नमािण कायि 125358 घ.मी. र्नमािण भएको। 

7.१६ र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण 

क्र.सं. कायिक्रम लाभाम्न्त्वत संख्या रोजगारी संख्या 

1 र्नयर्मत ममित संभारतर्ि  
1750 र्क.मी सडकका आसपासको 
जनसंख्या 

750 जना वर्ि भरी 

2 अन्त्य र्नमािणिाट 
12 वटै म्जल्लाका कररि 50%  
जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष परोक्ष लाभ र्मलेको  

2375000 श्रम ददन  

(स्रोतः मन्त्रालय) 

7.1७ समस्या तथा र्नुौतीहरु 

 प्रादेम्शक लोकमागिको पर्हर्ान नभएका कारण प्रदेश सरकारिाट स्थानीय स्तरका सडकमा समेत 
िजेट र्वर्नयोजन हनुे र संघीय सरकारिाट प्रदेशस्तर तथा स्थानीयस्तरका सडकमा िजेट र्वर्नयोजन 
हुूँदा योजना संर्ालनमा दोहोरोपना हनु ेगरेको 

 दरिन्त्दी अनसुारको पदपूर्ति नहनु ु 

 संघीय सरकारिाट साना र टुके्र आयोजनाहरु सशति अनदुानको रुपमा प्राप्त हनुे गरेको 
 ददगो सडक ममित संभारको कोर्को अभाव रहेको 
 सशति तर्ि  हस्तान्त्तररत रुग्ण सडक आयोजनाहरुमा न्त्यून िजेट तथा र्नमािण सबपन्न गनि छोटो 

समयावर्ि  

 िहवुर्ीय आयोजनाको लार्ग कम िजेट र्वर्नयोजन 

 र्नमािण सामग्रीको अत्यर्िक मूल्य वृर्द्ध 

7.1८ समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरु 

 संघ प्रदेश र स्थानीय तहिाट आ-आफ्ना क्षेरार्िकार अनसुारका आयोजना तथा कायिक्रम मार 
कायािन्त्वयमा हनुपुने 

 ररक्त दरिन्त्दीमा पदपरु्तिको व्यवस्था  

 संघीय सरकारिाट सशति अनदुान भन्त्दा समानीकरण अनदुान वृर्द्ध हनुपुने 

 सडक ममितको लार्ग सडक िोडिवाट िजेट व्यवस्था हनु ुपने 

 अपगु िजेट संघीय सरकारसूँग माग गनि सहजीकरण 

 कायिक्रम संशोिनमा सहजीकरण 
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7.१९ आगामी कायि ददशा 
 प्रदेश यातायात गरुुयोजना सबपन्न गरी गरुुयोजनाका प्राथर्मकता प्राप्त सडक, सडक पलु तथा झोलङु्गे 

पलु सबिन्त्िी आयोजना कायािन्त्वयन गनि उपयकु्त हनुे ।  

7.2० र्नष्कर्ि  

आ.व. 078।79 मा भौर्तक पूवाििार र्वकास मन्त्रालय अन्त्तगित कररि 121 र्क.मी. नयाूँ सडक ट्रयाक 
र्नमािण गररएको, 265 र्क.मी सडकमा ग्राभेल गररएको, िलान समेत गरी 222 र्क.मी. सडक कालोपरे 
गररएको, 996 वटा कल्भटि/कजवेहरु र्नमािण गररएको, 40 वटा सडक पलुहरु सबपन्न गररएको तथा ११ 
वटा झोलङु्ग ेपलुहरु र्नमािण सबपन्न भएको छ । र्नयर्मत सवारी सािन र्ल्ने कररि १७५० र्क.मी सडकको 
र्नयर्मत ममित संभारको कायि गररएको छ । ३०० र्क.मी सडकमा आवर्िक ममित कायि सबपन्न गररएको 
छ । सडक सरुक्षालाई प्राथर्मकतामा राम्ख सडकको र्नमािण, ममित तथा स्तरोन्नती गने कायि गररएको छ । 
कृर्र् सडक, पयिटनस्थल पहुूँर्मागि, उद्योगस्थल पहुूँर्मागि, सीमाके्षर सडक कायिक्रम, प्रदेश गौरवको सडक 
तथा प्रदेशका प्रमखु राजमागिहरुको र्नमािण एवं स्तरोन्नतीिाट कृर्र् उत्पादन र िजारीकरणमा टेवा पगेुको छ 
। सडक तर्ि  र्वर्भन्न ७५ वटा र पलुतर्ि  र्वर्भन्न ९२ वटा आयोजनाहरु र्नरन्त्तर रुपमा िहवुर्ीय 
कायािन्त्वयनमा छन ्। यसरी गत आ.व. 078।079 मा कोर्भडजन्त्य समस्या, (िहवुर्ीय) आयोजनाहरुको 
लार्ग पयािप्त िजेटको अभाव, सीर्मत जनशम्क्तका िावजतु सडक, सडक पलु तथा झोलङु्ग ेपलु के्षरमा भौर्तक 
पूवाििार र्वकास मन्त्रालयले उल्लेखर्नय उपलम्ब्ि हाूँर्सल गरेको छ । 

7.2१ आयोजनासूँग सबिम्न्त्ित केही तम्स्वरहरु 
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सैनामैना र्क्रपथ रुपन्त्देही रुरुक्षेर गापा पहुूँर्मागि गलु्मी 

मझरा झोलङु्गे पलु िददिया र्सस्ने खोला पलु, घोराही-17, दाङ्ग 
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पररच्छेद-८ 
आन्त्तररक मार्मला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय 

८.१  पषृ्ठभरू्म 

साविजर्नक प्रशासनलाई जनमखुी, जवार्देही, पारदशी, नर्तजामूलक र सशुासनयकु्त िनाउने पर्हलो दार्यत्व 
सरकारको हो । सरकारका नीर्त तथा कायिक्रमलाई उपयकु्त तवरले यथा समयमै कायािन्त्वयन गरी नागररक 
आवश्यकता पररपूर्ति गनुिका साथै सरकार र नागररक वीर्को सबवन्त्िलाई समुिरु िनाई प्रदेश सरकारको 
समदृ्ध लमु्बिनी आत्मर्नभिर प्रदेशको दीघिकार्लन सोँर्लाई व्यवहारमा उतानि आन्त्तररक मार्मला, कानून तथा 
सञ्चार मन्त्रालय प्रर्तवद्ध रहूँदै आएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो कायि म्जबमेिारी िमोम्जम साूँगठर्नक लक्ष्य 
तथा उद्देश्य हाूँर्सल गने सन्त्दभिमा शाम्न्त्त सरुक्षा, र्वपद् व्यवस्थापन र सूर्ना तथा संर्ार के्षरको कायिलाई 
कायािन्त्वयन योग्य तवरले िजेट तथा कायिक्रमका माध्यमिाट कायािन्त्वयनमा जोड ददएको छ । 

8.2 दीघिकालीन सोँर् 
 शान्त्त, संयर्मत, र्हंसारर्हत सरुम्क्षत र न्त्यायपूणि समाज र्नमािण गने, 
 सूर्ना र संर्ार प्रर्वर्िको सहज पहुूँर् र भरपरु उपभोग मार्ि त आर्थिक र सामाम्जक समनु्नती हार्सल 

गने, 
 र्वपद्को घटना र यसको असर एवम ्प्रभाव न्त्यूनीकरण भएको हनुे, 
 सवै प्रदेशिासीहरुमा आम संर्ारको सहज पहुूँर् र यसको माध्यमिाट समाजको सकारात्मक रुपान्त्तरण 

गने,  

8.3 उद्दशे्य 

 प्रदेशमा प्रभावकारी शाम्न्त्त सरुक्षा तथा अमनर्यन व्यवस्था कायम गने, 
 सूर्ना प्रर्वर्िको र्वस्तार एवम ् व्यवम्स्थत प्रयोग गरी सरकारी कामकाज र सेवा प्रवाहमा सिुार, 

उत्पादन तथा उत्पादकत्व वरृ्द्ध र आर्थिक समरृ्द्धमा सहयोग पयुािउने, 
 र्वपद् जोम्खम न्त्यूर्नकरण, पूवािनमुान तथा व्यवस्थापन गरी र्वपद्ले ििाउने गररिी र संकट न्त्यनु गने, 
 र्वपद्को प्रभाव न्त्यूनीकरण गरी तदारुकताका साथ उद्धार, राहत, प्रर्तकायि र यथाशीघ्र पनुरुत्थान गने, 

 जलवायू पररवतिन अनकूुर्लत हनुेगरी आर्थिक गर्तर्वर्ि संर्ालन गने, 
 आम संर्ारको पहुूँर् र्वस्तार र क्षमता तथा व्यवसार्यकताको र्वकास गने, 
 आम संर्ार माध्यमको योगदान समेतिाट प्रादेम्शक समरृ्द्धको लक्ष्य हार्सल गने । 

 

8.4 रणनीर्त 

 शाम्न्त्त सरुक्षा कायम राख्न प्रादेम्शक संस्थागत क्षमता िनाउने, 
 दक्षता, क्षमता अर्भवरृ्द्ध गनि र्नयर्मत तार्लम प्रदान गनुिका साथै आिरु्नक प्रर्वर्िको प्रयोग ििाउने, 
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 अपरार्िक गर्तर्वर्ि कम गनि सरुक्षा सबिन्त्िी सामाम्जक रे्तना अर्भवृर्द्ध गने, 
 शाम्न्त्तसरुक्षा कायम गनि नेपाल सरकार, स्थानीय तह र अन्त्य सरोकारवालासूँग सहकायि गने 

 सूर्ना प्रर्वर्िको र्वकास तथा व्यवम्स्थत प्रयोग गनि कानूनी एवम ्संस्थागत व्यवस्था गने, 
 सूर्ना प्रर्वर्िको पहुूँर् र्वस्तार तथा आर्थिक, सामाम्जक र्वकासका क्षेरमा व्यापक प्रयोग गने, 
 प्रदेम्शक सूर्ना प्रर्वर्ि पाकि  संर्ालन गने, 
 आम संर्ार माध्यमको पहुूँर्, व्यवसार्यकता र संस्थागत क्षमता ििाउने, 
 सकारात्मक, खोजमूलक र र्वकासमखुी संर्ारको प्रवद्धिन गने, 
 प्रदेश सरकारका गर्तर्वर्िहरुलाई जनसमक्ष परु् याउन सबप्ररे्णको व्यवस्था गने 

8.5 कायिक्षरे  

नेपालको संर्विान िमोम्जम प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेश सरकार (कायि र्वभाजन) र्नयमावलीले 
मन्त्रालयलाई मूलत प्रदेश र्भर शाम्न्त्त सरुक्षा, कानून तजुिमा, र्वपद् व्यवस्थापन, र सूर्ना तथा संर्ार 
के्षरको म्जबमेवारी समु्बपएको छ । प्रदेश सरकार (कायि र्वभाजन) र्नयमावलीले यस मन्त्रालयलाई र्वर्भन्न 
43 वटा कायिके्षर तोर्कएकोमा मन्त्रालयले मूलतः उल्लेम्खत र्ारवटा के्षरमा आिाररत भई वार्र्िक नीर्त 
तथा कायिक्रम र िजेट तजुिमा गरी कायािन्त्वयन गररंदै आईएको छ । प्रदेश सशुासन सञ्चालन, व्यवस्थापन 
र समन्त्वयमा प्रभावकाररता कायम गरी सशुासन प्रवद्धिन गनि मन्त्रालय प्रर्तवद्ध छ । प्रहरी कमिर्ारीको 
समायोजन भई प्रदेश मातहत आउन ेअपेक्षा सर्हत मन्त्रालयले प्रदेश र्भरको शाम्न्त्त सरुक्षा कायम गनि टेवा 
पगु्ने गरी सरुक्षा र्नकायको मनोवल उच्र् राख्न ेगरी िजेट र्वर्नयोजन गदै आएको छ । र्वपद् व्यवस्थापन 
कोर्मा रकम सरु्नम्ित गरी र्वपदिाट प्रभार्वतहरुलाई राहत उपलब्ि गराउूँदै आएको छ । यसै गरी 
कानून र्नमािणको कायिलाई उच्र् प्राथर्मकतामा राखी मन्त्रालयलाई आवश्यक पने कानूनहरु तजुिमा गनुिका 
साथै अन्त्य मन्त्रालयहरुिाट तजुिमा भएका कानूनमा राय तथा परामशिका साथै सहमर्त प्रदान गदै आईएको 
छ । प्रदेश सरकारिाट सबपादन भएका कायिहरुका िारे नागररकलाई ससूुम्र्त हनुे वातावरण सजृना 
गनुिका साथै संर्ारकमीहरुको क्षमता अर्भवृर्द्ध गदै सत्य, तथय र र्वश्वसनीय समार्ार संप्ररे्णमा जोड ददूँदै 
आएको छ ।  
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8.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

    मन्त्रालयको संगठन संरर्ना 

 

तार्लका नं. 1 दरिन्त्दी र पदपूतीको अवस्थाः 

क्र.सं. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरिन्त्दी 
पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त 

1 प्रदेश सम्र्व  प्रशासन सा.प्र. रा.प.प्रथम 1 1 0 

2 अर्िकृत  प्रशासन सा.प्र. नवौ/दशौँ 2 1 1 

3 उपसम्र्व  न्त्याय कानून रा.प.दितीय 1 1 0 

4 अर्िकृत/सूर्ना र्नदेशक   इम्न्त्जर्नयररङ IT नवौ/दशौँ 1 0 1 

5 अर्िकृत  प्रशासन सा.प्र. सातौ/आठौ 6 4 2 

6 IT ईम्न्त्जर्नयर इम्न्त्जर्नयररङ IT सातौँ/आठौँ 1 0 1 

7 लेखा अर्िकृत  प्रशासन लेखा सातौ/आठौ 1 0 1 
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8 कानून अर्िकृत  न्त्याय कानून रा.प.ततृीय 2 2 0 

9 सहायक/अर्िकृत  प्रशासन सा.प्र. पार्ौँ/छैटौ 7 3 4 

10 कबप्यूटर अपरेटर  र्वर्वि  पार्ौँ/छैटौ 5 4 1 

11 सहायक  प्रशासन सा.प्र. र्ौथो/पार्ौँ 1 1 0 

12 लेखा सहायक  प्रशासन लेखा र्ौथो/पार्ौँ 1 1 0 

1३ हलकुा सवारी र्ालक    शे्रणीर्वर्हन 5 4 1 

14 कायािलय सहयोगी    शे्रणीर्वर्हन 6 6 0 

 जबमा     40 28 12 

 

8.7 तयार भएका ऐन, र्नयमावली तथा कायिर्वर्िको र्ववरण 

क्र.सं. नाम कैर्र्यत 

1 प्रदेश पदक (पर्हलो संशोिन) ऐन, 2078  

2 सञ्चार माध्यमलाई अनदुान र्वतरण सबिन्त्िी कायिर्वर्ि, 2078  

3 साविजर्नक सन्त्देशमलुक रेर्डयो सामग्री उत्पादन तथा प्रशारण कायिर्वर्ि, 2078  

4 िन्त्ि प्रभार्वत स्वरोजगार कायिक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कायिर्वर्ि, 2078  

5 प्रदेश र्वपद् व्यवस्थापन कायिसञ्चालन र्नदेम्शका, 2076 को दोस्रो संशोिन  

 

8.8 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 

 

101 
प्रदेश प्रहरी इकाई भवन 
र्नमािण 

अम्घल्लो आर्थिक वर्िहरुमा प्रस्ताव गररएका प्रदेश प्रहरी इकाई भवन 
र्नमािण कायिलाई र्नरन्त्तरता दददैँ यो वर्ि नवलपरासीको िेलटार, 
रुपन्त्देहीको हार्टिनगाई, कर्पलवस्तकुो पकडी, िददियाको जयनगर र 
भरुीगाूँउ, िाूँकेको िनौली, पाल्पाको िल्िेङगिी, प्यूठानको मरन्त्ठा, 
रोल्पाको नवुागाूँउ र रुकुमपूविको काूँक्रमीमा भवन र्नमिणका लार्ग रकम 
वण्डा गरी रुकुमपूविको काक्री िाहेक अन्त्य सवैको िहवुर्ीय आयोजना 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

स्वीकृत गराई ठेक्का आव्हान गररएको । 

 

 

 

102 

प्रदेश प्रहरी अस्पतालको 
स्तरोन्नती 

प्रहरी अस्पतालको अपरेशन र्थयटर र्नमािणको लार्ग िहवुर्ीय आयोजना 
स्वीकृत गरर ठेक्का आव्हान गररएको । 

प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्द्रको 
स्तरोन्नती 

तार्लम केन्त्द्रको कबपाउण्ड वाल र र्डउटी कक्ष र्नमािण सबपन्न गररनकुा 
साथै प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्द्र प्रम्शक्षाथी व्यारेक र्नमािणका लार्ग 
िहवुर्ीय आयोजना स्वीकृत गरी ठेक्का आव्हान गररएको । 

 

103 प्रदेश प्रहरीको क्षमता अर्भवरृ्द्ध 
प्रहरी कायािलयको कायिसबपादन उच्र् िनाउनका लार्ग 16 वटा 
बे्रथलाईजर मेम्शन र 16 वटा मोटरसाईकल खररद गररएको । 

 

 

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

दाङको भालवुाङ देम्ख लमर्हसबम र्भ.एम.एस. प्रर्वर्िमा आिाररत 
र्स.र्स.र्ट.र्भ. जडान कायि सबपन्न गररएको तथा रुपन्त्देहीको सैनामैना 
देम्ख सालझण्डी सबम र्भ.एम.एस. प्रर्वर्िमा आिाररत र्स.र्स.र्ट.र्भ. 
जडान कायि भैरहेको । 

 

105 लागूपदाथि र्वरुद्ध 
जनरे्तनामलुक कायिक्रम 

पाल्पाको तानसेन िहमुखुी क्याबपस, गलु्मीको रुङ्खा मा.र्व. र 
रुकुमपूविको रुम्क्मणी मा.र्व.मा आिारभतु रुपमा जनरे्तनामूलक 
कायिक्रम सबपन्न गररएको । 

 

106 कारागार सिुार 
कर्पलवस्त,ु िददिया, रोल्पा, गलु्मी र पाल्पा म्जल्लामा कारागारको 
आवश्यक भौर्तक सिुार कायि सबपन्न गररएको । 

 

107 
आत्महत्या न्त्यूर्नकरण 
कायिक्रम 

तनाव तथा िन्त्ि व्यवस्थापन गरी आत्महत्या न्त्यूर्नकरणका लार्ग 
कायिक्रम सञ्चालन गररएको । 

 

108 
र्वपद् जोम्खम क्षेरको पर्हर्ान  

हेर्लप्याड र्नमािण 
पाल्पाको झ्याल्टुङ्ग, गलु्मीको छल्लीिगर, अघािखाूँर्ीको भरु्मकास्थान, 

रोल्पाको राङ्सी र रुकुमपूविको पथुा उत्तरगंगामा हेर्लप्याड र्नमािण 
गररएको । 

 

 

109 

िन्त्िका क्रममा घाईते भएका 
व्यम्क्तहरुको उपर्ार 

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

जनआन्त्दोलन र जनयदु्धका 
घाईते र पूवि लडाकुहरुको 
स्वास्थ िीमा 

 

 

 

 

संर्ार माध्यम, परकार एवं 
संर्ारकमीको क्षमता अर्भवरृ्द्ध 

िाूँकेको नेपालगंज, िददियाको गलुररया, रुपन्त्देहीको िटुवल र दाङ्गको 
भालवुाङ्गमा ४/४ ददने 3 वटा तार्लम कायिक्रम सञ्चालन गररएको ।  

संर्ार माध्यमसूँग सहकायि 78 वटा एर्.एम. रेर्डयोहरु, 12 वटा टेर्लर्भजन तथा २८ वटा 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

115 छापा सञ्चार माध्यमहरुिाट प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न गर्तर्वर्िहरु 
समेर्टएका कायिक्रमहरु प्रशारण गररएको । 

 

 

8.9 िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण 

ि.व.को 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

 

 

271 प्रदेश प्रहरीको संस्थागत 
सदुृिीकरण 

अम्घल्लो आर्थिक वर्िमा प्रस्ताव गररएका प्रदेश प्रहरी इकाई भवन र्नमािण 
कायिलाई र्नरन्त्तरता दददैँ यो वर्ि १० वटा नया प्रहरी ईकाई भवन 
र्नमािणका लार्ग िजेट वण्डा गरी ९ वटा प्रहरी ईकाइहरु र्नमािणको लार्ग 
िहवुर्ीय आयोजना स्वीकृत गररएको । आवश्यकता अनसुार र्वर्भन्न 
प्रदेशस्तरका प्रहरी कायािलयहरु, म्जल्ला प्रहरी कायािलयहरु तथा इलाका 
स्तरका प्रहरी कायािलयहरुको ममित सिुार गररएको । 

 

272 
सरुक्षा संवेदनशील क्षेरमा 
र्स.र्स.र्ट.र्भ जडान 

दाङ्गको भालवुाङ्ग देम्ख लमहीसबम र्भ.एम.एस. प्रर्वर्िमा आिाररत 
र्स.र्स.र्ट.र्भ. प्रणालीको कायि सबपन्न गररएको तथा रुपन्त्देहीको सैनामैना 
देम्ख सालझण्डी सबम उक्त प्रणाली जडानको कायि भैरहेको  

 

273 
लागूपदाथि र्वरुद्ध 
जनरे्तनामलुक कायिक्रम 

पाल्पा, गलु्मी र रुकुमपवुिमा 11 र 12 मा अध्ययनरत र्वद्यार्थिको लार्ग 
जनरे्तनामूलक कायिक्रम सबपन्न गररएको ।  

 

 

274 

िन्त्िका क्रममा घाईते भएका 
व्यम्क्तहरुको उपर्ार 

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

कारागार सिुार 

दाङ्गमा मर्हला कारागार र्नमािणको कायि अम्घ ििाईएको तथा कर्पलवस्त ु
िददिया, रोल्पा, पाल्पा र गलु्मीमा कारागारमा आवश्यक भौर्तक सिुारका 
कायिहरु सबपन्न गररएको । 

 

277 
र्वपद् जोम्खम क्षेरको पर्हर्ान 
र र्वपद् प्रर्तकायि तार्लम 

पाल्पाको रैनादेवी छहरा, गलु्मीको मदाने, अघािखाूँर्ीको म्शतगंगा, रुकुम 
पूविको र्सस्ने, प्यूठानको म्झमरुक र िददियाको गेरुवामा 26/26 जनाका 
लार्ग र्वपद् प्रर्तकायि तार्लम प्रदान गररएको ।  

 

278 हेर्लप्याड र्नमािण 
पाल्पाको झ्याल्टुङ्ग, गलु्मीको छल्लीिगर, अघािखाूँर्ीको भरु्मकास्थान, 

रोल्पाको राङ्सी र रुकुमपूविको पथुा उत्तरगंगामा हेर्लप्याड र्नमािण 
गररएको । 

(स्रोतः................) 
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8.10 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

                                                                    (रु. हजारमा) 

  

8.11 िेरुज ुर्र्छ्यौटको र्ववरण 

                                                                        (रु. हजारमा) 

क्र.स. िेरुजकुो प्रकृर्त िेरुज ुरकम 

आ.व.२०७८/०७९ 
सबममा र्र्छ्यौट भएको 

रकम 

र्र्छ्यौट 
प्रर्तशत 

र्र्छ्यौट हनु िाूँकी 
भएको रकम 

1 र्नयर्मत गनुिपने 62,62,614 34,09,115 54.44 
 

2853499 

2 असलुी 9,32,236 3,19,407 34.26 612829 

3 पेश्की - - - - 

जबमा 71,94,850 37,28,522 51.82 3466328 

  

8.12 आर्थिक वर्ि २०७8/७9 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त  

                  (रु.हजारमा)    

 
 
 

क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान - - 

2 नेपाल सरकार सशति अनदुान - - 

3 नेपाल सरकार समपूरक अनदुान - - 

4 नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान - - 

5 प्रदेश सरकार (राजश्व वाूँडर्ाूँड समेत) 687783 359914 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट खर्ि खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 284633 145783 50.90 

पुूँजीगत 401350 214132 53.35 

जबमा 687783 359914 52.33 
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8.13 आ.व. २०७8/७9 स्वीकृत वार्र्िक कायक्रि मको प्रगर्त र्ववरण     
           (रु. हजारमा) 

क्र.सं. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 

पररणाम िजेट पररणाम पररणाम % िजेट िजेट % 

1 परकाररता र्वकास कायिक्रम  2 2000  3 100 1950 98  

2 समावेशी परकाररता र्वकास कायिक्रम  2 2000 3 100 1900 95  

3 र्वपद्को उच्र् जोम्खममा रहेका स्थानीय 
तहलाई र्वपद् प्रर्तकायि तार्लम संर्ालन  

1 4000 1 75 
1920 

48  

4  र्वपद् पूवितयारी सबिन्त्िी गोष्ठी  2 600 1 50 180 30  

5  
प्रदेशका र्वर्भन्न कायिक्रमहरुको लाईभ 
प्रशारण  

1 1500  1 ८0  975 65  

6  परकारहरुको दघुिटना िीमा  1 1000  1 100  970 97  

7  
आन्त्तररक पयिटन र्वकासमा संर्ार क्षेरको 
भरू्मका सबिन्त्िी कायिक्रम  

1 500  1 100  
495 

99  

8  सञ्चारकमी सबमान कायिक्रम  1 500  1 100  450 90  

9  
समदृ्ध लमु्बिनी प्रदेश सबिन्त्िी टेर्लर्भजन 
कायिक्रम  

1 5000  1 100  
5000 

100  

10  
प्रदेश सरकारका गर्तर्वर्ि सबिन्त्िमा 
अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम  

4 1000  3 80  
770 

77  

11  
ममु्स्लम तथा कुमाल जार्तको ितृ्तम्र्र 
र्नमािण  

2 4000  2 100  
4000 

100  

12  
एर्.एम.रेर्डयो कायिक्रम उत्पादन सहकायि 
अनदुान  

1 500  1 100  
240 

48  

13  
एर्.एम.रेर्डयो कायिक्रम प्रशारण सहकायि 
अनदुान  

1 10000  1 100  
9700 

97  

14  
प्रदेशमा सूर्ीकृत र आवद्ध टेर्लर्भजन 
कायिक्रम संर्ालन सहकायि अनदुान  

1 5000  1 100  
4850 

97  

15  
प्रदेशमा सूर्ीकृत र आवद्ध छापा तथा 
अनलाईन संर्ार माध्यमसूँग सहकायि अनदुान 

1 5000  1 50  
2450 

49  

16  
सशुासन र र्वकास सबिन्त्िी खोजमूलक 
आलेख लेखन र व्यवस्थापन कायिक्रम  

1 2000  1 0  
 

0  

17  

सामदुार्यक रेर्डयो प्रशारक संघ (अकोराि) 
र ब्रोकाम्स्टङ एशोर्सयसन अर् नेपाल (वान) 
लाई उपकरण खररद अनदुान  

1 1000   0  

 

0  

18  रेर्डयो मालश्री रोल्पा टावर भवन र्नमािण  1 1000  1 100  1000 100  

19  
रेर्डयो जलजलाको भवनको तला थप 
कायिक्रम, रोल्पा  

1 3500  1 60  
2100 

60  
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क्र.सं. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 

पररणाम िजेट पररणाम पररणाम % िजेट िजेट % 

20  प्रदेश परकार महासंघ भवन र्नमािण अनदुान  1 5000  1 40  1600 32  

21  
मगर र्थएटर रोल्पा र थारु र्थएटर दाङ्गको 
संरर्ना र्नमािण  

1 4000  1 100  
3840 

96  

22  

परकार महासंघ कर्पलवस्त,ु पाल्पा, 
अघािखाूँर्ी र रुपन्त्देही कायािलय ममित सिुार 
अनदुान  

1 2000  1 100  

1960 

98  

23  
कारागार कायािलयहरुको पररसरमा संरर्ना 
र्नमािण  

1 6000  5 100  
5400 

90  

24  
र्वपद् व्यवस्थापन भण्डारण केन्त्द्र म्जतगिी 
कबपाउण्ड वाल र्नमािण  

1 2000   0  
 

0  

25  
मर्हला मारले संर्ालन गरेको एर्.एम. 
रेर्डयोलाई उपकरण खररद अनदुान  

1 500  1 100  
500 

100  

26  
र्वपद् व्यवस्थापन सामग्री खररद (दार्यत्व 
समेत)  

1 12700  1 30  
3683 

29  

27  

कोर्भड-19 भाईरस रोकथाम तथा अन्त्य 
प्रकोपजन्त्य/महामारी र्नयन्त्रणका लार्ग 
सरुक्षा पररर्ालन खर्ि  

1 7500  12 100  

 

3450 46  

28  

म्जल्ला स्तरीय सूरक्षा व्यवस्थापन तथा 
अपराि र्नयन्त्रण सबिन्त्िी अन्त्तरर्क्रया तथा 
छलर्ल गोष्ठी  

12 1500  6 50  

 

600 40  

29  िन्त्ि प्रभार्वत स्वरोजगार कायिक्रम  1 5000  4 100  4450 89  

30  
लागू और्ि दवु्यिसनी न्त्यूनीकरणका लार्ग 
सरे्तना कायिक्रम  

7 1000  3 40  
350 

35  

31  
कारागारका कैदी िन्त्दीको सकारात्मक सोंर् 
र्वकास कायिक्रम  

6 1200  6 100  
936 

78  

32  
कैददिन्त्दी आमाहरुसूँग रहेका िालिार्लकाको 
शैम्क्षक र्वकास कायिक्रम  

1 500  1 100  
250 

50  

33  
प्रादेम्शक ट्रार्र्क रे्तना प्रवद्धिन सबिन्त्िी 
जनरे्तनामूलक कायिक्रम  

8 2000  6 75  
1200 

60  

34  
सशस्त्र िन्त्िका क्रममा घाईते तथा अपाङ्ग 
भएकाहरुको उपर्ार  

1 5000  83 100  
3750 

75  

35  
र्भ.एम.एस.प्रर्वर्िमा आिाररत र्स.र्स.र्ट.र्भ. 
जडान (लमही देखी भालवुाङ्ग, दाङ्ग) दार्यत्व  

1 15000  1 100  
14250 

95  

36  
सैनामैना देखी सालझण्डी सबम 
र्भ.एम.एस.प्रर्वर्िमा आिाररत र्स.र्स.र्ट.र्भ. 

1 15000   50  
 

150 
१  
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क्र.सं. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 

पररणाम िजेट पररणाम पररणाम % िजेट िजेट % 

जडान  

37  साविजर्नक स्थलमा र्फ्र वाईर्ाई कायिक्रम  1 1000   0   0  

38  मोटरसाईकल खररद  1 5000  16 100  4550 91  

39  

लमु्बिनी प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्द्रको 
कायािलय िटुवलको मेन गेट तथा र्डउटी 
कक्ष र्नमािण  

1 6650  1 100  

 

5985 90  

40  
लमु्बिनी प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्द्र पररसरमा 
र्स.र्स.र्ट.र्भ जडान  

1 1000  1 100  
1000 

100  

41  ट्रार्र्क उपकरण(बे्रथलाईजर) खररद  1 2000  1 100  1980 99  

42  
लमु्बिनी प्रदेश ट्रार्र्क प्रहरी कायािलय ममित 
सिुार  

1 1000  1 100  
960 

96  

43  
लमु्बिनी प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण कोहलपरु 
िाूँकेको कबपाउण्ड घेरािार  

1 1000  1 100  
890 

89  

44  
दंगा र्नयन्त्रण प्रहरी गण सनुवल 
नवलपरासीमा तटिन्त्िन  

1 1000  1 100  
990 

99  

45  ट्रार्र्क प्रहरी सरुक्षा रे्कजाूँर् पोि र्नमािण  1 4000  1 100  3920 98  

46  
इ.प्र.का. िटुवल पररसरमा कबपाउण्ड वाल 
र्नमािण  

1 1000  1 100  
960 

96  

47  प्रहरी र्ौकी रुद्रपरु भवन ममित  1 1000  1 100  1000 100  

48  
ईलाका प्रहरी कायािलय िदिघाटको 
कबपाउण्ड वाल र्नमािण  

1 2500  1 100  
2475 

99  

49  ईलाका प्रहरी सेमरी र िदिघाट भवन ममित  1 1000  1 100  990 99  

50  
प्रहरी र्ौकी प्रभास पाल्पाको कबपाउण्ड वाल 
र्नमािण  

1 2000  1 100  
1980 

99  

51  
ईलाका प्रहरी कायािलय ररडी, गलु्मीको वाल 
र्नमािण  

1 2500  1 100  
2450 

98  

52  
ईलाका प्रहरी कायािलय र्न्त्द्रकोट गलु्मीको 
पेररर्मटर वाल र्नमािण  

1 2000  1 100  
2000 

100  

53  हेर्लप्याड र्नमािण  5 5000  1 100  4800 96  

54  ट्रार्र्क उपकरण खररद, िाूँके  1 1000  1 100  1000 100  

55  
म्जल्ला प्रहरी कायािलय पररसरमा कबपाउण्ड 
वाल र्नमािण  

1 3000  1 100  
2400 

80  

56  
ईलाका प्रहरी कायािलय मैनापोखर िददियामा 
िहउुद्देश्यीय हल र्नमािण  

1 2000  1 100  
2000 

100  

57  म्जल्ला प्रहरी कायािलय प्यठुानमा शौर्ालय र 1 1000  1 100  1000 100  
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क्र.सं. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 
वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 

पररणाम िजेट पररणाम पररणाम % िजेट िजेट % 

स्नान गहृ र्नमािण  

58  
म्जल्ला प्रहरी कायािलय रोल्पाको मर्हला सेल 
र प्र.र्ौ. कोटगाूँउको वाल र्नमािण  

1 3000  1 100  
3000 

100  

59  
म्जल्ला प्रहरी कायािलय रोल्पाको मलु गेट 
तथा प्रर्तक्षालय र्नमािण  

1 1300  1 100  
1274 

98  

60  
प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण कोटगाूँउ र 
खङु्ग्री रोल्पा 

1 31500  1 80  
17955 

57  

61  
प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण परुनिारा, 
दाङ  

1 15000  1 50  
7500 

50  

62  
प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण भगवानपरु, 
िाूँके  

1 20000  1 95  
15750 

78  

63  
प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण गणेशपरु, 
कर्पलवस्त ु 

1 20000  1 100  
18000 

90  

64  
प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण र्पपलडाूँडा, 
पाल्पा  

1 20000  1 75  
12000 

60  

65  
प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण शाम्न्त्तपरु, 
गलु्मी  

1 6000  1 100  
6000 

100  

66  
प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण िारापानी, 
अघािखाूँर्ी  

1 8100  1 100  
6399 

79  

67  
प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण िटुवल, 
रुपन्त्देही  

1 20000  1 90  
19200 

96  

68  
प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण जाङ, रुकुम 
पूवि  

1 15000  1 90  

7500 

50  

69  
प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण र्जुाठाूँटी, 
प्यूठान  

1 17600  1 90  
10200 

58  

70  प्रदेश प्रहरी ईकाई भवन र्नमािण  1 75000   0  
 0  

71  
लमु्बिनी प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्द्र प्रम्शक्षाथी 
ब्यारेक र्नमािण  

1 10000   0  

 

0  

72  
मध्यपम्िम क्षेरीय प्रहरी अस्पताल िाूँकेको 
अपरेशन र्थएटर र्नमािण  

1 10000   0  

 

0  

73  
लमु्बिनी प्रदेश प्रहरी कायािलय दाङ्गको 
शौर्ालय र्नमािण  

1 2000  1 100  
1900 

95  
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8.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को राजस्व संकलनको र्ववरण                

                                                                         (रु. हजारमा) 
क्र.सं. शीर्िक प्राप्त रकम कैर्र्यत 

1 अन्त्य प्रशासर्नक सेवा शलु्क 82000/-  

2 प्रशासर्नक दण्ड, जररवाना र जर्त 143887/-  

3 िेरुज ु 68759/-  

 जबमा 294646/-  

 

8.15 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई (यदद भए) 
 मन्त्रालय मातहत प्रादेम्शक इकाई तथा कायािलयहरू नहुूँदा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा कदठनाई 

भएको 
 कायिक्रम संशोिन तथा िजेट अम्ख्तयारी ददने वतिमान प्राविान/प्रर्क्रया लामो रहेको  

 प्रहरीको समायोजन भई प्रदेश मातहतमा नआएकोले िजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा समस्या  

देम्खएको  

 िहवुर्ीय आयोजना स्वीकृतीमा र्िलाई  

 नीर्त र्नमािण र कायिसञ्चलनमा संलग्न रहने जनशम्क्तको अभाव 

 संघीय इकाइलाई अम्ख्तयारी ददने प्रर्क्रया घमुाउरो भएको हुूँदा अम्ख्तयारी र्िला प्रदान हनुे जसले 
गदाि कायिक्रम कायािन्त्वयनमा समस्या परेको   

8.16 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम (प्रस्तार्वत) 
 प्रदेश मार्मला सूर्ना केन्त्द्रमा जनशम्क्त व्यवस्थाका लार्ग मन्त्रालयस्तरीय O&M सर्मर्तको 

िैठकिाट र्सर्ाररस गरी पठाईएको  

 अन्त्य समस्या समािानका लार्ग प्रदेश स्तरीय र्वकास समािान सर्मर्तको िैठकमा समस्या प्रस्ततु 
गने गररएको  

8.17 आगामी कायिददशा 
प्रदेश र्भर शाम्न्त्त सरुक्षा सवु्यवस्था कायम गने, र्वपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी िनाई र्वपद् िाट 
प्रभार्वतहरुलाई यथासमयमै थप राहत उपलब्ि गराउने, कानून तजुिमा गनुिका साथै आम सञ्चार 
माध्यमहरुिाट जनउत्तरदायी रूपमा सूर्ना सबप्ररे्ण गराई प्रदेश सरकारले सबपादन गरेका कायिहरु र 
गनुिपने कायिहरुका सबिन्त्िमा जनतालाई ससूुम्र्त गराउदै प्रदेश र्भर सशुासन कायम गने सन्त्दभिमा 

(स्रोतः..................) 
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आन्त्तररक मार्मला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयका कायिक्रमहरु र्नदेम्शत छन ्। उल्लेम्खत कायिहरु 
सबपादन गदाि जनतामा सशुासनको अनभुरू्त हनु े कुरामा मन्त्रालय र्वश्वस्त रहूँदै र्वगतका 
कायिक्रमहरुको सर्मक्षाका आिारमा भार्व कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयन कायाियोजना तयार गरीएको छ 
। समग्रमा प्रदेश र्भर सशुासन कायम गनि यस मन्त्रालयका कायिक्रमहरु मार पयािप्त नहनुे कुरालाई 
मध्यनजर गरी समय समयमा प्रदेश र्वकास समस्या समािान सर्मर्तको िैठकमा मन्त्रालयको तर्ि िाट 
र्वर्भन्न र्वर्यिस्त ु उठान गदै आइएको छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको कायि सबपन्न नभएसबम 
प्रदेशर्भरको शाम्न्त्त सरुक्षा व्यवस्थापनमा जर्टलता रहने हुूँदा समग्र सशुासनका लार्ग संघीय 
सरकारिाट प्रहरी समायोजनलाई र्नणियमा परु् याउनपुने आवश्यकता रहेको देम्खन्त्छ । 

8.18 र्नष्कर्ि 
 प्रदेश सरकार स्थापनाको कररि 5 वर्ि परुा भैसकेको अवस्थामा जनता साम ुप्रदेश सरकार देम्खने र 

अनभुतू गने वातावरणको र्नमािणमा आन्त्तररक मार्मला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयको भरू्मका तलुना 
गनि योग्य िनेको छ । प्रदेशको समग्र शाम्न्त्त सरुक्षा र अमनरै्न कायम गदै र्वकासका अवसरहरु 
र्सजिना गनि मन्त्रालय तदारुकताका साथ लार्गरहेको छ । 

 

8.19 केही तम्स्िरहरु 
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पररच्छेद-९ 
स्वास्थय मन्त्रालय 

 

९.1 पषृ्ठभरू्म 

नेपालको संर्विानमा र्नःशलु्क आिारभतू तथा आकम्स्मक स्वास्थय सेवालाई मौर्लक हकको रुपमा स्थार्पत 
गरेको छ । संघीयताको कायािन्त्वयन संगै प्रदेशको मातहतका स्वास्थय क्षेरका संरर्ना तथा सेवा प्रणालीले 
पर्न गणुस्तरीय तथा सलुभ स्वास्थय सेवाको प्रदान गनिका लार्ग उम्र्त रणनीर्तहरु तय गरी कायािन्त्वयनमा 
रहेको छ । गणुस्तरीय स्वास्थय सेवामा सविव्यापी पहुूँर् परु् याउन ुप्रदेशको समेत दार्यत्व रहेको छ। जस 
अनरुूप प्रदेशिासीहरुमा सरल, गणुस्तरीय तथा सलुभ स्वास्थय सेवा सरु्नम्ित गनि प्रदेश स्वास्थय नीर्त, 
२०७६ तयार गररएको छ । संर्विान िमोम्जम र्वर्भन्न तहले सबपादन गने कायिहरुको अर्िकार सूर्ी, संघीय 
नीर्त तथा कायिक्रमहरु, ददगो र्वकास लक्ष्य, नेपालले र्वर्भन्न समयमा गरेका अन्त्तरािर्िय प्रर्तवद्धताहरु एवम ्
प्रदेशमा स्वास्थय के्षर र्भरका समस्या तथा र्नुौतीहरु, प्रदेश नीर्त, प्रदेशमा उपलब्ि सािन र स्रोत, तथय तथा 
प्रमाणहरुलाई समेत र्वश् लेर्ण गरी प्रदेशको स्वास्थय क्षरेमा प्राथर्मकता तय गररएको छ । 

संघीयता कायािन्त्वयनसूँगै २०७४ सालमा स्थापना भएको प्रदेश सरकारको संगठन संरर्ना िमोम्जम स्वास्थय, 

म्शक्षा, समाजकल्याण, मर्हला िालिार्लका तथा जेष्ठ नागरीक, श्रम तथा रोजगार, भार्ा, कला, संस्कृर्त, यवुा तथा 
खेलकुद र सरसर्ाई जस्ता क्षेरहरुमा काम गनिको लार्ग सामाम्जक र्वकास मन्त्रालयको गठन भएकोमा 
२०७८ साल िैशाख ६ गते संशोर्ित कायि र्वभाजन र्नयमावली अनसुार सार्वकको सामाम्जक र्वकास 
मन्त्रालयिाट प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द्) को र्नणियानसुार मन्त्रालयको नाम स्वास्थय, जनसङ्ख्या तथा 
पररवार कल्याण मन्त्रालय कायम भएकोमा २०७९ साउन १ गते प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द्) को 
र्नणियानसुार मन्त्रालयको नाम स्वास्थय मन्त्रालय रहेको छ । 

9.2 दीघिकालीन सोर् 

गणुस्तरीय स्वास्थय सेवामा सिै जनताको पहुूँर्मार्ि त स्वस्थय र सिल नागररकको र्वकास । 

9.3 ध्येय 

प्रदेशिार्सको स्वास्थय रहन पाउने मौर्लक हकको सरु्नम्ितता गने । 

9.४ लक्ष्य 

सिै नागररकहरुलाई गणुस्तररय स्वास्थय सेवाहरु सविसलुभ रुपमा उपलब्ि गराउने । 
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9.५ उद्दशे्य 

 आिारभतू स्वास्थय सेवामा समतामूलक पहूूँर् सरु्नम्ित गराउन।ु 

 गणुस्तरीय प्रवद्धिनात्मक, र्नरोिात्मक एवं उपर्ारात्मक सेवामा जनताको सहज पहूूँर्  िनाउन।ु 

 स्वस्थ जीवन शैली प्रिद्धिन, व्यवहार पररवतिन र जनस्वास्थयमा प्रर्तकुल असर गने कारक 
तत्वहरुलाई र्नरुत्सार्हत गनिका लार्ग अनकुुल वातावरण सजृना गनुि। 

 र्वशेर्ज्ञ सेवा सर्हतको स्वास्थय सेवामा सिैको पहुूँर् परु् याउन।ु 

 आपतकालीन र र्वपद्को अवस्थामा स्वास्थय सेवा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा अर्वम्च्छन्न उपलव्ि गनुि। 

 स्वास्थय सेवा व्यवस्थापनमा अन्त्तर सरकारी, सामदुार्यक तथा िहपुक्षीय समन्त्वय, साझेदारी र 
सहकायि गने साथै आवश्यकता अनरुुप र्नजी र गैरसरकारी के्षरसूँग समेत सहकायि गनुि।  

 प्रदेशवासीको स्वास्थयोपर्ारमा हनुे खर्िलाई कम गदै स्वास्थय सेवालाई सलुभ िनाउन।ु   

9.६ रणनीर्त 

 प्रदेशर्भरका सिै तहका स्वास्थय संस्थािाट र्नःशलु्क आिारभतू र आकम्स्मक स्वास्थय सेवा प्रदान 
गररएको सरु्नम्श् र्त गने। 

 गणुस्तरीय र्वशेर्ज्ञ तथा र्वम्शर्िकृत स्वास्थय सेवालाई सदुृिीकरण गदै समतामूलक पहुूँर् वरृ्द्ध गरी 
सामाम्जक, आर्थिक, भौगोर्लक, लैंर्गक, िार्मिक र सांस्कृर्तक र्हसािले पछार्ड परेका समदुायको 
गणुस्तरीय स्वास्थय सेवामा पहुूँर् र उपयोग वृर्द्ध गने। 

 गणुस्तरीय स्वास्थय सेवा प्रवाहको लार्ग आवश्यक जनशम्क्त व्यवस्थापन, पूवाििार र्वकास, और्र्ि, 

और्र्िजन्त्य सामग्री, औजार, उपकरण तथा र्नदानात्मक सेवाको व्यवस्था गने। 

 न्त्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा रार्िय म्र्र्कत्सा मापदण्डका आिारमा प्रादेम्शक मापदण्ड तयार गरी 
स्वास्थय संस्थाहरुिाट गणुस्तरीय रुपमा स्वास्थय सेवा प्रवाह गने। 

 आयवेुद तथा प्रदेशमा प्रर्र्लत अन्त्य परबपरागत, प्राकृर्तक म्र्र्कत्सा, योग लगायत वैकम्ल्पक म्र्र्कत्सा 
पद्धर्तहरुको आिारभतू, र्वशरे्ज्ञ तथा र्वम्शर्िकृत स्वास्थय सेवा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ि गने। 

 स्वास्थयवद्धिक खाद्य पदाथिको उत्पादन, उपलब्िता र उपभोग ििाई पोर्ण म्स्थर्तमा सिुार गने । 

 जीवनपथमा आिाररत स्वास्थय  सेवा प्रवाह गने अविारणा अनरुुप र्कशोर र्कशोरी तथा मर्हलाको 
सरुम्क्षत माततृ्व तथा प्रजनन स्वास्थय अर्िकार सरु्नम्श् र्त गने र र्वशरे्गरी जेष्ठ नागरीक असहाय 
अपाङ्गहरुलाई  घरघरमै स्वास्थय सेवा पयुािउन।े 

 नसने रोगहरुको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लार्ग प्रवद्धिनात्मक, प्रर्तकारात्मक, उपर्ारात्मक, 
पनुिस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्वास्थय सेवा प्रवाह गने। 
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 स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्धिनका लार्ग स्वस्थ सकारात्मक व्यवहार पररवतिन, स्वास्थय म्शक्षा र सूर्ना 
प्रवाह गदै अनकुुल वातावरण सरु्नम्श् र्त गने। 

 िढ्दो शहरीकरणिाट उत्पन्न हनुे स्वास्थय समस्याहरुको व्यवस्थापनको लार्ग शहरी स्वास्थय प्रवद्धिन 
योजना तजुिमा गरी कायािन्त्वयन गने।  

 र्वपद वा प्रकोपको समयमा पनि सक्ने सबभार्वत स्वास्थय असरहरु तथा महामारी न्त्यूनीकरण एवम ्
प्रर्तकायिको लार्ग वहपुक्षीय सहकायि गने।  

  वातावरणिाट स्वास्थयमा पने प्रर्तकुल असरहरु न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गने। 

 र्वर्भन्त् न कायिस्थलहरुमा काम गने कामदारहरुको पेशागत स्वास्थय सरुक्षा सरु्नम्श् र्त गने। 

9.७ कायिक्षरे 

अस्पताल सदुृिीकरण र एर्ककृत स्वास्थय तथा सरसर्ाई गरर मखु्य दईु के्षरहरु समेट्ने यस मन्त्रालयका 
र्नबन र्लम्खत र्वस्ततृ कायिके्षरहरु रहेका  छन ् 

 स्वास्थय सेवा तथा पोर्ण सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र 
र्नयमन । 

 प्रदेशस्तरमा आवश्यक पने प्रविद्धनात्मक, प्रर्तकारात्मक, उपर्ारात्मक तथा पनुिस्थापनात्मक स्वास्थय 
सेवाको व्यवस्थापन । 

 स्वास्थय सेवा सबिन्त्िी प्रदेशस्तरीय प्राम्ज्ञक, व्यवसार्यक र पेसागत संघ संस्थाको दताि, सञ्चालन 
अनमुर्त र र्नयमन। 

 प्रदेशस्तरीय स्वास्थय सेवाको गणुस्तर र्निािरण, अनगुमन र र्नयमन । 

 रार्िय मापदण्ड िमोम्जम और्िीजन्त्य तथा स्वास्थय प्रर्वर्ि सबिन्त्िी सामग्रीको उत्पादन तथा संर्य, 

अर्िकतम खदु्रा मूल्य र्निािरण, अम्न्त्तम र्िसजिन, गणुस्तर तथा मापदण्ड र्निािरण र त्यस्ता सामग्री 
उत्पादन गने उद्योगको दताि, सञ्चालन, अनमुर्त र र्नयमन। 

 रार्िय मापदण्ड अनरुुप अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, र्नदान केन्त्द्र, उपर्ार केन्त्द्र र अन्त्य स्वास्थय संस्था तथा 
प्रयोगशालाको दताि, सञ्चालन, अनमुर्त र र्नयमन । 

 रार्िय मापदण्ड िमोम्जम स्वास्थय िीमा लगायतका सामाम्जक स्वास्थय सरुक्षा कायिक्रमको 
व्यवस्थापन तथा र्नयमन। 

 प्रदेशस्तरीय स्वास्थय क्षेरको मानवस्रोत र्वकास र व्यवस्थापन । 

 और्िी र्नगरानी (Pharmacovigilance), और्र्िको उम्र्त प्रयोग र सकु्ष्म प्रर्तजैर्वक प्रर्तरोि 
(Antimicrobial Resistance) न्त्यूनीकरण । 

 खोप र पररवार र्नयोजन । 
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 संवेदनशील और्िी तथा अन्त्य स्वास्थय सामग्री खररद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन । 

 प्रदेशस्तरमा स्वास्थय सेवा सबिन्त्िी अध्ययन तथा अनसुन्त्िान तथा सूर्ना प्रणाली, स्वास्थय लेखा 
पद्धर्तको संस्थागत व्यवस्थापन,  सूर्ना प्रवाह। 

 प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थय र्नगरानी व्यवस्थापन। 

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

 स्वास्थय क्षेरमा आपत्कालीन अवस्था,  र्वपद् र महामारी व्यवस्थापन,आकम्स्मक स्वास्थय  सेवा प्रवाह, 
आपतकालीन अवस्थाका लार्ग और्िी तथा और्िीजन्त्य सामग्रीको प्रादेम्शक िर्र स्टक 
व्यवस्थापन। 

 सरूवा तथा नसने रोग र्नयन्त्रण तथा रोकथाम। 

 रार्िय मापदण्ड अनरुुप स्वास्थय सेवा सबिन्त्िी भौर्तक पूवाििार र्वकास तथा व्यवस्थापन । 

 स्वास्थयजन्त्य र्ोहोर व्यवस्थापन सबिन्त्िी मापदण्ड र्निािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

 आयवेुददक, यनुानी, आबर्ी, होर्मयोप्यार्थक, प्राकृर्तक म्र्र्कत्सा लगायतका अन्त्य प्रर्र्लत परबपरागत 
स्वास्थय उपर्ार सेवा सबिन्त्िी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड र्निािरण, कायािन्त्वयन, अनगुमन र र्नयमन । 

 जनसंख्या, िसाइूँ सराइ र पररवार र्नयोजन सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून तथा योजना तजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन तथा अनसुन्त्िान, सूर्ना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन क्षमता 
अर्भवृर्द्ध र रार्िय संस्थाहरुसूँगको सबपकि  र समन्त्वय। 

9.८ संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द्) र्मर्त २०७८ िैशाख ६ गतेको र्नणियानसुार प्रदेश सरकार कायिर्वभाजन 
र्नयमावली २०७४ खारेज गरी २०७८ जारी गरेको छ । प्रदेश सरकार कायिर्वभाजन र्नयमावली २०७८ 
अनसुार यस प्रदेशमा स्वास्थय के्षर हेने स्वास्थय, जनसङ्ख्या तथा पररवार कल्याण मन्त्रालय नयाूँ स्थापना 
भएको छ।यस मन्त्रालयको संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त संरर्ना अस्थायी स्वीकृत भै कमिर्ारीहरु कायिरत 
छन।् 

9.9 आ.व. २०७८/०७९ असार मसान्त्त सबमको जनशक्ती पदपरु्तिको अवस्था 
तार्लका नं. १ 

र्स.नं. 
नपेाल सरकारिाट 
स्वीकृत दरिन्त्दी 

प्रदेश सरकार स्वीकृत 
अस्थायी दरिन्त्दी 

जबमा स्वीकृत दरिन्त्दी (स्थायी+अस्थायी) 

१ १२३१ २४० १४७१ 
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तार्लकानं.२ आ.व.२०७८/०७९ असार मसान्त्तसबम मातहतका र्नकायहरुको दरिन्त्दी र पदपरु्तिको अवस्थाM 

र्स. 
नं. 

नाम 

दरिन्त्दी पदपूर्ति 

ररक्त 
खदु 
ररक्त 

न.ेस. 
स्वीकृत 
स्थाई 

प्र.स.स्वी
कृत 

अस्थाई 

स्थाई 
कामकाज 
संघिाट 

करार 

छारवृ
र्त 

करार 

१ स्वास्थय मन्त्रालय, रुपन्त्देही ७ ३० ७ ४ ६ १ १९ ३० 

२ स्वास्थय र्नदेशनालय, िटुवल, रुपन्त्देही ३२ ० १६ ० ५ ० ११ १६ 

३ 

प्रदेश जनस्वास्थय प्रयोगशाला, िटुवल, 
रुपन्त्देही 

१४ ० ३ 0 ६ ० ५ ११ 

४ 

प्रदेश स्वास्थय आपरु्ति व्यवस्थापनकेन्त्द्र, 
िटुवल, रुपन्त्देही 

१७ ० ९ 1 ४ ० ३ ८ 

५ स्वास्थय तार्लम केन्त्द्र, िटुवल, रुपन्त्देही १३ ० ६ ० २ ० ५ ६ 

६ 

अघािखाूँर्ी अस्पताल, सम्न्त्िखकि , 
अघािखाूँर्ी 

३२ २८ १३ 2 ३२ १ १३ ४७ 

७ 

कर्पलवस्त ुअस्पताल, तौर्लहवा, 
कर्पलवस्त ु

३३ ३८ १६ 1 ३७ ४ १७ ५५ 

८ गलु्मी अस्पताल, तबघास, गलु्मी ५९ ० १९ 1 १९ ६ २० ४० 

९ पाल्पा अस्पताल, तानसेन, पाल्पा २१ ३९ २१ 0 २३ ३ १६ ३९ 

१० रामपरु अस्पताल, पाल्पा ५९ ० ९ १ ३३ १ १६ ५० 

११ पथृवी र्न्त्द्र अस्पताल, नवलपरासी ५९ ० ११ 0 ३६ १ १२ ४८ 

१२ प्यठुान अस्पताल, र्िजवुार, प्यूठान ५४ ० १८ 2 १७ ८ १७ ३६ 

१३ िददिया अस्पताल, गलुररया, वददिया ५९ ० ३२ 1 १६ ३ १० २७ 

१४ भीम अस्पताल, भैरहवा, रुपन्त्देही ४२ २९ २२ 2 २८ ११ १९ ४९ 

१५ राप्ती प्रादेम्शक अस्पताल, तलु्सीपरु, दाङ ६३ ० ३३ १४ १० १४ ६ ३० 

१६ रुकुम पूवि अस्पताल, रुकुम पूवि ३१ २९ ८ 0 २५ १ २७ ५२ 

१७ रोल्पा अस्पताल, रेउघा, रोल्पा २७ ३३ १८ १ २१ २ २० ४२ 

१८ 

लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पताल, िटुवल, 
रुपन्त्देही 

३४२ ० १५६ २ १२४ २५ ६० १८६ 

१९ 

अघािखाूँर्ी आयवेुद स्वास्थय केन्त्द्र, 
सम्न्त्िखकि , अघािखाूँर्ी 

७ ० ५ 0 १ ० १ २ 

२० 

कर्पलवस्त ुआयवेुद स्वास्थय केन्त्द्र, 
तौर्लहवा, कर्पलवस्त ु

७ ० ५ 0 १ ० १ २ 
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२१ 

गलु्मी आयवेुद स्वास्थय केन्त्द्र, तबघास, 
गलु्मी 

७ ० ३ 0 १ ० ३ ४ 

२२ 

पाल्पा आयवेुद स्वास्थय केन्त्द्र, तानसेन, 
पाल्पा 

७ ० ४ 0 २ ० १ ३ 

२३ 

प्यूठान आयवेुद स्वास्थय केन्त्द्र, खलंगा, 
प्यूठान 

७ ० ५ 0 २ ० ० २ 

२४ 

प्रादेम्शक आयवेुद म्र्र्कत्सालय, र्िजौरी, 
दाङ 

३५ ० १८ 2 ३ १ १२ १७ 

२५ 

िददिया आयवेुद स्वास्थय केन्त्द्र, गलुररया, 
वददिया 

७ ० ५ 0 १ ० २ ३ 

२६ 

िाूँके आयवेुद स्वास्थय केन्त्द्र, नेपालगञ् ज, 
िाूँके 

७ ० ५ 0 १ ० १ २ 

२७ 

राप्ती आयवेुद म्र्र्कत्सालय, तलु्सीपरु, 
दाङ 

६ ० ४ ० १ ० १ २ 

२८ 

रोल्पा आयवेुद स्वास्थय केन्त्द्र, र्लवाङ, 
रोल्पा 

७ ० ५ ० १ ० १ २ 

२९ 

लमु्बिनी आयवेुद म्र्र्कत्सालय, िटुवल, 
रुपन्त्देही 

६ ० ५ ० १ ० ० १ 

३० स्वास्थय कायािलय, अघािखाूँर्ी १२ ० १० ० २ ० ० २ 

३१ स्वास्थय कायािलय, कर्पलवस्त ु १५ ० ११ १ १ ० २ ४ 

३२ स्वास्थय कायािलय, गलु्मी १४ ० ७ ० २ ० ५ ७ 

३३ स्वास्थय कायािलय, दाङ १५ ० १३ ० ० ० २ २ 

३४ स्वास्थय कायािलय, नवलपरासी १२ ० ७ ० १ ० ४ ५ 

३५ स्वास्थय कायािलय, पाल्पा १५ ० १३ ० १ ० १ २ 

३६ स्वास्थय कायािलय, प्यूठान १२ ० ९ ० २ ० १ ३ 

३७ स्वास्थय कायािलय, िददिया १५ ० ११ ० १ ० ३ ४ 

३८ स्वास्थय कायािलय, िाूँके १५ ० १५ ० ० ० ० ० 

३९ स्वास्थय कायािलय, रुकुम पूवि १२ ० ७ ० ३ ० २ ५ 

४० स्वास्थय कायािलय, रुपन्त्देही १५ ० १२ ० १ ० २ ३ 

४१ स्वास्थय कायािलय, रोल्पा १२ ० ६ ० ३ ० ३ ६ 

४२ आयवेुद स्वास्थय केन्त्द्र, रुकुमपूवि ० ७ ० ० ० ० ७ ७ 
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आयवेुद स्वास्थय केन्त्द्र, नवलपरासी 
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नोट; खदु ररक्त कायम गदाि कुल दरिन्त्दीमा स्थाई सङ्ख्या घटाई कायम गररएको तर ररक्त पद सङ्ख्या कायम गदाि कुल 

दरिन्त्दीमा स्थाई र करार सङ्ख्या घटाई कायम गररएको छारवतृी करारको दरिन्त्दीसंग कुनै सरोकार नरहेको हनुाले यो 
सङ्ख्या ररक्त र खदु ररक्तमा जोड घटाउ नगररएको केवल जानकाररका लागी मार प्रस्ततु गररएको । 

९.10 तयार भएका र्नर्त ऐन र्नयमावली गठन आदेश र्नदेम्शका तथा कायिर्वर्िको र्ववरण  

यस मन्त्रालयद्धारा हालसबम तयार गररएका ऐन र्नयमावली तथा कायिर्वर्िको र्ववरण देहाय िमोम्जम रहेको 
छः- 

 प्रदेश स्वास्थय संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नर्त ऐन २०७५ र सोको र्नयमावली, 
२०७७ 

 प्रदेश स्वास्थय नीर्त, २०७७ 

 आईसोलेसन सेन्त्टर स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन  सबिन्त्िी मापदण्ड, २०७७ 

 आयवेुद तथा वैकम्ल्पक म्र्र्कत्साका माध्यामिारा कोरोना भाईरस महामारी रोकथाम तथा र्नयन्त्रण 
सबिन्त्िी र्नदेम्शका, २०७७ 

 प्रदेश स्वास्थय उपर्ार र्वशेर् आर्थिक सरु्विा र्नदेम्शका, २०७८ 

 स्वास्थय सबिन्त्िी कायिक्रम सञ्चालन मागिदशिन, २०७८ 

 स्वास्थय के्षरमा सामदुार्यक संस्थालाई पूूँम्जगत अनदुान र्वतरण र्नदेम्शका, २०७६ 

 र्वपन्न नागररकहरुका लार्ग दम तथा ब्रोङ्काईर्टस रोग उपर्ार आर्थिक सहरु्लयत र्नदेम्शका, २०७६ 

 प्रदेश स्वास्थय तार्लम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायिर्वर्ि, २०७७ 

 ८४ वर्ि उमेर पगेुका ज्येष्ठ नागररकहरुका लार्ग घरमा स्वास्थय सेवा कायिक्रम सबिन्त्िी र्नदेम्शका 
२०७६ र सोको संशोिन, २०७८ 

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

 मनसून प्रर्तकायि योजना ( स्वास्थय क्षेर) 

 मिमेुह तथा उच्र् रक्तर्ापको म्स्क्रर्नङ्ग कायिक्रम सञ्चालन र्नदेम्शका, २०७८ 

 कोर्भड १९ महामारी रोकथाम तथा र्नयन्त्रण सबिन्त्िी प्रर्तकायि योजना, २०७७ 

 प्रदेश र्नःशलु्क रक्तसञ्चार कायिर्वर्ि,२०७८ 

 प्रदेश स्वास्थय उपर्ार र्वशेर् आर्थिक सरु्विा (पर्हलो संशोिन) र्नदेम्शका, २०७८ 

 प्रदेश स्वास्थय साझेदारी कायिक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र्नदेम्शका,२०७८ 

 र्सकल सेल तथ थालेर्सर्मया रोग रोकथाम तथा उपर्ार सबिन्त्िी कायिक्रम सञ्चालन र्नदेम्शका 
२०७८ 

 एम्न्त्टजेन र्वर्ििारा समदुायस्तरमा कोर्भड १९ परीक्षण गने कायिर्विी, २०७८ 
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9.१1 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रगर्तको र्ििमान अवस्था 

७ कोर्भड १९ रोकथाम,र्नयन्त्रण, र्नदान तथा 
उपर्ारको लागी आवश्यक पने औजार 
उपकरण, और्िी र अन्त्य आवश्यक स्वास्थय 
सामार्ग्रको खररदको लार्ग प्रदेश कोर्भड कोर् 
मार्ि त खर्ि गने गरी आवश्यक िजेटको 
व्यावस्था ।  

कायािन्त्वयन भैराखेको 

१० दगुिम तथा पहुूँर् भन्त्दा टािा रहेका स्थानहरुमा 
घरदैलोमा डाक्टर कायिक्रम संर्ालनको लार्ग 
िजेटको व्यावस्था । 

कायािन्त्वयन भैरहेको (दगुिम के्षरमा ३ 
मोिाइल म्शर्वर सञ्चालन भएको) 

११ र्नशलु्क रक्त  संर्ार सेवा कायिर्वर्ि र्नमािण भई सबझौता गने 
र्रणमा रहेको 

१३ लमु्बवर्न प्रादेम्शक अस्पतालमा क्याथ ल्याव 
संर्ालन 

खररद भै जडान तथा सञ्चालन हनुे क्रममा 
रहेको 

११ प्रदेश र्वपन्न नागररक स्वास्थय उपर्ार सहरु्लयत 
कायिक्रम 

प्रदेश स्वास्थय उपर्ार र्वशेर् आर्थिक 
सरु्विा र्नदेम्शका २०७८ म्स्वकृत भई 
लागू भैरहेको (२७८ जनाले सेवा प्राप्त 
गरेका) 

१४ लमु्बवर्न प्रादेम्शक अस्पताललाई MRI मेम्शन 
र्कन्न रकम र्वर्नयोजन 

खररदको प्रर्क्रया अम्न्त्तम र्रणमा रहेको 

१५ जेष्ठ नागररक सूँग स्वास्थयकमी जेष्ठ नागररक सूँग स्वास्थयकर्मि कायिक्रम 
संर्ालन र्नदेम्शका २०७८ तयार गरर 
प्रकाम्शत भै कायिन्त्वयनमा रहेको (कररि 
१३,००० जना ७० वर्ि पगेुका 
नागररकहरुलाई उक्त सेवा प्रदान 
गररएको) 

9.१2 र्ालू आर्थिक वर्ि २०७8/०७9 असार मसान्त्त सबम सबपादन भएका मखु्य मखु्य उपलब्िी/कायिहरु 
 अस्पताल सेवा र्वस्तार 

o लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालमा वनि वाडि संर्ालन, क्याथ ल्याि तथा एम आर इ मेर्सनको 
खररद प्रकृया अम्न्त्तम र्रणमा रहेको । 
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o र्भम अस्पतालमा र्सटी स्क्यान मेर्सन खररद भईसकेको तर खाता वम्न्त्दको कारण भकू्तानी 
हनु नसकेको । 

o प्यठुान अस्पतालमा इन्त्डेस्कोपी शरुु 

o डाइलार्सस सेवा ३ वटा अस्पालिाट संर्ालन भैरहेको 
 हि अस्पतालहरूिाट स्याटेलाईट अस्पतालहरूमा र्वशेर्ज्ञ म्र्र्कत्सकहरुको पररर्ालन कायिर्वर्ि तयार 

गरी कायािन्त्वयन गने आिार तय भएको 
 नवलपरासी र रुकुम पूविमा आयवेुद स्वास्थय केन्त्द्र स्थापना 
 प्रादेम्शक आयवेुद म्र्र्कत्सालयमा सम्जिकल सेवाको र्वस्तार 

 संघीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा कर्पलवस्तकुो र्न्त्द्रौटामा सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाका लार्ग 
भवन र्नमािणका लार्ग खररद सबझौता भई कायि अगाडी िर्िरहेको। 

  तामनगर रुपन्त्देहीमा सेभ द म्र्ल्रेनको आर्थिक सहयोगमा BSL-II प्रयोगशाला र्नमािण जसको- 85% 
सबपन्न र हस्तान्त्तरणको अनमुार्नत र्मर्त असोज 2079 भएकाले सो समय र्समा र्भर संर्ालनमा 
ल्याईन।े 

 "घरमा डाक्टर" कायिक्रम - दगुिम के्षरमा 3 मोिाइल म्शर्वर सञ्चालन जसिाट ११०३ जनाले सेवा 
पाएका । 

 लमु्बिनी आयवेुद म्र्र्कत्सालयलाई १५ शैयाको आयवेुद अस्पतालमा स्तरोन्नर्त  

 गररि र र्वपन्न गभिवती मर्हलाहरूको लार्ग र्नशलु्क USG सेवा- शरुु गत आ ि २०७६/७७ 
मापदण्ड अनसुार र्ारै पटक गभि जाूँर् गने ६१ प्रर्तशत भएकोमा यस आ ि २०७८/०७९ मा सो 
प्रगर्त ७४ प्रर्तशत पगेुको छ । 

 ७० वर्िभन्त्दा मार्थका ज्येष्ठ नागररकलाई घरमै स्वास्थय सेवा कररि १३,००० जना ७० वर्ि पगेुका 
नागररकहरुले सो सेवा प्राप्त गरे 

 20 वर्ि भन्त्दा मार्थका जनताको लार्ग मिमेुह र उच्र् रक्तर्ापको म्स्क्रर्नङ कररि ४० हजार 
जनताले सो सेवा प्राप्त गरेका । 

 प्रदेश सरकारको लगानीमा लमही म्स्थत अस्पालको के्षर र्भर ट्रमा सेन्त्टर स्थापनाका लार्ग भवन 
र्नमािण भईरहेको । 

 राप्ती प्रादेम्शक अस्पतालको िाल म्र्र्कत्सा भवन कररि सबपन्न, यस आ िको दशैँअम्घ नै सेवा सरुु 
हनुे र र्ाल ुआ.व. मा व्यवस्थापकीय कायि समेत संर्ालन हनुेछ । 

 िाूँके, िददिया, दाङ, कर्पलवस्त,ु रुपन्त्देही र नवलपरासी पम्िमका स्वास्थय कायािलयहरूमार्ि त थारु 
समदुायमा र्सकलसेल तथा थालेसेर्मया परीक्षण तथा जनरे्तना अर्भयान सञ्चालन भईरहेको छ । 
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 त्यसैगरी तराईका ६ म्जल्लाका ८ वटा सरकारी अस्पतालिाट र्सकलसेल र थालेसेर्मया रोगको 
र्नदान र उपर्ारका लार्ग र्सकलसेल परामशि केन्त्द्र स्थापना गररएको छ । 

 सिै अस्पतालहरूमा प्रयोगशाला, रेर्डयोलोजी र र्ामेसीको 24 सै घण्टा संर्ालन भैरहेको । 

 र्नशलु्क रक्तसञ्चार सेवाको िजेट, कायिक्रम र कायिर्वर्ि स्वीकृत भएसूँगै र्नशलु्क रक्तसञ्चार सेवा सरुु 
यही श्रावण १ गते िाट सबझौता भई कायि अगाडी िर्िरहेको । 

 यस प्रदेशका १२ वटै म्जल्ला पूणि खोपयकु्त घोर्र्त भई प्रदेशमा पूणि खोपको काम अम्न्त्तम र्रणमा 
पगेुको । 

 प्रदेशका १३ अस्पतालमध्ये ११ अस्पतालले सीई ओ एन सी प्रसूर्त सेवा सञ्चालन गदै आएका छन ्
भने थप २ अस्पताल पाल्पा अस्पताल र रुकुमपूवि अस्पताललाई आगामी वर्िहरूमा र्वस्तार गररने । 

 प्रदेशका सिै अस्पतालहरुिाट आूँखा, दाूँत, कान, नाक, घाूँटीको उपर्ार सेवा, र्र्म्जयोथेरापी सेवा, २४ 
सै घण्टा प्रयोगशाला तथा र्ामेसी, र्नयर्मत र्भर्डयो एक्सरे, रक्त परीक्षण, र्नयर्मत खोप तथा पोर्ण 
सेवासर्हत ५० शैय्यामा स्तरोन्नर्त गररएको  

  प्रदेशका र्वपन्न नागररकका लार्ग स्वास्थय उपर्ार आर्थिक सहजीकरण कायिक्रम मार्ि त मटुुको 
भल्भ प्रर्तस्थापन, र्मगौला प्रत्यारोपण र क्यान्त्सर उपर्ार सञ्चालन गररएको २७८ जनाले सेवा प्राप्त 
गरेका । 

 सरुम्क्षत माततृ्व सेवालाई थप प्रभावकारी िनाउन ग्रार्मण अल्ट्रासाउन्त्ड मेर्सन थान ३४ तार्लम प्राप्त 
स्वास्थयकमीिाट संर्ालन हनुे गरी हस्तान्त्तरण गररएको । 

 पोटेवल एक्से्र थान ३४, प्यासेन्त्ट मर्नटर ३४, ई.सी.जी मेर्सन ३३ समेत स्वास्थय संस्थाहरुमा प्रदेश 
आपरु्ति केन्त्द्र मार्ि त खररद भई र्वतरण गररएको । 

 लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालको आ.ई.र्स.य ु६ िेड िाट २० िेडमा, मेर्डकल वाडि १९ िाट ४५ मा, 
इमजेन्त्सी २२ िाट ३५ मा, डाइलाईर्सस ५ िेडिाट १३ मा, न्त्यूरो सजिरी वाडि ४ एज.र्ड.य ु िेड 
संर्ालन, ग्रडे ए को एबिलेुन्त्स सेवा संर्ालन, पेईङ्ग िेड २२ िेडमा सेवा संर्ालन भई सेवामा सिुार 
भएको छ । 

9.१3 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को असार मसान्त्तसबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण                                   
                                                          (रु. हजारमा) 

क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम कैर्र्यत 

१ प्रदेश सरकार २,६२५,७२८ १,७८९,४९३  

२ र्वत्तीय समानीकरण (संघ) २३७,५०० १६५,६००  

३ शशति अनूदान (संघ) १३४,१४९ ९९,९५९  

४ समपूरक अनूदान (संघ) १,८०४,१२३ १,५२५,२००  
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५ र्वशेर् अनूदान (संघ) ४१,५०० २०,८२५  

६ अनूदान (नगद तथा ऋण (संघ)) २७३,९०० ११८,५६६  

 जबमा रकम ५,११६,९०० ३,७१९,६४३  

स्रोत PLMBIS Lumbini Province (Budget & expenditure data) 

9.१4 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को िेरुजकुो र्ववरण 

क्र.स वेरुजकुो र्ववरण रकम (रु.) असरु्लको अवस्था 

1 सार्वकको सामाम्जक र्वकास 
मन्त्रालयिाट हस्तान्त्तरण भएको 
वेरुज ु

126283160।- लगत िाूँध्न ेकाम भएको 
कागजातहरु संकलन गरी असरु्लको 
लार्ग परार्ार, ताकेता गररएको । 
उल्लेम्खत रकम मध्ये िरै अंश 
अस्पतालको सर्मर्त तर्ि को भएकोले 
सो रकम असरु्लको लार्ग सबिम्न्त्ित 
अस्पताललाई समेत ताकेता गररएको 

2 स्वास्थय मन्त्रालय स्थापना भए 
पश् र्ात आ.व २०७८/०७९ 
को वेरुज ु

729369।- सबिन्त्िी र्मि तथा व्यम्क्तहरुलाई 
परार्ार गरी रकम असलु्न ताकेता 
गररएको । 

(स्रोतM महालेखा परिक्षकको प्रततवेदनको आधािमा) 

9.१5  आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वनयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त 

                                                                             (रु हजारमा) 

िजेट 
शीर्िक 

शरुु र्वर्नयोम्जत 
िजेट 

२०७९ असार 
मसान्त्त सबमको 

खर्ि 
प्रर्तशत 

अम्न्त्तम िजेट 
(थपघट सर्हत 

मसान्त्त सबमको) 

२०७९ असार 
मसान्त्त सबमको 

खर्ि 
प्रर्तशत 

र्ाल ु २९८९१०१ २६७८०४४ ८९.५९ ३४७६६९६ २६७८०४४ ७७.०२ 

पुूँम्जगत ११०९३२८ १०४१५९९ ९३.८९ १६४०२०४ १०४१५९९ ६३.५० 

जबमा ४०९८४२९ ३७१९६४३ ९०.७५ ५११६९०० ३७१९६४३ ७२.६९ 

स्रोत PLMBIS Lumbini Province (Budget & Expenditure data) 
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9.१6 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  

(रु हजारमा) 

क्र.सं. 
कायिक्रम/ 

र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य असार मसान्त्त २०७९ सबमको प्रगर्त संर्ालन हनु 
नसकेका 

कृयाकलापहरु सं 
पररमाण िजेट पररमाण पररमाण% िजेट िजेट खर्ि% 

१ एर्ककृत 
स्वास्थय तथा 
सरसर्ाइ 

३०३ ५६३२५२ 

 

२५७ ८४.८१ ३१४५२१ 

 

५५.८४ ४६ 

२ प्रादेम्शक 
अस्पताल 
सदुृिीकरण 
कायिक्रम 

२७८ १४९१४२१ 

 

२४० ८६.३३ ८३८६६२ 

 

५६.२३ 

 

३८ 

३ आयवेुद सेवा 
कायिक्रम (संघ 
शशति अनदुान) 

१७४ ८९६०० 

 

१७४ १०० ८५९८९ 

 

९५.९७ 

 

 

४ उपर्ारात्मक 
सेवा कायिक्रम 
(संघ शशति 
अनदुान) 

३५ ५८१०० 

 

२७ ७७.१४ ४२०२५ 

 

७२.३३ 

 

८ 

५ एर्ककृत मर्हला 
स्वास्थय तथा 
प्रजनन ्स्वास्थय 
कायिक्रम(संघ 
शशति अनदुान) 

३१९ ७६१७८२ 

 

१५८ ८७.१४ ५७६६५७ 

 

७५.७० 

 

४१ 

६ एड्स तथा यौन 
रोग र्नयन्त्रण 
(संघ शशति 
अनदुान) 

३१ २९८०० 

 

२५ ८०.६४ २०७६१ 

 

६९.६७ 

 

६ 

७ क्षयरोग 
र्नयन्त्रण 

६८ ४६४०० 

 

५९ ८६.७६ २००७१ 

 

४३.२६ 

 

९ 

८ नर्सिङ्ग तथा 
सामाम्जक सरुक्षा 
सेवा कायिक्रम 
(संघ शशति 
अनदुान) 

२७ १०३५०० 

 

२५ ९२.५९ ७७६४१ 

 

७५.०२ २ 
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क्र.सं. 
कायिक्रम/ 

र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य असार मसान्त्त २०७९ सबमको प्रगर्त संर्ालन हनु 
नसकेका 

कृयाकलापहरु सं 
पररमाण िजेट पररमाण पररमाण% िजेट िजेट खर्ि% 

९ महामारी तथा 
रोग र्नयन्त्रण 
कायिक्रम (संघ 
शशति अनदुान) 

१११ ७७३६६४ 

 

९८ ८८.२८ ७४४१३५ 

 

९६.१८ 

 

१३ 

१० रार्िय तार्लम 
कायिक्रम (संघ 
शशति अनदुान) 

१२ ५७०० 

 
२ १६.६६ १३७४ 

 
२४.११ 

 
१० 

११ रार्िय स्वास्थय 
म्शक्षा, सरु्ना 
तथा संर्ार 
केन्त्द्र (संघ 
शशति अनदुान) 

७ ७५०० 

 

५ ७१.४२ २९६४ 

 

३९.५२ 

 

२ 

१२ स्वास्थय 
व्यावस्थापन 
कायिक्रम (संघ 
शशति अनदुान) 

४९ ३४००० 

 

४८ ९७.९५ २७९८५ 

 

८२.३१ १ 

स्रोत PLMBIS Lumbini Province (Budget & Expenditure data) 

9.17 आ.व. २०७८/०७९ को िहवुर्ीय आयोजनाको खर्िको अवस्था  

क्र.सं कृयाकलाप अनदुान 
लागत 

अनमुान(रु.) 
िजेट(रु.) खर्ि प्रर्तशत 

1 
कर्पलवस्त ुआयवेुद स्वास्थय केन्त्द्रको 

भवन र्नमािण 
नगद/प्रदेश सरकार १८९०००००० २८५००००० ७२.१० 

2 
पथृवीर्न्त्द् अस्पतालको भवन र्नमािण 

र्नरन्त्तरता 
र्वशेर् अनदुान २५२१३०००० ६६४००००० ८१.८७ 

3 ट्रमा सेण्टर भवन र्नमािण र्नरन्त्तरता नगद/प्रदेश सरकार ४०४३४२००० ४००००००० ९८.४८ 

4 
रुकुम पूवि अस्पतालको भवन र्नमािण 

र्नरन्त्तरता 
नगद/प्रदेश सरकार 

२८४०००००० 

४१५००००० ०.९८ 

5 
रुकुम पूवि अस्पतालको भवन र्नमािण 

र्नरन्त्तरता 
समपरुक अनदुान ४१५००००० ९९.३९ 
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6 
िाूँके आयवेुद स्वास्थय केन्त्द्रको ओ.र्प.र्ड. 

र पंर्कमि भूँन र्नमािण र्नरन्त्तरता 
नगद/प्रदेश सरकार ६९५५२००० १०५००००० ३९.९५ 

7 िददिया अस्पताल भवन र्नमािण र्नरन्त्तरता नगद/प्रदेश सरकार ४६४००००० २६४००००० ४३.३३ 

9.18 र्वशरे् तथा समपरुक आयोजनाको म्स्थर्त  

र्वशेर् कुल िजेट कुल खर्ि खर्ि प्रर्तशत 

र्सकेलसेल तथा थालसेर्मया रोगको सरे्तना, 
म्स्क्रर्नङ्ग र्नदान, उपर्ार तथा सहयोग कायिक्रम 

४ करोड १५ लाख ३ करोड ४२ लाख ८२.५०% 

भीम अस्पतालको भवन र्नमािण  ८ करोड ३० लाख २ करोड ७४ लाख ३३% 

पथृवी र्न्त्द्र अस्पतालको भवन र्नमािण र्नरन्त्तरता ६ करोड ६४ लाख ५ करोड ४३ लाख ८२% 

एर्ककृत, आयवेुद तथा वैकम्ल्पक म्र्र्कत्सा म्शक्षण 
अस्पताल, वेलझणु्डी  

८ करोड ३० लाख २४ लाख ७६ हजार ३ % 

समपरुक कुल िजेट कुल खर्ि खर्ि प्रर्तशत 

रुकूम पूवि अस्पतालको भवन र्नमािण र्नरन्त्तरता ४ करोड १५ लाख ४ करोड १२ लाख  ९९.३९% 

 

9.19 लमु्बिनी प्रदेशको मखु्य स्वास्थय सूर्काकंको अवस्था 

क्र. 
सं. 

मखु्य सर्कहरु 
प्राप्त लक्ष्य 

२०७६।७७ २०७७।७८ २०७८/०७९ 

१ संस्थागत सतु्केरी प्रर्तशत ८१.४ ७९.७ ९१.५ 

२ पूणि खोप पाएका एक वर्ि मरु्नका िच्र्ाको प्रर्तशत ७१ ८३.१ १०१ 

३ मापदण्ड अनसुार र्ार पटक गभि जाूँर् गने प्रर्तशत ६०.५ ६०.७ ७९.५ 

४ क्षयरोग र्नको दर ३८.४ ८४.८ ८४.६ 

५ पररवार र्नयोजन सािन नूँया प्रयोग दर १३ १४.९ १२.३ 

(स्रोतM DHIS/HMIS Data) 
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9.20 आ.व. २०७८/०७९ असार मसान्त्तसबम कायािलयहरूको भौर्तक तथा र्वत्तीय प्रगर्त र्ववरण 

कायािलयको नाम 

एकीकृत स्वास्थय 
तथा सरसर्ाई 

प्रादेशीक अस्पताल 
सधु्दृर्िकरण 

प्रदेश तर्ि  
जबमा खर्ि 

% 

संघीय सशति कुल जबमा 
खर्ि % 

भौर्तक र्वत्तीय भौर्तक र्वत्तीय भौर्तक र्वत्तीय 

स्वास्थय मन्त्रालय १० ७.२६ ५ १.४९ ४.३ ५ २.५९ ४.१३ 

स्वास्थय र्नदेशनालय ५१ ३७ .९५ ७२ ६४. ९५ ५० ७१ ५८.२४ ५४ 

स्वास्थय तार्लम केन्त्द्र ३२ १९.०३ २७ १७.० १८ २८ १६.०१ १७ 

प्रदेश स्वास्थय आपूर्ति 
व्यवस्थापन केन्त्द्र 

९५ ७७.७७ १०० १०० ८८ ९५ ८१.२२ ८५ 

प्रदेश जनस्वास्थय 
प्रयोगशाला 

९० ८३.१२ - - ८३.१२ ९९ ९८.४५ ९० 

स्वास्थय कायािलय 
गलु्मी 

९५ ८२.२ - - - ९१ ७९.०४ - 

स्वास्थय कायािलय 
अघािखाूँर्ी 

९६ ८९.०८ - - - ९८ ८८.२९ - 

स्वास्थय कायािलय 
रोल्पा 

१०० ९०.६८ - - - १०० ८४.१८ - 

स्वास्थय कायािलय 
दाङ 

९५ ७७.३३ ९५ ६६.१८ - ७७ ७४.३५ - 

स्वास्थय कायािलय 
िाूँके 

१०० ९१.५ १०० ९८.९३ - ९४ ८०.७३ - 

स्वास्थय कायािलय 
िददिया 

८० ५२.७८ ८० ७१.८ - ९१ ६७.५१ - 

स्वास्थय कायािलय 
प्यठुान 

९४ ९२.८ - - - ९३ ८४.०४ - 

स्वास्थय कायािलय 
रुकुम पूवि 

१०० ७५.९८ - - - ९१ ८२.० - 

लमु्बिनी प्रादेम्शक 
अस्पताल 

- - ९९ ९८.७१ - ९९ ९७.७७ - 
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राप्ती प्रादेम्शक 
अस्पताल 

- - ७५ ५२. ६९ - १०० ९७.२७ - 

र्भम अस्पताल - - ६६ ५६. ८८ - १०० ९८.५५ - 

पथृवी र्न्त्द्र अस्पताल - - १०० ९७.७८ - १०० ९५.७८ - 

कर्पलवस्त ुअस्पताल - - १०० ९९.९७ - १०० ९५.१ - 

पाल्पा अस्पताल - - ८७ ८०.४ - ९८ ८५.६३ - 

रामपरु अस्पताल - - ७५ ७२.६२ - १०० ८३.४६ - 

अघािखाूँर्ी अस्पताल - - ९९ ९६.२७ - ८७ ७९.५९ - 

गलु्मी अस्पताल - - ९० ८९ .६ - ९५ ७९.८४ - 

रोल्पा अस्पताल - - १०० ९१.१५ - ९६ ८९.५९ - 

प्यठुान अस्पताल - - ९२ ८६.७१ - ९९ ९४.१३ - 

रुकुम पूवि अस्पताल - - ९७ ९०.१४ - ८७ ७४.३१ - 

िददिया  अस्पताल - - १०० ९९.८८ - १०० ९६.१ - 

भेरी अस्पताल - - ९१ ८९.४८ - - - - 

प्रादेम्शक आयवेुद 
म्र्र्कत्सालय र्िजौरी 

१०० ९८.०४ - - - ९८ ९४.५१ - 

लमु्बिनी आयवेुद 
म्र्र्कत्सालय 

९० ८४ - - - १०० ९९.०६ - 

कर्पलवस्त ुआयवेुद 
स्वास्थय केन्त्द्र 

१०० १०० - - - १०० १०० - 

पाल्पा आयवेुद 
स्वास्थय केन्त्द्र 

१०० ९९.७ - - - ९९ ९०.४१ - 

अघािखाूँर्ी आयवेुद 
स्वास्थय केन्त्द्र 

१०० ९९ - - - १०० ९९.९८ - 

गलु्मी आयवेुद 
स्वास्थय केन्त्द्र 

१०० ९९ - - - ९९ ९४.७८ - 

रोल्पा आयवेुद 
स्वास्थय केन्त्द्र 

४० ३१ - - - ९९ ९२.०७ - 

प्यठुान आयवेुद 
स्वास्थय केन्त्द्र 

१०० ९९ - - - ९९ ९२.४३ - 
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िाूँके आयवेुद 
स्वास्थय केन्त्द्र 

१०० १०० - - - ९९ ९८.२५ - 

िददिया आयवेुद 
स्वास्थय केन्त्द्र 

१०० १०० - - - १०० ९९.९९ - 

राप्ती आयवेुद 
म्र्र्कत्सालय 

१०० १०० - - - १०० ९८.०९ - 

शहरी तथा भवन 
कायािलय, रुपन्त्देही 

४० ५७ ७९ ४८ - - - - 

शहरी तथा भवन 
कायािलय, दाङ 

५६ ६१ ८८ ७१ - - - - 

शहरी तथा भवन 
कायािलय, िाूँके 

५० ४० ५१ ५१ - - ० - 

प्रदेश पूवाििार र्वकास 
प्रार्िकरण 

- - 
 

१. ९६ - - - - 

कृष्णनगर 
नगरपार्लका 

- - १० २०.८७ - - - - 

स्रोत PLMBIS Lumbini Province & health entities filled google sheet(Budget & Expenditure data) 

9.२1 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या/कदठनाई 
 लोकसेवािाट भएको जनशम्क्त पदपरु्तिको र्वज्ञापनको मदु्दा  

 आयोजनाहरुको जग्गा प्राप्तीको कायि 
 नयाूँ भवन िनाउन परुानो संरर्ना साने समस्या 
 स्वास्थयका कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयन गनि आवश्यक सवारी सािनको अभाव 

 सशति कायिक्रमहरुमा सोिभनाि र नगद अनदुानको स्रोत रु्कुवा 
 प्रादेम्शक स्वास्थय संस्थाहरुको O& M सवे र दरिन्त्दी संरर्ना संशोिन  

 होम्ल्डङ सेण्टर व्यवस्थापनमा र्नुौती 
 लेखा प्रणाली संर्ालनमा एकीकृत सफ्टवेयर।  

9.22 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम 

      समस्या समािानका लार्ग र्ार्लएका प्रयास तथा आगामी कदमM 
क्र.सं. समस्या  समस्या समािानका प्रयास आगामी कदम 

१ प्रादेम्शक र्नकायमा 
जनशम्क्तको अभाव  

दगुिम र अपायक क्षेरमा र्वशेर्ज्ञ 
सेवा उपलब्ि गराउन र्वशेर् 

र्वशेर् गरी नवौँ तहको र्वशेर्ज्ञ 
म्र्र्कत्सकको स्थायी पदपूर्ति 
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प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था। नहनु्त्जेलसबमका लार्ग करारिाट 
र्नयमु्क्त हनु सहमर्त प्रदान 
गनुिपने 

२ लोकसेवािाट भएको जनशम्क्त 
पदपरु्तिको र्वज्ञापनको मदु्दा 

ररक्त पदपूर्तिका लार्ग तालकु 
र्नकायमा माग/ र्सर्ाररश गररएको 

सेवा प्रवाहलाई अर्वर्छन्न गनि 
यथाम्शघ्र प्रशासर्नक र कानूनी 
समन्त्वय गरी समस्याको हल 
गनुिपने 

३ आयोजनाहरुको जग्गा 
प्राप्तीको कायि 

िहसुरोकारवालाहरुिीर् समन्त्वय अस्पतालहरुको र्नमािणका 
सन्त्दभिमा सहज जग्गा प्रार्प्त 
कानून र्नमािण 

४ नयाूँ भवन िनाउन परुानो 
संरर्ना साने समस्या 

स्वास्थय संस्थाहरुको िहजुोम्खम 
सरुक्षामा ध्यान दददै भवन 
पूवाििारहरुको अर्िकतम प्रयोग 
गररएको 

स्वास्थय संस्थाको गरुुयोजना 
अनरुुप अगाडी िढ्नपुने 
उदाहरणका लागी लमु्बिनी 
प्रादेम्शक अस्पताल 

५ स्वास्थयका कायिक्रमहरुको 
कायािन्त्वयन गनि आवश्यक 
सवारी सािनको अभाव 

परुाना गाडीहरुको ममित संभार गरी 
सञ्चालनमा ल्याईएको 

सवारी खररदका लार्ग िजेट तथा 
कायिक्रममा समावेश गररनपुने 

६ प्रादेम्शक स्वास्थय 
संस्थाहरुको O& M सवे र 
दरिन्त्दी संरर्ना संशोिन  

केही अस्पतालहरुको थालनी 
गररएको 

सेवाग्राहीहरुको र्ाप र सेवाको 
र्वम्शर्िकृतता ििेको हनुाले 
यथाम्शघ्र सिै कायािलयको 
दरिन्त्दी पनुरावलोकन गनि िजेट 
तथा कायिक्रममा समावेश  

७ होम्ल्डङ सेण्टर व्यवस्थापनमा 
र्नुौती 

जग्गा व्यवस्थापनका लार्ग 
िहसुरोकारवालाहरु िीर् समन्त्वय 
गररएको 

सीमा नाकाहरुमा दरिन्त्दी 
सर्हतको छुटै्ट संरर्ना खडा गनि 
संघीय सरकार समक्ष अनरुोि 
गने िर्नसकेका हरुको 
व्यवस्थापनमा समस्या  

८ अस्पतालहरुिाट प्रदान हनुे 
सेवाको  एर्ककृत प्रर्तवेदन 
प्रणाली र्डम्जटलाईजेशन हनु 
नसक्न ु 

र्वद्यमानमा प्रयोगमा आएको 
प्रर्तवेदन प्रणालीलाई कायािलयगतमा 
मार प्रभावकारी भएकोले समन्त्वय 
भैराखेको 

एर्ककृत प्रर्तवेदन तयार हनुे 
सफ्टवेयरको व्यवस्था हनुपुने 
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9.23 र्नष्कर्ि 

प्रदेशमा स्वास्थय सबिन्त्िी र्वर्य हेने मन्त्रालयको स्थापना भएपर्छ संघीय नेपालको संर्विानले पररकल्पना गरे 

अनसुार अरु प्रदेशहरुमा समेत स्वास्थय सबिन्त्िी मन्त्रालयहरुको गठन भैरहेको छ। नेपालको संर्विान र 
सोको कायि र्वस्तरृ्तकरणमा प्रदेश सरकारको कायिके्षरमा तोर्कएको स्वास्थय र्वर्य र केर्ह साझा कायिके्षरका 
र्वर्यलाई सबिोिन गनि यस मन्त्रालय प्रयासरत रहेको छ । 

स्वास्थयमा सिैको सविव्यापी पहुूँर्लाई स्थार्पत गनि, प्रदेशमा र्वशेर्ज्ञ र र्वम्शर्िकृत स्वास्थय सेवाको प्रवाहलाई 
सदुृिीकरण गनि मन्त्रालयले आवश्यक नीर्त रणनीर्त वार्र्िक कायिक्रमहरुको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको 
समग्र स्वास्थय सेवा प्रणालीलाई सदुृि िनाउन प्रदेशको स्वास्थय नीर्त जारी गररएको छ र नीर्त अनरुुप थप 
कायािन्त्वयनको लार्ग नीर्तको रणनैर्तक कायियोजना तयार भैरहेको छ । साथै वार्र्िक कायिक्रमहरुको 
प्रभावकारी कायािन्त्वयन गनि र्नःशलु्क रक्तसञ्चार र्नदेम्शका, स्वास्थय साझेदारी र्नदेम्शका लगायत र्वर्भन्न 
कायिर्वर्िहरुको र्नमािण गररएको छ ।  

नागररकको गणुस्तरीय स्वास्थय सेवामा पहुूँर् सरु्नम्ित अस्पतालहरुको सदुृिीकरण गरी यस प्रदेशका ६ वटा  
अस्पतालहरुलाई समेत ५० शैय्यामा स्तरोन्नर्त गरी सञ्चालनमा ल्याईएको छ र यस प्रदेश मातहतका सिै 
अस्पतालहरुमा प्रसूर्तको आकम्स्मक शल्यर्क्रया हनुे वातावरण तयार भैरहकेको छ । यस प्रदेशमा स्वास्थय 
पूवाििारहरु र्नमािणको दशकका रुपमा अर्भयानमूलक र्हसािले र्वर्भन्न स्वास्थयहरुको अत्यािरु्नक भवन 
पूवाििार र्नमािण भैरहेको छ। प्रदेशमा र्वम्शर्िकृत स्वास्थय सेवा प्रवाह गनि लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालमा 
मटुुरोगको जर्टल उपर्ार प्रिन्त्ि र्मलाउन क्याथ ल्याि सेवा, न्त्यूरो सजिरी सेवा,  आई र्स यू सेवा थप, एर् 
आ ई र्भ र हेपाटाईर्टस संक्रर्मतहरुको लार्ग समेत अत्यािरु्नक सेवा सरु्विा सर्हतको डाईलाईर्सस सेवा 
सञ्चालन भएको छ । अत्यािरु्नक र्नदान सेवाका लार्ग एम आर आई सेवा सञ्चालनको तयारी रहेको छ। 
सामाम्जक, आर्थिक, िार्मिक र भौगोर्लक र्हसािले पछाडी परेका लम्क्षत वगिहरुको स्वास्थय सेवा प्राप्त गने 
हकलाई सरु्नम्ित गनि घर दैलोमा डाक्टर कायिक्रम ल्याई प्रभावकारी कायािन्त्वयन भैरहेको छ । स्वास्थय 
सेवा प्रणालीलाई उत्थानशील, सदुृि र मजितु गराउन स्थानीय तहसूँग समेत सहकायि गनि स्वास्थय साझेदारी 
कायिक्रमको थालनी गररएको छ । 
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पररच्छेद-१० 
उजाि, जलश्रोत तथा र्संर्ाई मन्त्रालय 

१०.१  पषृ्ठभरू्म 

प्रदेश सरकारको “समदृ्ध लमु्बिनी, आत्मर्नभिर” प्रदेश  भने्न सोर्का साथ संर्विानको अनसूुर्ी-४ िमोम्जम 
नवलपरासी (िदिघाट ससु्ता पम्िम), रूपन्त्देही,  कर्पलिस्त,ु पाल्पा, अघािखाूँर्ी, गलु्मी, पूवी रूकुम, रोल्पा, प्यूठान, 

दाङ, िाूँके, िददिया गरी िाह्र म्जल्लाहरुको प्रर्तर्नर्ित्व गदै लमु्बिनी प्रदेशको स्थापना भएको छ । प्रदेश 
सरकारको एक अंग यस उजाि, जलश्रोत तथा र्संर्ाई मन्त्रालयको मूल उद्देश्य भनकेो यस प्रदेशमा िसोवास 
गने नागररकहरुको आिारभतु आवश्यकतालाई समयानकूुल परुा गदै जनतालाई सरकार जनताको साथ छ 
भने्न अनभुरू्त ददलाउन ुहो । यसै सन्त्दभिमा लमु्बिनी प्रदेशको उजाि, जलश्रोत तथा र्संर्ाई मन्त्रालयले र्ाल ु
आ.ि. २०७८/०७९ िाट र्वद्यतु (नर्वकरणीय ऊजाि समेत) उत्पादन र र्वतरण प्रणालीलाई सदुृर्िकरण तथा 
र्वस्तार गने कायिलाई प्राथर्मकतामा राखी ऊजाि दक्षता कायम गरी भईरहेका संरर्नाको Rehabilitation तथा 
“उज्यालो प्रदेशः लमु्बिनी प्रदेश” कायिक्रम अनरुुप आगामी ५ वर्ि र्भरमा प्रदेशलाई र्वद्यतुमा पूणि आत्मर्नभिर 
प्रदेश िनाउने अविारणा तयार पारेको छ । 

लमु्बिनी प्रदेशका १२ म्जल्लाहरुमध्ये भौगोर्लक जर्टलताका कारण तराई के्षरको तलुनामा पहाडी क्षरेका 
म्जल्लाहरुमा र्वद्यतुीकरण कम भएको पाईन्त्छ । नेपाल र्वद्यतु प्रार्िकरणको तथयाकंका आिारमा रोल्पा तथा 
पूवी रुकुममा सिैभन्त्दा कम र्वद्यतुीकरण भएको देम्खन्त्छ । हाल यस प्रदेशमा जलर्वद्यतुिाट ३६.४५ 
मेघावाट, सौयिर्वद्यतुिाट ९.६ मेघावाट रहाईर्ब्रड प्रर्वर्ििाट ०.०२५ मेघावाट र्वद्यतु उत्पादन भईरहेको छ। 

यस प्रदेशमा रहेका र्नमािणार्िन र्वद्यतु आयोजनाहरुमध्ये र्नकट भर्वष्यमै जलर्वद्यतु आयोजनावाट १५.९९ 
मेघावाट र सौयि र्वद्यतु आयोजनावाट १६.९० मेघावाट गरी जबमा ३२.८९ मेघावाट थप र्वद्यतु उत्पादन 
हनुे देम्खन्त्छ । साथै यस प्रदेशमा नेपाल सरकारको िास्केटमा रहेका साना जलर्वद्यतु आयोजनाहरुिाट 
कररि ८४.४२ मेघावाट र सबभार्वत ठूला जलर्वद्यतु आयोजनाहरुिाट कररि ३००० मेघावाट र्वद्यतु 
उत्पादन हनुकुा साथै जलाशययकु्त आयोजनािाट र्संर्ाई प्रणाली र्वस्तार तथा पयिटन प्रविद्धन समेत गनि 
सर्कने सबभावना समेत रहेको छ । 

र्वद्यतुको पहुूँर् नपगेुका िस्ती तथा समदुायहरुको पर्हर्ान गरी नेपाल र्वद्यतु प्रार्िकरणको सहकायिमा 
आवश्यक्तानसुार र्वद्यतु लाईन र्वस्तार तथा भौगोर्लक कदठनाई वा अन्त्य कारणवाट तत्काल र्वद्यतु लाईन 
र्वस्तार गनि सबभव नभएका स्थानहरुको ऊजाि संकटलाई समािान गनि वैकम्ल्पक ऊजािको माध्यमवाट 
दूरदराजका िस्तीहरुको घरघरमा उज्यालो परु् याउने लक्ष्य सर्हत “उज्यालो प्रदेशः लमु्बिनी प्रदेश” भने्न 
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नाराका साथ जलर्वद्यतु, लघ ु तथा साना जलर्वद्यतु, सौयि र्वद्यतु आयोजनाहरुको सबभाव्यता अध्ययन गरी 
र्नमािण कायि अम्घ ििाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकार अम्घ िर्िरहेको छ ।  

यस प्रदेश अन्त्तगित रहेको कररि ६ लाख ५५ हजार हेक्टर र्संर्ाईयोग्य जर्मनमध्ये सरदर ५७ प्रर्तशत भ-ू
भागमा मार र्संर्ाई सरु्विा उपलब्ि छ भने २० प्रर्तशत भ-ूभागमा मार िाहै्र मर्हना र्सर्ाईं सेवा उपभोग 
गनि सर्कन ेअवस्था रहेको छ ।प्रदेशको आर्थिक, सामाम्जक तथा वातावरणीय प्रभावलाई समेत अनकूुर्लत 
गदै पानीको अर्िकतम उपाभोग मार्ि त कृर्र्को उत्पादकत्व वृर्द्ध गरी समग्र आर्थिक वृर्द्धमा टेवा परु् याउन े
तथा जलउत्पन्न प्रकोपको व्यवस्थापन तथा न्त्यूनीकरण गरी िातावरणीय ददगोपना कायम गने प्रदेश सरकारको 
सोंर्लाई मूति रुप ददनको लार्ग उजाि, जलश्रोत र र्संर्ाई मार हेने गरी छुटै्ट मन्त्रालयको स्थापना गरी " 

कृर्र्को आिारः र्संर्ाईमासिुार " भने्न मूल नाराका साथ आफ्ना कामकारिाहीहरु अगाडी ििाईरहेको अवस्था 
छ । 

प्रदेश सरकार स्थापना भएपिात १२ वटै म्जल्लामा र्संर्ाई सबिन्त्िी र्वर्यगत र्डर्भजन कायािलयहरु स्थापना 
गरी उक्त कायािलयहरु मार्ि त 266 वटा र्संर्ाई महुान/िाूँि र्नमािण सबपन्न भईसकेका छन । तराईका ३ 
म्जल्लामा भरू्मगत र्संर्ाई कायािलयहरु मार्ि त १74 वटा र्डप ट्युवेल र्संर्ाई प्रणालीको र्वकास समेत 
भईसकेको अवस्था छ । प्रदेशस्तरिाट सञ्चार्लत उक्त र्संर्ाई आयोजनाहरुिाट हालसबम 12104 हेक्टर 
थप जर्मनमा र्संर्ाई सेवा र्वस्तार भएको छ ।िर्ाियाममा हनुसक्ने िािी तथा खेतीयोग्य जर्मनको कटान 
र्नयन्त्रण गनिको लार्ग कररि 122 र्क.र्म. नदी र्नयन्त्रण कायि सबपन्न भई त्यसिाट कररि 2115 हेक्टर 
जर्मन उकास भएको छ भन े14600 अर्त जोम्खमयकु्त घरिस्ती संरक्षण हनुका साथै 9722 हे खेर्तयोग्य 
जर्मनको समेत संरक्षण भएको छ। 

कृर्र्को प्रमखु आिारको रुपमा रहेको र्संर्ाईको लार्ग सतह र्संर्ाई योजनाका अर्तररत्त र्लफ्ट, नयाूँ प्रर्वर्िमा 
आिाररत र्संर्ाई, भरू्मगत र्संर्ाई, जलासय र्नमािण तथा पोखरी संरक्षण गरी जलवाय ुपररवतिनको असरलाई 
न्त्यूनीकरण गने तथा सौयि र वायो ग्यास जस्ता वैकम्ल्पक उजािको उत्पादन गदै उजािको न्त्यूनतम पहुूँर् 
सरु्नम्ित गरी उज्यालो प्रदेश को रुपमा स्थार्पत गराउन ेउद्देश्य रहेको छ ।  

10.2 दीघिकालीन सोर् 

 लमु्बिनी प्रदेश र्भर र्वद्यतुको पहुूँर् पयुािउने । 

 प्रदेशलाई उजािमा आत्मर्नभिर िनाउनका लार्ग उजाि उत्पादन व्यवस्थापन तथा सदपुयोगको नीर्त 
िनाउने। 

 कृर्र्योग्य जर्मनलाई र्संर्ाई सरु्विा उपलब्ि गराई कृर्र् उत्पादनमा वृर्द्ध गने। 
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10.3 उद्दशे्य 

कृर्र्को प्रमखु आिारको रुपमा रहेको र्संर्ाईको लार्ग सतह र्संर्ाई योजनाका अर्तररक्त र्लप्ट, नयाूँ प्रर्िर्िमा 
आिाररत र्संर्ाई, भरू्मगत र्संर्ाई, जलासय र्नमािण र पोखरी संरक्षण गरर जलिाय ु पररवतिनको असरलाई 
न्त्यनुीकरण गने तथा सौयि र िायो ग्यास जस्ता वैकम्ल्पक उजािको उत्पादन गदै उजािको न्त्यूनतम पहरु् 
सरु्नम्ित गरर उज्यालो प्रदेशको रुपमा स्थार्पत गराउने उद्देश्य रहेको छ। 

10.4 रणर्नर्त 

 “कृर्र्को आिारःर्संर्ाईमा सिुार” भने्न मलु नाराका साथ प्रदेशर्भर र्संर्ाई सबिन्त्िी कायिक्रमहरु 
सञ्चालन गने। 

 “उज्यालो प्रदेशःलमु्बिनी प्रदेश” मलु अविारणका साथ उजाि र्वकास सबिन्त्िी कायिक्रमहरु सञ्चालन 
गने। 

10.5 कायिक्षरे 

यस लमु्बिनी प्रदेश र्भर रहेका 12 िटै म्जल्लाका सिै स्थानीय र्नकायहरुका क्षरेहरु, र्समान्त्तकृत, दर्लत 
जनजार्त गररि तथा राज्यको सेवा सरु्विािाट र्िमखु रहेको वगि समदुाय िसोिास गने के्षरहरु साथै न्त्यनु 
घरिरुी भएका कारण र्वद्यतु र्वस्तार नभएका दरुदराजका िम्स्तहरु उजाि सबिन्त्िी कायि गनिको लार्ग 
मन्त्रालय मातहतमा रहेको उजाि महाशाखा मार्ि त सबपणुि कायिक्रम सञ्चालन गने र मन्त्रालय र मातहतका 
11 वटा जलश्रोत तथा र्संर्ाई र्डर्भजन कायािलयहरु, 1 वटा जलश्रोत र्संर्ाई र्वकास सव र्डर्भजन 
कायािलय 3 वटा भरू्मगत जलश्रोत तथा र्संर्ाई र्डर्भजन कायािलय २ वटा व्यवस्थापन कायािलय र 1 वटा 
आयोजना मार्ि त प्रदेश र्भरको कृर्र्को प्रमखु आिारको रुपमा रहेको र्संर्ाई सेवाको लार्ग सिै संभाब्य 
क्षेरहरुमा सतह र्संर्ाई योजना, र्लफ्ट प्रर्वर्िमा आिाररत र्संर्ाई योजना भरू्मगत र्संर्ाई तथा जलासय तथा 
पोखरी संरक्षण जस्ता र मझौला प्रकृर्तका योजनाहरु तराई मिेशमा 200-5000 हे. सबम, पहाडमा 50-
100 हे.सबमका आयोजनाहरुको अध्ययन, अनसुन्त्िान, गरुुयोजना र्नमािण तथा व्यवस्थापन, एकभन्त्दा िर्ि 
स्थानीय तहसूँग सबिम्न्त्ित र्संर्ाई आयोजनाहरुको र्नमािण तथा समन्त्वय, नयाूँ प्रर्िर्िमा आिाररत एर्ककृत 
नदी तथा जलािार सबिन्त्िी आयोजनाहरुको व्यवस्थापन तथा भरू्मगत जल र्संर्ाई अन्त्तरगत मेम्शन र्रल 
ट्युववेल तथा र्डप ट्युववेल र्संर्ाई योजनाहरु तथा ट्यवुवेल योजनाको ममित तथा व्यवस्थापन रहेका छन । 
मझौला प्रकृर्तका नदीहरु र्नयन्त्रण तथा व्यवस्थापन, 100-200र्म. लबिाइ,रे्दको र्ौडाई 50-100र्मटर 
तथा कुल के्षर 5000-20000 िगि र्मटर सबमको पर्हरो र्नयन्त्रण तथा व्यवस्थापन जस्ता कायिक्षेरहरु 
रहेका छन । साथै उजाि के्षरमा 3 देम्ख 20 मेगावाट सबमका र्वद्यतु आयोजनाहरुको र्नमािण सञ्चालन तथा 
र्नयमन, 11 देम्ख 33 के.र्भ सबमका साना प्रसारण लाईन र्नमािण र व्यवस्थापन, ग्रामीण तथा सामदुार्यक 
र्वद्यतुीकरण र र्वद्यतु र्वतरण र गणुस्तर र्नयमन जस्ता कायिके्षरहरु रहेका छन । 
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१0.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

तार्लका नं.-१ दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था(मातहत कायािलय समेत) 

 

क्र.
सं 

पद सेवा समूह उप-समूह तह/शे्रणी 
कुल 

स्वीकृत 
दरिन्त्दी 

कुल 
पदपतुी 
संख्या 

कुल 
ररक्त 
संख्या 

१ सम्र्व(प्रा.) इम्न्त्ज. समूहकृतनहनुे   रा.प.प्रथम १ १ ० 

२ अर्िकृत प्रशासन सा.प्र.   अर्िकृतनवौं/दशौं १ १ ० 

३ र्स.र्ड.ई. इम्न्त्ज. र्सर्भल ईररगेशन अर्िकृतनवौं/दशौं १३ ९ ४ 

४ र्स.र्ड.ई. इम्न्त्ज. म्जयोलोजी हा.म्ज. अर्िकृतनवौं/दशौं ४ ३ १ 

५ र्स.र्ड.ई.एग ृ इम्न्त्ज. एग्रीइररगेशन   अर्िकृतनवौं/दशौं २ २ ० 

६ अर्िकृत प्रशासन सा.प्र.   अर्िकृतसातौं/आठौं २ ० २ 

७ लेखाअर्िकृत प्रशासन लेखा   अर्िकृतसातौं/आठौं १ १ ० 

८ कानूनअर्िकृत न्त्याय कानून   अर्िकृतसातौं/आठौं १ ० १ 

९ इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. र्सर्भल इररगेशन अर्िकृतसातौं/आठौं ३९ २८ ११ 

१० इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. र्सर्भल हा.पा अर्िकृतसातौं/आठौं १ ० १ 

११ इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. र्सर्भल एग ृ अर्िकृतसातौं/आठौं ५ ५ ० 

१२ इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. र्सर्भल मेका अर्िकृतसातौं/आठौं १ ० १ 

१३ 

इलेम्क्ट्रकलइम्न्त्ज
र्नयर इम्न्त्ज. मेकार्नकल ज.ई. अर्िकृतसातौं/आठौं १ १ ० 

१४ हाइरोम्जयोलोम्जि इम्न्त्ज. म्जयोलोजी हा.म्ज. अर्िकृतसातौं/आठौं ७ ५ २ 

१५ सहायक/अर्िकृत प्रशासन सा.प्र.   स.पार्ौं/अ.छैटौं २० १५ ५ 

१६ सहायक/अर्िकृत प्रशासन लेखा   स.पार्ौं/अ.छैटौं १८ १६ २ 

१७ कबप्यटुरअपरेटर र्वर्वि     स.पार्ौं/अ.छैटौं ९ ४ ५ 

१८ 
सहायक कबप्यूटर 
अपरेटर र्वर्वि   र्ौथो/पार्ौँ ३ १ २ 

१९ सि-इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. र्सर्भल इररगेशन स.पार्ौं/अ.छैटौं ६१ ४८ १३ 

२० सि-इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. र्सर्भल हा पा स.पार्ौं/अ.छैटौं १ ० १ 

२१ मे.सि-इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. मे.का र्न.उ.स स.पार्ौं/अ.छैटौं १ ० १ 

२२ सि-इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. इ.ले जन.इले स.पार्ौं/अ.छैटौं १ ० १ 

२३ र्स.ए.ओ. इम्न्त्ज. एगइृररगेशन   स.पार्ौं/अ.छैटौं ८ ४ ४ 
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२४ ज.ुए.ओ. इम्न्त्ज एग ृइररगेशन  र्ौथो/पार्ौँ ६ ५ १ 

२५ 

अर्सस्टेन्त्टग्राउन्त्ड 
वाटर हा.म्ज. इम्न्त्ज. म्जयोलोजी हा.म्ज. स.पार्ौं/अ.छैटौं ३ १ २ 

२६ र्सर्नयरमेकार्नक्स इम्न्त्ज. मेकार्नकल र्न.उ.सं. स.पार्ौं/अ.छैटौं ३ ३ ० 

२७ 

इलेम्क्ट्रकलओभर
र्सयर इम्न्त्ज. इले. जन.इले. स.पार्ौं/अ.छैटौं ३ ३ ० 

२८ सहायक प्रशासन सा.प्र.   स.र्ौथौ/पार्ौं १ १ ० 

२९ सह लेखापाल प्रशासन लेखा   स.र्ौथौ/पार्ौं १ ० १ 

३० ह.स.र्ा.         २१ २१ ० 

३१ का.स.         ३८ ३८ ० 

          कुल जबमा २७७ २१६ ६१ 

 

10.7 तयार भएका र्नर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/ कायिर्वर्ि र मापदण्डको सरु्ी  

क्र.सं. नाम कैर्र्यत 

1 र्संर्ाई ऐन 2079 मस्यौदा तयार गररएको  

2 र्वद्यतु ऐन 2079 तयार भएको  

3 र्वद्यतुीय र्लुो र जल उत्पन्न कोर् व्यवस्थापन कायिर्वर्ि 2079 तयार 
भई म्स्वकृर्तको प्रकृयामा रहेको 

 

10.8 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

७१, ७२ 
र्संर्ाई 

मझौला तथा वैकम्ल्पक प्रर्वर्िमा आिाररत 
सघन र्संर्ाई कायिक्रम 

कुल ३३९ योजनाहरुमध्ये ४ वटा खररद प्रकृयामा रहेका, 
७६ वटा कायािन्त्वयन भईरहेका, २२३ वटा सबपन्न 
भईसकेका र ३६ वटा कायािन्त्वयन हनु नसकेका। 

र्संर्ाई आयोजना ममित सिुार तथा र्वस्तार 
कायिक्रम 

कुल ३०५ वटा कुल योजनाहरुमध्ये ३०५ वटा खररद 
प्रकृयामा रहेका, १५ वटा कायािन्त्वयन भईरहेका, २७५ 
वटा सबपन्न भएका र १५ वटा योजना कायािन्त्वयन हनु 
नसकेका 

जल उत्पन्न प्रकोप न्त्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन कायिक्रम 

कुल २३६ वटा कुल योजनाहरुमध्ये १३ वटा कायािन्त्वयन 
भईरहेका तथा २१७ वटा योजनाहरु सबपन्न भईसकेकार ६ 
वटा योजना कायािन्त्वयन हनु नसकेका 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

भरू्मगत स्यालो तथा र्डप टू्यववेल र्संर्ाई 
आयोजना 

कुल १९१ योजनाहरुमध्ये २ वटा खररद प्रकृयामा रहेका, 
५४ वटा कायािन्त्वयन भईरहेका, १०३ वटा सबपन्न भएका 
र ३२ वटा कायािन्त्वयन हनु नसकेका  

जलाशय तथा पोखरी संरक्षण कायि 
कुल ६ वटा योजनाहरु मध्ये १ वटा कायािन्त्वयन भईरहेको 
तथा ५ वटा सबपन्न भएका 

 

संघ सशति अनदुान तर्ि का र्संर्ाई 
योजनाहरु 

२६० वटा योजनाहरुमध्ये २ वटा खररद प्रकृयामा 
रहेका,२८ वटा कायािन्त्वयन भईरहेका, २०२ वटा सबपन्न 
भएका र २८ वटा कायािन्त्वयन हनु नसकेका। 

 

७३,७४ 
उजाि 

ग्रार्मण, सामदुार्यक एवं कृर्र् उद्योग-

औद्योर्गक र्वद्यतुीकरण तथा काठको पोल 
र्वस्तापन, र्वतरण प्रणाली सिुार  

पोल खररद तथा र्वद्यतुीकरण कायिको टेण्डर आवहान 
भएको तर ररतपवुिक िोलपर दातािाट िोलपर पेश 
नभएको 

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

ठेक्का प्रर्क्रयािाट २६ थान ट्रान्त्सर्मिर खररदभई र्वर्भन्न 
म्जल्लाहरुमा र्वतरण भएको । 

 घरेल ुसौयि ऊजाि प्रणाली जडान कायि कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग कायिर्वर्िमा समस्या 

 
सिुाररएको र्लुो तथा Induction र्लुो 
प्रर्वर्ि जडान 

६ म्जल्लामा ८३१ थान सिुाररएको र्लुो जडान तथा 
स्थानीय ४८ जनालाई सिुाररएको र्लु्हो जडानतार्लम 
कायिक्रम सबपन्न भएको र इन्त्डक्सन र्लु्हो कायािन्त्वयन 
कायिर्वर्िमा समस्या रहेको । 

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

र्वर्भन्न म्जल्लाहरुमा ४ थान अर् र्ग्रड सोलार ब्याकअप 
प्रणाली जडान तथा ३ स्थानमा र्ग्रडमा आवद्ध नेटर्मटररङ्ग 
प्रणाली जडान कायिक्रम सबपन्न भएको 

 वायोग्यास प्रणाली र्नमािण तथा जडान कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग कायिर्वर्िमा समस्या 

 लघ ु तथा साना जलर्वद्यतु ममित सबभार 
तथा संर्ालन 

र्नस्दी गा.पा. पाल्पामा रहेको लघ ुजलर्वद्यतु  ममित सबभार 
कायिसरुु भईसकेको।  

 

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

सौयि ऊजाि प्रर्वर्ि जडानः 
र्वर्भन्न म्जल्लाका १२ स्थान तोर्कएकोमा सोलार ब्याक 
अप र्सस्टम जडान भएको । 
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10.9 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण 

ि.व.को 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

51 गइुठा र्िस्थापन गनि साथै र्वद्यतुको उपयोग 
ििाउन सहरु्लयत दरमा र्िद्यरु्तय र्लुो उपलब्ि 
गराउनको लार्ग िजेट र्वर्नयोजन गरेको। 

कायिर्ििीको अभावका कारण कायािन्त्वयनमा समस्या 
भएको हुूँदा कायिर्ििर्ि र्नमािणको क्रममा रहेको। 

52 प्रदेशका नागररकहरुलाई उजािको न्त्यनुतम पहुूँर् 
सरु्नम्ष्र्त गदै ”उज्यालो प्रदेशको “संकल्प प्रश्ताव 
कायािन्त्वयन गनि जल र्वद्यतु सौयि उजाि, वैकम्ल्पक 
उजािको र्वकास सबिन्त्िी कायािक्रम लाई 
र्नरन्त्तरता ददइएको। 

शैम्क्षक संस्था, स्वास्थय संस्था तथा र्वद्यतुका पहरु् 
नभएका कुल 19 स्थानमा सौयि उजाि प्रर्िर्ि जडान 
तथा र्वद्यतु प्रणाली सिुारका कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता ददइएको छ। 

53 प्रदेशमा सन्त्र्ार्लत र्संर्ाई प्रणालीको ममित संभार 
गने कायिलाई र्नरन्त्तरता ददइने छ। परबपरागत 
रुपमा कृर्किारा र्नर्मित तथा कृर्ककै 
व्यवस्थापनमा सन्त्र्ार्लत र्संर्ाई प्रणालीको ममित 
सबभारका लार्ग माग र प्राथर्मकताका आिारमा 
ममित संभार िजेटको ब्यवस्था र्मलाउने। 

442 वटा र्संर्ाई योजनाहरुको ममित संभार गरर 
र्नयर्मत कुलो/नहर सञ्चालनको सरु्नम्स्र्तता 
भएको। 

54 पिुि पम्िम राजमागिमा पने सरुइ नाका, िानखोला 
र ररहारमा जलासय र्नमिण गनि आिश्यक 
िजेटको ब्यवस्थाको साथै पहार्ड एिं र्रेु क्षेरमा 
रहेका खोंर्हरुमा िरे् पार्न भण्डार गरर र्संर्ाई 
तथा खानेपानी आपरु्ति गनुिका साथै जैर्िक 
र्िर्विता प्रिििन गनेकायि अगार्ड ििाउने। 

ररहारमा जलासय र्नमािण गररएको। 

(अन्त्य र्नकाय िाट ) 

55 जल उत्पन्न प्रकोपलाई र्नयन्त्रण गने कायि गदाि 
िस्ती तथा सदरमकुामको संरक्षणलाई प्राथर्मकता 
ददई र्िगत आर्थिक वर्िदेम्ख सन्त्र्ार्लत नदी 
र्नयन्त्रण, पर्हरो व्यवस्थापन जस्ता प्रकोप 
न्त्यूनीकरणको कायिलाई माग र प्राथर्मकताको 
आिारमा र्ाल ु आर्थिक वर्िमा समेत र्नरन्त्तरता 
ददइने र यस कायिक्रमका लार्ग रु.53 करोड 
10 लाख र्वर्नयोजन भएको। 

जल उत्पन्न प्रकोप तथा नदी र्नयन्त्रण सबिन्त्िी 
कायिक्रमिाट 370 हे.जर्मन उकास भएको, 
5164 घर तथा 1111 हे.खेर्तयोग्य जर्मन 
सरुम्क्षत गररएको । साथै साविजर्नक सबपर्तहरु 
र्वद्यालय, िाटो पलु, मम्न्त्दर आददको संरक्षण 
गररएको। 

56 श्रोत सरु्नम्ित भई कायािन्त्वयनमा रहेका िहवुर्ीय 
आयोजना एवम ् अन्त्य महत्वपणुि आयोजनालाई 
र्नरन्त्तरता ददएको छु। 

श्रोत सरु्नम्स्र्तता प्राप्त िहवुर्ीय आयोजनाहरुको 
कायािन्त्वयन गररएको। 
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10.10 आर्थिक वर्ि 2078/079 मा श्रोतगत आय र व्ययको र्िवरण 

                                                                      (रु हजारमा) 
 

क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 2788308 2283025 

2 नेपाल सरकार सशति अनदुान  1191775 894409 

3 नेपाल सरकार समपरुक अनदुान - - 
4 नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान - - 
5 प्रदेश सरकार (राजश्व िाूँडर्ाूँड समेत) - - 

 

10.11 िेरुज ुर्छयौट र्िवरण  

(रु. हजारमा) 

 

क्र.सं. िेरुजकुो प्रकृर्त 

हालसबम 
िेरुज ु

रकम 

आ.ि. 078/079 
सबममा र्छयौट 
भएको रकम 

र्छयौट 
प्रर्तशत 

र्छयौट हनु िाूँर्क 
रहेको रकम 

1 असलुउपर गनुिपने २३५०० ९५९३ ४०।८२ १३९०७ 

2 र्नयर्मत गनुि पने २८६०५६ १७११२५ ५९।८२ ११४९३१ 

3 पेश्की १९१९८० १४११८६ ७३।५४ ५०७९४ 

 कुल जबमा ५०१६१६ ३२१९०४ ६४।१७ १७९७१२ 

 

10.12 आर्थिक वर्ि २०78/७9 को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त  

                                                                       (रु. हजारमा)  

 

 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट रु हजारमा खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु २३४०१८ १८१५८४ ७७.५९ 

पूूँजीगत ३७४६०६५ २९९५८५० ७९.९७ 

जबमा ३९८००८३ ३१७७४३४ ७९.८३ 
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10.13 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्िवरण 

क्र 
सं 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त कैर्र्यत 

परर
णा

म 

िजे
ट 

परर
णा

म 

परर
णा

म 
%

 

खर्
ि 

खर्
ि %

 

 

क.समानीकरण 

१ मझौला तथा तथा 
वैकम्ल्पक प्रर्वर्िमा आिाररत 
र्सं.यो.। 

२.र्संर्ाई आयोजना ममित 
सिुार र्वस्तार। 

३.जल उत्पन्न प्रकोप 
न्त्यरु्नकरण तथा व्यवस्थापन। 

४.भरू्मगत स्यालो तथा तथा 
र्डप टु्यववेल र्संर्ाई। 

५.जलासय र्नमािण तथा 
पोखरी संरक्षण। 

 

३३९ 

 

३०५ 

 

२३६ 

 

१९१ 

 

६ 

 

१०६४९०९ 

 

४०४७०२ 

 

५८०४९० 

 

३७५०८९ 

 

१५५०० 

 

३०३ 

 

२९० 

 

२३० 

 

१५९ 

 

६ 

 

८५ 

 

९५ 

 

९० 

 

७५ 

 

७५ 

 

८७५८५४ 

 

३६६२३३ 

 

५२०७१७ 

 

२७३६२३ 

 

११४७८ 

 

८२.२५ 

 

९०.४९ 

 

८९.७० 

 

७२.९५ 

 

७४.७५ 

 

समानीकरण जबमा १०७७ २४४०६९० ९८८ ८५ २०४७९०५ ८३.९१ 

ख.सशति अनदुान 

१.मझौला र्संर्ाई आयोजना। 

२.समदृ्ध तराइ मिेस र्संर्ाई 
र्िर्शे कायािक्रम। 

3.भरू्मगत जलश्रोत तथा र्डप 
टु्यववेल र्संर्ाई आयोजना। 

४. नदी र्नयन्त्रण। 

५.ममित संभार आयोजनाहरु 

 

५० 

३ 

 

४४ 

 

२६ 

१३७ 

 

४३२८०० 

४७३०० 

 

७४६७५ 

 

१८४००० 

४४५००० 

 

४८ 

३ 

 

२८ 

 

२४ 

१२९ 

 

७० 

९५ 

 

५० 

 

७० 

९० 

 

२९९७४६ 

४२९७५ 

 

३५१०८ 

 

१२६५२९ 

३८३५२९ 

 

६९.२६ 

९०.८६ 

 

४७.०१ 

 

६८.७७ 

८६.१९ 
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10.14 राजश्व संकलनको र्ववरण 

    आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को राजश्व संकलन                                      रु हजािमा           

 

१०.15 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुवाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण 

क्र सं  कायिक्रम लाभाम्न्त्वत जनसंख्या रोजगारर संख्या (प्रर्त ददन)  

 १ मझौला तथा तथा वैकम्ल्पक प्रर्वर्िमा आिाररत 
र्सं.यो.। 

८५००० ४५०००० 

 २.र्संर्ाई आयोजना ममित सिुार र्वस्तार। १२२०० १९०००० 

 ३.जल उत्पन्न प्रकोप न्त्यरु्नकरण  

तथा व्यवस्थापन। 

३३२५० २७०००० 

 ४.भरू्मगत स्यालो तथा तथा र्डप टु्यववेल र्संर्ाई। २३८७५ १४०००० 

 ५.जलासय र्नमािण तथा पोखरी संरक्षण। ५०० ५००० 

 १.मझौला र्संर्ाई आयोजना। १२५०० १५०००० 

 २.समदृ्ध तराइ मिेस र्संर्ाई र्वशेर् कायिक्रम। ३००० २१००० 

 3.भरू्मगत जलश्रोत तथा र्डप टु्यववेल र्संर्ाई 
आयोजना। 

५५०० १७००० 

        सशति जबमा २६० ११८३७७५ २३२ ८० ८८७८८७ ७५.०० 

ग.उजाि तर्ि  

१.समानीकरण /राजश्व 
अनदुान 

२.सशति अनदुान 

 

१४ 

१२ 

 

२६००० 

८००० 

 

१४ 

१२ 

 

१०० 

१०० 

 

२०२३८.3 

6522.1 

 

७७.८४ 

81.53 

         उजाि तर्ि  जबमा २६ 34000 २६ 100 26760.4 78.71 

कुल जबमा (क)+(ख)+(ग) 1371 3658465 1२५४  2962552 80.98 

शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत असार मसान्त्तसबमको अनमुान 

14229 103 103 100 % 103 
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 ४. नदी र्नयन्त्रण। ३२५० ६३००० 

 ५.ममित संभार आयोजनाहरु ८५०० १९१००० 

 उजाि तर्ि  १०००० ३०० 

१0.16 समस्या तथा र्नुौतीहरु 

 संघीय सरकारिाट हस्तान्त्तररत कायािन्त्वयनमा रहेका केर्ह योजनाहरु वार्र्िक कायिक्रममा छुट भएको।   

 संघीय सरकारिाट हस्तान्त्तररत योजनाहरुमा न्त्यून िजेट व्यवस्थापन भएको। 

 क्रमागत प्रदेश समानीकरण अनदुान तर्ि का योजनाहरुमा न्त्यून िजेट र्वर्नयोजन भएको हुूँदा अपेम्क्षकृत 
प्रगर्त हनु सकेको छैन। 

 िार्ि,पर्हरो, डुवानका कारण र्संर्ाईका संरर्नाहरुमा क्षर्त पगु्नकुो साथै िस्ती र भौर्तक संरर्ना 
जोम्खममा रहेका । 

 म्जल्लागत कायािलयहरुमा मौजदुा सवारी सािनहरु र्नकै परुाना र म्जणि भएको । 

१0.17 समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरु 

 छुट योजनाहरुलाई सबभव भएसबम यसै वर्ि नभएमा आगामी आ.व. मा समावेश गनि र्ववरण तयार 
भईरहेको। 

 संघ सशति अनदुान तर्ि का ठेक्का दार्यत्व भकु्तानीको लागी आवश्यक रकम माग गरी पठाउन र्िवरण 
तयार भईरहेको । 

 प्रदेश समानीकरण अनदुान तर्ि का क्रमागत योजनाहरुमा आवश्यक थप िजेटको लागी अथि तथा 
सहकारी मन्त्रालय, मकुाम िटुवलसूँग समन्त्वय भईरहेको। 

 नदी तथा पर्हरो र्नयन्त्रण योजनाहरुलाई प्राथर्मकीकरण गरी अम्घ ििाइएको। 

 म्जल्लाम्स्थत कायािलयहरुलाई सवारी सािन खररदको लागी मन्त्रालयिाट मोटरसाइकल खररद गनि 
िजेट व्यवस्थापन गररएको। 

१0.18 आगामी कायि ददशा 
 "कृर्र्को आिार र्संर्ाईमा सिुार" अर्भयानलाई साथिक तलु्याउन प्रदेश र्भरको समग्र जलश्रोतको 

अध्ययनका साथै सतह र्संर्ाई योजनाहरु, भमूीगत र्संर्ाई योजनाहरु, र्लफ्ट तथा नयाूँ प्रर्वर्िमा 
आिाररत र्संर्ाई योजनाहरु एवं जलाशय र्नमािण तथा पोखरी संरक्षण कायिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा 
कायािन्त्वयनमा लर्गनछे। 

 जलवाय ु पररवतिनको असरलाई न्त्यूनीकरण गदै वातावरण संरक्षणलाई प्राथर्मकतामा राखी सौयि तथा 
वैकम्ल्पक उजािको प्रयोग तथा पहुूँर्लाई सरु्नम्ित गने गरर कायिक्रम अम्घ ििाइनछे। 
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 "उज्यालो प्रदेश  लमु्बिनी प्रदेश" अविारणालाई कायािन्त्वयनमा लैजान े गरी र्वद्यतु संरर्नाहरुको 
स्तरउन्नतीका साथै लघरु्वद्यतु तथा साना जलर्वद्यतु, सौयि र्वद्यतु आयोजनाहरुको र्नमािण कायिलाई अम्घ 
ििाइनेछ। 

 जल उत्पन्न प्रकोपको न्त्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई उच्र् प्राथर्मकता ददइनेछ । हरेक वर्ि आउन े
िािी तथा पर्हरोजन्त्य प्रकोपको न्त्यूनीकरणका लागी कायियोजना िनाइ वातावरणमैरी र्नयन्त्रणका 
उपायहरु अवलबिन गररनेछ। 

१0.19 र्नष्कर्ि 
यस आ.ि.मा 2658 हे. जर्मनमा थप र्संर्ाई सरु्ििा पगेुको, 7997 हे.जर्मनको र्संर्ाई संरर्ना सदुृि 
भएको, 370 हे. जर्मन उकास भएको, 5164 घर तथा 1111 हे.खेर्तयोग्य जर्मन सरुम्क्षत भएको 
साविजर्नक सबपम्त्तहरुको संरक्षण भएको, प्रदेश उजाि र र्संर्ाई र्विेयक प्रदेश सभा सम्र्वालयमा पेश भएको, 
र्समाम्न्त्तकृत समदुायमा र्लु्हो र्वतरण भएको, साििजर्नक संस्थाहरुमा सौयि उजाि जडान भएको र र्वद्यतुीय 
प्रणालीमा सिुार गररएको जस्ता मखु्य मखु्य उपलब्िी सर्हत आ.ि. 078/079 मा मन्त्रालयको पूूँम्जगत 
खर्ि 79.97 प्रर्तशत र र्वत्तीय प्रगर्त 80.98 प्रर्तशत भई समग्र प्रर्तशतमा प्रदेशको दोश्रो मन्त्रालय िन्न 
सर्ल भएको छ। 

10.20 केही तस्वीरहरु (प्रकाशन, गर्तर्वर्िहरु तथा छलर्ल र अनगुमन) 
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अरेवा र्लफ्ट र्संर्ाई योजना मरु्सकोट-१ 
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पररच्छेद-११ 
वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

११.१  पषृ्ठभरू्म 

नेपालको संर्विानले लमु्बिनी प्रदेशमा वन वन्त्यजन्त्त ुजैर्वक र्वर्विता तथा वातावरण क्षेरको र्वकास, र्वस्तार र 

समरृ्द्ध गने म्जबमेवारी रहेको यस मन्त्रालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । प्रदेश र्भरको वातावरणीय 
संरक्षण तथा स्वच्छता सबिन्त्िी प्रर्वर्ि र्वकास र व्यवस्थापन, वन, वनस्पर्त, वन्त्यजन्त्त,ु जैर्वक र्वर्विता, 
जलािार व्यवस्थापनसबिन्त्िी र्नयमन र व्यवस्थापन, वातावरणीय के्षरको अध्ययन, अनसुन्त्िान, क्षमता 
अर्भवृर्द्ध र र्नयमन गने यस मन्त्रालयको मखु्य म्जबमेवारी रहेको छ ।  

11.2 दीघिकालीन सोर् 

वातावरणीय सन्त्तलुन कायम राख्दै रोजगारी र आयआजिन हनुेगरी वनको ददगो व्यवस्थापन गदै जर्डिटुी तथा 
गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको व्यावसार्यक उत्पादन तथा प्रशोिन मार्ि त अथितन्त्रमा योगदान । 

11.3 लक्ष्य 

वनपैदावारहरूको समूम्र्त प्रयोग, जैर्वक र्वर्विता र जलािारको सममु्र्त संरक्षण, व्यिस्थापन र सदपुयोगिाट 
वातावरणीय सन्त्तलुन कायम गदै रोजगारी र आयआजिनमा वृर्द्ध गने । 

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

11.4 रणनीर्त 

1. वन सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून र उपयकु्त संरर्ना िनाउने। 

2. र्वद्यमान वनक्षेर कायम राखी उत्पादकत्व वृर्द्धका लार्ग वनको सहभार्गतामूलक, ददगो एवम ्
वैज्ञार्नक व्यवस्थापन गने। 

3. जैर्वक र्वर्विता र जलािारको ददगो व्यवस्थापन र उपयोगमा स्थानीय समदुायको पहुूँर् वृर्द्ध गने 
एवम ्पयािपयिटनका आिार के्षरहरूलाई पनुस्थापना तथा पनुर्नमािण गने। 

4. जलवाय ुपररवतिनका असर तथा वायू प्रदरु्णलाई मध्यनजर राख्दै वातावरण संरक्षण गने। 

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

6. भौगोर्लक र्वशेर्ता अनरुूप जर्डिटुी तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको व्यावसार्यक खेतीलाई प्रोत्साहन 
गने। 

7. जडीिटुी तथा गैह्रकाष्ठ वनपैदावारको लार्ग आन्त्तररक र िाह् य िजार प्रवद्धिन गने।  
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11.5 उद्दशे्यहरु 

 ददगो एवम ्वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापनिारा वन के्षरको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृर्द्ध 
गनुि । 

 जैर्वक र्वर्विता र स्रोतको संरक्षणलगायत वातावरणीय सेवािाट प्राप्त हनुे लाभ वृर्द्ध गदै न्त्यायोम्र्त 
र्वतरण सरु्नम्ित गनुि । 

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

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

 ददगो र्वकासको लक्ष्य हार्सल गनि वातावरण संरक्षण गराउन ु। 

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

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

 जलवाय ु पररवतिनका नकारात्मक प्रभाव न्त्यूनीकरण तथा अनकूुलन र र्वपद् जोम्खम न्त्यूनीकरणका 
उपाय अवलबिन गदै जल, जलस्रोत तथा भरू्मको संरक्षणिाट भरू्मको उत्पादकत्व वृर्द्ध गनि जलािार 
क्षेरको एर्ककृत संरक्षण र व्यवस्थापन गनुि । 

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

 िढ्दो सहरीकरणिाट उत्सम्जित प्रदरु्ण न्त्यूनीकरण गराउन ु। 

11.6 कायिक्षरे 

प्रदेश सरकार (कायि र्वभाजन) र्नयमावली अनसुार यस मन्त्रालयको कायिके्षर अनसुारका कायि मखु्य 
म्जबमेवारीहरू देहाय िमोम्जम रहेका छन ्। 

 प्रदेशस्तरमा वन के्षरको नीर्त, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

 वन्त्यजन्त्त ुर वन पैदावार ओसारपसार सबिन्त्िी र्नयमन र अपराि र्नयन्त्रण 

 वन, वनस्पर्त, वन्त्यजन्त्त ुर जैर्वक र्वर्विता सबिन्त्िी प्रादेम्शक सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन 

 प्रदेशस्तरमा संरक्षण के्षर र र्रन के्षरको व्यवस्थापन 

 जैर्वक र्वर्विता पाकि , हात्तीसार तथा म्र्र्डयाखानाको व्यवस्थापन 

 जर्डिटुी खेती प्रर्वर्ि प्रविद्धन, र्वस्तार तथा िजारीकरण सबिन्त्िी नीर्त तथा कानून तजुिमा, तथा 
कायािन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन अनसुन्त्िान तथा तथयाङ्क संकलन 

 वन तथा वातावरण सबिन्त्िी र्वर्यमा प्रार्वर्िक सूर्ना तथा सेवा प्रिाह 

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

 प्रदेशस्तरमा जैर्वक र्वर्विताको अध्ययन, अनसुन्त्िान, व्यवस्थपन, र्नयमन, संरक्षण एवम ् लाभांश 
िाूँडर्ाूँट 

 प्रदेशस्तरमा जलािार संरक्षण तथा जल उपयोग नीर्त, प्रर्वर्ि र्वकास, व्यवस्थापन 

 प्रदेशर्भर भसू्खलन र्नयन्त्रण 

 प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरक्षण तथा स्वच्छता सबिन्त्िी प्रर्वर्ि र्वकास र व्यवस्थापन 

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

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

 प्रदेशस्तरमा वातावरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन 

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

कायािन्त्वयन, अनगुमन र र्नयन्त्रण 

 प्रदेशस्तरमा न्त्यून काविनमखुी तथा वातावरणमैरी र्वकास प्रर्क्रया र हररत के्षर प्रवद्धिन 

 प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरक्षण के्षर तथा प्राकृर्तक सबपदाको संरक्षण र सबवद्धिन 

 प्रदेशर्भर वातावरणीय के्षरको अध्ययन, अनसुन्त्िान, क्षमता अर्भवृर्द्ध, वातावरणीय सशुासन तथा 
परीक्षण 

 भपूररर्ि के्षर तथा वन के्षरको पर्हर्ान, वगीकरण, संरक्षण र व्यवस्थापन 

 संरक्षण के्षर पर्हर्ान र व्यवस्थापकीय पद्धर्त र्निािरण 

 अन्त्तरप्रदेशीय नदी उकास तथा सडक र्कनार वृक्षरोपण व्यवस्थापन 

 वृक्षरोपणको लार्ग ददगो तथा गणुस्तरीय र्िउ उत्पादन, र्िउिगैँर्ा स्थापना र व्यवस्थापन 

 प्रदेशर्भर वृक्षरोपण तथा सबभार सबिन्त्िी नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

 प्रदेशर्भर जर्डिरु्ट तथा अन्त्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सबिन्त्िी व्यवस्थापन 

 वन्त्यजन्त्त ुर र्रार्रुुङ्गी सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
आदी । 

11.7 दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था 

र्स.नं. मन्त्रालय/कायािलयकोनाम/ठेगाना 
स्वीकृत 

दरिन्त्दीसंख्या 
पदपूर्ति ररक्त 

१ वन वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालय,लमु्बिनी प्रदेश ४३ २८ १५ 

२ वन अनसुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण केन्त्द्र िटुवल १० ८ २ 
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३ वन र्नदेशनालय भैरहवा २८ २२ ६ 

४ भ ूतथा जलािार व्यवस्थापन कायािलय पाल्पा १७ १६ १ 

५ भतूथा जलािार व्य.का.दाङ्ग १७ १४ ३ 

६ र्डर्भजन वन कायािलय वाूँके ९४ ९१ ३ 

७ र्डर्भजन वन कायािलय वददिया ७८ ७४ ४ 

८ र्डर्भजन वन कायािलय दाङ्ग(दाङ्ग) ११० ७० ४० 

९ र्डर्भजन वन कायािलय रुकुम पूवि ३४ १९ १५ 

१० र्डर्भजन वन कायािलय रोल्पा ५५ ४१ १४ 

११ र्डर्भजन वन कायािलय प्यूठान ४५ ३७ ८ 

१२ र्डर्भजन वन कायािलय कर्पलवस्त ु(कर्पलवस्त)ु ९५ ९५ 0 

१३ र्डर्भजन वन कायािलय रुपन्त्देही ९५ ८५ १० 

१४ र्डर्भजन वन कायािलय परासी ७८ ६४ १४ 

१५ र्डर्भजन वन कायािलय गलु्मी ४५ ४१ ४ 

१६ र्डर्भजन वन कायािलय अघािखाूँर्ी ५० ४५ ५ 

१७ र्डर्भजन वन कायािलय पाल्पा ६० ५४ ६ 

१८ र्डर्भजन वन कायािलयदाङ्ग देउखरुी ११० ७१ ३९ 

१९ र्डर्भजन वन कायािलय कर्पलवस्त ु(गौतमिदु्ध) ९४ ८९ ५ 

जबमा 1158 964 194 

11.8 तयार भएका नीर्त, ऐन, र्नयमावर्ल, गठन आदेश, र्नदेम्शका तथा कायिर्वर्िहरुको र्ववरण 

क्र.सं. नाम कैर्र्यत 

१ वातावरण संरक्षण ऐन २०७७  

२ प्रदेश वन ऐन २०७८  

३ वातावरण संरक्षण र्नयमावली २०७७  

४ प्रदेश वन र्नयमावली २०७९  

५ नदीजन्त्य पदाथि व्यवस्थापन कायिर्विी 2075,  

६ वार्र्िक कायिक्रम संर्ालन कायिर्विी  

७ जगददशपरु िडि स्याङ्र्रुी व्यवस्थापन योजना २०७९  

८ वन पैदावार आपूर्ति सर्मर्त सञ्चालन कायिर्वर्ि २०७९  
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11.9 नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त 

र्नर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

१४६ र 
१४७ 

वनको हैर्सयत तलुनात्मक रुपमा अब्िल रहेको 
यस प्रदेशमा उत्पादनशील सामदुार्यक वन, 

साझेदारी वन, सरकारिारा व्यवम्स्थत र र्क्ला 
वनको उत्पादन र उत्पादकत्व ििाई वन 
पैदावारमा आत्मर्नभिर हनु वन सबवद्धिन 
प्रणालीमा आिाररत ददगो वन व्यवस्थापन गने 

नीर्त अवलबिन गररनेछ ।  

वन क्षेरको संरक्षण र ददगो व्यवस्थापनमा र्नजी 
क्षेरको लगानी र्भत्र्याउन र्नजी क्षेरलाई 
सहभागी गराउूँदै लर्गनेछ। वनजन्त्य कच्र्ा 
पदाथिमा आिाररत उद्योगहरू सञ्चालनका लार्ग 
र्नजी क्षेरलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 वन सबवििन प्रणालीमा आिाररत ददगो वन 
व्यवस्थापन कायिक्रममा रु ९ करोड ८७ लाख 
रकमिाट १००० हेक्टर वनमा र्थर्नङ कायि अगाडी 
ििेकोमा वार्र्िक  १००० हेक्टर लक्ष्यमा ६२९ 
हेक्टर वनक्षेरमा र्थर्नङ कायि सबपन्न । 

र्थर्नङ कायििाट ५६१६४ पोल, २९१ र्ट्टा दाउरा, 
४१७ क्य.ुर्र्ट काठ संकलन भई ९९११ घरिरुी 
लाभाम्न्त्वत । 

८ वटा साझेदारी र २ वटा र्कला वनमा ९४ 
हेक्टरमा वन व्यवस्थापनको कायि सबमपन्न 
भईरहेको। 

वनमा आिाररत वन उद्यम र्वकास तथा पयािपयिटनमा 
आिाररत पयिटन प्रिििनका लागी आवश्यक सहयोग 
तथा सवर्लकरणका लागी मन्त्रालयले २६ वटा 
उद्यमहरुलाई सहयोग । 

१४८ र 
१४९ 

प्रदेशको एकल अर्िकारको सूर्ीमा रहेका रार्िय 
वनको व्यवस्थापन सबिन्त्िमा प्रदेशको अर्िकार 
स्थापना हनुे गरी वन सबिन्त्िी कानून तजुिमा 
गरी कायािन्त्वयन गररनेछ। कवरु्लयती वन प्राप्त 
गने प्रर्क्रयालाई सरलीकरण गरी वन, वन उद्यम 
तथा पयािपयिटनको र्वकासमा र्नजी क्षेरको 
लगानी अर्भवरृ्द्ध गररनेछ । साथै िाूँके रार्िय 
र्नकुञ्ज र िददिया रार्िय र्नकुञ्जलाई पयािपयिटनको 
प्रमखु गन्त्तव्यका रुपमा र्वकास गदै लर्गनेछ ।  

वन व्यवस्थापनमा सामदुार्यक वनले पयुाएको 
योगदानलाई थप प्रोत्साहन गररनेछ। सामदुार्यक 
वनको सर्क्रय व्यवस्थापनका लार्ग उपभोक्ता 
समूहको क्षमता अर्भवरृ्द्ध, सशुासन र अन्त्य 
तहसंगको समन्त्वयलाई थप पररष्कृत र 
व्यवम्स्थत गररनेछ।  

प्रदेशको वन व्यवस्थापनको महत्वपणुि काननु वन 
ऐन २०७९ तथा प्रदेश वन र्नयमावली २०७९ 
सरु्ीकृत भई कायिन्त्वयनमा गएको । 

 २९०० सामदुार्यक वनहरुको अनगुमन कायि 
सबपन्न भई प्राप्त तथयांकको अध्यावर्िक भईरहेको 
तथा ९६ वटा सामदुार्यक वनहरुमा सशुासन, लेखा 
तथा कायािलय व्यवस्थापनको तार्लम समन्न भएको। 

पर्हलो पटक सव र्डर्भजनहरुमा शसुासन सदृर्िकरण 
कायिक्रम सञ्चालन भईरहेको । ३२० वटा 
किरु्लयती वन समहुहरुमा र्िपन्नमखुी कायिक्रमहरु 
सञ्चालन भईरहेको । 

 

१५० कृर्र् क्षेर र्भर रहेका आली, कान्त्ला, र्कनारा 
तथा िाूँझो जग्गामा वकृ्षारोपण मार्ि त कृर्कको 

तराइका ६ म्जल्लाका ४३ वटा स्थानीय तहमा  
नमनुा कृर्र् वन कायिक्रम सबपन्न भई ४५०  
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आबदानी अर्भवरृ्द्ध गनि तराई तथा र्भरी 
मिेशका ६ म्जल्लाहरूमा अर्भयान के रुपमा 
"एक पार्लकाः एक नमनुा कृर्र् वन कायिक्रम" 

सञ्चालन गररनेछ। कृर्कलाई र्नःशलु्क र्वरुवा 
उपलब्ि गराउने उद्देश्यले गत वर्ििाट प्रारबभ 
गररएको िहवुर्ीय र्िरुवा उत्पादन कायिक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता ददइनेछ। 

हेक्टरमा वकृ्षारोपण कायि सबपन्न भएको । 

प्रदेशमा ३० लाख ७७ हजार पर्हलोपटक िहवुर्ीय 
र्िरुवा उत्पादनको काम भईरहेको । 

६ म्जल्लाले "एक पार्लकाः एक नमनुा कृर्र् वन 
कायिक्रम" कायिन्त्वयनका लागी कृर्र् वन सहजकताि 
र्नयकु्त गरी तार्लम ददइएको । 

 

१५१ 
'मालार्गरी", र्टमरु' र 'तेजपात'लाई प्रदेशको मखु्य 
म्र्नारी जडीिटुीको रुपमा र्वकास, र्वस्तार र 
प्रवद्धिन गररनेछ। प्रदेशका पहाडी म्जल्लाहरूमा 
जडीिटुी पकेट क्षेरको र्वकास गरी "एक म्जल्ला 
एक नमनुा जडीिटुी उत्पादन" कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। जडीिटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको 
ददगो संकलन, व्यवस्थापन, िजारीकरण र उद्यम 
र्वकासिाट स्थानीय रोजगारी र प्रादेम्शक 
अथितन्त्रमा योगदान पयुाइनेछ। र्राहरूको 
संरक्षण र पयािपयिटन मार्ि त स्थानीय रोजगारी 
र्सजिना र जीर्वकोपाजिनमा सहयोग गनि 
जगददशपरु ताल र आसपासका क्षेर समेटी र्रा 
म्शकार गनि र्नर्िे (Bird Sanctuary) घोर्णा 
गरी र्वर्भन्न संरक्षणमखुी तथा पयिटन प्रवद्धिन 
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

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

र्वशेर् महत्वका ३ लाख २० हजार जर्डिटुी तथा 
गह्रकाष्ठ वन पैदावार जन्त्य र्िरुवा उत्पादनको काम 
भएको । 

 

र्राहरूको संरक्षण र पयािपयिटन र्वकासका लार्ग 
जगददशपरु ताल र आसपासका क्षेर लाई (Bird 

Sanctuary) घोर्णा कायि सबपन्न भएको । 

१५२र १५३ प्रदेशमा वन डिेलो र यसिाट हनुे जीउिनको 
क्षर्तमा उल्लेखनीय रूपमा र्नयन्त्रण गरी वनको 
क्षयीकरण, जैर्वक र्वर्वितामा ह्रास तथा 
प्राकृर्तक प्रकोपलाई न्त्यून गररनेछ। जमीनको 
उविराशम्क्त वरृ्द्धका लार्ग प्रत्येक म्जल्ला समेट्ने 
गरी कबतीमा १०० स्थानमा वन उपभोक्ता वा 
कृर्क समूहहरू मार्ि त प्राङ्गाररक मल उद्यम 
स्थापना गरी सञ्चालन गररनेछ। 

प्रदेशका र्भरीमिेश र मध्य पहाडका वन 
िाक्लो हदैु जाूँदा रुख र्िरुवा वरृ्द्धमा प्रर्तकूल 
असर पदै गएको एवं  डिेलो र मानव-वन्त्यजन्त्त ु
िन्त्िका घटना िढ्दै गएको अवस्थालाई कम 
गनि र्थर्नङ (वन पत्लाउने) अर्भयान सञ्चालन 
गरी प्राप्त वन पैदावरलाई उद्यम र्वकास र 
प्रवद्धिनसूँग जोड्दै लर्गनेछ। 

वन डिेलो र्नयन्त्रणका लागी वन डिेलो र्नयन्त्रण 
अर्भयान कायिक्रम १४ वटा र्डर्भजन वन 
कायािलयमा सञ्चालनमा आई १४१ र्क.र्म. 
अम्ग्नरेखा र्नमािण  भएको । 

वनमा हनुे पातपर्तङ्गरिाट प्राङ्गाररक मल उद्यम 
िनाउने कायि १४ वटै र्डर्भजन वन कायािलयमा 
१०० वटा उद्यम सञ्चालन गने लक्ष्यमा ८८ वटा 
सञ्चालन भई १५९९० हेक्टर वन क्षेरको पत्कर 
व्यवस्थापनिाट कररि १७६५० घनर्मटर प्राङ्गाररक 
मल उत्पादन हनुे गरी कायिक्रम सबपन्न भएको। 

प्रदेशभरका घना १००० हेक्टर वनक्षेरमा र्थर्नङ 
(वन पत्लाउने) कायि गनुि पनेमा २ र्डर्भजन वन 
कायािलयहरु िाहेक  ६२९ हेक्टर वनक्षेरमा काम 
सबपन्न  भएको । 
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१५४ र 
१५५ 

रणनीर्तक वृक्षारोपण योजना िनाई िगर तथा 
नदी उकास जग्गा स्थानीय समदुायको आबदानी 
संग जोडी िहआुयार्मक कृर्र् वन एवं वन 
क्षेरर्भर रहेका खाली र अनतु्पाददत क्षेरमा 
र्क्लाको रुपमा वकृ्षारोपण गररनेछ।  

वन अर्तक्रमण पूणिरुपमा र्नर्ेि गररनेछ। वन 
सबपदाको संरक्षण सिैको साझा दार्यत्वको 
रुपमा स्थार्पत गररनेछ । वासस्थानको ददगो र 
महत्तम व्यवस्थापन गरी मानव वन्त्यजन्त्त ु
िन्त्िलाई न्त्यूनीकरण गनि प्रदेश र स्थानीय 
तहहरूर्िर् सहकायि गरी र्वगतका वर्िहरूमा 
भन्त्दा कबतीमा दईु गणुाले लगानी अर्भवरृ्द्ध 
गररनेछ। 

५०० हेक्टर खार्ल वनक्षेर, २० हेक्टर  
अर्तक्रर्मत वन क्षेर  र १५० हेक्टर नदीउकास 
जग्गा तथा  ३.३ र्कर्म सडक सौदयिकरणको काम 
सबपन्न भएको । 

१५६ प्रर्र्लत कानून िमोम्जम संरम्क्षत वन्त्यजन्त्तकुो 
सूर्ीमा नरहेका िूँदेल, दबुसी, र्नलगाई जस्ता 
वन्त्यजन्त्तहुरूको मानवसूँगको िन्त्ि कम गनि 
वासस्थान व्यवस्थापन र संख्यालाई र्नयमन गने 
उपायहरू अवलबिन गररनेछ। "पीर्डत सूँग 
प्रदेश सरकार" भन्ने भावनाका साथ र्वर्भन्न 
वन्त्यजन्त्तकुो आक्रमणिाट ज्यान गमुाएका 
व्यम्क्तको हकमा र्वद्यमान प्रर्क्रयालाई सरलीकृत 
गरी सङ्घीय र्नकायहरूिाट प्रदान गने राहतका 
अलावा प्रदेश सरकारिाट पीर्डत पररवारलाई 
राहत उपलब्ि गराउने व्यवस्था र्मलाईनेछ।  

मानवसूँगको िन्त्ि कम गनि "पीर्डत सूँग प्रदेश 
सरकार" कायिक्रम सिै म्जल्लामा सरुु भई िाूँके 
म्जल्लामा िाघको आक्रमणिाट मतृ्य ु हनुे ३ 
जनालाई  सङ्घीय र्नकायहरूिाट प्रदान गने राहतका 
अलावा तत्काल जनर्ह  रु १ लाख राहत र 
पाल्पामा म्र्तवुाको अक्रमणिाट भएको पशरु्ौपायाको 
क्षर्तको रु ५० हजार  राहत र्वतरण भएको । 
साथै िददिया म्जल्लामा हात्तीको क्षर्त कम गनि 
आरसीसी हात्तीिार र्नमािण भएको । 

१५७ 

 र १५८ 

यस प्रदेशमा रहेका महत्वपूणि जलािार क्षेरहरू 
राप्ती, ििई, र्तनाउ, िाणगंगा, रोर्हणी जस्ता नदी 
प्रणालीहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन, सदपुयोगको 
माध्यमिाट जलसंर्य वरृ्द्ध, प्राकृर्तक र्वपद् तथा 
जलवाय ु पररवतिन न्त्यूनीकरण गनि वहृत रुपमा 
कायिक्रम र्वस्तार गरी लाग ु गररनेछ। रािपर्त 
र्रेु तराई मिेश संरक्षण र्वकास सर्मर्त, प्रदेश 
सरकार र स्थानीय तहहरूको सहयोग र 
समन्त्वयमा रूपन्त्देहीको रोर्हणी नदीमा एकीकृत 
संरक्षण, संवद्धिन र पयािपयिटनको कायि सञ्चालन 
गररनेछ। 

प्रदेशको र्भरी मिेश र मध्य पहाडी भेगमा 
पूखािहरूको कठोर मेहनतले रोपी हकुािई संरक्षण 

यस प्रदेशमा रहेका महत्वपूणि जलािार क्षेरहरू 
राप्ती, ििई, र्तनाउ नदीको १० वरे् व्यवस्थापन 
योजना र्नमािण भएको तथा  िाणगंगा  
नदीप्रणालीहरूको व्यवस्थापकीय योजना र्नमािणको 
काम अगाडी ििेको। 

५ वटा म्जल्लामा परबपरागत रैथाने आूँप  
िगैँर्ाहरुको  अर्भलेखीकण  र  संरक्षण कायिक्रम 
लाग ुभई पाल्पा र अघािखार्ी म्जल्लाका  साविजर्नक 
क्षेरका "आूँप" िगैर्ाको  अर्भलेखीकरण र ददगो 
संरक्षणका कामहरु सबपन्न भएको । 
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11.10 िजेट वक्तव्यको असार मसान्त्तसबमको प्रगर्त 

गरेका नमूना कै रुपमा रहेका साविजर्नक 
क्षेरका "आूँप", "वर", "र्पपल"का िगैंर्ा जस्ता 
सबपदा र वंशाण ुस्रोतको अर्भलेखीकरण र ददगो 
संरक्षणका लार्ग र्वशेर् कायिक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। 

१५९,१६० 
र १६१ 

प्लार्िकको झोलालाई र्नरुत्सार्हत गदै 
वैकम्ल्पक झोलाहरूको प्रयोगलाई प्ररेरत 
गररनेछ।प्रयोग भएका वस्तहुरूको पनुःप्रयोगका 
लार्ग एकीकृत र्ोहोरमैला प्रशोिन केन्त्द्र र 
र्ोहोर पानी प्रशोिन केन्त्द्रको सबभाव्यता 
अध्ययन भएका क्षेरहरूमा र्नमािण कायिका लार्ग 

स्थानीय तहसूँग सहकायि गरी काम अगार्ड 
ििाइनेछ। 

वातावरणीय अध्ययन गरी सञ्चालनमा रहेका 
उद्योगहरूको वातावरणीय सूर्कहरूको 
प्रभावकारी अनगुमन तथा मूल्याङ्कनिाट 
औद्योर्गक वातावरणीय अनशुासन कायम गनि 
प्ररेरत गररनेछ। 

क्षेरीयरुपमा वायमुण्डलमा रै्र्लने िुंवा तथा 
तवुाूँलो र्नयन्त्रण सबिन्त्िी सबभाव्यता अध्ययन 

गररनेछ। प्रदूर्ण मापन तथा वातावरणीय 
अध्ययन अनसुन्त्िानका लार्ग आवश्यक पने 
उपकरणहरूको समेत व्यवस्था गरी कायािलयको 
क्षमता अर्भवरृ्द्ध गररने छ। 

मन्त्रालयले  प्लार्िकको झोलाको र्वकल्पका रुपमा 
वैकम्ल्पक झोलाहरूको र्नमािण र अनसुन्त्िानमा काम 
गरररहेको । 

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

 

िजेट 
वक्तव्य िुूँदा 

नं. 
कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

५४ पूवि-पम्िम राजमागिमा पने सरुई नाका, 
िानखोला र ररहारमा जलाशय र्नमािण गनि 
आवश्यक िजेटको व्यवस्था गरेको छु। 
साथै पहाडी एवम ् र्रेु के्षरमा रहेका 
खोर्हरूमा वरे् पानी भण्डार गरी र्सूँर्ाई 
तथा खानेपानी आपूती गनुिका साथै जैर्वक 
र्वर्विता प्रवद्धिन गने कायि अगार्ड ििाउन े

पूवि-पम्िम राजमागिमा पने सरुई नाका, 
िानखोलामा  जलाशय र्नमािण सबपन्न भएको । 
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11.11 आ.व.२०७८/०७९ को वार्र्िक स्वीकृत कायिक्रमको प्रगर्त  

(रु.हजारमा)                                         

र्स.नं. वार्र्िक कायिक्रम 
वार्र्िक कुल 

िजेट 

प्रगती 

कुल खर्ि खर्ि प्रर्तशत 

1 
वन, वन्त्यजन्त्त,ु जैर्वक र्वर्विता संरक्षण तथा व्यवस्थापन 
कायिक्रम 

264355 222520 84.17 

2 जर्डवटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार र्वकास कायिक्रम 58680 39813 67.85 

3 भ-ुसंरक्षण तथा जलािार व्यवस्थापन कायिक्रम 188243 173480 92.16 

4 वन क्षेर र्भरका खोलाखोम्ल्स व्यवस्थापन कायिक्रम 40000 7694 19.24 

5 वातावरण तथा जलवाय ुअनकुुलन कायिक्रम 14347 3676 25.62 

प्रवन्त्ि गरेको छु। 

५५ जल उत्पन्न प्रकोपलाई र्नयन्त्रण गने कायि 
गदाि िस्ती तथा सदरमकुामको संरक्षणलाई 
प्राथर्मकता ददई र्वगत आर्थिक वर्िदेम्ख 
सञ्चार्लत नदी र्नयन्त्रण, पर्हरो व्यवस्थापन 
जस्ता प्रकोप न्त्यूनीकरणको कायिलाई माग 
र प्राथर्मकताको आिारमा र्ाल ु आर्थिक 
वर्िमा समेत र्नरन्त्तरता ददइनेछ । यस 
कायिक्रमका लार्ग रू. ५३ करोड १० 
लाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

 

महुान संरक्षण १४ वटा, पोखरी र्नमािण ३४ 
वटा, नदी तथा खोला र्कनारा व्यवस्थापन 
९.४१ र्क.र्म मा, गम्ल्छ पर्हरो र्नयन्त्रण ५४ 
स्थान, आकम्स्मक पर्हरो र्नयन्त्रण ४८ स्थानमा 
गरी संवेदनशील के्षरमा िायोइम्न्त्जनेरीङ र  
र्िरुवा उत्पादन  ६० हजार भएको । 

नदीउकास जग्गामा रोपण गनि तथा नीम्ज 
जग्गामा प्रकोप र्पर्डत उपभोक्ताहरुलाई 
५८७४७ र्लरू्लका र्िरुवाहरु र्वतरण 
भएको। 

७७(छ) रार्िय वन प्रदेशको एकल अर्िकार भएको 
सन्त्दभिमा वनके्षरलाई प्रदेश सरकारको 
आयश्रोतको प्रमखु के्षर िनाउने गरी र्ाल ु
आर्थिक वर्िमा वन सबिन्त्िी र्विेयक प्रदेश 
सभामा पेश भएकोले यसै अर्िवेशनमा 
स्वीकृत हनुे व्यवस्था र्मलाएको छ। 
खोल्सा खोल्सी व्यवस्थापन कायिक्रम 
समेतिाट थप आय प्राप्त हनुे व्यवस्था 
र्मलाईएको छ। 

प्रदेश वन ऐन २०७८ पाररत भई लाग ुभएको 
तथा वन र्नयमावलीको समेत कायिन्त्वयनमा 
गएको 

खोल्सा खोल्सी व्यवस्थापन कायिक्रम लाग ुभई 
कर्पलवस्तलेु उपभोक्ता समहु मार्ि त खोला 
खोल्सी व्यवस्थापन गरेको । 
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6 वन उद्यम र पयािपयिटन प्रवद्धिन कायिक्रम 70700 57722 81.64 

7 कृर्र् वन तथा िहृत्तर हररयाली प्रवद्धिन कायिक्रम 187000 153117 81.88 

8 
नेपाल जलवाय ुपररवतिन सहयोग कायिक्रम (संघ सशति 
अनदुान) 

12400 6723 54.22 

9 सबवरृ्द्धका लार्ग वन (संघ सशति अनदुान) 60000 9417 15.70 

10 
रार्िय वन र्वकास तथा व्यवस्थापन कायिक्रम (संघ सशति 
अनदुान) 

87000 55675 63.99 

11 जलािार संरक्षण तथा ब्यिस्थापन(संघ सशति अनदुान) 50500 44232 87.59 

12 जर्डवटुी  र्वकास कायिक्रम(संघ सशति अनदुान) 21800 20710 95.00 

13 वातावरण (संघ सशति अनदुान) 25000 20942 83.77 

14 वन तथा भसंूरक्षण(संघ सशति अनदुान) 97998 91406 93.27 

15 वन र्नदेशनालय 19654 14828 75.45 

16 र्डर्भजन वन कायािलयहरु 605618 488979 80.7 

17 भ-ुसंरक्षण तथा जलािार व्यवस्थापन कायािलयहरु 22706 19380 85.35 

18 वन अनसुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण केन्त्द्र 8511 7664 90.05 

19 वन वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालय 37132 25320 68.19 

 
कुल जबमा 1871644 १४६२684 78.15 

 

11.12 आ.व.२०७८/०७९ को  र्िर्नयोम्जत िजेट तथा प्रगर्त  

                              (रु. हजारमा)                                                                                      

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट वार्र्िक खर्ि प्रर्तशत 
र्ाल ु 827626 653479 78.96 

पमु्जगत 1044018 809205 77.51 

जबमा 1871644 1462684 78.15 

11.13 राजश्व संकलनको र्ववरण                                             

र्स.नं. र्ववरण काठ दाउरा NTFP खोटो कुल जबमा 

१ अल्या पररमाण 680576.97 1549.3 103155 0  

२ उत्पादन पररमाण 273383.78 782.97 228640 1272404  
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३ र्वक्री र्वतरण पररमाण 597711.19 3187.06 1963417 1201349  

४ 

र्वक्री र्वतरणिाट प्राप्त समूहको 
कोर्मा जबमा भएको आबदानी 

रु. 
344486431.3 346792.71 1354336 10983375 35,71,70,935 

५ राजश्व (सङ्घीय सम्ञ्चत कोर्) रु. 175654470.2 0 255750 0 17,59,10,220 

६ 
प्रदेश सम्ञ्चत कोर्मा जबमा 

भएको रकम रु. 77919008 22610.43 1411029 2963332 8,23,15,979 

७ VAT रकम रु. 356249 0 30940 1985846 6,42,99,610 

मौज्दात पररमाण 356249.56 383.75 53328 0  

            

11.14 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुवाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण  

वन व्यवस्थापन कायििाट   १,१६,०००  

काठ दाउरा उत्पादनिाट     २०,०००  

सामदुार्यक वन हेराल ुतथा कमिर्ारी    ५,३०,०००  

साझेदारी वनको हेराल ुतथा कमिर्ारी       २०,०००  

र्वरूवा उत्पादनिाट                 ९४०,०००  

वकृ्षारोपण                           ४१,०००  

गैरकाष्ठ वन पैदावार सदपुयोग          ७०,०००  

व्यापाररक र्नजी वनको सदपुयोग             ५०,००० 

वनजन्त्य उद्यम                    १,५०,०००  

            जबमा   १४१०,००० श्रमददन 

11.15 समस्याहरु 

 संघीय वन ऐन २०७६ अनरुुप मदु्दा हेने अर्िकारीको र्वर्यमा दरु्विा रहेको हुूँदा मदु्दाको र्नरुपण 
समयमा नहुूँदा न्त्याय र्नरुपणको कायिमा र्िलाई भई रहेको ।  

 वन ऐन, २०७६ िमोम्जमको वन अपरािहरु र्नयन्त्रणको लार्ग सशस्त्र वन रक्षकहरुको पररर्ालनको 
कायि र्वद्यमान र्डर्भजन वन कायािलयहरुको प्रमखु र्डर्भजनल वन अर्िकृतहरुिाट कानूनी रुपमा रे्न 
अर् कमाण्ड प्रणालीमा नभएको ।  

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

 ८६ जना र्रेिरहरु र्ाम्जलमा रहेको तर पदस्थापन हनु नसकेको ।  
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 १२ म्जल्लाहरुमा केवल ४ वटा मार भ ूतथा जलािार व्यवस्थापन कायािलय रहेको छ । सेवा 
र्वस्तार तथा गणुस्तरीय सेवाको लार्ग उपयकु्त माग िमोम्जमको सेवा प्रवाह गनि नसर्कएको । 

 वन व्यवस्थापनको कायि प्रार्वर्िक र्वर्य भएकोले प्रार्वर्िक जनशम्क्तको पनुतािजगी अर्भमखुीकरण 
हनु नसक्दा वन व्यवस्थापन कायियोजनाहरुको गणुस्तरमा अपेम्क्षत सिुार हनु नसकेको । 

 ३ वटा र्डर्भजन वन कायािलयको आफ्नै भवन नभएको, ५ वटा र्डर्भजन वन कायािलयको भवन 
म्जणि रहेको । २९ वटा सव र्डर्भजनको आफ्नै भवन नभएको, ४० वटा सव र्डर्भजन कायािलयको 
भवन म्जणि रहेको। 

 मानव वन्त्यजन्त्त ुद्धन्त्द व्यवस्थापनमा प्रदेश तहका कायािलयहरुको संरर्ना नभएको तथा क्षमता पर्न 
नभएको  

 भ ूस्खलन ठुला पर्हरो र्नयन्त्रणको िजेट र क्षमताको अभाव । 
 वन डिेलो व्यवस्थापन तथा र्नयन्त्रणको लार्ग आवश्यक प्रर्वर्ि तथा क्षमता उपभोक्ता स्तरमा नहुूँदा 

वन डिेलो व्यवस्थापनको कायि व्यवम्स्थत हनु नसकेको । 
 वन उद्यमको र्वकासको लार्ग सहम्जकरण गनि वन क्षेरको कमिर्ारीहरुमा क्षमताको र्वकास 

नभएको।  
 भरू्म समस्या सामािान आयोगले भरू्महीन दर्लत भरु्महीन सकुुबवासी र अव्यवम्स्थत वसोवासीहरुलाई 

पजुाि ददने भर्न लगत संकलन गरीरहेकोले वन के्षर अर्तक्रमण र र्डानीको र्पेटामा परेको । 

११.16 समस्या समिानका उपायहरु 

 मदु्दा हेने अर्िकारीको र्वर्यमा संघीय ऐन र प्रदेश काननुमा दरु्विा रहेको हुूँदा सो को र्नकासका 
लार्ग संघीय सरकारसग प्रदेश सरकारले पहल गनुिपने । 

 वन सबिििन प्रणालीमा आिाररत वन व्यवस्थापन मार्ि त वनहरुको उत्पादकत्व वृर्द्ध गरी काष्ठजन्त्य 
वन पैदावारको आन्त्तररक मागलाई पूर्ति गदै र्वदेशिाट हनुे काठ आयातलाई प्रर्तस्थापन गनि वनको 
वैज्ञार्नक व्यवस्थापन गरर प्रदेश पूूँम्ज र्नमािणको र्हस्सा िनाउन वन कमिर्ारीहरुको हौसला र भावना 
उच्र् राख्न र्वशेर् प्रोत्साहनको व्यवस्था नीर्तगतरुपमा हनु ुपने । 

 वनके्षरको संस्थागत सिुारका लार्ग प्रदेशले लगानी ििाउन ुपने । 
 वन प्रशासन र वन समूहहरु दिैुमा सशुासन सदुृि िनाउने तथा आवश्यक ऐन र्नयम कायिर्वर्ि तथा 

र्नदेम्शका तयार पाने ।  
 वन डिेलोलाई रोक्न तथा यसको व्यवस्थापन गने काम उच्र् प्राथार्मकतामा राख्न े। 
 तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह), वन समूहहरु र र्नजी क्षेर िीर् प्रभावकारी 

समन्त्वय र सहकायिमा वनको उम्र्त व्यवस्थापन गने ।  
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 मानव वन्त्यजन्त्त ुद्धन्त्द न्त्यूनीकरणको लागी कायिक्रम तजुिमा गरी कायािन्त्वयनमा प्राथर्मकता ददने । 

११.17 अन्त्य 

आ.व. २०७८/०७९ मा मन्त्रालयले शरुु गरीएका नया तथा नर्वनतम कायिक्रमहरू 

 वन सबवििन प्रणालीमा आिाररत ददगो वन व्यवस्थापन 

 वडि स्यांनर्रुी घोर्णा 
 र्वर्ाल ुसपि उद्धार 

 संरम्क्षत वन व्यवस्थापन 

 मौवा, आूँपको रैथाने वगैर्ा संरक्षण 

 एक पार्लका एक नमनुा कृर्र् वन  

 सडक र्कनारा तथा िहृत्तर हररयाली प्रवििन कायिक्रम 

 र्पर्डतसूँग प्रदेश सरकार 

 वन डिेलोको प्रकोप रोक्न तथा वनमा खेर गइरहेको पात पर्तंगरिाट कबपोि मल र्नमािण 

 किरु्लयती वन र्वकास कायिक्रम 

 र्हमाली के्षरमा ओखर र्वकास कायिक्रम 

वन क्षरेको अवसर 
प्रदेश सरकारका नीर्त तथा कायिक्रमहरुले र्लएका नीर्त, रणनीर्त, कायिनीर्त, लक्ष्य, योजना तथा 
कायिक्रमहरुलाई मध्यनजर गदै हालसबमको उपलब्िी समेतलाई र्वर्ार गदाि यस क्षरेको अवसर र 
मन्त्रालयको आगामी कायिददशा संम्क्षप्त रुपमा र्नबन िमोम्जम रहेका छन। 

अवसर 

 वन उद्यम र्वकासिाट रोजगारी सजृना गने तथा ददगो वन व्यवस्थापनमा टेवा पयुािउने ।  

 प्रदेश स्तरमा प्राकृर्तक स्रोतको सदपुयोग तथा प्रदेश आत्मर्नभिरको अवसरमा वन के्षरको योगदान 
अर्भवृर्द्ध गने ।  

 जलवायू पररवतिन अनकुुलनमा योगदान तथा काििन उत्सजिन न्त्यूर्नकरणमा योगदान गनुिको साथै 
वातावरणीय सेवाको गणुस्तरमा अर्भवृर्द्ध गने ।  

 जर्डिटुी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादकत्व वरृ्द्ध तथा व्यवसार्यकरण 

 जलािार के्षरको संरक्षण तथा व्यवस्थापनिाट भौर्तक पूवाििारहरुको ददगो संरक्षणमा योगदान गने 
अवसर । 

 पयािपयिटनको र्वकास र स्थानीय रोजगारीको सजृना 
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१1.18 र्नष्कर्ि  

यो अवर्िमा मन्त्रालयका महत्वपूणि काननुका रुपमा रहेका वन ऐन तथा वन र्नयमावली र्नमािण भई 
कायिन्त्वयनमा आएका छन । ऐन तथा र्नयमावली कायिन्त्वयनका लार्ग र्ार्हने प्रयाप्त िजेट तथा 
कायिक्रमहरुको व्यवस्था हनुपुने देम्खन्त्छ । प्रदेशको प्रमखु  के्षरका रुपमा रहेको वन क्षेरलाई कुशल 
व्यवस्थापन गरी प्रदेशलाई आत्मर्नभिर िनाउन आवश्यक कायिक्रम तथा अन्त्य नीर्तगत व्यवस्थामा जोड ददन 
पने देम्खन्त्छ । 

11.19 कायिक्रम सबिन्त्िी केही तस्वीरहरु 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

वृक्षारोपण कायि 
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वन्त्यजन्त्तकुा लार्ग र्समसार पोखरी, पारीजात सा.व. लमही ४

1
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पररच्छेद-१२ 
उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

१२.१  पषृ्ठभरू्म 

नेपालको संर्विान िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेशमा उद्योग तथा वाम्णज्य के्षरको र्वकास, र्वस्तार र समरृ्द्ध गने 
म्जबमेवारी रहेको यो मन्त्रालय र्व.सं. २०७४ माघ देम्ख उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय नाम 
िाट कायि संर्ालन हदैु आएकोमा प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द्) िाट र्मर्त २०७८।०५।१३ मा प्रदेश 
सरकार (कायि र्वभाजन) र्नयमावली, २०७८ मा भएको हेररे्र अनसुार मन्त्रालयको पनुगिठन भई उद्योग, 
वाम्णज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । यस मन्त्रालयको मखु्य कायिके्षरमा स्वरोजगारका 
लार्ग उद्यमम्शलता र्वकास, औद्योर्गक प्रवद्धिन र र्नयमन, वाम्णज्य तथा आपूर्ति, खानी तथा खर्नज पदाथि 
अन्त्वेर्ण, उपभोक्ता हक अर्िकार संरक्षण रहेका छन ् । यस मन्त्रालय अन्त्तगित उद्योग, वाम्णज्य तथा 
उपभोक्ता र्हत संरक्षण र्नदेशनालय र १२ वटा घरेल ुतथा साना उद्योग कायािलयहरु रहेका छन ्। 

१२.२ दीघिकार्लन सोर्ः 
उद्योग, वाम्णज्य तथा पयिटन प्रवद्धिन र ददगो व्यवस्थापनिाट समावेशी सबवृर्द्ध हार्सल गदै “समदृ्ध 
लमु्बिनी आत्मर्नभिर प्रदेश”  प्रादेम्शक लक्ष्य पूरा गनि योगदान परु् याउने । 

१२.३ उद्दशे्य 

 उद्योग के्षरको उत्पादन वृर्द्ध गरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान ििाउन,ु 
 उद्योगको  र्वकास प्रवद्धिनका लार्ग लगानी मैरी वातावरण र्सजिना गनुि, 
 औद्योर्गक वस्तहुरुको र्नयाित वृर्द्ध गरी व्यापार घाटामा कमी ल्याउन ु, 
 रोजगारको संख्या र गणुस्तरमा अर्भवृर्द्ध गनुि,  

 आन्त्तररक व्यापार प्रवद्धिन गदै स्थानीय कच्र्ापदाथि र र्सप ििी प्रयोग हनुे वस्तकुो र्नकासी 
प्रवद्धिन मार्ि त प्राप्त हनुे लाभलाई स्थानीय तहसबम र्वस्तार गनुि , 

 तलुनात्मक लाभका वस्त ुतथा सेवाको मूल्य र गणुस्तरलाई प्रर्तस्पिी िनाई व्यापार घाटा कम 
गनुि , 

 उपभोक्ताको हक र्हत संरक्षण गदै दैर्नक उपभोग्य वस्त ु तथा सेवा र्नयर्मत र सहज रुपमा 
आपूर्ति हनुे व्यवस्था र्मलाउन ु। 

१२.४ रणनीर्त 

 उद्योगलाई आवश्यक पने पूवाििार तयार नीर्त र्नमािण र कायािन्त्वयनमा जोड ददन े। 
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 स्थानीय स्रोत र्सपको उपयोग गरी लघ,ु घरेल,ु साना, मझौला र ठूला उद्योगको स्थापना र 
सञ्चालनलाई प्रभावकारी िनाउने । 

 लगानी मैरी वातावरण र्सजिना गनि आवश्यक नीर्तगत, संस्थागत, कानूनी तथा प्रर्क्रयागत सिुार 
गने । 

 गणुस्तरयकु्त एवं प्रर्तस्पिाित्मक औद्योर्गक वस्तकुो र्नयाितलाई ििावा ददने । 

 दैर्नक उपभोग्य वस्त ुतथा सेवालाई सलुभ िनाउन र्नयर्मत रुपमा िजार अनगुमन तथा िजार 
र्नयमन गने । 

१२.५ कायिक्षरे 

क्र.सं. कायि म्जबमेवारी 
१. व्यापार/ वाम्णज्य र प्रर्तस्पिाि सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, मापदण्ड तथा योजनाको तजुिमा, 

कायािन्त्वयन एवं र्नयमन र र्सम्न्त्डकेट तथा काटेर्लङ र्नयन्त्रण । 

२. प्रादेम्शक व्यापार सबिन्त्िी पवुाििार र्नमािण, प्रवद्धिन, सहम्जकरण, वजार अनगुमन, समन्त्वय, तथयाङ्क 
प्रणाली, िौर्द्धक सबपम्त्त संरक्षण, अध्ययन तथा अनसुन्त्िान र र्नयमन । 

३. िुवानी / पररवहन प्रणाली तथा कागो व्यवस्थापन । 

४. नेपाल सरकारको सहमर्तमा आर्थिक तथा औद्योर्गक र्वर्यका करारजन्त्य सबझौता । 

५. व्यापाररक र्मिहरुको दताि, नर्वकरण, खारेजी र र्नयमन । 

६. खानी तथा खर्नज पदाथिको अन्त्वेर्ण सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, मापदण्ड र योजना तजुिमा तथा 
कायािन्त्वयन र र्नयमन एवं पूवाििार र्वकास, अनसुन्त्िान, सवेक्षण, लगत संकलन, अर्भलेखाङ्कन, 
अन्त्वेर्ण, उत्खनन,् प्रादेम्शक प्रयोगशालाको स्थापना तथा संर्ालन र संघसूँग समन्त्वय । 

७. भौगोर्लक अध्ययन तथा अनसुन्त्िान र नक्सा सबिन्त्िी । 

८. कलकारखाना र औद्योर्गकरण सबिन्त्िी नीर्त, मापदण्ड र योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

९. उद्योग दताि, अनमुर्त, नर्वकरण एवं खारेजी र औद्योर्गक र्वकास तथा औद्योर्गक व्यवसायको 
प्रवद्धिन र र्नयमन । 

१०. प्रदेशस्तरको उद्योग के्षरको भौर्तक पूवाििार र्वकास सबिन्त्िी योजना तजुिमा र कायािन्त्वयन तथा 
औद्योर्गक क्षेर र र्वशरे् आर्थिक के्षरको स्थापना, संर्ालन र र्वस्तार । 

११. औद्यर्गक वस्तकुो र्नयाित प्रवद्धिन । 

१२. साविजर्नक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र वस्त ु आपूर्ति सबिन्त्िी नीर्त तथा मापदण्ड तजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

१३. उपभोक्ता हक अर्िकार संरक्षण तथा प्रविद्धन, उपभोक्ता जागरण कायिक्रम तजुिमा, कायािन्त्वयन तथा 
अनगुमन । 
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१४. मलु्य र कालोिजारी तथा कृर्रम अभाव र्नयन्त्रण एवं र्नयमन । 

१५. संघीय मापदण्ड अनसुार स्टयाण्डडि वर्गिकरण, गणुस्तर पररक्षण र र्नयमन । 

१६. अत्यावश्यक वस्तहुरुको प्रादेम्शक माग र आपूर्ति व्यवस्था र आपूर्तिमा अन्त्तरप्रादेम्शक र स्थानीय 
तहवीर् समन्त्वय । 

१७. उपभोक्ता अदालत र संर्ालन । 

१८. लम्क्षत के्षर र वगिका लार्ग एजेन्त्सी सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, मापदण्ड, कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

१९. संघसूँगको समन्त्वयमा कबपनी स्थापना सबिन्त्िी नीर्त तजुिमा तथा कायािन्त्वयन, र्नयमन र कबपनी 
प्रशासन । 

२०. दामासार्हमा परेका उद्योग, व्यवसार्यक कबपनी तथा र्मि व्यवस्थापन सबिन्त्िी नीर्त मापदण्ड, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

२१. प्रदेशस्तरमा हार्नकारक पदाथिहरुको र्नयमन तथा व्यवस्थापन । 

२२. प्रदेशस्तरमा इन्त्िनको गणुस्तर अनगुमन । 

२३. प्रदेश र्भरका उद्योगहरु र साना, मझौला, घरेल ुतथा लघ ुउद्योगहरु स्थापना र प्रवद्धिन सबिन्त्िमा 
नीर्त तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

२४. औद्योर्गक तथा व्यापार प्रदशिनी आयोजना तथा व्यवस्थापन । 

२५. उद्योगमा श्रममूलक प्रर्वर्ि र स्वदेशी श्रर्मकको उपयोग । 

२६. संघीय काननु िमोम्जम क्यार्सनो तथा म्र्ठ्ठा दताि, अनमुर्त र र्नयमन सबिन्त्िी । 

२७. पयिटकीय होटल, ररसोट लज ट्राभल तथा टे्रर्कङ ऐजेन्त्सी, गाईड, र्यािम्फ्टङ आददको दताि, अनमुर्त, 
नर्वकरण र र्नयमन । 

२८. स्वरोजगारको लार्ग उद्यमम्शलता र्वकास, प्रम्शक्षण, सहरु्लयत कजाि र व्यवसाय प्रवद्धिन तथा 
सहायता । 

१२.६ संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

मन्त्रालयको संगठन संरर्ना 
तार्लका नं. १ दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलय समेत) 

क्र. 
सं. 

पद सेवा समहु शे्रणी तह 

कुल 
दरिन्त्दी 
संख्या 

पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त 
दरिन्त्दी 
संख्या 

कैर्र्यत 

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

२. उप सम्र्व प्रशासन सा.प्र. रा.प. र्द्धर्तय ३ १ २ संघिाट 
कामकाज 

३. र्नदेशक नवौ/ दशौ प्रशासन सा.प्र. रा.प. र्द्धर्तय १ १ ०  
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क्र. 
सं. 

पद सेवा समहु शे्रणी तह 

कुल 
दरिन्त्दी 
संख्या 

पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त 
दरिन्त्दी 
संख्या 

कैर्र्यत 

४. प्रमखु उद्योग 
अर्िकृत नवौ/दशौ 

प्रशासन सा.प्र. रा.प. र्द्धर्तय 3 2 १ संघिाट 
कामकाज 

५. शाखा 
अर्िकृत/अर्िकृतस्तर 
सातौ/आठौ 

प्रशासन सा.प्र. रा.प.तरृ्तय/ 
अर्िकृत 

सातौ/आठौं 

९ 5 4 संघिाट 
२ जना 
कामकाज 

६. उद्योग 
अर्िकृत/अर्िकृतस्तर 
सातौ/आठौ 

प्रशासन सा.प्र. रा.प.तरृ्तय/ 
अर्िकृत 

सातौ/आठौं 

12 9 3  

७. कानून अर्िकृत काननु न्त्याय रा.प.तरृ्तय/ 
अर्िकृत 

सातौ/आठौं 

१ ० १  

८. लेखा अर्िकृत 
सातौ/आठौं 

प्रशासन लेखा रा.प.तरृ्तय/ 
अर्िकृत 

सातौ/आठौं 

२ १ १  

९. मेकार्नकल 
इम्न्त्जर्नयर अर्िकृत 
सातौ/आठौं 

इम्न्त्जर्नयररङ मे.इ. रा.प.तरृ्तय/ 
अर्िकृत 

सातौ/आठौं 

१ ० १  

१०. खानी अर्िकृत इम्न्त्जर्नयररङ माइर्नङ रा.प.तरृ्तय/ 
अर्िकृत 

सातौ/आठौं 

१ ० १  

११. प्रम्शक्षण अर्िकृत र्वर्वि र्वर्वि रा.प.तरृ्तय/ 
अर्िकृत 

सातौ/आठौं 

२ ० २  

१२ लेखापाल / सहायक 
पार्ौ/छैठौ 

प्रशासन लेखा सहायक 
पाूँर्ौ/छैठौं 

११ 5 6  

१३. नायव सबु्वा सहायक 
पाूँर्ौ/ छैठौं 

प्रशासन सा.प्र. सहायक 
पाूँर्ौ/छैठौं 

38 19 19  

१४. नायव सबु्वा 
प्रार्वर्िक पाूँर्ौ/ 
छैठौं 

इम्न्त्जर्नयररङ माइर्नङ सहायक 
पाूँर्ौ/छैठौं 

2 0 2  
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क्र. 
सं. 

पद सेवा समहु शे्रणी तह 

कुल 
दरिन्त्दी 
संख्या 

पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त 
दरिन्त्दी 
संख्या 

कैर्र्यत 

१५. प्रमखु म्शक्षक 
प्रार्वर्िक 

र्वर्वि  सहायक 
पाूँर्ौ/छैठौ 

१० ० १०  

16 म्शक्षक र्वर्वि  सहायक पाूँर्ौं 3 0 3  

17 सहायक र्ौथो/पाूँर्ौ 
(खररदार) 

प्रशासन सा.प्र. सहायक 
र्ौथो/पाूँर्ौ 

२ 1 1  

18 सहलेखापाल सहायक 
र्ौथो/पाूँर्ौ 

प्रशासन लेखा सहायक 
र्ौथो/पाूँर्ौ 

2 1 1  

19 उद्यम र्वकास 
सहजकताि 

  सहायक 
र्ौथो/पाूँर्ौ 

१४ १२ २  

20 कबप्यूटर अपरेटर 
पार्ौ/छैठौं 

 र्वर्वि सहायक 
पाूँर्ौ/छैठौं 

12 12 0  

21 टाइर्पि  र्वर्वि वेग अनसुार २ १ १  

22 हलकुा सवारी र्ालक प्रशासन  शे्रणीर्वर्हन 8 7 १  

23 का. सहयोगी प्रशासन  शे्रणीर्वर्हन 36 36 0  

 जबमा     176 114 62  

 

१२.७ तयार भएका नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन, आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण्डको सूम्र् 

क्र.सं. नाम कैर्र्यत 

1 खानी अन्त्वेर्ण र व्यवस्थापन सबिन्त्िी ऐन, २०७५  

2 औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, २०७५  

3 प्रदेश पयिटन ऐन, २०७६  

4 प्राइभेट र्मि दताि ऐन, २०७६  

5 साझेदारी ऐन, २०७६  

6 िजार र्नयमन तथा प्रर्तष्पििा प्रविद्धन ऐन, २०७७  

7 प्राइभेट र्मि दताि र्नयमावली, २०७६  

8 साझेदारी र्नयमावली, २०७६  

9 उद्यम र्वकास कोर् संर्ालन र्नयमावली, 2077  
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१२.८ वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

125 प्रदेशमा उपलब्ि कच्र्ा पदाथिमा आिाररत उद्योगको 
उत्पादनलाई प्रोत्सान गने । 

१२ वटै म्जल्लामा कोसेली घर संर्ालनमा 
सहयोगका लार्ग िजेट र्वर्नयोजन भई 
कायि सबपन्न भएको । 

126 र्न्त्द्रौटा –कृष्णनगर कोररडोरमा औद्योर्गक क्षेरको 
संभाब्यता अध्ययन गररनेछ । 

अध्ययन सबपन्न भएको । 

127 नेपाल सरकारसूँगको समन्त्वय र सहकायिमा रुपन्त्देहीको 
मोर्तपरु, िाूँकेको नौवस्ता र दाङको लक्ष्मीपरुमा 
औद्योर्गक क्षेर र्नमािण कायिलाई र्तब्रता ददने । 

नेपाल सरकारसूँग समन्त्वय भई रहेको । 

128 संभाव्यता अध्ययन भई घोर्णा भएका १० पार्लकामा 
औद्योर्गक पूवाििार र्नमािण गनि प्रोत्सान गररने । 

वार्र्िक िजेटमा ६ वटा औद्योर्गक ग्रामको 
पूवाििार र्नमािणमा सहयोगका लार्ग िजेट 
र्वर्नयोजन भएको र अघािखाूँर्ी र 
नवलपरासी म्जल्लामा पूवाििार र्नमािण 
भएको । 

129 र्वपन्न, मर्हला, दर्लत, मकु्त कमैया, कबलरी तथा 
सीमान्त्तकृत वगि, जाती र समदुायहरुमा उद्यमम्शलताको 
र्वकास मार्ि त स्वरोजगार र्सजिना गने । उद्योग दताि 
गदाि लाग्ने शलु्क र्मनाहा गने । 

र्वपन्न पररवारका लागी र्सप र्वकास 
तार्लम भएको तथा उद्योग दताि गदाि लाग्ने 
शलु्क र्मनाहा गररएको । 

130 दाङ म्जल्लालाई अल्लो र खकुुरी, गलु्मीलाई कर्ी, 
पाल्पालाई िाका तथा करुवा उत्पादन र वददियालाई 
वेतवाूँस उद्योग, रुकुमपूविलाई ऊनीको कबवल हवको 
रुपमा र्वकास गदै लर्गनछे। प्रदेशमा कागज 
उद्योगको स्थापनाका लागी र्नजी क्षेरलाई प्रोत्साहन 
गररने । 

दाङमा अल्लो र खकुुरी, गलु्मीलाई कर्ी, 
पाल्पालाई िाका तथा करुवा उत्पादन, 
िददियालाई िेतिाूँस उद्योग, रुकुमपूविलाई 
ऊनी कबवल हवको रुपमा र्वकास गनि 
िजेट र्वर्नयोजन भई कायिक्रम संर्ालन 
भएको । कागज उद्योगको सहयोगका 
लार्ग प्यूठान म्जल्लामा सबपन्न भएको । 

131 िदु्धकार्लन र िदु्ध संस्कृर्तमा आिाररत काष्ठकला, 
लर्लतकला र मरु्तिकला सबिन्त्िी म्शल्पकार उत्पादन 
गनि छारवरृ्त उपलब्ि गराइने । 

र्नदेशनालयिाट कायि सबपन्न भएको । 

132 उद्यम र्वकास कोर्को पररर्ालन गरी उद्योगको र्वकास 
र र्वस्तारका लार्ग सरल कजाि तथा व्याजमा अनदुान 
ददने नीर्त अवलबिन गररनेछ । 

९७ वटा उद्यमलाई प्रवाह भएको कजािको 
व्याज भकु्तानी भएको। 

133 प्रदेशमा उद्योग, पयिटन, खानी तथा खर्नजजन्त्य  



146 
 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

क्षेरवाट रणनीर्तर्क र्हसावले लाभ अर्भवरृ्द्ध गनि 
अध्ययन अनसुन्त्िान र व्यवस्थापन गररनेछ । 

134 उपभोक्ताहरुले गणुस्तरीय, सविसलुभ सामान प्राप्त गने 
व्यवस्थाका लार्ग प्रदेशका सिै म्जल्लाहरुमा िैमार्सक 
रुपमा िजार गररनेछ । 

वजार अनगुमन ९६ पटक भएको, 
रु.१४१४७६८।– वरावर मलु्यको 
सामान नि तथा रु.४३७००।– 
जररवाना गररएको । 

135 रुकुमपूविको पथुा उत्तरगंगा गाउूँपार्लकामा खाद्य तथा 
व्यापार कबपनी र्लर्मटेडसूँगको सहकायिमा गोदाम 
भवन र्नमािण गरी र्ामल, दाल, ननु, खाने तेल 
सहरु्लयत दरमा उपलब्ि गराइनेछ । 

 

 12.9 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण 

िजेट 
वक्तव्यको 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

२२ हरेक म्जल्लाका एक पार्लका छनौट गरी र्वपन्न घर 
पररवार लम्क्षत सस्तो मूल्यमा र्ामल, दाल, ननु, गहुूँ 
र तेल जस्ता अत्यावश्यक खाद्यवस्त ुउपलब्ि गराउन 
साविजर्नक सलुभ पसल संर्ालन गररनेछ । 

७ वटा म्जल्लामा कायि सबपन्न भएको । 

२७ र्वपन्न घरपररवार, मकु्त कबलरी, कमैया, हर्लया, 
जनजार्त तथा भरू्मर्हन लगायतका लम्क्षत वगिलाई 
सीपमलुक तार्लम सर्हत उद्यम कायिक्रम संर्ालन 
गररनेछ । 

१२ वटै म्जल्लामा  िजेट र्वर्नयोजन  भई 
कायि सबपन्न भएको । 

३४ कोर्भडवाट प्रभार्वत लघ,ु घरेल ु तथा साना 
उद्यमीहरुलाई राहत उपलब्ि गराईने । 

कोर्भडले पारेको प्रभावका वारेमा छलर्ल 
अन्त्तरर्क्रया भएको । 

३५ लमु्बिनी तथा स्वगििारी क्षेरमा स्थानीय समदुायको 
सहकारी वा सामूर्हक कबपनी मार्ि त स्थानीय 
हस्तकलामा आिाररत म्र्नो उद्योग स्थापना गनि 
सहयोग गररनेछ । 
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िजेट 
वक्तव्यको 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

३६ कर्पलवस्तमुा कागज उद्योगको संभाव्यता अध्ययन 
गरी उद्योग स्थापनाको कायि अम्घ विाइनेछ । 

गत आ.व.मा कागज उद्योग स्थापनाको 
संभाव्यता अध्ययन भएको । 

३७ अनमु्र्त मूल्यवरृ्द्ध कालोिजारी तथा कृर्तम अभाव 
र्सजिना गनेमार्थ कानून वमोम्जम कारवाही गररनेछ । 

१२ वटै म्जल्लामा र्नयर्मत रुपमा िजार 
अनगुमन हुूँदै आएको । िजार अनगुमन 
९६ पटक भएको, रु.१४१४७६८।– 
िरािर मलु्यको सामान नि तथा 
रु.४३७००।– जररवाना गररएको । 

 

12.10 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण         

( रु. हजारमा) 

क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 185850 131993 

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान   

३ नेपाल सरकार समपूरक अनदुान   

४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान   

५ नेपाल सरकार (राजस्व िाूँडर्ाूँड समेत 246788 170815 

 जबमा  432638 302808 

 

12.11 िेरुज ुर्छयौंटको र्ववरण 

          (रु. हजारमा ) 

क्र.सं. र्नयर्मत गने असलु उपर गने 
र्छयौंट 

भएको रकम 
आ.व. ०७८/७९ सबम जबमा वेरुज ु

१. 2149.456 141.498 267.679 2023.275 
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12.12 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त 

                                                               (रु. हजारमा) 

िजेट शीर्िक र्ववरण र्वर्नयोम्जत िजेट खर्ि प्रर्तशत 

30770011 र्ाल ु 42872 20546 47.92 

 पूूँजीगत 24000 22966 95.69 

 जबमा 66872 43512 65.07 

30701011 र्ाल ु 9065 5373 59.27 

 पूूँजीगत 200 100 50.0 

 जबमा 9265 5473 59.07 

30700012 र्ाल ु 80502 61672 76.61 
 पूूँजीगत 24850 14680 59.07 
 जबमा 105352 76352 72.47 

30700016 र्ाल ु 38039 29223 76.82 
 पूूँजीगत 17260 6255 36.24 
 जबमा 55299 35478 64.16 

30700017 र्ाल ु 166750 133055 79.79 
 पूूँजीगत 29100 8938 30.71 
 जबमा 195850 141993 72.50 
 कूल जबमा 432638 302808 69.99 

12.13 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

              ( रु. लाखमा) 

औद्योर्गक तर्ि  कायिक्रम 

क्र.स. 
कायिक्रम/ 

र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 

कैर्र्यत 

पररमाण िजेट  पररमाण पररमाण % खर्ि  खर्ि % 

१  गणुस्तरीय अर्सेट 
मेर्सन साझेदारीमा खररद 
(/रोल्पा) 

१ २० १ 100 १६ 80 

  

२ घोर्र्त औद्योर्गक 
ग्रामहरुको पवुाििार 
र्नमािणमा  सहयोग 

६ १५० 2 45 ३९.३९ 26.26 
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३ औद्योर्गक ग्रामहरुको 
र्वस्ततृ पररयोजना 
प्रर्तवेदन तयारी 
(वातावरणीय अध्ययन 
समेत) 

३ ३६ 2 66 २९.०४ 80.67 

  

४ वटुवल  िागो 
कारखाना,लमु्बिनी म्र्नी 
उद्योग, छाला जतु्ता 
उद्योग र्न्त्द्रौटा ,कपास 
र्वकास सर्मर्तको 
अअवस्था तथा सञ्चालन 
सबिन्त्िी अध्ययन 

४ १० 0 0 ० 0 

संघीय 
सरकारिाट 
अध्ययन 
भैरहेको । 

५ र्न्त्दौट-कृष्णनगर 
औद्योर्गक कोररडेर 
सबभाव्यता अध्ययन 

१ १० 0 0 ० 0 

पर्हला 
अध्ययन 
भएको  

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

२ १० ० 0 0 0 

  

७ उद्योग सफ्टवेयर 
संर्ालन 

१ ५ १ 100 ४.९४ ९९ 
  

८ कागज उद्योग 
स्थापना/र्वकास सहयोग 
प्याकेज) 

५ ५० ० 0 ० ० 

  

९ िदु्ध कार्लन र िदु्ध 
संस्कृर्तमा आिाररत 
काष्ठकला , म्र्रकला र 

मूतीकला सबिन्त्िी 
तार्लम तथा छारवतृ्ती 

३ २५ २ 60 १७.१२ ६८ 

  

१० उद्यमशीलता र्वकास 
सीप र प्रर्विीमा 
आिाररत नया उद्यमी 
तयार 

१२ १२० १२ 95 ११७.२३ ९८ 

  

११ मिेशी/ममु्स्लम/पीछडा 
वगि मर्हला उद्यमीलाई 
सीप र प्रर्विी 
हस्तान्त्तरण 

६ २९ ६ १०० २८.६२ ९९ 

  

१२ वायो र्व्रकेट/िायो र्ार 
र्नमािण सबिन्त्िी तार्लम 
र प्रर्विीमा सहयोग 

२० ११ २० ९० ९.१९ ८४ 
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१३ नेपाली नागररकिाट 
सेलनु संर्ालन गनि सीप 
र्वकास तार्लम तथा  
प्रर्विीमा सहयोग 

६ ३० ६ १०० २९.८८ १०० 

  

१४ र्सट्रस प्रसोिन, र्कु 
,जसु र जाम उत्पादन 
तथा प्याकेम्जङका लार्ग 

प्रर्विीमा सहयोग 

५ २५ ५ ७० १४.०९ ५६ 

  

१५ र्ग्रल िनाउने तार्लम 
(सीप र्वकास तथा 
प्रर्विी सहयोग) 

४ १० ३ ८० ७.३० ७३ 

  

१६ मसलाजन्त्य उिोगलाई 
तार्लम तथा प्रर्वर्िमा 
सहयोग 

३ २४ ३ ८५ १९ ७९ 

  

१७ केरािाट म्र्प्स िनाउने 
तार्लम तथा प्रर्विी 
सहयोग 

१ १० १ ६० ५.८४ ५८ 

  

१८ उद्यमीहरुलाई 
व्यावसायीक योजना 
तयारी र ऋण प्राप्ती 
प्रर्कया सबिन्त्िी  

      

 १९ आरान लाई 
आिरु्नकीकरण गनि 
र्सप तथा प्रर्विमा  
सहयोग 

६ २० ६ १०० 
  

   

२० नेपाली हाते कागज 
उद्योग स्थापना/ स्तर 
उन्नतीमा सहयोग 

२ १० १ ५० ५ ५० 

  

२१ अम्बलसोिाट कूर्ो 
िनाउने कायिका लार्ग 
तार्लम तथा प्रर्विीमा 
सहयोग 

३ १२ २ ७० ५.९० ४९ 

  

२२ उनी कबवल र गलैर्ा 
(रुकुम पूवि,रोल्पा) 
प्याकेज 

२ २० २ १०० १७.९७ ९० 
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२३ गनु्त्द्री, िर्कया र 
थाकलिाट  उत्पाददत 
सजावट सामाग्रीहरु 
(प्याकेज) 

५ २० ५ १०० १८.४६ ९२ 

  

२४ कर्र् (गलु्मी, पाल्पा, 
अघािखाूँर्ी) प्याकेज ३ ३० ३ १०० २९.८३ ९९ 

  

२५ ग्रार्मण क्षेरमा 
नवप्रवििनात्मक 
उद्यमलाई सहयोग 
(प्याकेज) 

१३ १०० १३ ७५ ६६.३८ ६६ 

  

२६ उद्योगी व्यावसायी, लघ ु
घरेल ुतथा साना 
उद्योगीहरुसंग 
प्रदेशस्तरीय 

अन्त्तररक्ररीया कायिक्रम 

१० ८ ४ ४५ २.९८ ३७ 

  

२७ लघ ुघरेल ुतथा साना 
उद्योगमा कोर्भड १९ 
ले पारेको प्रभाव र 
समािानका उपाय 
सबिन्त्िी प्रदेशस्तरीय 
अन्त्तरर्क्रया 

१ ५ १ १०० ४.१५ ८३ 

  

२८ लमु्बिनी प्रदेश उद्योग 
पररसंघ मार्ि त 
उद्यमम्शलता र्वकास 
तथा व्यवसाय व्यस्थापन 
तार्लममा सहयोग 

१ १५ ० ० ० ० 

  

२९ रुपन्त्देही उद्योगसंग 
मार्ि त रोजगार सूर्ना 
केन्त्द्र स्थापना र 
संर्ालन सहयोग 

१ १५ १ १०० १४.९८ १०० 

  

३० मझौला तथा ठूला 
(पयिटन समेत) 
उद्योगको प्रशासन तथा 
व्यवस्थापन  

१ १५ १ ३५ ३.५६ २४ 

  

३१ पयिटन 
प्रशासन(पयिटकीय 
होटल, ररसोटि, लज, 
ट्रभल तथा ट्रयार्कङ 

एजेन्त्सी, गाइड, 
र्यािम्फ्टङ आदी) 

१ ५ १ १०० ५.०० १०० 
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३२ ठेर्क एवं काष्ठजन्त्य 
भाडाकुडा, िाध्यवादन र 
उपहार सामाग्री 
सबिन्त्िी  तार्लम तथा 
प्रर्वर्ि सहयोग 

३ २० ३ १०० १८.९० ९५ 

  

३३ गणु उत्पादन उख ु
क्रर्सङ एवं 
प्याकेम्जङ्गका लार्ग 
तार्लम तथा प्रर्विीमा 
सहयोग 

२ २० २ ८० ११.५२ ५८ 

  

३४ स्लेट िंगाको तयारी 
उपयोग सबिन्त्िी सीप 
र्वकास तथा प्रर्विीमा 
सहयोग 

४ २० १०० 
१ सूर्ना 
प्रकाशन 

१६.७९ ८४ 

  

३६ सदुरीखोला दालर्ीनी 
उत्पादन समहुलाई 
प्रार्वर्िक सहयोग 

१ १० ० ० ० ० 

  

३८ लमु्बिनी तथा स्वगििारी 
क्षेरमा स्थानीय 
समदुायको सहकारी वा 
सामरु्हक कबपनी 
मार्ि त स्थानीय 
हस्तकलामा आिाररत 
म्र्नो (सोर्भर्नयर) 
उद्योग स्थापना गनि 
सहयोग गने  

१ १०० ० ० ० ० 

  

३९ र्दुरीखोला दालर्ीनी 
उत्पादन समहुलाई 
प्रार्वर्िक सहयोग 
मल्लारानी गा.पा. १ 

१ १० ० ० ० ० 

  

४१ उत्पाददत िस्तकुो 
गणुस्तर र लेवर्लङ 
सबिन्त्िी तार्लम  र 
प्रर्विी हस्तान्त्तरण 

१२ १२ १२ १०० ११.९० ९९ 

  

४२ संर्ार्लत उिोगहरुको 
स्तर उन्नती तार्लम  १२ ३६ १२ १०० ३५.३२ ९८ 
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४३ भगत सविम्जत सीप 
र्वकास प्रवदिन कायिक्रम 
(दर्लत लम्क्षत) १२ १२० १२ १०० ११५.४३ ९६.२ 

  

४४ म्जल्लास्तरमा लघ ुघरेल ु
तथा साना 
उद्योगीहरुलाई  प्रर्विी 
हस्तान्त्तरण (आिरु्नक 
प्रर्विी र्भत्र्याउने 
उद्योगलाई अनदुान 
समेत) 

१२ १३० १२ १०० १२४.८३ ९६ 

  

४५ अल्लो  (दाङ, गलु्मी,  
रोल्पा, प्यूठान,  

रूकुम पूवि)  (प्याकेज) 
5 ४० ५ १०० ३८.३१ ९६ 

  

४६ खकुुरी  र  परबपरागत  
कृर्र् औजार (दाङ, रोल्पा,  
प्यूठान)(प्याकेज) ३ २५ ३ १०० २१.७१ ८७ 

  

४७ िाका, करुवा, पानस,  

अदवुा र काूँसका  
भाूँडाकुडा (पाल्पा)  

(प्याकेज 

४ १५ ४ १०० १३.३८ ८९ 

  

४८ वेतिाूँस  िददिया   
(प्याकेज) १ १० १ १०० ८.५७ ८६ 

  

४९ योजना तजुिमा  
गोष्ठी (मन्त्रालय) 1 ६ १ १०० ०.७३ १२ 

  

५० र्ौमार्सक र वार्र्िक  

प्रगर्त सर्मक्षा  गोष्ठी  
(र्नदेशनालय) 

३ ९ ३ १०० ५.९९ ६७ 

  

५१ लघ ुघरेल ुतथा साना  
उद्योगहरुको  
अनगुमन र्नरीक्षण  

सहजीकरण र  प्रर्तवेदन 

१४ २० १४ ७० १०.७१ ५४ 
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५२ र्वद्यमान  कायािलयको  
संरर्नामा  
रूपान्त्तरण र सेवा  
प्रभावमा  प्रभावकारीता 

१ २५ ० ० ० ० 

  

५३ वाम्णज्य तथा  
उद्योग सबिन्त्िी  
कानून, कायिर्विी,  

५ १५ ३ ५० ७.१४ ४८ 

  

५४ उद्यमी  मर्हलाहरूसूँग  

अन्त्तरम्जल्ला  
अन्त्तरर्क्रया  गोष्ठी 

२ ८ २ १०० ४.५४ ५७ 

  

५५ र्वर्भन्न  ददवस  समारोह 
 प्याकेज 13 ६.५ १३ १०० ६.२५ ९६ 

  

५६ भगत  सविम्जत  

उत्कृि उद्यमी  
सबमान प्याकेज 

१ १ ० ० ० ० 

  

५७ उद्यमीहरूलाई  

व्यवसायीक योजना  
तयारी  र ऋण  

प्रार्प्त प्रकृया  सबिन्त्िी  
सहजीकरण  कायिक्रम 

१३ १४ १३ १०० १३.६१ ९७.२१ 

  

५८ स्थानीय  

उत्पादनमा आिाररत  

कोसेली घर  

सञ् र्ालनमा सहयोग 

११ ७२ १० ९५ ६५.७१ ९१ 

  

५९ उद्यम र्वकास कोर्  

व्यवस्थापन (लघ,ु  

घरेल ुतथा साना  
उद्योग) (प्याकेज) 

१२ २०० १२ १०० २००.० १०० 

  
60 उद्योग प्रवद्धिन  र्वपत्त 

कोर्  
12 १००.० 12 0 १००.०० 0.00 

  
 जबमा 

 
१९३०.५ 

  
१३९२.८२ 72.15   

 

 

 

 

 



155 
 

वाम्णज्य तर्ि  कायिक्रम    रु. लाखमा 

क्र. 
सं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 

कैर्र्यत 
पररमाण िजेट पररमाण पररमाण % खर्ि खर्ि % 

१ खाद्य िस्तकुो  गणुस्तर  मापन 
 प्रयोगशाला  भवन  र्नमािण  क्रमागत,  
रूपन्त्देही 

1 
 

62.6 1 100 ६२.५५ 99.92 

  

२ खाद्य आपूती  केन्त्द्र  स्थापना,संर्ालनमा  
सहयोग(रुकुम पवुि) 

1 100 0 0 ० 0 
  

3 िजार र्नयमन  सबिन्त्िी गनुासो  
व्यवस्थापनका लार्ग हटलाईन  सञ्चालन 

1 10 0 0 ० 0 
  

४ उद्योग तथा वाम्णज्य 

 सबिन्त्िी  जनरे्तना  अर्भवदृ्धी  कायिक्रम  

(िलेुर्टन, ब्रोसर,  पबपलेट, टेर्लर्भजन,  

रेर्डयो,  परपर्रका आदद) 

१४ २४ १४ 100 १४.६४ 83.00 

  

५ उद्योग तथा  वाम्णज्य मेला  प्रदशिनी १५ २२ ९ 75 १५.०५ ६८   

७ वाम्णज्य वजार  अनगुमन (िजार, खाद्य  

वस्त,ु और्िी तथा प्रयोगशाला,  एग्रोभेट,  

पेट्रोलपबप लगायत) 

१४ ३३.८७ १४ 100 २६.१६ ७७.२ 

  

८ प्रदेशस्तरीय  आपरु्ति संयन्त्र  

सञ्चालन तथा  व्यवस्थापन 
४ ४ २ ६५ ०.३० ७ 

  

९ उद्योग तथा  वाम्णज्य र्मिसूँग   

गणुस्तरीय वस्त ुर  सेवा र्वर्यक  

कायिशाला 
१२ ६ १२ 100 ६.०० १००.० 

  

१० उद्योग तथा  वाम्णज्य र्मिको  
तथयाङ्कहरुको  अपडेट 

१२ ३० १२ 100 २९.८२ ९९.४० 
  

११ नेपाल सरकारिाट  व्यवस्थापन हुूँदै  

आएको स्थानीय  ब्यापार सबिन्त्िी  
वाम्णज्य  र्मिहरुको प्रशासन 
तथा व्यवस्थापन 

२ २५ 2 100 २४.९४ ९९.७६ 

  

१२ स्थानीय तह सूँगको  सहकायिमा  
म्जल्लाको कुनै एक  दगुिम स्थानीय  

तहमा सस्तो पसल  संर्ालनमा सहयोग 

११ १०० ९ 75 ४२.१८ ४२.१८   
  

१३ उद्योग तथा  िाम्णज्य प्रशासन १२ ४० 12 100 ३९.९४ ९९.८५   

१४ रुपन्त्देही उद्योग  संघलाई सहायता १ २५ १ 100 २५ १००   

१५ रुपन्त्देही  व्यापार  सहायता १ २५ 1 १०० २५ १००   

  जबमा  
 

552.99 
  

३५५.०३ ६४.२०   
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12.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को राजश्व संकलनको र्ववरण 

                 ( रु. हजारमा) 

क्र.सं. रावस्व शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत कैर्र्यत 

१. उद्योग प्रशासन   29629   

२. वाम्णज्य प्रशासन   41195   

 जबमा   70824   

 

१२.१५ र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण 

क्र.स. कायिक्रम 
तार्लमिाट लाभाम्न्त्वत 

संख्या 
प्रर्वर्ििाट रोजगारी संख्या 

१. 
आ.व. ०७८/०७९ कायिक्रम 

कायािन्त्वयनिाट 
2512 812 

 

12.16 समस्या तथा र्नुौतीहरुः 
 स्वीकृत दरिन्त्दी अनसुारको जनशम्क्त पदपूर्ति नहनु ु। 

 सरुवा / पदस्थापन भई आएका कमिर्ारीको र्छटो – र्छटो सरुवा भईराख्दा स्थार्यत्व नहनु ु। 

 मन्त्रालयको कायि संर्ालन तथा व्यवस्थापनको लार्ग उपयकु्त भौर्तक संरर्ना नहनु ु। 

 उद्योग, वाम्णज्य तथा आपूर्ति जस्ता के्षरलाई समेट्न आवश्यक सिै कानूनहरुको र्नमािण 
र्नुौतीपूणि हनु ु। 

 नयाूँ मन्त्रालय स्थापना भएको कारणले तोर्कएका कायि म्जबमेवारीहरुलाई परुा गने गरी सािन 
श्रोतको व्यवस्थापन गनुि र्नुौतीपूणि रहेको छ । 

 मन्त्रालयको कायि म्जबमेवारी अनसुारको कायिमा दक्ष हनुे गरी आवश्यक तार्लमहरुको व्यवस्था 
हनु सकेको छैन । 

१२.17 समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरुः  

 आवश्यक जनशम्क्तको व्यवस्थापन गनुिपने । 

 कमिर्ारी सरुवा पदस्थापनलाई र्नम्ित समयको लार्ग स्थार्यत्व पूरा गने । 

 आवश्यक कानूनहरु र्नमािणको लार्ग र्वर्य र्वज्ञहरु समेतको व्यवस्था गरी कायि गने । 

 मन्त्रालयलाई सहज हनुे गरी आवश्यक भौर्तक संरर्नाहरुको व्यवस्थापन गनुिपने । 
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१2.18 आगामी कायि ददशाः 
(क) उद्योग मैरी वातावरण िनाउनेः 

  उद्योग दताि (र्वदेशी समेतलाई) प्रकृया सहज िनाउने । 

  कर छुट लगायतका सेवा सरु्विा ददने । 

(ख) उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्ध गने । 

(ग) र्नयाित प्रवद्धिन गने उद्योगलाई प्रोत्साहन गने । 

(घ) स्थानीय कच्र्ा पदाथिमा आिाररत, प्रर्वर्िमा आिाररत उद्योगलाई प्रोत्साहन गने । 

12.19 र्नष्कर्िः 
स्थानीय कच्र्ा पदाथि, प्रर्वर्ि, सीपको उपयोग गरी औद्योर्गक उत्पादन र उपादकत्व वरृ्द्ध गदै र्नयाितलाई 
प्रवद्धिन गरी आर्थिक समरृ्द्ध हार्सल गने । प्रदेश र्भर रहेका ठूला िजारहरुको अनगुमन गरी उपभोक्तालाई 
सहरु्लयत तथा गणुस्तरयकु्त सामान उपभोग गने गराउने व्यवस्था र्मलाउने । उद्योग तथा वाम्णज्य के्षरमा 
रहेका र्वर्भन्न प्रकारका नीर्तगत, प्रर्क्रयागत र संरर्नागत समस्याहरुको समािान गरी उद्योग र वाम्णज्य 
के्षरलाई प्रदेशको राजस्व वृर्द्धमा उल्लेख्य योगदान पयुािउने राजस्वको श्रोतको रुपमा र्वकास गने ।  

12.20  केही तस्वीरहरु ( प्रकाशन, गर्तर्वर्िहरु तथा छलर्ल र अनगुमन ) 

 

                         दाङ म्जल्लामा भएको कटाई र्सलाई तार्लम 
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                दाङ म्जल्लामा भएको उद्यमम्शलता र्वकास  तार्लम 

 

          वददिया म्जल्लामा भएको वेतवास सबिन्त्िी तार्लम तथा प्रर्वर्ि सहयोग कायिक्रम 

 

     आ.व. ०७८/०७९ को वार्र्िक प्रगर्त समीक्षा गोष्ठी मन्त्रालय 
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पररच्छेद-१३ 
मर्हला, िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 

१३.१  पषृ्ठभरू्म 

नेपालको संर्विानको िारा 56 ले संघीय लोकताम्न्त्रक गणतन्त्र नेपालको मलु संरर्ना संघ, प्रदेश 
र स्थानीय तह गरी र्तन तहको हनुे व्यवस्था गरेको छ । लमु्बिनी प्रदेश सरकारको कायिर्वभाजन 
र्नयमावली, 2078 िमोम्जम कानून, मर्हला िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय स्थापना 
भएकोमा र्मर्त 2079/03/31 गतेको प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द्) को र्नणिय िमोम्जम हाल 
कायिर्ववरणमा हेररे्र भई मर्हला िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय कायम भएको छ। 
जसअनसुार यस मन्त्रालयको कायिक्षेर मखु्यतया मर्हला, िालिार्लका, ज्येष्ठ नागररक, समाजकल्याण 
संग सबिम्न्त्ित संघसस्थाहरु एवं भार्ा तथा संस्कृर्तको संरक्षण सबिन्त्िी रहेका छन । 

13.2 दीघिकालीन सोर् 

सामाम्जक न्त्याय तथा सामाज कल्याण मार्ि त प्रदेशिासीको जीवनस्तरमा आमूल पररवतिन। 

13.3 उद्दशे्य  

 प्रदेशका जनताको आकांक्षा िमोम्जम कानूनी संरर्ना, न्त्याय अनभुतू गनि सक्ने प्रिन्त्ि र 
प्रदेश सञ्चालनको लार्ग आवश्यक कानून र्नमािण गने।(सार्वकको कानून सबिन्त्िी कायिक्षेर 
िमोम्जम)  

 प्रादेम्शक ऐन, अध्यादेश र्नयम र गठन आदेश िनाउने सन्त्दभिमा परामशि ददने, मस्यौदा जाूँर् 
गने, प्रदेशको लार्ग आवश्यक पने प्रादेम्शक तथा कानूनी र्ववादको सबिन्त्िमा आवश्यक 
राय परामशि ददने।।(सार्वकको कानून सबिन्त्िी कायिक्षेर िमोम्जम) 

 मर्हला िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररकलाई सामाम्जक सरुक्षा प्रदान गने। 

 समाजकल्याण संघसंस्था मार्ि त सामाम्जक न्त्याय प्रदान गने।  

 प्रदेशका साूँस्कृर्तक सबपदा तथा भार्र्क सबपतीको संरक्षण गने। 
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13.4 रणनीर्त 

 संघीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह र अन्त्य सरोकारवालाहरुको सहयोग समन्त्वय र 
सहकायिमा कानूनी सरे्तना सबिन्त्िी कायिक्रमहरु संर्ालन गने।(सार्वकको कानून सबिन्त्िी 
कायिक्षेर िमोम्जम) 

 सहयोगापेक्षी वगिहरुको लार्ग अल्पकार्लन तथा दीघिकार्लन आश्रयस्थलहरुको र्नमािण तथा 
संर्ालन गरी पाररवाररक पनुर्मिलन गराउने। 

 प्रदेशका भार्ा संस्कृर्त तथा िार्मिक सबपदाहरुको अर्भलेम्खकरण, प्रर्ारप्रसार गरी 
र्तर्नहरुको संरक्षण तथा सबिद्धिन गने। 

 मर्हलाहरुको जीवनस्तरमा सिुार ल्याउने तथा र्नणिय प्रर्क्रयामा सहभागी गराउन र्सप 
र्वकास तथा आयआजिनमा जोड ददई र्वर्भन्न र्कर्समका र्वभेदिाट मकु्त गराउने। 

 िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररकहरुको अर्िकार प्रत्याभतू गराउने खालका कायिक्रम संर्ालन 
गरी र्नणिय प्रर्क्रयामा उनीहरुको सर्क्रय सहभार्गताको सरु्नितता गराउने। 

13.5 कायिक्षरे  

 नेपालको संर्विान िमोम्जम प्रदेशको अर्िकार अन्त्तगितको कानून र्नमािण गने। 

 प्रदेश मम्न्त्रपररर्दमा पेश हनुे र्विेयक तजुिमा र प्रमाम्णकरण, र्नयम आदेश तजुिमा तथा स्वीकृती 
प्रदान गने। 

 र्वर्भन्न र्वर्यका कानून र्नमािण सबिन्त्िी र्ववादको र्वर्यमा राय परामशि उपलब्ि गराउने। 

 स्थानीय तहका कमिर्ारी र कायािलयको व्यवस्था सबिन्त्िी कानून तजुिमा तथा प्रमाणीकरण 

 पाररवाररक मार्मला सबिन्त्िी नीर्त, कानून, मापदण्ड तजुिमा कायिन्त्यवन र र्नयमन। 

 मर्हला हक सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त कानून मापदण्ड तथा योजना तजुिमा एवं कायिन्त्वयन र र्नयमन। 

 लैंर्गकर्हंसा, मानव िेर्र्वखन तथा ओसारपसार सबिन्त्िी नीर्त तथा कायियोजना तजुिमा र 
कायिन्त्वयन। 

 मर्हला शसम्क्तकरण लैंर्गक समानता सबिन्त्िी अध्यायन अनसुन्त्िान, लैर्गक उत्तरदायी िजेट र 
लैंर्गक पररक्षण। 

 िालिार्लकाको हकर्हत संरक्षण सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, 
कायिन्त्वयन र र्नयमन, िालमैरी शासकीय प्रिन्त्ि र सेवा प्रवाह, िाल उद्धार कोर् व्यवस्थापन र 
िाल सिुार र पनुस्थािपना। 

 प्रदेश स्तरमा जेष्ठ नागररक अपाङ्गता भएका व्यम्क्त, अशक्त, िालिार्लका र मर्हला सबिन्त्िी 
कायिहरुको अनगुमन तथा मूल्यांकन। 
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 समाज कल्याण संघ संस्था सबिन्त्िी कायिहरुको अनगुमन तथा मूल्यांकन। 

 सामाम्जक सरुक्षा सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त कानून तथा मापदण्डको र्नमािण तथा कायािन्त्वयन, कोर् 
व्यवस्थापन, र्नयमन, रार्िय तथा प्रादेम्शक र्नकाय तथा संघ सस्था संग सबपकि  समन्त्वय र 
सहकायि। 

 भार्ा, र्लर्प, संस्कृर्त, लर्लतकला र िमिको संरक्षण र प्रयोग सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून, 
मापदण्ड तथा योजना तजुिमा कायिन्त्वयन र र्नयमन । 

 ऐर्तहार्सक, िार्मिक, सांस्कृर्तक एवं कलात्मक दृर्िकोणले महत्व िोकेका प्रदेशस्तरका दरवार 
हरुको संरक्षण, संभार, अध्ययन, अनसुन्त्िान तथा व्यवस्थापन । 

 प्रदेशस्तरका संग्रहालयहरुको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । 

 प्रदेशस्तरका परुाताम्त्वक महत्वका स्थल, ऐर्तहार्सक र िार्मिक सांस्कृर्तक सबपदाहरु, प्राम्र्न 
स्मारकहरु, संग्रहालय, सांस्कृर्तक िरोहर संरक्षण, संभार तथा पनुर्निमािण सबिन्त्िी नीर्त कानून 
मापदण्ड तथा योजना तजुिमा र सबपदाहरुको ममित संभार, अध्यायन अनसुन्त्िान उत्खनन तथा 
पनुर्निमािण। 

 िमि परबपरा अनसुार र्र्लआएका र्वर्भन्न जारा तथा पविहरुको संर्ालन र व्यवस्थापन । 

१3.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

तार्लका नं. १ 
दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलय समेत) 

कानून, मर्हला, िालिार्लका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय 

क्र.
सं. 

पद सेवा 
समूह/ 
उपसमूह 

शे्रणी/तह 
कुल दरिन्त्दी 

संख्या 
पदपूर्ति 
संख्या 

कैर्र्यत 

1.  सम्र्व प्रशासन  रा.प.प्रथम 1 1 
थप 
म्जबमेवारी 

2.  अर्िकृत प्रशासन सा.प्रशासन 
अर्िकृतस्तर 
नवौ/दशौ 

1 -  

3.  अर्िकृत र्वर्वि  
अर्िकृतस्तर 
नवौ/दशौ 

1 1  

4.  अर्िकृत प्रशासन सा.प्र. 
अर्िकृतस्तर 
सातौ/आठौ 

3 -  

5.  अर्िकृत म्शक्षा परुातत्व 
अर्िकृतस्तर 
सातौ/आठौ 

1 -  

6.  अर्िकृत र्वर्वि  
अर्िकृतस्तर 
सातौ/आठौ 

2 1  
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7.  लेखा अर्िकृत प्रशासन लेखा 
अर्िकृतस्तर 
सातौ/आठौ 

1 1 
थप 
म्जबमेवारी 

8.  कानून अर्िकृत न्त्याय कानून 
अर्िकृतस्तर 
सातौ/आठौ 

1 -  

9.  इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. 
र्सर्भल/र्व.
एण्ड आर्कि . 

अर्िकृतस्तर 
सातौ/आठौ 

1 -  

10.  सहायक/अर्िकृत प्रशासन सा.प्र. स.पार्ौ/अ.छैठौ 5 1  
11.  अर्िकृत/सहायक र्वर्वि - स.पार्ौ/अ.छैठौ 2 2  

12.  
कबप्यटुर 
अपरेटर/अर्िकृत 

र्वर्वि - 
स.पार्ौ/अ.छैठौ 

2 1  

13.  सहायक/अर्िकृत म्शक्षा परुातत्व स.पार्ौ/अ.छैठौ 1 -  
14.  सहायक/अर्िकृत म्शक्षा प्रशासन स.पार्ौ/अ.छैठौ 1 -  

15.  सव इम्न्त्जर्नयर इम्न्त्ज. 
र्सर्भल/र्व.
एण्ड आर्कि . 

स.पार्ौ/अ.छैठौ 
2 -  

16.  का.स. प्रशासन सा.प्र.  5 4 करार सेवा 

17.  ह.स.र्ा. ईम्न्त्ज. ज.मे.  3 2 करार सेवा 
 जबमा    33 14  
 

पाल्पा दरिार संग्राहालय, पाल्पा 

क्र.
स. 

पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरिन्त्दी 
संख्या 

पदपूर्ति 
संख्या 

कैर्र्यत 

1.  संग्रहालय प्रमखु म्शक्षा परुातत्व रा.प.तरृ्तय 1 1 
र्डर्भजन वन कायािलय 

प्रमखु/ दोहोरो 
म्जबमेवारी 

2. २ 
पथ प्रदशक/ रा प 

अन प्रथम 
म्शक्षा परुातत्व रा प अन प्रथम 1 -  

3.  ग्यालरी सहायक म्शक्षा परुातत्व रा.प.अनं दितीय 1 -  

4.  
 

सह लेखापाल 
 

प्रशासन 
 

लेखा 
 

रा.प.अनं दितीय 1 1 
नार्प कायािलय पाल्पामा 

कायिरत/दोहोरो 
म्जबमेवारी 

5.  खररदार प्रशासन सा.प्रशासन रा.प.अनं दितीय 1 1  

6.  का स शे्रम्णर्वर्हन  शे्रणीर्वर्हन 2 2 करार 

 जबमा    7 5  
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13.7 तयार भएका नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण्डहरुको सूम्र्ः 

क्र.स. नाम 

1. पाल्पा दरिार संग्रहालय र्वकास सर्मर्त  गठन आदेश,2078 
2. र्नुवाङ्ग शाम्न्त्त संग्रहालय र्वकास सर्मर्त  गठन आदेश,2079 
3. र्तला जनयदु्ध संग्रहालय र्वकास सर्मर्त  गठन आदेश,2079 
4. संग्राहालय, परुाताम्त्वक, साूँस्कृर्तक तथा िार्मिक स्थल (र्नमािण तथा संरक्षण) कायिर्वर्ि, 

2078 

5. ऐर्तहार्सक र परुाताम्त्वक सबपदा (संरक्षण तथा ममित संभार) तथा संग्रहालय (व्यवस्थापन 
तथा संरक्षण) कायिर्वर्ि, 2078 

6. अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरको लार्ग समदुायमा आिाररत पनुस्थािपना कायिक्रम संर्ालन 
कायिर्वर्ि, 207८ 

7. मर्हला िालिार्लका ज्येष्ठ नागररक तथा अपांगता भएका व्यम्क्त लगायत सामाम्जक के्षरमा 
काम गने संघ संस्थालाई उपलब्ि गराउन ेकायिक्रम अनदुान सबिन्त्िी कायिर्वर्ि, 2078 

 

13.8 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

४९ लैर्ङ्गक र्हंसा प्रभार्वतहरुको लार्ग दीघिकार्लन 
पनुस्थािपना गहृ र्नमािण, दाङ 

घोराही उपमहानगरपार्लका वडाि न.17 
मा जग्गा प्रार्प्त भई DPR र्नमािण भई कायि 
अगाडी िर्िरहेको 

५० एकल मर्हला,मर्हला,दर्लत तथा अर्त र्वपन्न मर्हला  

 अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरु लगायतको सीप र्वकास 
तार्लम 

DPR र्नमािण भईसकेको 

५० छुवाछुत र्िरुद्ध सरे्तना कायिक्रम  

५१ प्रदेश स्तरीय िाल संरक्षण गहृ र्नमािण 
(िहवुर्ीय/भवन र्नमािण)- कर्पलवस्त ु

 

५१ सडक िालिार्लकाहरुको उद्धारको लार्ग 
संघसस्थाहरुलाई अनदुान कायिक्रम 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

५२ प्रदेश स्तरीय र्नकायका लैर्ङ्गक सबपकि  व्यम्क्तको क्षमता  
अर्भवरृ्द्ध तार्लम 

 

५३ सहयोगापेक्षी सडकमानव मकु्त प्रदेशर्नमािण कायिक्रम  

139 प्रर्सद्ध िार्मिक, साूँस्कृर्तक, ऐर्तहार्सक, परुाताम्त्त्वक 
तथा जैर्वक र्वर्विता संरक्षण तथा र्नमािण 

उपभोक्ता सर्मर्त तथा लाभग्रागी 
समदुायहरुसंग   संझौता भई 299 
आयोजनाहरु  कायिन्त्वयन भएको। 

144 सार्हत्य, कला, संस्कृर्त तथा सांस्कृर्तक सबपदाको 
संरक्षण, सबिद्धिन र र्वकास 

अवर्ि भार्ा संस्कृती संरक्षण र 
प्रस्तरकलाको संरक्षण गररएको 

145 
थारु संस्कृर्तको संरक्षण र र्वकास 

थारु संस्कृर्त संरक्षणको लार्ग 
संग्रहालयको स्तरोउन्नती भएको। 

 

13.9 िजेट वक्तव्यको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि. व.को 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

24 कोर्भड 19 तथा घरेल ु र्हंसा र्वरुद्धको मर्हला 
सरे्ताना कायिक्रम 

4 वटा सरे्तना कायिक्रम सबपन्न भएको 

25 जेष्ठ नागररक ग्राम र्नमािण  

71 सीपमलुक कायिक्रम  

39 प्रदेशर्भरका ऐर्तहार्सक गिी कोट दरवार तथा 
मम्न्त्दरहरुको संरक्षण 

299 िार्मिक स्थलहरुको संरक्षण भएको 

72 भार्ा कला सार्हत्यको संरक्षण र प्रवद्धिन र्वकास सर्मर्त गठन आदेश र्नमािण भएको  

73 पाल्पा दरवार संग्रहालय तथा अन्त्य दरवार 
संग्रहालयहरुको ममित सिुार स्तरोन्नती 

संग्रहालयहरुको ममित सिुार र स्तरोन्नती भएको 
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13.10 आर्थिक वर्ि 207८/07९ को श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

          (रु. हजारमा) 
क्र.सं.       श्रोत प्राप् त रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 100000 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान  
३ नेपाल सरकार समपूरक अनदुान  
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान  
५ प्रदेश सरकार (राजश्व वाूँडर्ाूँड समेत)  559207 

 

13.11 िेरुज ुर्छौटको र्ववरणः 
    िेरुज ुनभएको 

13.12 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा वार्र्िक र्वत्तीय प्रगर्त 

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

र्ाल ु 275197 53138 19.31 
पुूँजीगत 384010 129714 33.78 
जबमा 659207 182852 27.74 

      

13.13 आ.व.२०७८/०७९ को  स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण     

                                                                           (रु.हजारमा) 

क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य वार्र्िक  प्रगर्त 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण 
%

 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

1.  कायािलय सञ्चालनतर्ि   

71
30

3 

  

36
72

2 

51
.5

0 

2. २ 

 
भार्ा तथा संस्कृर्ततर्ि   

41
77

50
 

  

12
42

30
 

29
.7

4 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य वार्र्िक  प्रगर्त 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण 
%

 

िजे
ट 

िजे
टख

र्ि 
% 

3. ३ 
िाल अर्िकार तथा सामाम्जक 
न्त्यायतर्ि  

 

77
90

0 

  

98
91

 

12
.7

 

4. 1 
लैंर्गक शसम्क्तकरण तथा 
मूलप्रवार्हकरणतर्ि  

 

81
20

5 

  

50
22

 

6.
18

 

5. 2 

 
पाल्पा दरिार संग्रहालयतर्ि को  

11
04

9 

  

69
87

 

63
.2

4 

13.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को वार्र्िक राजस्व संकलनको र्ववरण अनमुान 

                                                                                 (रु. हजािमा) 
       

क्र.सं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 
1. पाल्पा दरिार संग्रहालयिाट 

उठेको राजस्व 
1302.67  

१3.15 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण 

क्र.सं. कायिक्रम लाभाम्न्त्वत संख्या रोजगारी संख्या 
 

 
र्वर्भन्न र्कर्समका सामाम्जक र्वकास एवं भार्ा तथा संस्कृर्त 
सबिन्त्िी भौर्तक र्नमािण संग सबिम्न्त्ित कायिक्रमहरुिाट 
अल्पकालीन अवर्िको रोजगारी शृ्रजना भएको 

  

 

१3.16 समस्या तथा र्नुौतीहरु 

- कायिक्रम संर्ालनको लार्ग कायि संर्ालन स्तरमा कायािलय नभएको। 

- स्वीकृत दरिन्त्दी अनसुार कमिर्ारीको पदपूर्ति नभएको। 

- मन्त्रालयको भौर्तक व्यवस्थापनमा र्िलाई हदुाूँ कायिक्रम कायािन्त्वयनमा अलमल भएको। 

- नयाूँ मन्त्रालय भएकोले कायिसूर्ारु गनि र्िलाई भएको। 

- िजेट संशोिन तथा स्वीकृती र्िलो हनु।ु 
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१3.17 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समािानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदम (प्रस्तार्वत) 

- म्जल्लास्तरमा कायािलय स्थापना गनुिपने। 

- म्जल्ला म्स्थत अन्त्य कायािलयहरुलाई कायिक्रम संर्ालन को लार्ग कायिक्रम तथा िजेट स्थानान्त्तरण 
गनुिपने। 

- स्वीकृर्त दरिन्त्दी अनसुार कमिर्ारी पदपूर्तिको व्यवस्था हनुपुने। 

- योजना अनगुमन प्रणालीलाई िस्तगुत र तथयगत िनाउन प्रदेश स्तरमा नर्तजामूलक अनगुमन प्रणाली 
र्वकास गने, 

- 20 लाखभन्त्दा कम िजेट र्वर्नयोजन भएका भौर्तक पूवाििारहरुको र्नमािण कायि स्थानीय तह मार्ि त 
गराउूँदा सहजता हनु।े 

- 20 लाखभन्त्दा मार्थका भौर्तक पूवाििारहरुको र्नमािण कायि मन्त्रालय वा अन्त्य र्वर्यगत 
मन्त्रालयहरु र मातहतका कायािलयहरु मार्ि त गराउने सबिन्त्िमा थप छलर्ल गनुि पने । 

१3.18 आगामी कायिददशाः  

 लैंर्गक र्हंसामकु्त प्रदेश र्नमािणको कायिलाई अगाडी ििाइनेछ। 

 लैर्गक र्हंसा र्पडीत मर्हलाहरुको लार्ग प्रदेशस्तरीय पनुथािस्थापना केन्त्द्र र्नमािण गररनेछ । 

 िालमैरी, लैंर्गकमैरी अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागररक मैरी प्रदेशको रुपमा र्वकास गनि लैंर्गक िजेट 
तथा लैंर्ङ्गक पररक्षण नीर्त र कायिक्रम संर्ालन गररनेछ । 

 ज्येष्ठ नागररक ग्राम तथा अपाङ्गता नागररक ग्राम र्नमािणको कायि अगाडी ििाइनेछ । 

 प्रदेश र्भरका ऐर्तहार्सक, िार्मिक, सांस्कृर्तक, परुाताम्त्त्वक स्थलहरुको संरक्षण, संवद्धिन र र्वकास 
गररनेछ । ऐर्तहार्सक महत्वपूणि सबपदाहरुको संरक्षण एवं जीणोद्धार गररनेछ । 

 पाल्पा दरिार संग्रहालयलाई थप सौन्त्दयिकरण गरी व्यवम्स्थत िनाउदै लर्गनेछ । पाल्पाको श्रीनगर 
र नवुाकोट सांस्कृर्तक डिलीको सञ्चालन र व्यवस्थापन गररनेछ । रोल्पाको र्तला जनयदु्ध 
संग्रहालय र पूवी रुकुमको र्नुवाङ शाम्न्त्त संग्रहालयको स्तरोन्नर्त गररनेछ । 

 प्रदेशमा भार्ा, कला तथा संस्कृर्त संरक्षणको लार्ग प्रादेम्शक कला प्रर्तष्ठानको स्थापना कायिलाई 
अगाडी ििाइनछे।  

13.19 र्नष्कर्िः 
 मन्त्रालयको भौर्तक व्यवस्थापन गनुिपने टडकारो आवश्यकता रहेको छ । वार्र्िक कायिक्रम 

कायिन्त्वयनको लार्ग यथासक्य जनशम्क्तको पदपरु्ति हनुपुदिछ । 



168 
 

 भकु्तानी प्रणालीमा समस्या हुूँदा र्नमािण सबपन्न आयोजना/कायिक्रमहरुको भकु्तानी हनु नसकेको । 
उपभोक्ता सर्मर्त मार्ि त कायिन्त्वयन हनु े आयोजना सबिन्त्िमा अर्भममु्खकरण कायिक्रम संर्ालन 
गनुिपने । 

 मन्त्रालयिाट सबपादन हनु ेकायिक्रमहरुको सन्त्दभिमा कायियोजना अनसुार नै प्रभावकारी रुपमा सबपन्न 
गनिको लार्ग मन्त्रालय प्रर्तवद्ध छ ।   

13.20 केही तस्िीरहरु 

नव र्नर्मित पाल्पा दरिार संग्रहालय पाल्पा 
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तौलेश्वरनाथ मम्न्त्दरको िोका, कर्पलवस्त ु
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पररच्छेद-१४ 
कृर्र् तथा भरू्म व्यवस्था मन्त्रालय 

१४.१ पषृ्ठभरू्म 
“समदृ्ध लमु्बिनी, आत्मर्नभिर प्रदेश” िनाउने आकांक्षालाई अर्ङ्गकार गदै यस मन्त्रालयले कृर्र्, पशपुालन, मत्स्य, 

भरू्म के्षरको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन, र्वकास तथा प्रवद्धिनको अर्भभारा र्लएको छ । कृर्र् तथा पशपुन्त्छी के्षरले 
यस प्रदेशमा कुल गाहिस्थ उत्पादनको सवािर्िक कररि एक र्तहाई प्रर्तशतको योगदान गरेको पाइन्त्छ। कृर्र् 
के्षरमा प्रर्रु सबभावना भएको यस प्रदेशमा तराई र र्भरी मिेस सर्हत एक र्तहाइ खेतीयोग्य भरू्म रहेको 
अवस्थामा उपलब्ि भरू्मको वैज्ञार्नक िंगले सममु्र्त प्रयोग गरी कृर्र् र कृर्र् उद्योगको र्वकास गनुिपने 
आवश्यकता छ । प्रदेशको प्रथम आवर्िक योजनाको अन्त्त्यसबममा कृर्र् उत्पादनका के्षरमा आत्मर्नभिर 
िनाई र्नयाितमूलक अवस्थामा परु् याउने सोर् अनरुूप नै यस के्षरलाई र्वशेर् प्राथर्मकतामा राम्खएको छ । 
उपलब्ि श्रम र सीपको पहुूँर् र्वस्तार गरी रोजगार र्सजिना गदै कृर्र्मा आिरु्नकीकरण, व्यवसायीकरण र 
याम्न्त्रकीकरण माध्यमिाट कृर्र् के्षरको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृर्द्ध गने लक्ष्य र्लइएको छ।  

14.2 दीघिकालीन सोर् 

प्रदेशको समग्र कृर्र् के्षरको र्वकास तथा भ-ूउपयोग नीर्तलाई आत्मसात गदै कृर्र् एवं पशपुन्त्छीजन्त्य 
उत्पादन/उत्पादकत्वको ददगो वृर्द्ध, याम्न्त्रकीकरण, व्यावसार्यकीकरण, िजारीकरण, र्वर्वर्िकरण र 
आिरु्नकीकरणका माध्यमिाट तलुनात्मक लाभ र प्रर्तस्पिाित्मक अवस्थाको सजृना गरी यस के्षरको 
रुपान्त्तरण गदै खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षाको सरु्नम्ितता र रोजगारीको अवसर सजृना गने । 

14.3 उद्दशे्य 

 कृर्र् उत्पादन, उद्यम प्रवद्धिनका लार्ग प्रर्वर्ि र प्रार्वर्िक सेवाको व्यवसार्यक क्षमतामा र्वकास र 
सेवा प्रवाहमा र्वस्तार गरी प्रदेशको ददगो र समतामूलक आर्थिक सामाम्जक रुपान्त्तरणमा योगदान 
परु् याउने । 

 कृर्र् के्षरमा गणुस्तरीय उत्पादन सामाग्री र आिरु्नक प्रर्वर्िको प्रयोग गदै प्रर्तष्पिाित्मक क्षमता 
हार्सल गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवृर्द्ध गनुिका साथै कृर्र्जन्त्य उद्योगलाई प्रवद्धिन गने। 

 पशपुन्त्छी तथा मत्स्यपालनमा प्रर्वर्िको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गदै व्यवसार्यक, प्रर्तस्पिी एवं स्वच्छ, 

स्वस्थ पशपुन्त्छी उत्पादनको सरु्नम्ितता एवं पशपुन्त्छीजन्त्य उत्पादनमा आत्मर्नभिरता हार्सल गरी यस 
के्षरलाई आय आजिनका साथै रोजगारीको माध्यमका रुपमा र्वकास गने। 

 

 भरू्मको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन, वगीकरण र सममु्र्त उपयोग, संरक्षण र ददगो व्यवस्थापन गरी 
र्क्लािन्त्दी मार्ि त व्यवसार्यक कृर्र् उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्धमा टेवा परु् याउन।े 
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14.4 रणनीर्त 

 कृर्र् उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्ध गरी खाद्य सरुक्षा र प्रर्तस्पिाित्मक क्षमता र्वकास गने । 

 कृर्र् के्षरलाई लैर्ङ्गक मैरी र समावेशीकरणका साथै आिरु्नकीकरण, व्यवसायीकरण र 
औद्योर्गकीकरण गरी रोजगारी र आय वृर्द्ध गने। 

 भरू्मको खण्डीकरण रोकी कृर्र् भरू्मको संरक्षण गने। 

 कृर्र् प्रर्वर्ि प्रसार प्रणालीलाई सिल र प्रभावकारी िनाउन कृर्र् अनसुन्त्िान र कृर्र् म्शक्षासूँगको 
समन्त्वय र साझेदारीका कायिक्रमहरू सञ्चालन गने। 

 कृर्र् के्षर (कृर्र् तथा पशपुन्त्छी)िाट हनुे यवुा पलायन रोकी कृर्र्लाई आकर्र्ित र सबमार्नत पेशाको 
रूपमा र्वकास गने। 

 पशपुन्त्छीपालनलाई व्यवसार्यक, प्रर्वर्ियकु्त र प्रर्तस्पिी िनाई उत्पादन र उत्पादकत्व ििाउन 
उत्प्ररेरत गदै िजार प्रवद्धिन गने। 

 माछा उत्पादन पकेट के्षर पर्हर्ान, र्वस्तार र प्रवद्धिन गने। 

14.5 कायिक्षरे 

प्रदेश सरकार (कायि र्वभाजन) र्नयमावली, 2078 िमोम्जम यस मन्त्रालयको कायि म्जबमेवारीहरू देहाय 
िमोम्जम रहेका छन-् 

 कृर्र्, कृर्र् उत्पादन, कृर्र् औद्योर्गकरण सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड, कायिर्वर्ि, र्नदेम्शका 
र्नमािण एवं यससूँग सबिम्न्त्ित योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन गने । 

 पशपुन्त्छी सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून, मापदण्ड, र्नदेम्शका कायिर्वर्ि र्नमािण गने । 

 स्वस्थ एवं व्यावसार्यक पशपुन्त्छी उत्पादनका लार्ग रोग र्नयन्त्रण र नश्ल सिुार, िजार र्वकास तथा 
र्वस्तार, अध्ययन अनसुन्त्िान, तार्लम एवं क्षमता र्वकास सबिन्त्िी कायि गने गराउने । 

 प्रादेम्शक खाद्य सरुक्षा एवं पोर्ण अर्िकार, खाद्य सबप्रभतुा र खाद्य गणुस्तर र्निािरण सबिन्त्िी कायि 
गने गराउने । 

 भरू्म व्यवस्थापन, भरू्म प्रशासन र जग्गा नापजाूँर्, भरू्मसिुार, भ-ूउपयोग, गठुी तथा गठुी जग्गा 
व्यवस्थापन, भरू्महीन सकुुबिासी, दर्लत आदद वगिको िसोिास, म्जर्वकोपाजिन, र पनुःस्थापना, सरकारी 
जग्गा भाडामा ददने, सरुम्क्षत िसोिास सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त कानून तथा मापदण्डको तजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन सबिन्त्िी कायि गने गराउने । 
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14.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

क्र.स. पद सेवा समूह तह 
स्वीकृत 
दरिन्त्दी 
संख्या 

पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त 

१ सम्र्व (प्रा. प्रथम) कृर्र् समूर्हकृत नहनुे ११ औ ं ३ २ १ 

२ र्नदेशक कृर्र् ला.पो.डे.डे./भेटेररनरी/मत्स्य ११ औ ं १ ० १ 

३ उर्-सम्र्व प्रशासन सा.प्र. ९/१०औ ं २ १ १ 

४ प्रमखु नापी अर्िकृत ईम्ञ्ज. सभे ९/१० औ ं १ १ ० 

५ वररष्ठ कृर्र् र्वकास 
अर्िकृत 

कृर्र् एग्री. ईको. एण्ड माकेर्टङ्ग ९/१० औ ं ४ २ २ 

६ वररष्ठ कृर्र् प्रसार 
अर्िकृत 

कृर्र् कृर्र् प्रसार ९/१० औ ं ८ ५ ३ 

७ वररष्ठ पश ुर्वकास 
अर्िकृत 

कृर्र् ला.पो. एण्ड डे.डे. ९/१० औ ं ४ ३ १ 

८ वररष्ठ पश ुम्र्र्कत्सक कृर्र् भेटेररनरी ९/१० औ ं ५ २ ३ 

९ वररष्ठ कृर्र् अथि र्वज्ञ कृर्र् एग्री. ईको. एण्ड माकेर्टङ्ग ९/10 औ ६ ५ १ 

१० वररष्ठ वागवानी र्वकास 
अर्िकृत 

कृर्र् वागवानी ९/१० औ ं ३ ३ ० 

११ वररष्ठ वाली र्वकास 
अर्िकृत 

कृर्र् िाली र्वकास 9/10 औ ३ ३ ० 

१२ वररष्ठ िाली संरक्षण 
अर्िकृत 

कृर्र् िाली संरक्षण 9/10 औ ४ ३ १ 

१३ वररष्ठ मत्स्य र्वकास 
अर्िकृत 

कृर्र् मत्स्य 9/10 औ ५ ३ २ 

१४ वररष्ठ माटो र्वज्ञ कृर्र् माटो र्वज्ञान 9/10 औ १ ० १ 

१५ शाखा अर्िकृत प्रशासन सा.प्र. 7/8 औ ं ९ १ ८ 

१६ लेखा अर्िकृत प्रशासन लेखा 7/8 औ ं २ २ ० 

१७ कानून अर्िकृत न्त्याय कानून 7/8 औ ं १ १ ० 

१८ कबयटुर इम्न्त्जर्नयर र्वर्वि   7/8 औ ं १ ० १ 

१९ नापी अर्िकृत इम्न्त्ज. सभे 7/8 औ ं २ २ ० 

२० कृर्र् अथि र्वज्ञ कृर्र् एग्री. ईको. एण्ड माकेर्टङ्ग 7/8 औ ं १४ ७ ७ 

२१ खाद्य अनसुन्त्िान 
अर्िकृत 

कृर्र् खा. पो. ग.ु र्न. 7/8 औ ं २ ० २ 

२२ कृर्र् प्रसार अर्िकृत कृर्र् कृर्र् प्रसार 7/8 औ ं २२ १९ ३ 

२३ िाली र्वकास अर्िकृत कृर्र् िाली र्वकास 7/8 औ ं १० ६ ४ 

२४ वागवानी र्वकास 
अर्िकृत 

कृर्र् िागवानी 7/8 औ ं १६ ५ ११ 
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क्र.स. पद सेवा समूह तह 
स्वीकृत 
दरिन्त्दी 
संख्या 

पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त 

२५ िाली संरक्षण अर्िकृत कृर्र् िाली संरक्षण 7/8 औ ं ११ १० १ 

२६ कृर्र् ईम्न्त्जर्नयर कृर्र् इम्न्त्जर्नयर 7/8 औ ं १ १ ० 

२७ पश ुर्वकास अर्िकृत कृर्र् ला.पो.डे.डे. 7/8 औ ं १९ ११ ८ 

२८ पश ुम्र्र्कत्सक कृर्र् भेटेररनरी 7/8 औ ं १५ ९ ६ 

२९ माटो र्वज्ञ कृर्र् माटो र्वज्ञान 7/8 औ ं २ ० २ 

३० मत्स्य र्वकास अर्िकृत कृर्र् मत्स्य 7/8 औ ं १० ८ २ 

३१ सहायक/ अर्िकृत प्रशासन सा.प्र. 5/6 औ ं २४ १६ ८ 

३२ सहायक/ अर्िकृत प्रशासन लेखा 5/6 औ ं २७ १७ १० 

३३ कबप्यटुर अपरेटर/ 
अर्िकृत 

र्वर्वि   5/6 औ ं ३ २ १ 

३४ र्सर्नयर मेकार्नक्स/ 
अर्िकृत 

इम्न्त्ज. मेकार्नकल 5/6 औ ं १ १ ० 

३५ सवेक्षयर/ अर्िकृत इम्न्त्ज. सभे 5/6 औ ं १ १ ० 

३६ प्रार्वर्िक सहायक/ 
अर्िकृत 

कृर्र् एग्री. ईको. एण्ड माकेर्टङ्ग 5/6 औ ं ९ ५ ४ 

३७ प्रार्वर्िक सहायक/ 
अर्िकृत 

कृर्र् कृर्र् प्रसार 5/6 औ ं १४ १० ४ 

३८ प्रार्वर्िक सहायक/ 
अर्िकृत 

कृर्र् वागवानी 5/6 औ ं ११ १० १ 

३९ प्रार्वर्िक सहायक/ 
अर्िकृत 

कृर्र् िाली संरक्षण 5/6 औ ं १२ ८ ४ 

४० प्रार्वर्िक सहायक/ 
अर्िकृत 

कृर्र् िाली र्वकास 5/6 औ ं ८ ६ २ 

४१ प्रार्वर्िक सहायक/ 
अर्िकृत 

कृर्र् माटो र्वज्ञान 5/6 औ ं २ १ १ 

४२ पश ुसेवा प्रार्वर्िक/ 
अर्िकृत 

कृर्र् ला.पो.डे.डे. 5/6 औ ं १९ १५ ४ 

४३ प्रार्वर्िक सहायक/ 
अर्िकृत 

कृर्र् स्वाइल साइन्त्स 5/6 औ ं २ १ १ 

४४ पश ुस्वास्थय प्रार्वर्िक/ 
अर्िकृत 

कृर्र् भेटेररनरी 5/6 औ ं १० ८ २ 

४५ प्रार्वर्िक सहायक/ 
अर्िकृत 

कृर्र् खा. पो. ग.ु र्न. 5/6 औ ं १ १ ० 

४६ प्रार्वर्िक सहायक/ कृर्र् मत्स्य 5/6 औ ं ९ ७ २ 
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क्र.स. पद सेवा समूह तह 
स्वीकृत 
दरिन्त्दी 
संख्या 

पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त 

अर्िकृत 

४७ पश ुस्वास्थय प्रार्वर्िक कृर्र् ल्याव 5/6 औ ं १ ० १ 

४८ सि इम्न्त्जर्नयर कृर्र् इम्न्त्जर्नयर 5/6 औ ं १ १ ० 

४९ सहायक प्रशासन सा.प्र. ४/५ औ ं १३ ८ ५ 

५० सह लेखापाल प्रशासन लेखा ४/५ औ ं ६ ६ ० 

५१ नायि पश ुस्वास्थय 
प्रार्वर्िक 

कृर्र् भेटेररनरी ४/५ औ ं ६ ५ १ 

५२ नायि पश ुसेवा 
प्रार्वर्िक 

कृर्र् ला.पो.डे.डे. ४/५ औ ं ९ ८ १ 

५३ नायि पश ुसेवा 
प्रार्वर्िक 

कृर्र् मत्स्य ४/५ औ ं ५ ३ २ 

५४ नायि प्रार्वर्िक सहायक कृर्र् िाली र्वकास ४/५ औ ं २ ० २ 

५५ नायि प्रार्वर्िक सहायक कृर्र् माटो र्वज्ञान ४/५ औ ं १ १ ० 

५६ ह.स.र्ा.     तहर्वर्हन ३५ ३३ २ 

५७ का.स. प्रशासन सा.प्र. तहर्वर्हन ७८ ६३ १५ 
  जबमा       ४९७ ३५२ १४५ 

 

14.7 तयार भएका नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण् डको सूर्ी 

क्र.सं. 
आ.व.2075/76 मा िनकेा नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, 

र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण् ड 
कायािन्त्वयनको अवस्था 

१ र्िउ र्िजन ऐन, २०७५  
२ दाना पदाथि ऐन, २०७५  
३ पश ुििशाला तथा मास ुजाूँर् ऐन, २०७५  
४ पश ुस्वास्थय तथा पश ुसेवा ऐन, २०७५  
५ लमु्बिनी प्रदेशको मल ऐन, 2075  
६ कृर्र् अनदुान कोर् सञ्चालन कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
७ पशपुन्त्छी उत्पादन तथा िजार प्रवद्धिन र्नदेम्शका, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
८ र्मम्ल्कङ्ग मेम्शन र्वतरण र्नदेम्शका, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन  
९ आकम्स्मक वार्ल संरक्षण कायिक्रम संर्ालन कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
१० कृर्र् याम्न्त्रकरण कायिर्वर्ि, २०७५            कायािन्त्वयनमा छैन 
११ स्माटि कृर्र् गाूँउ कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, २०७५ खारेजी भैसकेको 
१२ स्थानीय तह तथा अन्त्य र्नकायको लागत सहभार्गतामा मागमा आिाररत कृर्र् 

र्वकास कायिक्रम सञ्चालन र्नदेम्शका , २०७५  

कायािन्त्वयनमा छैन 
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१३ भार्व र्कसानको लार्ग सहयोगी कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि  , २०७५              कायािन्त्वयनमा छैन 
१४ र्टएमआर ब्लक र्नमािण/साईलेज प्याकेम्जङ्ग.... सहयोग र्नदेम्शका, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
१५ कृर्र् उपज िजार स्थलको व्यिस्थापन तथा सञ्चालन कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
१६ प्राङ्गाररक मलमा अनदुान कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
१७ गररिीको अवस्था र कारण सबिन्त्िी अध्ययन तथा कायिक्रम सञ्चालन 

र्नदेम्शका,2075 

कायािन्त्वयनमा छैन 

१८ कृर्र् र्वकास कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि(ज्ञान केन्त्द्र) , २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
१९ माछा मारी म्जर्वकोपाजिन गने समदुायको क्षमता अर्भवृद्धी गरी नदी प्रणालीमा 

जलीय जीव संरक्षणमा टेवा परु् याउने कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, २०७५ 

कायािन्त्वयनमा छैन 

20 र्समान्त्तकृत, र्वपन्न मर्हला, मकु्त कमैया वगि लम्क्षत पशपुालनमा सहयोग कायिक्रम  

कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि , २०७५ 

कायािन्त्वयनमा छैन 

21 नीम्ज व्यावसार्यक र्ामि स्थापना तथा सदुृिीकरण कायिक्रम कायािन्त्वयन 
कायिर्वर्ि, २०७५ 

कायािन्त्वयनमा छैन 

22 घाूँसको नसिरी स्थापना सबिन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
23 साइलोर्पट र्नमािण सबिन्त्िी कायिर्वर्ि , २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
24 उन्नत िाूँस र्िउर्िजन भण्डार भवन र्नमािण सहयोग कायिक्रम कायािन्त्वयन 

कायिर्वर्ि, २०७५ 

कायािन्त्वयनमा छैन 

25 प्रजननका लार्ग िोका र्वतरण कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छ 
26 र्मल्क एनालाईजर मेम्शन र्वतरण कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
27 उत्पादन (दूि) प्रवद्धिनमा आिाररत र्कसान सहयोग कायिक्रम कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
28 पशपुन्त्छी आनवंुम्शक स्रोत संरक्षण, सबिद्धिन र उपयोग कायिक्रम सञ्चालन 

कायिर्वर्ि, २०७५ 

कायािन्त्वयनमा छैन 

29 मागमा आिाररत अनदुान कायिक्रम कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
30 स्क्रीन हाउस र्नमािणमा अनदुान कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
31 भरू्महीन र्कसानको लार्ग करार खेर्तमा अनदुान उपलब्ि गराउनेसबििी 

कायिर्वर्ि (मन्त्रीपररर्द् िाट स्वीकृत) 

कायािन्त्वयनमा छ 

32 मौरी र्वकास कायिक्रम कायािन्त्वन कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
33 कृर्र् प्रार्वर्िकिारका र्वद्यालयमा सहयोग कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, 

२०७५  

कायािन्त्वयनमा छैन 

34 च्याउको र्िउ उत्पादन गने व्यक्ती/समहु/सहकारीलाई अनदुान कायिक्रम 
कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि , २०७५        

कायािन्त्वयनमा छैन 

35 पषु्प र्वकास कायिक्रम सहयोग कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
36 गोबे्र च्याउ उत्पादनका लार्ग कबपोि मल िनाउनको प्रयोग हनुे यन्त्रमा सहयोग 

कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, २०७५ 

कायािन्त्वयनमा छैन 

37 उत्कृि कृर्कलाई सबमान परुस्कार कायिन्त्वयन कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
38 िहउुपयोगी म्र्उरी, कल्की, नीम तथा र्लरु्लको  र्वरुवा रोपण अर्भयान 

कायिक्रम कायिन्त्वयन कायिर्वर्ि, २०७५ 

कायािन्त्वयनमा छैन 
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39 र्प्रर्सजन तथा प्रोटेक्टेड हटीकल्र्र कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
40 कृर्र् ब्यवसायका लार्ग कृर्र् मन्त्री कायिक्रम सञ्चालन  र्नदेम्शका, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
४१ कृर्र् पयिटन प्रवद्धिन मार्ि त आय आजिनमा सहयोग कायिक्रम कायािन्त्वयन 

कायिर्वर्ि, २०७५ 

कायािन्त्वयनमा छैन 

४२ िाली उत्पादनोपरान्त्त क्षर्त न्त्यूर्नकरण तथा गणुस्तरीय कृर्र् िस्त ुउत्पादन 
कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, २०७५ 

कायािन्त्वयनमा छैन 

४३ सहकारीहरुिाट नर्वनतम सोर्सर्हतका रोजगारी र उत्पादन प्रस्तावमा आिाररत 
योजना माग सहयोग कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, २०७५ 

कायािन्त्वयनमा छैन 

४४ सहकारी िजार स्थापना तथा सञ्चालन कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छैन 
४५ माछाको नमनुा पोखरी र्नमािण तथा उत्पादन प्रदिशन कायिक्रम संर्ालन नमिस, 

२०७५ 

कायािन्त्वयनमा छैन 

४६ म्शत भण्डार र्नमािण अनदुान कायिर्वर्ि, २०७५ कायािन्त्वयनमा छ 
 आ.व. 2076/077 मा िनकेा नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, 

र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण् ड 
 

१ स्माटि कृर्र् गाउूँ कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छ 
२ सहकारी िजार स्थापना तथा सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 
३ सहकारी मार्ि त यवुा उद्यमशीलता तथा मर्हला सहकारी मार्ि त सञ् र्ार्लत 

व्यवसायमा सहयोग कायिक्रम सञ् र्ालन र्वर्ि, 2076 

कायािन्त्वयनमा छैन 

४ सहकारी मार्ि त नवीनत ्सोर् सर्हतका कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 
५ गठुीलाई संरर्नात्मक सहयोग कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 
६ कृर्र् र्वकास कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 
७ गररिी न्त्यूनीकरणको लार्ग सीप र्वकास तार्लम तथा वस्तगुत सहयोग कायिक्रम 

सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 

कायािन्त्वयनमा छैन 

८ पशपुन्त्छी र्वकास कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 
९ कृर्र् तथा पशपुन्त्छी सबिन्त्िी अर्भयानमखुी (र्मसन)कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 

2076 

कायािन्त्वयनमा छ 

१० च्याउग्राम स्थापना कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छ 
११ स्थानीय तहको साझेदारीमा साविजर्नक जग्गामा र्लरु्ल तथा पषु्पवार्टका 

र्नमािण कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, 2076 

कायािन्त्वयनमा छैन 

१२ प्रोटेक्टेट हर्टिकल्र्र प्रवद्धिन कायिक्रम कायिन्त्वयन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 
१३ मत्स्य र्वकास तथा प्रवद्धिन कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 
१४ कृर्र् उपजको ग्ररे्डङ्ग, प्याकेम्जङ्क तथा लेिर्लङ्कको लार्ग अनदुान सहयोग कायिक्रम 

कायिन्त्वयन कायिर्वर्ि, 2076 

कायािन्त्वयनमा छैन 

१५ स्थानीय तहको सहकायिमा करार खेर्त कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छ 
१६ जैर्वक तथा वानस्पर्तक र्वर्ादी उत्पादन तथा उपयोग प्रवद्धिन कायिक्रम 

कायािन्त्वयन कायिर्वर्ि, 2076 

कायािन्त्वयनमा छैन 

१७ कृर्र् क्षेरमा हररत स्वयं सेवक र्वकास तथा पररर्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छ 
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१८  एग्रोमाटि स्थापना कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 

१९  स्माटि कृर्र्गाउूँ सहयोगी कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छ 

20  कृर्र् यन्त्र उद्योग स्थापना अनदुान सहयोग कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 

21  प्राङ्गाररक मल उत्पादन तथा उपयोग प्रवद्धिन कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, 

2076 

कायािन्त्वयनमा छ 

22  कृर्र् प्रार्वर्िक िारका र्वद्यालयमा अनदुान सहयोग कायिक्रम कायािन्त्वयन 
कायिर्वर्ि, 2076 

कायािन्त्वयनमा छ 

23  प्राङ्गाररक मलमा अनदुान कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छ 

24  प्राङ्गाररक कृर्र् प्रवद्धिन कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छ 

25  कस्टम हायररङ्ग स्थापना तथा सञ् र्ालन कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 

26  कृर्र्जन्त्य िस्तकुो प्रशोिन उद्योग स्थापना तथा सिुार कायिक्रम सञ् र्ालन 
कायिर्वर्ि, 2076 

कायािन्त्वयनमा छैन 

27  कृर्र् तथा पश ुर्वर्य अध्ययन गरेका यवुाहरुलाई उद्यमशीलता र्वकास कायिक्रम 
सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 

कायािन्त्वयनमा छैन 

28  आरन व्यवस्थापन सहयोग कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 

29  खाद्यान्न भण्डार घर र्नमािण/सिुार कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छ 

30  र्वउ भण्डार गहृ (र्िउ िैँक) स्थापना तथा सिुार कायिक्रम कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छ 

31  र्लरु्ल र्वरुवा रोपण अर्भयान कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छ 

32 स्थानीय तह र सहकारीको सहकायिमा र्क्लािन्त्दी सर्हतको नमनुा र्ामि स्थापना 
कार्िक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 

कायािन्त्वयनमा छैन 

33 उत्पादन प्रवद्धिनमा आिाररत कृर्क सहयोग कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 

2076 

कायािन्त्वयनमा छ 

34 सलुभ कजाि सहजीकरण तथा व्याजमा अनदुान कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 

2076 

कायािन्त्वयनमा छ 

35 आयमूलक कृर्र् वन प्रवद्धिन कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 
36 कृर्र् उद्यमी कायिक्रम सञ्चलान प्रर्क्रया, 2076 (कृर्र् तार्लम केन्त्द्र) कायािन्त्वयनमा छैन 
37 मागमा आिाररत कृर्र् उपज िजार पूवाििार र्नमािण तथा सञ्चालन कायिर्वर्ि, 

2076 

कायािन्त्वयनमा छैन 

38 ओजेटी पररर्ालन कायिक्रम सञ् र्ालन प्रर्क्रया (म्जल्ला), 2076 कायािन्त्वयनमा छ 
39 कृर्कसूँग कृर्र् र्वद्याथी कायिक्रम सञ् र्ालन प्रर्क्रया, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 
40 कृर्र्कमी रोजगारी कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 
41 सलुभ कजाि सहजीकरण तथा व्याजमा अनदुान कायिक्रम सञ् र्ालन कायिर्वर्ि, 

2076 को पर्हलो संशोिन 

कायािन्त्वयनमा छ 

42 सहकारी र्वकास कोर् पररर्ालन कायिर्वर्ि, 2076 कायािन्त्वयनमा छैन 
४३ कृर्र् तथा पशपुन्त्छी क्षेरमा र्वपद् व्यवस्थापन कायिर्वर्ि, २०७६ कायािन्त्वयनमा छ 

 ०७७/७८ मा िनकेा नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि 
र मापदण् ड 
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१. स्थानीय तह मार्ि त सञ्चालन हनुे कोर्भड र्वशेर् कृर्र् कायिक्रम कायािन्त्वयन 
कायिर्विी, २०७७ 

 

कायािन्त्वयनमा छैन 

२. सहकारी नमूना गाूँउ (स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन) र्वर्ि, २०७७ कायािन्त्वयनमा छैन 
३. सहकारी  एकीकरण कायिर्वर्ि, २०७७ कायािन्त्वयनमा छैन 
४ रोड कोररडोर/राजमागि लक्षीत तथा मीसन(आल ुर मकै वाली) कायिक्रम 

सञ्चालन र्वर्ि, २०७७ 
कायािन्त्वयनमा छ 

५ मौरी र्वकास प्रवद्धिन कायिक्रम सञ्चालन र्विी, २०७७ कायािन्त्वयनमा छैन 
६ पषु्प व्यवसायी संघको सहकायिमा पषु्प व्यवसाय प्रवद्धिन कायिक्रम सञ्चालन र्वर्ि, 

२०७७ 
कायािन्त्वयनमा छैन 

७ म्जल्लास्तर कृर्र् र्वकास कायिक्रम सञ्चालन र्वर्ि, २०७७ कायािन्त्वयनमा छैन 
८ सेवा करारमा प्रार्वर्िक (अर्िकृत तथा सहायकस्तर) कमिर्ारी छनौट सबिन्त्िी 

कायिर्वर्ि, २०७७ 
कायािन्त्वयनमा छैन 

९ कोशेली घर स्थापना सञ्चालन र्वर्ि, २०७७ कायािन्त्वयनमा छैन 
१० कोर्भड र्वशेर् कृर्र् कायिक्रम सञ्चालन र्वर्ि, २०७७ कायािन्त्वयनमा छैन 
११ पशपुन्त्छी तथा मत्स्य र्वकास कायिक्रम सञ्_र्ालन र्वर्ि, २०७७ कायािन्त्वयनमा छैन 
१२ र्सताके च्याउ उत्पादन उद्योग स्थापना र सञ्चालन र्वर्ि २०७७ कायािन्त्वयनमा छैन 

१३ र्कसान कल सेन्त्टर संर्ालन र्वर्ि २०७७ खारेजी 
 ०७८/७९ मा िनकेा नीर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र 

मापदण् ड 
 

१. म्जल्लास्तर कृर्र् र्वकास कायिक्रम सञ् र्ालन र्वर्ि, २०७८ खारेजी 
२ कृर्र् तथा पशपुन्त्छी र्वकास कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्ि, २०७८ कायािन्त्वयनमा छ 
३ सेवा करारमा कृर्र्/पश ुसेवा प्रार्वर्िक छनौट सबिन्त्िी कायिर्वर्ि – २०७8 कायािन्त्वयनमा छ 
४ कृर्र् तथा पशपुन्त्छी व्यवसाय प्रवद्धिन तथा लम्क्षत समदुाय क्षमता अर्भवरृ्द्ध 

कायिर्वर्ि, २०७८ 

कायािन्त्वयनमा छ 

५ भजुिअल माध्यमिाट तार्लम सञ्चालन र्वर्ि, २०७८ कायािन्त्वयनमा छ 
६ दोहोरो अनदुान र्नयन्त्रण सञ्चालन र्वर्ि, २०७८ कायािन्त्वयनमा छ 

 

14.8 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्राम्प् तको र्वद्यमान अवस्था 

७७ र्िउ भण् डार गहृ 
स्थापना 

स्वदेशी उन्त् नत तथा हाईर्ब्रड जात तथा नश् लको र्वस्तार गनि र अन्त्य 
प्रदेशहरुमा समेत र्िउ र्वजन र्नयाित गनि र्िउ िजारीकरणमा टेवा परु् याउने 
उद्देश् यले गत आ.व. मा १० वटा र्िउ भण् डार गहृ स्थापना भएको। 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्राम्प् तको र्वद्यमान अवस्था 

७८ र्संर्ाई र्वस्तार कायिक्रम कृर्र् उत्पान सामग्री (मल, र्िउ, र्संर्ाई) मध्ये िालीवस्त ुउत्पादन तथा 
उत्पादकत्वमा अहम ्भरू्मका र्नवािह गने र्संर्ाईलाई प्रवद्धिन गने उद्देश्यले 
3330 र्मटर कच्र्ी कुलो, १०५२६ र्मटर पक्की कुलो, ११७ वटा 
र्समेन्त्टेड ट्याङ्की, १९५ वटा प्लाम्ष् टक ट्याङ्की, १४३ वटा पोखरी, ७ वटा 
र्लफ्ट र्संर्ाई २९४ वटा स्यालो टु्यि वेल, १५ वटा र्डप िोररङ्ग र्नमािण 
हनुकुा साथै 255979 र्मटर पाइप, ११४२ वटा पबप सेट, ३०५ वटा 
थोपा र्संर्ाई सेट, ७७९ वटा म्स्प्रङ्कलर र्सूँर्ाई सेट, ४७६ वटा मोटर, 

१२०११ के.जी. डेर्लभरी पाइप र्वतरण गरी थप २७९५ हेक्टरमा र्संर्ाई 
सरु्विा र्वस्तार गररएको छ। 

८० िायोग्यास सर्हत भकारो 
सिुार कायिक्रम/ 

गौशालामा आयमूलक 
कायिक्रम 

गईुठा िाल्ने प्रवमृ्त्तलाई र्नरुत्सार्हत गरी भकारो सिुार गने उद्देश् यले र्वर्भन्त् न 
म्जल्लाहरुमा संर्ार्लत कायिक्रमिाट १७६ वटा िायोग्यास र्नमािण सर्हतको 
भकारो सिुार कायिक्रम सबपन्त् न भएको। त्यसैगरी तराईको ६ म्जल्ला र 
पहाडी ४ म्जल्ला (रुकूम-पूवि र रोल्पा िाहेक) मा संर्ार्लत कायिक्रमिाट 
१३ वटा गौशालामा गड् यौली मल ट्रस र्नमािण ९, गोठ ट्रस र्नमािण ८, गोठ 
ममित तथा सिुार १, गोदाम घर र्नमािण १ कायि सबपन्त् न हनुकुा साथै मोही 
पाने मेम्शन १, गौ अकि  प्रशोिन मेर्सन ३, सावनु िनाउने राई ३५ सेट 

लगायतका अन्त्य आवश्यक उपकरणमा सहयोग गररएको।   

८३ स्माटि कृर्र् गाउूँ 
कायिक्रम 

स्माटि कृर्र् गाउूँ कायिक्रमलाई महत्वकांक्षी योजनाको रुपमा र्लई म्शक्षा, 
प्रसार र अनसुन्त्िानलाई एकीकृत गदै आ.व. २०७८/०७९ मा ५१७० 
घरिरुीलाई समेट्दै हालसबम कररि ८२०० घरिरुीमा सेवा परु् याई 
कायिक्रम संर्ालन भएको।गत आ.व. २०७८/०७९ को अन्त्त्यमा संर्ार्लत 
कायिक्रमिाट र्वर्भन्त् न िालीको 707 हेक्टर क्षेरर्ल र्वस्तार भएको, थप 
९२२.५ हेक्टर क्षेरर्लमा र्संर्ाई सरु्विा र्वस्तार भएको।त्यसैगरी 
संर्ार्लत कायिक्रमिाट कृर्र् सूर्ना केन्त्द्रहरुको स्थापना हनुकुा साथै कृर्र् 
याम्न्त्रकरणमा वरृ्द्ध भएको, िजार पूवाििारहरु र्वकास भएको र उन्नत प्रर्वर्ि 
र नश्लहरुको प्रयोग ििेको। 

८४ सलुभ कजाि सहजीकरण 
तथा ब्याजमा अनदुान 
कायिक्रम,  प्रर्तर्लमा 
आिाररत प्रोत्साहन 
अनदुान 

अनदुान कायिक्रमलाई थप प्रभावकारी गराउनका लार्ग सलुभ दरमा कृर्र् 
ऋण प्रदान गनि र सोको सहजीकरण गनि थालनी भएको सलुभकजाि 
सहजीकरण तथा ब्याज अनदुान कायिक्रमका लार्ग प्रदेशका सिै म्जल्लामा 
कजाि सहजकताि पररर्ालन गररएको छ। यस कायिक्रम अन्त्तगित कूल 110 
आयोजना मार्ि त २२ करोड ७० लाख ३५ हजार रकम ऋण स्वीकृत 
भएको छ। उक्त ११० आयोजनाका लार्ग ब्याज अनदुान वापत 1 करोड 
२० लाख ५६ हजार १७ रुर्पयाूँ रकम उपलब्ि गराइएको छ। त्यसैगरी 
प्रर्तर्लमा आिाररत कायिक्रम अन्त्तगित १० म्जल्ला (रुकूम-पूवि र रोल्पा 
िाहेक)  का ६२ वटा सहकारी संस्था मार्ि त कररि ६२०० दिु र मास ु
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्राम्प् तको र्वद्यमान अवस्था 

उत्पादनमा संलग् न कृर्क घरिरुी लाभाम्न्त्वत भएको। 

८५ िजार संरर्ना 
र्नमािण/भण् डारण पूवाििार 
र्वकास 

प्रदेश र्भरको उत्पादनलाई िजार सबमको पहुूँर् तथा उत्पादक र उपभोक्ता 
िीर्को  मूल्य कम गने उद्देश्यले गत आ.व. २०७८/०७९ मा ११ वटा 
ट्रस, ७ वटा पक्की िजार, ३ संकलन केन्त्द्र,  २ वटा प्रशोिन केन्त्द्र र्नमािण 
तथा सिुारका कायिक्रम समपन्न भएका छन।् त्यसैगरी कृर्र् जन्त्य वस्तकुो 
भण्डारण, मूल्य र िजारीकरणको हालको समस्यालाई दीघिकालीन समािान 
गने गरी आ.व. २०७५/७६ िाट सरुु भएका कररि १९ वटा म्शत 
भण्डार मध्ये हालसबम 9025 मे.ट. क्षमताका १२ वटा आयोजना सबपन्न 
भएकोमा िाूँकी 1400 मे.टन. क्षमताका ५ वटा आयोजनाको अम्न्त्तम 
भकु्तानी िाूँकी भएको। 

८७ प्रयोगशालाको स्तरोन्त् नती 
तथा सदुृिीकरण 
कायिक्रम 

पश ुस्वास्थय  सेवा तथा र्नयमन कायिक्रमलाई प्रभावकारी िनाउने उद्देश् यले 
नवलपरासीमा प्रदेशस्तरीय पशपुन्त्छी रोग अन्त्वेर्ण प्रयोगशालाको  
सदुृिीकरण भएको। 

८८ र्मल्क पालिर स्थापना 
कायिक्रम 

कृर्र् व्यवसायलाई र्वस्तार गदै संजालहरुको सहकायिमा मूल्य शंृ्रखलामा 
आिाररत प्रवद्धिन कायिक्रम अन्त्तगित रुपन्त्देही र नवलपरासीको पूवि-पम्श् र्म 
राजमागि तथा हलुाकी मागि लम्क्षत ४ वटा स्थानमा र्मल्क पालिर स्थापना 
भएको। 

८९ िाली तथा 
पशवुस्तहुरुको उत्पादन, 

प्रशोिन तथा 
िजारीकरण कायिक्रम  

मल र र्िउ खररदमा अनदुान कायिक्रम अन्त्तगित १४९.२६४ मे.टन. 
खाद्यान्त् न र्िउ, ११५.३६८ मे.टन. तरकारी (आल ुसर्हत), ५.११५ मे.टन. 
दलहन, ८५ केजी तेलहन, २२०.८३६ मे.टन. मसलािाली, १३६.२९२ 
मे.टन. आल,ु १६० केजी च्याउ र्िउ, २.२५० मे.टन. िैंर्ा र्िउ, ५० हजार 
अलैर्ी र्वरुवा, ७० प्याकेट पषु् प र्िउ, १७.०६९ हजार र्हूँउदे र्लरू्ल, 

६९.१९५ वरे् र्लरू्ल, १०२.७६० हजार सनु्त्तलाजात र्लरू्ल, 

१००८.७५२ मे.टन. भर्मिकबपोष् ट/प्राङ्गाररक मल, ४९.३६९ मे.टन. 
जैर्वक मल र्वतरण गररएको छ।साथै पशपुन्त्छी तर्ि  िजारीकरण कायिका 
लार्ग म्र्र्लङ्ग भ्याट तथा र्मल्क एनालाईजर र्वतरण १७, डेरी पसल, मास ु
पसल, म्जउूँदो माछा पसल ४१ सिुार कायिक्रम सबपन्त् न भएको। 

९१ स्थानीय तहमा करार 
सेवामा  प्रार्वर्िक 
कमिर्ारी पररर्ालन  

यस प्रदेशका सिै स्थानीय तहहरुमा १०९ जना कृर्र्/पश/ुमत्स्य अर्िकृत र 
प्रत्येक स्थानीय तहमा २ जना कृर्र् र २ जना पश ुसेवा प्रार्वर्िक गरी 
जबमा ४३६ जना कृर्र्/पश ुसेवा प्रार्वर्िक पररर्ालन गरी स्थानीयस्तरमा 
कृर्र् प्रर्वर्ि सेवा प्रसार र र्वस्तार गनुिका साथै कृर्कको प्रर्वर्ि सेवामा 
पहुूँर् वरृ्द्ध गररएको।  

९२ व्यावसार्यक/क्षमता 
र्वकास/मागमा आिाररत 
तार्लम 

कृर्क, कमिर्ारी तथा सहकारीमा आवद्ध जनताहरुको र्वर्य सबिम्न्त्ित 
क्षमता र्वकासका र्वर्भन्त् न तार्लम कायिक्रम मार्ि त हालसबम 231 मर्हला 
र 737 परुुर् गरी जबमा 968 जना भन्त्दा ििीलाई र्सपमलुक व्यवहाररक 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्राम्प् तको र्वद्यमान अवस्था 

तार्लम प्रदान गररएको छ। 

९३ सेवा र्नवतृ्त कमिर्ारी 
पररर्ालन कायिक्रम 

कृर्र्/पशपुन्त्छी क्षेरमा नीर्तगत सहजीकरण. कायिक्रमको स्थलगत अनगुमन 
र कृर्कस्तरको समस्या समािानका लार्ग कमिर्ारीको सबिम्न्त्ित सेवामा 
भएको पूरानो अनभुवलाई उपयोग गने उद्देश् यले २६ जना सेवा र्नवतृ्त 
कमिर्ारीहरु पररर्ालन गररएको। 

९४  भर्म िैंक मार्ि त जग्गा उपयोग गने र्कसानलाई प्रोत्साहन सहायता सबिन्त्िी 
कायिर्वर्ि, २०७८ तयार गरी अथिको सहमर्त र्लई आन्त्तररक मार्मला, कानून 
तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहमतीको लागी पठाइएको। 

९५  सरकारी वा साविजर्नक उपयोगमा रहेका जग्गाको लगतकट्टा सबिन्त्िी 
कायिर्वर्ि, २०७८ तयार गरी अथिको सहमर्त र्लई आन्त्तररक मार्मला, कानून 
तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहमतीको लागी पठाइएको। 

९६ क्षमता अर्भवरृ्द्ध 
तार्लम/अर्भमूम्खकरण 

भरू्मर्हन सकुुबवासी सबिन्त्िी समस्या समािान र भ ूउपयोग कायािन्त्वयनको 
लार्ग स्थानीय तहको क्षमता अर्भवदृ्धी गररएको। 

९७ भरू्म नक्साङ्कनको लार्ग 
आवश्यक उपकरण 
खररद 

भरू्म श्रोत नक्साङ्कनको लार्ग आवश्यक DGSP, Total Station उपकरण खररद 
गरी पूवाििार तयार गररएको। 

14.9 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

कायिक्रम लक्ष्य प्राम्प् तको र्वद्यमान अवस्था 

३१ कोर्भड र्वशेर् मागमा 
आिाररत कृर्र् तथा 
पशपुन्त्छी र्वकास 
कायिक्रम 

कोर्भड-१९ का कारण प्रभार्वत प्रदेशका कृर्कहरुको लार्ग मागमा 
आिाररत व्यवसाय संर्ालन गनिका लार्ग यन्त्र तथा उपकरण, उत्पादन 
सामग्री र पूवाििार  तर्ि  मोटर, पबपसेट, स्प्रयेर, के्रट, च्यार्कटर, 
प्लाम्ष् टक मल्र्, मौरी घार, र्िउ र्वजन, र्वरुवा, नश् ल,  पाइप, प्लार्िक 
पोखरी, र्वर्ादी, गोठ/खोर सिुारमा सहयोग गररएको।  

३२ स्थानीय तहमा करार 
सेवामा प्रार्वर्िक कमिर्ारी 
पररर्ालन  

यस प्रदेशका सिै स्थानीय तहहरुमा १०९ जना कृर्र्/पश/ुमत्स्य 
अर्िकृत र प्रत्येक स्थानीय तहमा २ जना कृर्र् र २ जना पश ुसेवा 
प्रार्वर्िक गरी जबमा ४३६ जना कृर्र्/पश ुसेवा प्रार्वर्िक पररर्ालन 
गरी स्थानीयस्तरमा कृर्र् प्रर्वर्ि सेवा प्रसार र र्वस्तार गनुिका साथै 
कृर्कको प्रर्वर्ि सेवामा पहुूँर् वरृ्द्ध गररएको।  

५३ र्संर्ाई र्वस्तार कायिक्रम कृर्र् उत्पान सामग्री (मल, र्िउ, र्संर्ाई) मध्ये िालीवस्त ुउत्पादन तथा 
उत्पादकत्वमा अहम ्भरू्मका र्नवािह गने र्संर्ाईलाई प्रवद्धिन गने 
उद्देश्यले 3330 र्मटर कच्र्ी कुलो, १०५२६ र्मटर पक्की कुलो, ११७ 
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वटा र्समेन्त्टेड ट्याङ्की, १९५ वटा प्लाम्ष् टक ट्याङ्की, १४३ वटा पोखरी, ७ 
वटा र्लफ्ट र्संर्ाई २९४ वटा स्यालो टु्यि वेल, १५ वटा र्डप िोररङ्ग 
र्नमािण हनुकुा साथै 255979 र्मटर पाइप, ११४२ वटा पबप सेट, 

३०५ वटा थोपा र्संर्ाई सेट, ७७९ वटा म्स्प्रङ्कलर र्सूँर्ाई सेट, ४७६ 
वटा मोटर, १२०११ के.जी. डेर्लभरी पाइप र्वतरण गरी थप २७९५ 
हेक्टरमा र्संर्ाई सरु्विा र्वस्तार गररएको छ। 

६२ र्कसान सूर्ीकरण 
कायिक्रम/ नमनुा तथयाङ्क 
पाइलर्टङ्ग कायिक्रम 

स्थानीय तहको सहकायिमा कृर्र् तथयाङ्कलाई तथयपरक िनाउन ेर सोही 
आिारमा नीर्त तथा योजना र्नमािणलाई प्रोत्साहन गने उद्देश्यले स्थानीय 
तहका कृर्र्/पश ुसेवा प्रार्वर्िक र गणकहरुलाई र्कसान सूर्ीकरण 
सबिन्त्िी अर्भममु्खकरण गररएको साथै पूवी रुकूमको १०३७३ कृर्क 
घरिरुी र नवलपरासी म्जल्लाको ६५९०२ कृर्क घरिरुीिाट कृर्र् 
तथयाङ्क संकलन कायि सबपन्त् न गररएको। 

६३ महामारी र्वपद 
व्यवस्थापन कायिक्रम 

प्राकृर्तक रुपमा हनुे िािी, पर्हरो, अर्तवरृ्ि, अनावमृ्ष् ट, डिेलो, आगलागी, 
र्ट् याङ्ग आददिाट भएको क्षर्तको राहत स्वरुप कूल २१७ कृर्क 
घरिरुीलाई रु. ४९ लाख १ हजार ६ सय २० रुर्पयाूँ रकम सहयोग 
गररएको। 

 

14.10 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण  

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. श्रोत प्राप् त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान ४७३५०० १९६७२० 

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान ३६६००० १८३२१६ 

३ नेपाल सरकार समपूरक अनदुान - - 

४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान - - 

५ प्रदेश सरकार (राजश् व िाूँडर्ाूँड) २५६३५८५ १३८५४७९ 
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14.11 िेरुज ुर्र्छ् यौटको र्ववरण 
िेरुजूको अवस्था (रु. हजारमा) 

आ.व. 2075/76 आ.व. 2076/77 आ.व. 2077/78 

असलु अर्नयर्मत प्रमाण पेश 
नभएको 

पेश्की जबमा असलु अर्नयर्मत प्रमाण पेश 
नभएको 

पेश्की जबमा असलु अर्नयर्मत प्रमाण 
पेश 
नभएको 

पेश्की जबमा 

2591.31 567.60 11416.45 0.00 14575.36 8552.69 16367.49 12120.66 0.00 37040.84 1020 1891 7495 75 10481 

हालसबमको जबमा िेरुजूको अवस्था (रु. हजारमा)                     

असलु अर्नयर्मत प्रमाण पेश 
नभएको 

पेश्की जबमा     

      12163.99 18826.1 31032.114 75 62097.2     

      र्र् ियौटको  अवस्था (रु. हजारमा)           

असलु 
गररएको 

र्नयर्मत 
गररएको 

प्रमाण पेश 
गररएको 

पेश्की  जबमा     

      2535.26 5314.50 6694.86 0.00 14544.62     

      20.84 % 28.23 % 21.57 %   23.42 %     

      आ.व. २०७८/०७९ मा ८९ लाख ९६ हजार िेरुजू रकम र्नयर्मत गरी महालेखा र्नयन्त्रक कायािलयमा सबपरीक्षणका लार्ग पठाइएको  
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14.12 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त 

(रु. हजारमा) 
िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु 3159014 1618965 51.25 

पुूँजीगत 244071 146684 60.09 

जबमा 3403085 1765649 51.88 

 

14.13 आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

(रु. हजारमा) 

क्र.सं. कायिक्रम म्शर्िक िजेट जबमा खर्ि र्वत्तीय प्रगर्त % भौर्तक प्रगर्त % 
१ कृर्र् उत्पादन, खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षा कायिक्रम 566053 270275 47.75 ७८.20 

२ स्माटि कृर्र् गाूँउ कायिक्रम 351786 189873 53.97 81.12 

३ मत्स्य र्वकास तथा प्रवद्धिन कायिक्रम 31771 19972 62.86 88.46 

४ भरु्म तथा गठुी व्यवस्थापन कायिक्रम 46060 26562 57.67 79.40 

5 
अर्भयानममु्ख (र्मसन) कृर्र्/पशपुन्त्छी र्वकास 
कायिक्रम 

147475 77760 52.73 72.76 

6 
कृर्र् तथा पशपुन्त्छी स्रोत तथा प्रर्वर्ि सेवा टेवा 
र्वस्तार  

588462 280118 47.60 69.44 

7 
कृर्र् तथा पशपुन्त्छीजन्त्य उद्योग, यन्त्र पूवाििार 
र्वकास 

395307 103491 26.18 61.68 

8 यवुा लम्क्षत कृर्र् व्यवसाय प्रवद्धिन कायिक्रम 79706 22169 27.81 64.22 

9 
पशपुन्त्छी र्वकास तथा पश ुस्वास्थय र्नयमन 
कायिक्रम 

91441 36549 39.97 70.53 

१0 
कृर्र् क्षमता अर्भवरृ्द्ध तथा सीप र्वकास तार्लम 
कायिक्रम 

25388 22753 89.62 92.12 

१1 संघ सशति कायिक्रम  ३६६००० १८३६३३ 50.17 89.76 

१2 सािारण कायिक्रम 713636 532846 74.67 86.45 

जबमा 3403085 1766001 51.88 72.00 
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14.14 आ.व. २०७८/०७९ को राजश् व संकलनको र्ववरण  

क्र.स. कायािलयको नाम रकम रु. हजारमा 
1 कृर्र् ज्ञान केन्त्द्र, रुपन्त्देही 17.5 

2 कृर्र् ज्ञान केन्त्द्र,िाूँके 478.09 

3 कृर्र् ज्ञान केन्त्द्र,कर्पलिस्त ु 189.5 

4 कृर्र् ज्ञान केन्त्द्र,नवलपरासी 141 

5 कृर्र् ज्ञान केन्त्द्र,गलु्मी 1184.1 

6 कृर्र् ज्ञान केन्त्द्र,पाल्पा 281.219 

7 कृर्र् ज्ञान केन्त्द्र,रोल्पा 240 

8 र्िउ र्वजन प्रयोगशाला, िाूँके 537.717 

9 र्िउ र्वजन प्रयोगशाला, भैरहवा 856.566 

10 माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला,िाूँके 178.53 

11 कृर्र् ब्यवसाय प्रवद्धिन तथा सहयोग तार्लम केन्त्द्र िाूँके 569.45 

12 कुखरुा र्वकास र्ामि खजरुा वाूँके 11005.957 

13 मत्स्य र्वकास केन्त्द्र शबसेरगञ्ज वाूँके 2212.764 

14 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्र, दाङ्ग 157.844 

15 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्र, वाूँके 54 

16 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्र, रोल्पा 101.9 

17 एर्ककृत कृर्र् तथा पशपुन्त्छी र्वकास कायािलय, प्यूठान 131.925 

18 एर्ककृत कृर्र् तथा पशपुन्त्छी र्वकास कायािलय, परु्वि रुकुम 1,027 

19 एर्ककृत कृर्र् तथा पशपुन्त्छी र्वकास कायािलय, वददिया 363.305 

20 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्र गलु्मी 23 

21 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्र अघािखाूँर्ी 26 

22 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्र नवलपरासी 61.075 

23 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्र पाल्पा 622.321 

24 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्र कर्पलवस्त ु 62.27 

25 भेटेरीनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्द्र रुपन्त्देही 533.349 

26 पशपुन्त्छी तथा मत्स्य र्वकास र्नदेशनालय 18 

 
जबमा 21073.1 
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14.15 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण 

क्र.सं. कायिक्रम लाभाम्न्त्वत संख्या लाभाम्न्त्वत घरिरुी संख्या 
१ कृर्र् तर्ि  २१९ सहकारी, 

४१५ समूह र 
१६८८ र्नजी 
र्मि/कबपनी/अन्त्य 

 

२ पशपुन्त्छी तर्ि  २१५ सहकारी, 
२०२ समूह र 
४१४७ र्नजी 
र्मि/कबपनी/अन्त्य 

 

जबमा ४५६४ २५५७० 
  

14.16 समस्या तथा र्नुौतीहरु 

 साविजर्नक खरीद ऐन २०६३/र्नयमावली २०६४ अनसुार अनदुानका कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि 
कृर्कहरुलाई व्यवहाररक कदठनाइ भएको। 

 आ.व. २०७८/०७९ मा दार्यत्व शृ्रजना भई भकु्तानीका िखतमा CGAS प्रणाली सभिर नर्ली कररि 
रु. १५ करोड भकु्तानी हनु नसकेकोमा दार्यत्व स्थार्पत भएको । 

 सहरु्लयत र्वद्यतु र्मटरः कृर्र् कायिका लार्ग सहरु्लयत र्मटर उपलब्ि भएको तर र्िउर्वजन, पशपुन्त्छी 
तथा मत्स्य पालनका लार्ग सहरु्लयत र्मटर उपलब्ि नभएको। 

 रासायर्नक मल र्वतरण प्रणालीः संघीय मन्त्रालयले खररद गरी कोटा तोर्क प्रदेशलाई र्वतरण गनि 
म्जल्लाका लार्ग कोटा तोक्ने दार्यत्व मार रहेकाले प्रदेशस्तरमा आवश्यक रासायर्नक मल खररद 
तथा र्वतरण गनि नसर्कएको। 

 सलुभ कजाि सहम्जकरण तथा ब्याज अनदुान कायिर्वर्िमा ब्याज अनदुान भकु्तानी प्रर्क्रया लामो र 
झन्त्झर्टलो भएका कारण अपेक्षाकृत रुपमा लम्क्षत गररए िमोम्जम ब्याज अनदुान र्वतरण हनु 
नसकेको। 

 प्राकृर्तक रुपमा हनुे िािी, पर्हरो, अर्तवृम्ष् ट, अनावृम्ष् ट, डिेलो, आगलागी, र्ट् याङ्ग आददिाट हनु े
र्वपदको राहत र्वतरण प्रणाली एकिार मार्ि त नभएको। 

 दिु उत्पादनमा २० प्रर्तशत वृर्द्ध भएमा प्रोत्साहन अनदुान ददने भर्नएकोमा कोर्भडका कारण 
हालसबम पर्न उत्पादन सोरे् अनरुुप िढ्न नसक्दा कृर्कहरु िंम्र्तमा परेको।  

 छाडा गाईवस्त ुव्यवस्थापनमा समस्या 
 िाूँदर, दबुसी लगायतका वन्त्यजन्त्तकुो समस्या 
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 रासायर्नक मलको अभाव 

14.17 समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरु 

 कृर्र् अनदुान ऐन र्नमािण गरी लाग ुगनुि पने। 

 दार्यत्व शृ्रजना भई भकु्तानीका िखतमा CGAS प्रणाली सभिर नर्ली भकु्तानी ददन िाूँर्क रकमको 
लार्ग अथि तथा सहकारी मन्त्रालयमा भकु्तानी ददन िाूँकी रहेको र्ववरण पठाइएको। 

 कृर्र् र्मटर समस्याको जानकारी समय समयमा सरोकारवाला र्नकायमा गराइएको। 

 समस्या समािानका लार्ग पर्हर्ान गररएका उपायहरुलाई समेत समावेश गरी सरल र प्रभावकारी 
कायिर्वर्ि िनाउने वा सिै मन्त्रालयको कायि समेर्टने गरी एर्ककृत सलुभकजाि ब्याज अनदुान 
कायिर्वर्ि तयार गनुिपने। 

 मन्त्रालयको र्वपद् व्यवस्थापन सर्मर्तको िैठकमा आन्त्तररक मार्मला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयका 
प्रर्तर्नर्िलाई र्वतरण प्रणालीको एकरुपता गनिका लार्ग सझुाव ददइएको र र्वपदका कारण र्सम्जित 
क्षर्तमा राहत र्वतरण सबिन्त्िी कायि एकिार प्रणालीिाट हनुे प्रिन्त्ि गररन ुपने। 

 दिुको हकमा कोर्भडका कारण दगु्ि ब्यवसाय िरासायी भएकोले उक्त २० प्रर्तशतको सट्टा ५ 
प्रर्तशत वृर्द्ध कायम गने नीर्त िनाउन।े 

 कृर्र् िालीका लार्ग तेस्रो िालीको खेती के्षरर्लका आिारमा प्रोत्साहन अनदुान ददन ेनीर्त िनाउने। 

14.18 आगामी कायिददशा 
 जनशम्क्त र कायििोझको तादबयता र्मलाउन ुपने । 

 कम लोकर्प्रय तथा माग नभएका कायिक्रमहरु हटाउन ुपने र राम्रा कायिक्रमहरुलाई र्नरन्त्तरता 
ददन।े 

 म्जल्ला अनसुार र्रकर्रक प्रकारका कायिक्रम तजुिमा गने । 

 तथयाङ्क अद्यावर्िकरणलाई प्राथर्मकता ददने। 

 अनदुानका कायिक्रम संख्यामा व्यापक कटौती गने र राहत र्वतरणमा पर्न संलग्न नहनुे। 

 अनदुान माग गने प्रकृयालाई सरलीकृत गने। 

 जनशम्क्त र्वकास तथा प्रार्वर्िक सेवामा केम्न्त्द्रत हनु।े  

 एक प्रार्वर्िक एक र्वशेर्ज्ञतालाई संस्थागत र्नणिय मार्ि त ्कायािन्त्वयनमा ल्याउन।े 

 प्रयोगशालाहरुमा जनशम्क्त (lab. assistant) सर्हत थप गरी स्तरोन्नर्त समेत गने। 

 दैर्नक कायि सबपादनमा समेत प्रर्िर्िको अर्िकतम उपयोग गने । 

 र्नयमनका लार्ग र्नरीक्षक तोक्ने र म्जबमेवारी ददई र्नयमन गने/गराउने। 

 कागजको प्रयोग अर्त न्त्यून गने। 
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 सशुासन अवलबिनलाई र्नरन्त्तरता ददने।  

 थप श्रोत केन्त्द्रहरु र्वस्तार गने। 

 संघ प्रदेश र स्थानीय तहिाट सञ्चालन गररने कृयाकलापहरुमा थप स्पिता हनु आवश्यक। 

 प्रयोगशालाहरुमा जनशम्क्त (lab. assistant) सर्हत थप गरी स्तरोन्नर्त समेत गने। 

 दैर्नक कायि सबपादनमा समेत प्रर्िर्िको अर्िकतम उपयोग गने । 

 र्नयमनका लार्ग र्नरीक्षक तोक्ने र म्जबमेवारी ददई र्नयमन गने/गराउने। 

 कागजको प्रयोग अर्त न्त्यून गने। 

 सशुासन अवलबिनलाई र्नरन्त्तरता ददने।  

 थप श्रोत केन्त्द्रहरु र्वस्तार गने। 

 संघ प्रदेश र स्थानीय तहिाट सञ्चालन गररने कृयाकलापहरुमा थप स्पिता हनु आवश्यक। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

पररच्छेद-१५ 
श्रम तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय 

१५.१  पषृ्ठभरू्म 

लमु्बिनी प्रदेश सरकार मम्न्त्रपररर्दको र्मर्त 2078/01/06 को र्नणियानसुार  स्वीकृत प्रदेश सरकार कायि 
र्वभाजन र्नयमावली, 2078 को र्नयम 7 ले ददएको  अर्िकार प्रयोग गरी र्मर्त 2078 भदौ 18 गते प्रदेश 
राजपर खण्ड 5 संख्या ८ मा प्रकाशन भए िमोम्जम सार्वकको म्शक्षा तथा सामाम्जक र्वकास मन्त्रालय 

अन्त्तिगतको श्रम तथा रोजगार शाखा र आन्त्तररक मार्मला तथा काननु मन्त्रालयअन्त्तिगत रहेका यातायात 
व्यवस्था कायािलयहरु र सेवा कायािलयहरु समेत समावेश गरी मन्त्रालय स्थापना भई कायािरबभ भएको छ। 
प्रदेशस्तरीय श्रम, रोजगार, सामाम्जक सरुक्षा, यातायात व्यवस्था सबिन्त्िी नीर्त, काननु, मापदण्ड, योजना 
र्नमािण, कायािन्त्वयन, र्नयमन लगायतका कायि मन्त्रालयको कायिक्षेरमा रहेका छन ्। प्रदेशर्भर श्रम, रोजगार 
तथा यातायात क्षेरको व्यवस्थापन र र्नयमन गरी सशुासन कायम गनि गराउन मन्त्रालय प्रर्तिद्ध रहेको छ। 
यसै िीर्मा लमु्बिनी प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द्) को र्मर्त २०७९/०३/३१ र्नणिय अनसुार मन्त्रालयको 
नाम पररवतिन गरी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय कायम  गररएको छ । 

15.2 दीघिकालीन सोर्    
मयािददत श्रम र रोजगारको र्सजिना र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापन गने। 

15.3 लक्ष्य 

प्रदेशर्भरको श्रमशम्क्त, व्यवस्थापन र सरुम्क्षत रोजगारीको र्सजिना, सामाम्जक सरुक्षा सर्हतको उन्नत 
जीवनयापन तथा सहरु्लयतपूणि साविजर्नक यातायात सेवा र अनशुार्सत यातायात प्रणालीको स्थापना गने। 

15.4 उद्दशे्य 

प्रदेशर्भरै रोजगारीको वातावरण र्सजिना गरी श्रमशम्क्तको सहज व्यवस्थापन गदै सामाम्जक सरुक्षालाई 
प्रभावकारी िनाउन ेर साविजर्नक यातायातलाई व्यवम्स्थत गदै यातायात के्षरको सरुक्षा, व्यवस्थापन र र्नयमन 
मार्ि त यातायात के्षरलाई र्सु्त िनाउन।े 

15.5 कायिक्षरे 

(a) यातायात ब्यवस्था, र्ालक अनमुर्तपर, श्रमिजार, श्रर्मक तथा श्रमप्रदायक र्नकाय सबिन्त्िी 
 सामाम्जक सरुक्षा सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त तथा मापदण्डको र्नमािण तथा कायािन्त्वयन, कोर् 

व्यवस्थापन, र्नयमन, रार्िय र प्रादेम्शक र्नकाय तथा संघ संस्थासूँग सबपकि , समन्त्वय र सहकायि 
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 श्रर्मक एवं श्रर्मकको सामाम्जक सरुक्षा तथा टे्रड यरु्नयन सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, मापदण्ड र 
र्नयमन 

 श्रमशम्क्त, श्रम िजार सबिन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान र श्रमशम्क्त योजना, 
 औद्योर्गक र्ववाद समािान, श्रम सबिन्त्िमा सिुार र न्त्यार्यक र्नरुपण,  

 कायिस्थल सरुक्षा, कारखाना र्नरीक्षण तथा र्नयमन । 

 प्रदेशस्तरको यातायात सबिन्त्िी नीर्त, मापदण्ड र योजनाको तजुिमा तथा कायािन्त्वयन, अध्ययन, 
अनसुन्त्िान र र्नयमन 

 प्रदेशर्भरको सवारी दताि र नवीकरण, र्ालक अनमुर्त र नवीकरण  

 प्रदेशर्भर साविजर्नक यातायातको रुट अनमुर्त, मापदण्ड, गणुस्तर र भाडा दर र्निािरण र अनगुमन 
तथा र्नयमन 

 वातावरणमैरी, अपाङ्गतामैरी र लैर्ङ्गकमैरी यातायात प्रणालीको प्रवद्धिन 

 प्रदेश तहमा यातायात सरुक्षा र सवारी प्रदरु्ण र्नयन्त्रण सबिन्त्िी योजना र्नमािण र कायािन्त्वयन 

 

(ख) मन्त्रालय अन्त्तिगत रहेका यातायात व्यवस्था कायािलय र सेवा कायािलयहरु 

 यातायात व्यवस्था कायािलय, सवारी र्ालक अनमुर्त पर,  िटुवल, रुपन्त्देही 
 यातायात व्यवस्था कायािलय, सवारी, मम्णग्राम, रुपन्त्देही  

 यातायात व्यवस्था कायािलय, दाङ्ग  

 यातायात व्यवस्था कायािलय, नेपालगंज, िाूँके  

 यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय, पाल्पा  

 यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय, भैरहवा  

 यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय, भालवुाङ्ग  

 यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय, नवलपरासी (ि.स.ुप.) 

 यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय, कर्पलवस्त ु

१5.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

तार्लका नं.-१ दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलयसमेत) 

क्र. 
स. 

पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल दरिन्त्दी 

संख्या 
पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त 

१ सम्र्व प्रशासन  रा.प.प्रथम १ १ ० 

२ उपसम्र्व प्रशासन सा.प्र. नवौं/दशौं ६ ३ ३ 

३ शाखा अर्िकृत प्रशासन सा.प्र. सातौं/अठौं २३ 17 6 

४ लेखा अर्िकृत प्रशासन लेखा सातौं/अठौं २ ० २ 
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५ 
मेकार्नकल 
इम्न्त्जर्नयर 

इम्न्त्जर्नयररङ मेकार्नकल सातौं/अठौं ४ १ ३ 

६ आइटी इम्न्त्जर्नयर  र्वर्वि  सातौं/अठौं १ ० १ 

७ अर्िकृत/ सहायक प्रशासन सा.प्र.  पाूँर्ौं/छैटौं ३५ 34 1 

८ 
लेखा अर्िकृत/ 
सहायक 

प्रशासन लेखा पाूँर्ौं/छैटौं ६ 4 2 

९ 
मेकार्नकल 
सपुरभाइजर  

इम्न्त्जर्नयररङ मेकार्नकल पाूँर्ौं/छैटौं ११ ९ २ 

१० कबप्यटुर अपरेटर  र्वर्वि  पाूँर्ौं/छैटौं ११ १1 0 

११ खररदार प्रशासन सा.प्र. र्ौथो/पाूँर्ौं २1 21 0 

१२ सहलेखापाल प्रशासन लेखा र्ौथो/पाूँर्ौं 9 9 0 

१३ 
सहायक कबप्यटुर 
अपरेटर 

र्वर्वि  र्ौथो/पाूँर्ौं 6 6 ० 

१४ हलकुा सवारी र्ालक इम्न्त्जर्नयररङ मेकार्नकल शे्रणीर्वहीन 11 10 1 

१५ कायािलय सहयोगी प्रशासन सा.प्र. शे्रणीर्वहीन ३० 30 0 

जबमा 177 156 21 
(श्रोतः श्रम तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय ) 

15.7 तयार भएका र्नर्त, ऐन, र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण्डको सरु्ी 

क्र.सं. नाम कैर्र्यत 

1 सडक सवारी, यातायात तथा पररवहन ऐन, २०७६  

2 व्यावसार्यक तथा सीपमूलक तालीम संर्ालन सबिन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७८  
3 श्रम िजार अध्ययन, कायिस्थल सरुक्षा तथा कारखाना र्नरीक्षण सबिन्त्िी 

कायिर्वर्ि, २०७८ 
 

  15.8 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा असार मसान्त्तसबमको र्वत्तीय प्रगर्त  

                                                                    (रु. हजारमा) 
िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट २०७9 असार मसान्त्त सबमको खर्ि प्रर्तशत 

371000113 29592000.0 16721877.21 56.51 

371000123 142875000.0 117798405.07 82.45 

371000133 7215000.0 6926558.0 96.0 
371000143 37200000.0 24784870.28 66.65 
371000183 160000.0 64933.33 40.58 
371911273 1000000.0 94000.0 9.4 
371000114 99200000.0 24014158.0 24.21 
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371000124 17360000.0 12897251.0 74.29 
371000134 8450000.0 513359.0 6.07 
जबमा  343052000.0 203815412.0 59.41 

     (श्रोतः श्रम तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय )                    

15.9 िेरुज ुर्छयौटको र्ववरण 

क्र. 
सं. 

मन्त्रालय/ 
कायािलयको नाम 

िेरुजकुो प्रकृर्त 
िेरुज ुरहेको 

आ.व. 
िेरुज ुरकम 

आ.व.2078
/ 079मा 
र्छयौट 

भएको रकम 

र्छयौट 
प्रर्तशत 

र्छयौट हनु 
िाूँकी भएको 

रकम 

 

1. 
यातायात व्यवस्था 
कायािलय, सवारी 

रुपन्त्देही 

असलु उपर आ.व.2074
/075 
अम्घको 

75688 0.0 0.0 75688 
र्नयर्मत / प्रमाण 

पेश गनुिपने 
1627466 0.0 0.0 1627466 

2. यातायात व्यवस्था 
सेवा कायािलय, 
भैरहवा रुपन्त्देही 

असलु उपर आ.व.2075
/076 को 

12950 0.0 0.0 12950 

 

15.10 आर्थिक वर्ि 2078/079 को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त मातहत कायािलयहरु समेत  

(रु. हजारमा ) 

िजेट म्शर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट खर्ि प्रर्तशत 
र्ाल ु 218042.0 166390.64 76.31 

पुूँजीगत 125010.0 37424.77 29.94 
जबमा 343052.0 203815.41 59.41 

 
15.11 आर्थिक वर्ि 207८/07९ को असार मसान्त्तसबम मन्त्रालयको श्रोतगत आय र व्ययको र्ववरण 

           (रु. हजारमा) 
क्र.सं. श्रोत प्राप् त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान  – – 
२ नेपाल सरकार सशति अनदुान 1000000.0 94000.0 
३ नेपाल सरकार समपूरक अनदुान – – 
४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान – – 

५ 

प्रदेश सरकार (राजश्व िाूँडर्ाूँट 
समेत)  342052000.0 203721411.9 

 जबमा िजेट 343052000.0 203815411.90 
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15.12 नीर्त तथा कायिक्रमको वार्र्िक प्रगर्त र्ववरण 

ि. व. को िुूँदा 
नं. 

 

कायिक्रम   लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

िजेटको िुूँदा नं. 
3 (ख. शी. नं. 

22521) इलेम्क्ट्रक िस सञ्चालनमा र्नजी क्षेरसूँग 
सहकायि 

-र्वद्यतुीय िस सञ् र्ालन सबिन्त्िमा लमु्बिनी प्रदेश 
यातायात र्लर्मटेड स्थापना गनि मखु्यमन्त्री 
कायािलयिाट सैद्धाम्न्त्तक सहमर्त प्राप्त भएको र  
प्रिन्त्िपर र र्नयमावलीको मस्यौदा तयार गने 
काम अम्न्त्तम र्रणमा रहेको। 

15.13 िजेट वक्तव्यको असार मसान्त्तसबमको प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको िुूँदा 
नं. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

ि.उ.शी.नं. 37100014 श्रम तथा रोजगार व्यवस्थापन कायिक्रम 

िजेटको िुूँदा नं. 
1 (ख. शी. नं. 

22512) 

यवुाहरुलाई स्वरोजगार तलु्याउन 
सीपमूलक प्रम्शक्षण सञ्चालन (३ मर्हने) 

 

"व्यावसार्यक तथा सीपमूलक तार्लम सबिन्त्िी 
कायिर्वर्ि, 2078" स्वीकृर्त भइि लमु्बिनी प्रदेशका 
12 म्जल्लामा सीपमलुक तार्लम संर्ालनको लार्ग 
प्रस्ताव आव्हान गररएकोमा छनौट भएका तार्लम 
प्रदायक संस्था सूँग सबझौता भइि 3 मर्हने तार्लम 
25 स्थानीय तहमा, 1 मर्हने तार्लम 18 स्थानीय 
तहमा सबपन्न भएको । 

  

िजेटको िुूँदा नं. 
2 (ख. शी. नं. 

22512) 

र्वपन्न घरपररवार, मकु्त कमलरी, कमैया, 
हर्लया, दर्लत, जनजार्त तथा भरू्मर्हन र 
ममु्स्लम लगायतका लम्क्षत वगिलाई  
सीपमूलक तार्लमसर्हत उद्यम शरुु गनि 
सहयोग (३ मर्हने ६ मर्हने) 

िजेटको िुूँदा नं. 
2 (ख. शी. नं. 

22512) 

जनयदु्ध, जनआन्त्दोलन तथा मिेश 
आन्त्दोलनका शर्हद, घाइते, िेपत्ता 
पररवारका लार्ग व्यवसार्यक तथा  
प्रार्वर्िक तार्लम सर्हतको उद्यमशीलता 
र्वकास  गनि द्धन्त्द प्रभार्वत पररवार 
रोजगार कायिक्रम सञ्चालन 

िजेटको िुूँदा नं. 
4 (ख. शी. नं. 

22512) 

३ मर्हने प्लम्बिङ्ग तार्लम ददई तार्लम 
पिात न्त्यनुतम पाररश्रर्मक सर्हत ३ 
मर्हना कायिस्थलमा खटाउने । 

"व्यावसार्यक तथा सीपमूलक तार्लम सबिन्त्िी 
कायिर्वर्ि, 2078" स्वीकृर्त भइि लमु्बिनी प्रदेशका 
12 म्जल्लामा सीपमलुक तार्लम संर्ालनको लार्ग 
प्रस्ताव आव्हान गररएकोमा छनौट भएका तार्लम 
प्रदायक संस्था सूँग सबझौता भइि 
3 मर्हने तार्लम 25 स्थानीय तहमा 
1 मर्हने तार्लम 18 स्थानीय तहमा सबपन्न भएको 
। 

िजेटको िुूँदा नं. 
3 (ख. शी. नं. 

22512) 

व्यवसार्यक तथा  प्रार्वर्िक तार्लम 
सर्हतको  उद्यमशीलता र्वकास  गनि 
द्धन्त्द प्रभार्वत पररवार रोजगार कायिक्रम 
सञ्चालन  

िजेटको िुूँदा नं. श्रम तथा सामाम्जक सरुक्षा सबिन्त्िी  श्रम नीर्तको मस्यौदा तयार भई र्रणगत रुपमा 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको िुूँदा 
नं. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

5 (ख. शी. नं. 
22522) 

प्रादेम्शक नीर्त, काननु तथा मापदण्डको 
र्नमािण तथा कायािन्त्वयन 

छलर्ल भईसकेको। 

 यातायात र्नयमावलीको मस्यौदा तयार भएको। 

िजेटको िुूँदा नं. 
6 (ख. शी. नं. 

22522) 

श्रर्मक र रोजगारदातािीर् सामाम्जक 
सरुक्षा तथा श्रम सबिन्त्िी कायिक्रम 
संर्ालन 

 नवलपरासी पम्िम, रुपन्त्देही, गलु्मी, कर्पलवस्त,ु 
पाल्पा, रुकुम पूवि,  िाूँके र  प्यठुान गरी 8 
म्जल्लामा कायिक्रम सबपन्न भएको । 

 

िजेटको िुूँदा नं. 
7 (ख. शी. नं. 

22522) 

श्रम िजार सबिन्त्िी अध्ययन, कायिस्थल 
सरुक्षा, कारखाना र्नरीक्षण तथा र्नयमन 

 कायिस्थल सरुक्षा कायिर्वर्ि स्वीकृत भइि   
अनगुमन शरुु गररएको । 

 कायिस्थल सरुक्षा अध्ययन गनि रुपन्त्देही 
म्जल्लाका ओमसर्तया र रोर्हणी गा.पा.मा रहेका र 
नवलपरासी म्जल्लाका 12 उद्योग तथा 
कारखानामा अनगुमन, र्नररक्षण गररएको  

ि.उ.शी.नं. 37100011 श्रम तथा रोजगार व्यवस्थापन कायिक्रम 

िजेटको िुूँदा नं. 
1 (ख. शी. नं. 

22522) 

सवारी दघुिटना न्त्यूनीकरण र सवारी 
व्यवस्थापन 

 3 कायिक्रममा 1 कायिक्रम सबपन्न।(३३% 
प्रगर्त)  

िजेटको िुूँदा नं.2 
(ख. शी. नं. 
22522) 

र्डम्जटल ट्रायल सेन्त्टर र्नमािण गरी 
प्रयोगात्मक परीक्षा  

 रुपन्त्देहीको िेलवासमा सवै र्कर्समका सवारी 
सािनको आफ्नै ट्रायल सेन्त्टरमा  संर्ालन 
भइिरहेको । 

 र्डम्जटल ट्रायल सेन्त्टर र्नमािणको लार्ग र्डर्पआर 
र्नमािण अध्ययनको र्रणमा रहेको । 

 
िजेटको िुूँदा नं.3 

(ख. शी. नं. 
22521) 

इलेम्क्ट्रक िस सञ्चालनमा र्नजी क्षेरसूँग 
सहकायि 

 र्वद्यतुीय िस सञ् र्ालन सबिन्त्िमा लमु्बिनी 
प्रदेश यातायात र्लर्मटेड स्थापना गनि सैद्धाम्न्त्तक 
सहमर्त प्राप्त भएको र  प्रवन्त्िपर र 
र्नयमावलीको मस्यौदा तयार गने काम अम्न्त्तम 
र्रणमा रहेको 

ि.उ.शी.नं. 37100012 यातायात व्यवस्था कायािलयहरु 

िजेटको िुूँदा नं. 
1 (ख. शी. नं. 

22522) 

यातायात व्यवस्था कायािलयहरुको 
अर्भलेख व्यवस्थापन । 

यातायात व्यवस्था कायािलय (स.र्ा.अ.) िटुवलिाट 
िड् डा व्यवस्थापनको लागी (Paper Card Entry) 

स्वीकृत गररएको। 

 

िजेटको िुूँदा नं. 
2 (ख. शी. नं. 

22522) 

अर्भलेख व्यवस्थापन (कबप्यूटर इन्त्ट्री) यातायात व्यवस्था र्वभागसूँग समन्त्वय भईरहेको। 
Software हस्तान्त्तरण हनुासाथ सरुु गररने। 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको िुूँदा 
नं. 

 

कायिक्रम 
लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

ि.उ.शी.नं. 37100013 यातायात व्यवस्था तथा सदुृिीकरण कायिक्रम 

िजेटको िुूँदा नं. 
2 (ख. शी. नं. 

22522) 

र्ालक सरे्तना अर्भवरृ्द्ध कायिक्रम नवलपरासी पम्िम, रुपन्त्देही, गलु्मी, कर्पलवस्त,ु 
पाल्पा, र रोल्पा गरी ६ म्जल्लामा कायिक्रम सबपन्न 
भएको । 

(श्रोतः श्रम तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय ) 

15.14 आ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण                           

                                                                           (रु.हजारमा)                                          

क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
णा

म 

परर
णा

म 
%

 

िजे
ट 

खर्
ि 

िजे
ट 

खर्
ि %

 

1. श्रम िजार अध्ययन 

र्नय
र्म

त 
क

ाय
िक्र

मक
ो 

रुप
मा
 

60
0 - - - - 

2. 
यवुाहरुलाई स्वरोजगार तलु्याउन सीपमूलक प्रम्शक्षण 
सञ्चालन (३ मर्हने) 

15
 

१५
००

0 

15
 

10
0%

 

11
20

2.
0 

 7
4.

68
% 

3. 
 

र्वपन्न घरपररवार, मकु्त कमलरी, कमैया, हर्लया, 
दर्लत, जनजार्त तथा भरू्मर्हन र ममु्स्लम लगायतका 
लम्क्षत वगिलाई  सीपमूलक तार्लमसर्हत उद्यम शरुु 
गनि सहयोग (३ मर्हने ६ मर्हने) 

३ 
मर्

हन
े ७

 
वट

ा 

90
00

 

7 

10
0%

 

65
34

.0
 

72
.6

% 

4. 

जनयदु्ध, जनआन्त्दोलन तथा मिेश आन्त्दोलनका 
शर्हद, घाइते, िेपत्ता पररवारका लार्ग व्यवसार्यक 
तथा  प्रार्वर्िक तार्लम सर्हतको  उद्यमशीलता 
र्वकास  गनि द्धन्त्द प्रभार्वत पररवार रोजगार 
कायिक्रम सञ्चालन १ 

मर्
हन

े २
० 

वट
ा 

90
00

 

17
 

85
% 

52
43

.0
 

58
.2

5%
 

5. 
३ मर्हने प्लम्बिङ्ग तार्लम ददई तार्लम पिात 
न्त्यनुतम पाररश्रर्मक सर्हत कायिस्थालमा ३ मर्हना 
कायिस्थलमा खटाउने । 

१ 
वट

ा 

10
00

 

1 

10
0%

 

  
84

8.
0 

84
.8

% 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
णा

म 

परर
णा

म 
%

 

िजे
ट 

खर्
ि 

िजे
ट 

खर्
ि %

 

6. 
श्रम तथा सामाम्जक सरुक्षा सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, 

काननु तथा मापदण्डको र्नमािण तथा कायािन्त्वयन 

४ 
वट

ा (
श्रम

 न
ीर्त

, 

ऐन
 त

था
 र्न

यम
ाव

ली
 

तय
ार 

गने
) 

10
00

 

2 50
% 

23
0.

0 

  
  

23
% 

7. 
श्रर्मक र रोजगारदातािीर् सामाम्जक सरुक्षा तथा 
श्रम सबिन्त्िी समन्त्वयत्मक कायिक्रम ५ 

  व
टा
 

15
00

 

5 80
% 

63
6.

0 

  
42

.4
% 

8. 
श्रम िजार सबिन्त्िी अध्ययन, कायिस्थल सरुक्षा, 
कारखाना र्नरीक्षण तथा र्नयमन 

क
ाय

िर्वर्
ि 

-१
,  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

र्नर
ीक्ष

ण-
 १

५ 

10
0 

  
  

 1
 

90
% 

88
.7

5 

88
.7

5%
 

9. सवारी दघुिटना न्त्यूनीकरण र सवारी व्यवस्थापन 

३ 
पट

क
 

20
00

 

2 

10
0%

 

20
00

 

10
0%

 

10. 
र्डम्जटल ट्रायल सेन्त्टर र्नमािण गरी प्रयोगात्मक 
परीक्षा सञ्चालन गने र्नय

र्म
त 

क
ाय

िक्र
मक

ो 
रुप

मा
 

24
4 - - - - 

१1. इलेम्क्ट्रक िस सञ्चालनमा र्नजी क्षेरसूँग सहकायि 

भैर
हव

ा-ि
टुि

ल,
 क

ोहल
परु

- 
न ेप

ाल
गंज

, घ
ोरा

ही-
 त

ल्स
ीपरु

 
तथ

ा ल
मह

ी- 
भा

लवु
ाङ

 ख
ण्ड

 

70
00

0 

- - - 
 

 

- 

 

१2. 
Local server सर्हत Data Entry का लार्ग आवश्यक 
मेर्सनरी औजार खररद  

क
ाय

ािल
यह

रु/
 से

वा
 

क
ाय

ािल
यह

रु 
मा

र्ि
त 

र्नय
र्म

त 
रुप

मा
 

20
00

 

- - - - 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
णा

म 

परर
णा

म 
%

 

िजे
ट 

खर्
ि 

िजे
ट 

खर्
ि %

 

१3. 
अर्भलेख व्यवस्थापनका लार्ग Data Entry software 

र्नमािण तथा खररद खर्ि 

क
ाय

ािल
यह

रु/
 

सेव
ा 

क
ाय

ािल
यह

रुम
ार्ि

त 
र्नय

र्म
त 

रुप
मा
 

15
00

 

- - - - 

१4. र्ालक सरे्तना अर्भवदृद कायिक्रम 

५ 
पट

क
 

(र्न
यर्

मत
 रु

पम
ा 

गन
ि स

र्क
न े)

 

10
00

 

5 

10
0%

 

71
1.

0 

71
.1

% 

१5. ब्ल ुिकु तथा अन्त्य छपाई 

र्नय
र्म

त 
रुप

मा
 

62
15

.0
 

2 
ला

ख 

10
0%

 

62
15

.0
 

 1
00

% 

१6. अन्त्य र्वर्वि उपकरण तथा मेम्शनरी औजार 

र्नय
र्म

त 
क

ाय
िक्र

मक
ो 

रुप
मा
 

12
00

 

1 50
% 

51
3.

0 

42
.7

5%
 

१7. 

प्रदेश तहमा र्नवािम्र्त प्रर्तर्नर्ि तथा प्रशासर्नक 
कमिर्ारीलाई िैदेम्शक रोजगारी सबिन्त्िी 
प्रम्शक्षण/अर्भमखुीकरण तथा नीर्त, र्नयमावली, 
र्नदेम्शका र कायिर्वर्ि र्नमािण सबिन्त्िी कायि 

र्नय
र्म

त 
क

ाय
िक्र

मक
ो 

रुप
मा
 

७५
० - - - - 

18. प्रदेश पररयोजना समन्त्वय सर्मर्तको र्नयर्मत िैठक 

र्नय
र्म

त 
रुप

मा
 

10
0 - - - - 

19. पररयोजना अनगुमन मलु्याकंन 

र्नय
र्म

त 
रुप

मा
 

15
0 - - - - 

20. यातायात व्यवस्था कायािलय, पाल्पा भवन र्नमािण 1 

50
00

 

- - - - 

21. 
यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय, पाल्पा भवन 
र्नमािण र्डपीआर 

1 50
0 - - - - 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
णा

म 

परर
णा

म 
%

 

िजे
ट 

खर्
ि 

िजे
ट 

खर्
ि %

 

22. यातायात व्यवस्था तथा सेवा कायािलयहरुमा पुूँजीगत 
सिुार 

 

17
50

 

- - - - 

23 VRS संर्ालनका लार्ग जनशम्क्त करार  

20
00

 

- - - - 

24. सवारी दघुिटना न्त्यनुीकरण र सवारी व्यवस्थापन 4 

20
00

 

1 25
%
 

54
5.

7 

27
.2

8%
 

25. 
सवारी र्ालक अनमुर्तपरका लार्ग र्लइने पररक्षाका 
लार्ग र्डम्जटल ट्रायल सेन्त्टर र्नमािण गरर प्रयोगात्मक 
पररक्षा संर्ालन गने 

1 24
4 - - - - 

26. र्ारपांग्र ेसवारी सािन खररद 3 

17
50

0 

3 

10
0%

 

17
50

0 

10
0%

 

27. मोटरसाइिकल/स्कुटर खररद 5 

21
00

 

5 85
%
 

17
45

.0
 

  
 8

3%
 

28. मोटरसाइिकल खररद 3 60
0 3 

10
0%

 

60
0 

10
0%

 
29. मेम्शनरी तथा औजार खररद  

15
00

 

 

10
0%

 

14
80

 

98
.6

%
 

30. र्र्निर्र तथा र्र्क्र्सि खररद  

15
00

 

 

10
0%

 

15
00

 

10
0%

 

31. मन्त्रालयका लार्ग आवश्यक र्र्निर्रहरु खररद  

30
0  

60
%
 

17
6 

58
.6

%
 

32. सफ्टवेयर संर्ालन खर्ि 1 20
0 - - - - 
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क्र 

स. 
कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
णा

म 

परर
णा

म 
%

 

िजे
ट 

खर्
ि 

िजे
ट 

खर्
ि %

 

33. 
यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय पाल्पामा 2 पाङ्गग्र े
ट्रायल सेन्त्टर र्नमािणका लार्ग र्डर्पआर 

1 20
0 1 

10
0%

 

19
8 

99
%
 

34. 
यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय पाल्पामा 4 पाङ्गग्र े
ट्रायल सेन्त्टर र्नमािणका लार्ग र्डर्पआर 

1 30
0 1 

  
60

%
 

23
3 

77
.6

6%
 

35. ट्रायल सेन्त्टर र्नमािण पाल्पा 1 

 5
00

0 
  

  

1 25
%
 

57
9 

11
.5

8%
 

 

15.15 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को असार मसान्त्तसबम प्रदेशमा जबमा भएको राजस्व संकलनको र्ववरण 

क्र. सं. शीर्िक लक्ष्य प्राप्त रकम प्रर्तशत 
१ सवारी सािन कर/ 33341  2567580665.0  
2 दताि,नामसारी,नर्वकरण,प्रर्तर्लर्प,जाूँर्ापास,पञ्जीकरण/14256  646483323.0  
3 रुट परर्मट, पटके, प्रदरु्ण/14225  78627131.0  
4 सरकारी सबपर्त र्िक्री िाट प्राप्त रकम/14312  126101.0  
5 प्रशासर्नक दण्ड, जररवाना र जर्त/14312  124350.0  
6 िेरुज/ु15111  666298.0  
7 अन्त्य प्रशासर्नक सेवा शलु्क/14229  4800.0  

 जबमा राजश्व संकलन  3293612668.0  

15.16 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरु िाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण 

क्र.सं. कायिक्रमको नाम लाभाम्न्त्वत संख्या रोजगारी संख्या 
1. र्सपमलुक तार्लम कायिक्रम (1 मर्हन)े 360 - 
2. र्सपमलुक तार्लम कायिक्रम (3 मर्हन)े 500           - 

जबमा 860 - 

15.17 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा असार मसान्त्तसबम सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

(क) महत्वपूणि कायिहरुको र्ववरण (िुूँदागत रुपमा) 
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 नवलपरासी पम्श् र्म (ि.स.ुप) र कर्पलवस्त ुम्जल्लामा यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय स्थापना गरी 
सेवा प्रवाह सरु्ारु गररएको। 

 यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय पाल्पा मार्ि त ट्रायल सेन्त्टर स्थापनाका लार्ग जग्गा प्रार्प्तको काम 
सबपन्न गरी 2 पांग्र ेसवारी सािनको ट्रायल सेन्त्टर र्नमािण भइि रहेको। 

 "व्यावसार्यक तथा सीपमूलक तार्लम सबिन्त्िी कायिर्वर्ि, 2078" स्वीकृर्त भइि लमु्बिनी 
प्रदेशका 12 म्जल्लाका 3 मर्हने 25 र 1 मर्हने 18 गरी 43 स्थानीय तहमा र्सपमलुक 
तार्लम कायिक्रम सबपन्न भएको। 

 श्रर्मक र रोजगारदाता िीर् सामाम्जक सरुक्षा तथा श्रम सबिन्त्िी कायिक्रम 8 म्जल्लामा र 
र्ालक सरे्तना अर्िवरृ्द्ध कायिक्रम 6 म्जल्लामा सबपन्न।  

 प्रदेश श्रम सल्लाहकार पररर्दको िैठक िसी प्रदेशस्तरीय श्रम नीर्त, कानून, कायिर्वर्ि तयार गने 
र्नणिय भए िमोम्जम प्रदेशस्तरीय श्रम नीर्त तयारीको र्रणमा रहेको। 

 साविजर्नक सवारी व्यवस्थापन र सवारी दघुिटना न्त्यूनीकरण सबिन्त्िमा सरोकारवालासूँग २ ददवसीय 
अन्त्तिर्क्रया कायिक्रम सञ् र्ालन। 

 र्वद्यतुीय िस सञ् र्ालन सबिन्त्िमा सरोकारवालासूँग छलर्ल भएको। 

 यातायात व्यवस्था कायािलय (स.र्ा.अ.) िटुवलिाट िड् डा व्यवस्थापनको लागी Paper Card Entry 
को काम भएको । 

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेम्खत कायिक्रमले प्रदेश अथितन्त्रमा परु् याएको योगदान (तथय/तथयाङ्कसर्हत) 

15.18 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्याहरु 

प्रमखु समस्या 
मन्त्रालयसूँग सबिम्न्त्ित समस्या       

– मन्त्रालय िसेको भवन साूँघरुो भएकोले भौर्तक तथा प्रशासर्नक व्यवस्थापन सहज हनु नसकेको । 

 ख) यातायात तथा सवारी के्षरमा देम्खएका समस्याहरु 

१. नीर्तगत तथा कानूनी समस्या  

- प्रदेशको यातायात सबिन्त्िी ऐनलाई पूणि कायािन्त्वयनमा ल्याउन प्रदेशको आफ्नै र्नयमावली तथा 
कायिर्वर्ि नहनु ु। 

- कानूनहरुमा समसामर्यक सिुार हनु नसक्न ु। 

- प्रदेशको यातायात कानूनमा भएका व्यवस्था अनकूुल यातायात सबिन्त्िी सेवा प्रवाहमा प्रयोग हनुे 
सफ्टवेयर नभएको। 
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2. सवारी र्ालक अनमुर्तपर सूँग सबिम्न्त्ित समस्या 
- सवारीर्ालक अनमुर्तपरको Software Operating system मा प्रदेशको Access नभएकोले 

कायािलयिाट सामान्त्य प्रार्वर्िक समस्या पर्न समािान गनि नसर्कएको । 

- लामो समयसबम पर्न लाईसेन्त्स र्प्रन्त्ट भएर नआउन ु। 

- EDLVRS System मा प्रदेश सरकारको कानून/र्नणिय िमोम्जम स.र्ा.अ.प. सबिन्त्िी शलु्क तथा 
दस्तरुहरु र्निािरण गनि नसक्दा प्रदेश सरकारका कानून तथा र्नणियहरु कायािन्त्वयनमा जर्टलता 
भएको। 

- प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन सबिन्त्िी जारी भएको नयाूँ र्नदेम्शका िमोम्जम परीक्षा गनि जनशम्क्त 
अभाव रहेको। 

३. सवारीसूँग सबिम्न्त्ित समस्याहरु  

- EDLRS मा जस्तो VRS प्रणालीमा शलु्क तथा सवारी करको र्निािरण प्रर्र्लत कानूनहरुको 
आिारमा System िाट Automatically गणना हनुे गरी प्रणालीको र्वकास नहुूँदा यातायात 
कायािलयहरुद्धारा र्निािरण गररएको कर तथा दस्तरुको सबिन्त्िमा सेवाग्राहीको र्वश्वसर्नयता कम 
भएको तथा शलु्क तथा कर र्निािरण गनि समय ििी लाग्दा कायिसबपादनमा ििी समय लाग्न े
गरेको । 

- सवारी दतािको अर्भलेख प्रणाली व्यवम्स्थत हनु नसकेको 
- VRS लाई अनलाईनमा रुपान्त्तरण गनि नसक्न ु। 

- यातायात सबिन्त्िी सेवा प्रवाह VRS प्रर्वर्िमा आिाररत रहेको तथा सिै कमिर्ारीहरु प्रर्वर्िमैरी 
नहुूँदा कायिसबपादनमा प्रभावकारी हनु नसकेको। 

४. साविजर्नक यातायातसूँग सबिम्न्त्ित  

- र्वद्यतुीय सवारी सािनको प्रयोग ििाउन नसक्न ु। 

- साविजर्नक यातायात जनमैरी, सरुम्क्षत र भरपदो नहनु ु। 

- रारीकार्लन प्रदेशस्तरीय साविजर्नक यातायात संर्ालन गनि नसक्न ु। 

- ट्रार्र्क व्यवस्थापन प्रभावकारी नहनु ु। 

- साविजर्नक सडकमा छाडा गाई वस्त ुर्ौपाया र्नयन्त्रण गनि नसक्दा दघुिटना िढ्दै जान।ु 

- ट्याक्सीहरुमा र्मटर जडान नभएको तथा कुनै र्नम्ित भाडा कायम नभएको । 

- मालवाहक सवारीले तोर्कएको भन्त्दा अर्िक भार िहन गरी यारा गने गरेको । 

- भारतिाट आउने भारतीय यातायातका सािनको नेपालमा हनुे र्नवािि प्रवेश रोक्न नसर्कएको । 

- ई ररक्सा तथा टेबपो आददलाई व्यवम्स्थत गनि नसर्कएको। 
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र्नुौतीहरु 

1. श्रम तथा सामाम्जक सरुक्षातर्ि  
a) श्रम के्षरसूँग सबिम्न्त्ित प्रदेश नीर्त, ऐन, काननु तथा कायिर्वर्िहरु तयार गरी कायािन्त्वयन गनुि 

गराउन।ु 

b) सामाम्जक सरुक्षा सबिन्त्िी नीर्त, मापदण्ड तथा कायािर्वर्ि तयार गरी सामाम्जक सरुक्षाको 
र्वर्यमा रोजगारदाता, श्रर्मक र सरकारिीर् समुिरु श्रम सबिन्त्ि कायम गनुि। 

c) प्रदेशर्भरै रोजगारी र्सजिना गने गरी श्रम तथा सीपमूलक व्यवसार्यक तालीम, स्वरोजगार र्सजिना 
लगायतका र्वर्यमा यवुाहरुलाई जागरुक िनाई आन्त्तररक श्रममा  र्वश् वस्त गराउन।ु 

d) वैदेम्शक रोजगारीमा जाने क्रम घटाउनकुा साथै वैदेम्शक रोजगारीिाट स्वदेश र्र्ताि भएका 
जनशम्क्तको सीप प्रयोग गरी उत्पादनमलुक के्षरमा र्क्रयाम्शल गराउन।ु 

ङ) उद्योगिन्त्दा, कलकारखाना लगायतका के्षरलाई सरुम्क्षत, व्यवम्स्थत र मयािददत िनाउूँदै कायिस्थल 
सरुक्षामा प्रभावकाररता कायम गनुि। 

  र्) अनौपर्ाररक के्षरमा काम गने श्रमशम्क्तलाई अद्यावर्िक गरी उनीहरुको श्रमको मूल प्रवाहीकरण 
गदै सामाम्जक सरुक्षासूँग आवद्ध गराउन।ु 

 

2. यातायात व्यवस्थापन तर्ि  
a) प्रदेशस्तरको यातायात सबिन्त्िी नीर्त, मापदण्ड र योजनाको तजुिमा तथा कायािन्त्वयन, अध्ययन 

अनसुन्त्िान र र्नयमन गनुि। 

b) प्रदेशर्भरको सवारी दताि र नवीकरण, र्ालक अनमुर्त र नवीकरण गनुि। 

c) प्रदेशर्भर साविजर्नक यातायातको रुट अनमुर्त, मापदण्ड, गणुस्तर र भाडा दर र्निािरण र 
अनगुमन तथा र्नयमन गनुि। 

d) वातावरणमैरी, अपाङ्गतामैरी र लैर्ङ्गकमैरी यातायात प्रणालीको प्रवद्धिन गनुि। 

ङ) प्रदेश तहमा यातायात सरुक्षा र सवारी प्रदरु्ण र्नयन्त्रण सबिन्त्िी योजना र्नमािण र कायािन्त्वयन 
गनुि। 

अवसर 

1. श्रम, रोजगार र यातायात व्यवस्थापन सबिन्त्िी र्वर्यमा र्वर्भन्न नीर्तहरु तजुिमा गरी कानूनी 
प्रर्क्रया मार्ि त यस प्रदेशको श्रम व्यवस्थापन, आन्त्तररक रोजगारी र्सजिना, वैदेम्शक रोजगारीलाई 
क्रमश न्त्यूनीकरण गदै स्वदेशमै श्रमशम्क्तको व्यवस्थापन गने। 

2. श्रम सबिन्त्ि, सामाम्जक सरुक्षा, कायिस्थल सरुक्षा समेतलाई व्यवम्स्थत गदै प्रभावकारी श्रम 
व्यवस्थापन गने। 
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3. प्रदेशमा यातायात सबिन्त्िी नीर्त, मापदण्ड र योजना तजुिमा गने तथा सवारी दताि र नवीकरण, रुट 
व्यवस्थापनका कायिलाई व्यवम्स्थत गने। 

4. साविजर्नक यातायातलाई व्यवस्थापन र र्नयमन गदै यातायात के्षरमा रहेका समस्याहरुको समािान 
गरी र्सु्त र वातावरणमैरी सवारी व्यवस्थापन गने। 

5. सवारीर्ालक अनमुर्त पर र्वतरण प्रणालीलाई सरल पारदशी र समय सापेक्ष िनाउूँदै व्यवम्स्थत 
गने। 

भावी कायिददशा 
a) प्रदेशस्तरीय श्रम नीर्त, कानून तथा मापदण्डहरुको तजुिमा गने। 

b) श्रम तथा सीपमूलक तार्लममार्ि त व्यवसार्यक, उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी र्सजिना गनि जोड 
ददन।े 

c) आन्त्तररक रोजगारी र्सजिनाका लार्ग यवुाहरुमा सरे्तना जगाउूँदै स्वालबिनमा प्रोत्साहन गने। 

d) मन्त्रालय अन्त्तगित रहेका यातायात व्यवस्था कायािलय तथा सेवा कायािलयहरुलाई स्तरोन्नर्त तथा 
आिरु्नक प्रर्वर्िक यकु्त िनाउूँदै यातायात के्षरको सेवाप्रवाह र्सु्त र प्रर्वर्िमैरी िनाउने। 

ङ) यातायात के्षरमा देम्खएका समस्या तथा र्नुौर्तको र्छटो छररतो रुपमा सबिोिन गरी  
सेवाग्राहीिाट प्राप्त गनुासोहरुको यथाशीघ्र सबिोिन गने व्यवस्था र्मलाउन।े 

15.19 र्नष्कर्ि 

प्रदेश सरकार स्थापना भएको पाूँर् वर्ि पगु्नै लाग्दा मन्त्रालय स्थापना भएको र मन्त्रालयले संस्थागत र 
प्रशासर्नक व्यवस्थापनमा ििी समय लगाउन ु परेको िाध्यात्मक अवस्थाका िीर् केही सजृनशील र 
उद्यमशीलता प्रवद्धिन गने खालका कायिक्रम संर्ालन गनि सकेको छ । सीपमलुक तार्लम सबिन्त्िी कायिर्वर्ि 
र्नमािण र तार्लम संर्ालन, प्रदेशमा रहेका औद्योर्गक के्षरहरुको अनगुमन, र्नरीक्षण, नवलपरासी पम्िम र 
कर्पलवस्त ुम्जल्लामा सेवा कायािलय स्थापना गरी कायि संर्ालन, साविजर्नक सवारी सािनका र्ालकहरुलाइि 
सरे्तना अर्भवृर्द्ध गने कायिक्रम संर्ालन तथा रोजगारदाता, श्रर्मक र टे्रड यरु्नयन के्षरका सिै पक्षलाइि सूँगै 
राखी प्रदेश सरकारले सो के्षरको सिुारका लार्ग समन्त्वय गनि गरेका प्रयास प्रभावकारी छन ्। 

र्वद्यतुीय िस संर्ालन गनिका लार्ग प्रदेश सरकारको नीर्त स्पि गरी लमु्बिनी प्रदेशमा र्वद्यतुीय सवारी सािन 
संर्ालन गरी पेट्रोर्लयमको भार कम गने, आन्त्तररक र्वद्यतु खपतमा जोड ददने र वातावरणीय उजाि प्रविद्धन 
मार्ि त स्वच्छ वातावरण र्सजिना गनि मन्त्रालय प्रर्तिर्द्ध छ । साथै यातायात व्यवस्था तथा सेवा 
कायािलयहरुमा टोकन प्रणालीको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहमा सहजता तथा पारदम्शिता कायम गनि र सेवा 
प्रदायक कायािलयहरुको व्यवस्थापकीय कायिमा सिुार गनि समेत प्रर्तिद्ध रहेको छ । 
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15.20 केही तस्वीरहरुः 

        यातायात व्यवस्था सेवा कायाालय, नवलपरासी (ब.स.ुप.) को उद्घाटन कायाक्रम, २०७८/११/०१  
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कर्पलवस्त ुम्जल्लामा सञ् र्ार्लत कबप्यूटर आिारभतू तार्लमको अनगुमनमा श्रीमान ्सम्र्वज्यू। 

 
 

 

प्रम्शक्षाथीहरु हाते कडाई र्सक्दै। सीपमूलक तार्लम अनगुमनका क्रममा र्लइएको तस्िीर। 
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पररच्छेद-१६ 
म्शक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

१६.१  पषृ्ठभरू्म 

संघीयता कायािन्त्वयन सूँगै २०७४ सालमा स्थापना भएको प्रदेश सरकारको संगठन संरर्ना िमोम्जम स्वास्थय, 

म्शक्षा, समाजकल्याण, मर्हला िालिार्लका तथा जेष्ठ नागररक, श्रम तथा रोजगार, भार्ा, कला, संस्कृर्त, यवुा तथा 
खेलकूद र सरसर्ाई जस्ता के्षरहरुमा काम गनिको लार्ग सामाम्जक र्वकास मन्त्रालयको गठन भएको हो । 
२०७८ साल िैशाख ६ गते लमु्बिनी प्रदेश सरकारको संशोर्ित कायि र्वभाजन अनसुार यस मन्त्रालयसको 
नाम म्शक्षा तथा सामाम्जक र्वकास मन्त्रालय भएको तथा २०७८ साल श्रावण २६ गते संशोर्ित कायि 
र्वभाजन अनसुार यस मन्त्रालयलको नाम म्शक्षा‚ र्वज्ञान‚ यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालयको हनु गएको र्थयो । 

२०७९।०३।३१ गतेको प्रदेश सरकारको संशोर्ित कायिर्वभाजन र्नयमावली अनसुार यस मन्त्रालयलाई 
म्शक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नामाकरण गररयो।  

16.2 दीघिकालीन सोर् 

स्वस्थ, म्शम्क्षत¸ ससंुस्कृत¸ सरुम्क्षत¸ अनशुार्सत¸ कमिशील यवुा, समदृ्ध र आत्मर्नभिर प्रदेश । 

 16.3 उद्दशे्य 

 समावेशी, समतामूलक, प्रर्िर्ियकु्त जीवन पयिन्त्त गणुस्तरीय म्शक्षा र उच्र् म्शक्षा प्रदान गनुि । 

 सक्षम, सीपयकु्त, अनशुार्सत र कमिशील यवुा शम्क्तको र्वकास गनुि । 

 स्वस्थय, अनशुार्सत र खेल प्रमेी यवुाको र्वकासिाट स्वस्थय समाजको र्वकास गनुि । 

 र्वज्ञान र प्रर्वर्िको र्वकास गरी वैज्ञार्नक सोंर्यकु्त जनशम्क्तको र्वकास गनुि । 

 

 16.4  रणनीर्तहरु 

 गणुस्तरीय प्रार्वर्िक तथा उच्र् म्शक्षाको लार्ग प्रदेश र्वश्वर्वद्यालयको स्थापना र संर्ालन गने । 

 र्वज्ञान, प्रर्वर्ि र प्रार्वर्िक म्शक्षाको र्वकासिाट उद्यमम्शल र स्वरोजगार नागररक उत्पादन गरी 
आत्मर्नभिर प्रदेश िनाउने ।  

 र्वद्यालयहरुमा पूवाििारको र्वकास गरी तार्लम प्राप्त सक्षम म्शक्षकिाट प्रभावकारी र्सकाइ सरु्नम्ित 
गने। 

 िार्मिक तथा र्वशरे् म्शक्षालाई मूलप्रवाहीकरण गने र मदरसामा अध्ययनरत छाराहरुको लार्ग 
छारावासको र्वस्तार गदै जाने। 
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 खेलकुद संरर्नाहरुको र्नमािण गने र खेलकूदलाई वृम्त्त र्वकाससूँग समेत जोड्ने । 

 र्वर्भन्न कायिक्रमहरु मार्ि त यवुा र्वकास सबिन्त्िी कायिहरू अगाडी ििाउन े। 

16.5 कायिक्षरे 

यस मन्त्रालयको कायि र्वभाजन यस प्रकार रहेको छः 
 प्रदेशस्तरको र्वश्वर्वद्यालय तथा उच्र् म्शक्षा सबिन्त्िी नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र 

र्नयमन । 

 शैम्क्षक परामशि सेवाको मापदण्ड र्निािरण, अनमुर्त तथा र्नयमन । 

 प्रदेशस्तरमा पसु्तकालय, संग्रहालय, अर्भलेखालय सबिन्त्िी नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

 प्रादेम्शक म्शक्षा, प्रार्वर्िक तथा व्यवसार्यक तार्लम र छारवृम्त्त सबिन्त्िी नीर्त, कानून तथा मापदण्ड 
र्निािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पसु्तक तथा पाठ्यसामाग्री र्नमािण, उत्पादन र 
र्वतरण । 

 प्रदेशस्तरको मानव संसािनको आवश्यकता प्रके्षपण तथा शैम्क्षक योजना र्नमािण र कायािन्त्वयन । 

 प्रदेशस्तरमा र्वद्यालय तहको म्शक्षकको सेवा शति, योग्यता, क्षमता र म्शक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड 
र्निािरण र र्नयमन । 

 माध्यार्मक तहको पररक्षा व्यवस्थापन । 

 प्रदेशस्तरमा प्राम्ज्ञक अनसुन्त्िान तथा शैम्क्षक तथयाङ्क व्यवस्थापन । 

 यवुा सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, यवुा वैज्ञार्नक 
प्रोत्साहन। 

 खेलकूद सबिन्त्िी प्रादेम्शक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड र्निािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन, खेलकूद तथा 
खेलकूद पूवाििारको र्वकास र प्रवद्धिन । 

 खेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्त्वय र र्नयमन । 

 रार्िय र प्रादेम्शक खेलकूद प्रर्तयोर्गता तथा कायिक्रम आयोजना र सहभार्गता । 

 प्रदेशस्तरमा र्वज्ञान प्रर्वर्िको र्वकास तथा र्वस्तार, सो सबिन्त्िी तथयाङ्क संकलन,  प्रशोिन र सवेक्षण 
तथा जनशम्क्त र्वकास र उपयोग 

 वैज्ञार्नक अध्ययन अनसुन्त्िान एंव र्वज्ञान र प्रर्वर्िको आर्वष्कार, उन्नयन र र्वकास 

 र्वज्ञान  संग्रहालय र प्लानेटोररयमको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन 
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16.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

तार्लका नं.-१ दरिन्त्दी र पदपूर्तिको अवस्था (मातहत कायािलय समेत ) 

क्र.स. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरिन्त्दी 
संख्या 

पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त 

१ प्रदेश सम्र्व प्रशासन प्रशासन राप प्रथम १ १ 0 

२ र्नदेशक म्शक्षा म्शक्षा प्रशासन अर्िकृत एघारौ १ ० १ 

३ उपसम्र्व म्शक्षा म्शक्षा प्रशासन 
अर्िकृत 
नवौ/दशौ 

३ ३ ० 

४ उपर्नदेशक म्शक्षा म्शक्षा प्रशासन 
अर्िकृत 
नवौ/दशौ 

४ ३ १ 

५ तार्लम प्रमखु म्शक्षा म्शक्षा प्रशासन 
अर्िकृत 
नवौ/दशौ 

१ १  

६ उपसम्र्व प्रशासन प्रशासन 
अर्िकृत 
नवौ/दशौ 

१ ० ० 

७ र्डर्भजन प्रमखु 
म्शक्षा/प्रशा

सन 
म्शक्षा प्रशासन 

अर्िकृत 
नवौ/दशौ 

६ २ २ काज 

८ शाखा अर्िकृत प्रशासन प्रशासन सातौ/आठौ ३ १ २ 

९ प्रम्शक्षाक म्शक्षा  म्शक्षा प्रशासन सातौ/आठौ ६ ३ ३ 

९ शाखा अर्िकृत म्शक्षा म्शक्षा प्रशासन सातौ/आठौ १४ १२ २ 

१० शाखा अर्िकृत म्शक्षा म्शक्षा प्रशासन सातौ/आठौ ६ ५ 
५ जना 
काजमा 

११ प्रार्वर्िक सहायक म्शक्षा म्शक्षा प्रशासन पार्ौ/छैठौ १६ ३ १३ 

१२ प्रार्वर्िक सहायक म्शक्षा म्शक्षा प्रशासन पार्ौ/छैठौ ६ ० 
अस्थायी 
दरिन्त्दी 

१३ नायव सबु्िा प्रशासन प्रशासन पार्ौ/छैठौ ३ १ २ 

१४ राइभर प्रशासन  शे्रणी र्वर्हन ८ ८ 0 

१५ र्पयन प्रशासन  शे्रणी र्वर्हन ११ ११  

१६ राइभर 
प्रशासन 

 
शे्रणी र्वर्हन 

६ ६ 
अस्थायी 
दरिन्त्दी 

१७ र्पयन 
प्रशासन 

 
शे्रणी र्वर्हन 

६ ६ 
अस्थायी 
दरिन्त्दी 

  

(श्रोतः म्शक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय ) 
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16.7 तयार भएका नीर्त, ऐन, र्नयमावली , गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि मापदण्डको सूम्र् 

क्र.स. नाम कैर्र्यत 

१ प्रदेश खेलकूद र्वकास (पर्हलो संशोिन २०७९) ऐन, २०७६  

२ प्रदेश र्वश्वर्वद्यालय ऐन २०७८  

३ प्रदेश खेलकूद र्वकास र्नयमावली, २०७८  

४ र्वश्वर्वद्यालय र्नयमावली, २०७८  

५ र्वश्वर्वद्यालयको र्विान, २०७९   

६ प्रदेश यवुा पररर्द् र्वकास सर्मर्त गठन आदेश, २०७८  

७ 
खेल सबिन्त्िी इन्त्डोर तथा आउटडोर संरर्ना र्नमािण साझेदारी कायिक्रम 
व्यवस्थापन र्नदेम्शका, 2075 

 

८ रंगशाला ममित अनदुान कायिर्वर्ि, 2075  

९ रंगशाला ममित कायिक्रम व्यवस्थापन र्नदेम्शका,2075  

१० मखु्यमन्त्री रर्नङ म्शल्ड प्रर्तयोर्गता सञ्चालन र्नदेम्शका, 2075  

११ 
प्रदेश स्तरमा यूवा प्रर्तभा खोजी तथा प्रोत्साहन कायिक्रम व्यवस्थापन 
र्नदेम्शका, २०७६ 

 

१२ उच्र् म्शक्षामा र्वपन्न लम्क्षत छारवमृ्त्त व्यवस्थापन र्नदेम्शका ,२०७६  

१३ र्वद्यालयका लार्ग मेरो एक ददन अर्भयान  

१४ उत्कृि म्शक्षक परुस्कार सबिन्त्िी र्नदेम्शका, 2076  

१५ प्रदेश र्भरका उत्कृि खेलाडी प्रोत्साहन गनि र्नदेम्शका, 2076  

१६ 
सामदुार्यक क्याबपस गणुस्तर अर्भवृर्द्धका लार्ग पूवाििार र्वकास सहयोग 
र्नदेम्शका, 2076 

 

१७ 
िार्मिक र्वद्यालय तथा उच्र् म्शक्षा हार्सल गने िार्मिक संस्थाहरुलाई   
शैम्क्षक व्यवस्थापन तथा गणुस्तर वृर्द्ध कायिक्रम संर्ालन र्नदेम्शका, २०७६ 

 

१८ 
आय आजिनका लार्ग व्यावसार्यक संरर्ना र्नमािणका लार्ग र्वद्यालयलाई 
पूूँम्जगत अनदुान र्नदेम्शका, 

 

१९ 
र्वशेर् म्शक्षा तथा स्रोत कक्षा संर्ालन भएका र्वद्यालयहरुमा सहयोग 
व्यवस्थापन र्नदेम्शका, २०७६ 

 

२० पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री र्वकास कायिर्वर्ि, २०७६  

२१ खेलकूद प्रवद्धिनका लार्ग साझेदारी व्यवस्थापन र्नदेम्शका 2076  

२२ स्टेम म्शक्षा व्यवस्थापन र्नदेम्शका, 2077  

२३ लमु्बिनी प्रदेश स्वयंसेवक पररर्ालन (पर्हलो संशोिन) कायिर्वर्ि, २०७८  
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२४ प्रदेशस्तरीय मदरसा म्शक्षा व्यस्थापन (पर्हलो संशोिन) कायिर्वर्ि, २०७८  

२५ व्यावसार्यक तथा सीपमूलक तार्लम संर्ालन सबिन्त्िी मापदण्ड, 2077   

२६ यवुा, खेलकुद, भार्ा तथा र्लपी सबिन्त्िी कायिक्रम संर्ालन मागिदशिन  

२७ 
स्थानीय तहमार्ि त उपलब्ि गराइने अनदुान रकमको प्रभावकारी कायािन्त्वयन 
गनि िनाइएको संम्क्षप्त मागिदशिन, 2077 

 

२८ 
उत्कृि म्शक्षक, कमिर्ारी तथा शैम्क्षक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन कायिक्रम 
संर्ालन मागिदशिन, 2078 

 

 

16.8 वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

३१ प्रदेश म्शक्षा नीर्त तजुिमा गनुिका साथै प्रादेम्शक 
म्शक्षाका  लार्ग आवश्यक मापदण्ड र कायिर्वर्ि 
र्नमािण 

प्रदशे म्शक्षा नीर्तको राफ्ट तयारी, वालर्वकास 
रणनीर्त राफ्ट, कायिक्रम सञ्चालन मागिदशिन तयार 
गरी कायिक्रम कायािन्त्वयन गररएको। 

३२ र्वज्ञान, प्रर्वर्ि, इम्न्त्जर्नयररङ्ग र गम्णत (STEM) 
सबिन्त्िी पररयोजना सञ्चालन 

प्रत्येक म्जल्लामा स्टेमका १० वटा कृयाकलापहरु 
सञ्चालन भएको। 

 ३३ कक्षा ११ र १२ मा र्वज्ञान र्वर्य पठनपाठन 
गने सामदुार्यक र्वद्यालयहरूलाई नमूना र्वद्यालय 
कायिक्रम 

र्वज्ञान र्वर्यको पठनपाठन सञ्चलनमा रहेका 
र्वद्यालयहरुमा तार्लम तथा प्रयोगशाला सामग्री 
सहयोग भएको। 

३४  कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन, 

व्यवस्थापन 

 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक र्वकास 

 कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापन तथा 
संर्ालन गररएको 

 र्वज्ञ तथा रोिरहरुको सूर्ी तयारी 
३५  मात ृभार्ामा पाठ्यसामग्री र्वकास  

 ममु्स्लम मर्हला छारावास र्नमािण 

 सामग्री र्वकासका लार्ग रोिर तयारी 
 २ वटा छारावास र्नमािण गररएको 

३६ 

प्रदेश प्रार्वर्िक र्वश्वर्वद्यालय स्थापना गरी 
प्रार्वर्िक र्वर्यमा पठनपाठन सञ्चालन 

 उच्र् म्शक्षाको छाता ऐनको रुपमा 
र्वश्वर्वद्यालय ऐन, २०७८  र्नमािण 

 उच्र् म्शक्षा सबिन्त्िी र्वश्वर्वद्यालय 
र्नयमावली, २०७८ र्नमािण  

 लमु्बिनी प्रार्वर्िक र्वश्वर्वद्यालयको र्विान 
२०७९ सवीकृत भई लाग ुभएको 

 लमु्बिनी प्रार्वर्िक र्वश्वर्वद्यालय स्थापना 
भएको।  

३७ आवासीय सरु्विासर्हतको र्वशेर् र्वद्यालय 
(ससु्तःमनम्स्थर्त) र्नमािण 

डीपीआर पनुरावलोकन गररएको । 
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नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

३८ 
 प्रदेश र्वज्ञान प्रर्वर्ि प्रर्तष्ठान स्थापना 

 

 

 भमेुमा प्रार्वर्िक म्शक्षालय स्थापना 

 र्वज्ञान, प्रर्वर्ि तथा िहपु्रार्वर्िक प्रर्तष्ठान 
र्विेयक प्रदेश सभामा र्वर्ारार्िन रहेको  

 र्वज्ञान, प्रर्वर्ि तथा िहपु्रार्वर्िक 
प्रर्तष्ठानको भवन र्नमािण कायि सबपन्न 

 प्रार्वर्िक म्शक्षालय र्नमािणार्िन रहेको 
३९ राप्ती प्रार्वर्िक म्शक्षालयलाई थप पवुाििारको 

व्यवस्था सर्हत गिवा गाउूँपार्लकामा 
स्थानान्त्तरण, र्वस्तार, र्वकास र व्यवस्थापन 

स्थानान्त्तरण सबिन्त्िी र्वर्भन्न कामको टेण्डर 
आह्वान भई काम शरुु भएको। 

४० 
िैज्ञार्नक अनसुन्त्िान र नवप्रवद्धिन 

र्वज्ञान, प्रर्वर्ि तथा िहपु्रार्वर्िक प्रर्तष्ठान र्विेयक 
प्रदेश सभामा र्वर्ारार्िन रहेको 

४१ 
यवुा स्वरोजगार कायिक्रम 

प्रदेश यवुा पररर्द् गठन भई कायिक्रम संर्ालनको 
तयारी हदैु गरेको 

४२ 
 खेलकुद पूवाििारको र्नमािण 

 रङ्गशालाहरुको र्नमािण 

 मखु्यमन्त्री रर्नङर्सल्ड 

 खेलकुद पवुाििारहरु र्नमािण  

 उम्जरर्संह रङ्गशालाको जग्गा प्रार्प्तको 
कायि अगाडी ििाइएको। 

 मखु्यमन्त्री रर्नङर्सल्ड खेलहरु सञ्चालन 
हनु नसकेको। 

४३ नेरलाल अभागी रङ्गशाला रङ्गशालाको ररटेनीङ्गवालको काम गरेको। 

४५ 
नमनुा िालर्वकास केन्त्द्र र्नमािण 

१२ वालर्वकास केन्त्द्रहरु र्नमािण र २वटा स्रोत 
केन्त्द्रहरु र्नमािण गरेको । 

४७ र्वद्यालयहरुको पवुाििार र्नमािण र स्वच्छ 
खानेपानी 

र्वद्यालयहरुको पवुाििार र्नमािण र स्वच्छ 
खानेपानीका कायिक्रमहरु सबपन्न भएको। 

५५ स्काउट तार्लमहरु  स्काउटका तार्लमहरु सञ्चालन भएको। 

 

16.9 वार्र्िक िजेट वक्तव्यको प्रगर्त र्ववरण 

ि.व. को 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

१७ 
प्रदेशमा अध्ययन-अनसुन्त्िान तथा व्यावहाररक सीपमा 
आिाररत गणुस्तरीय उच्र्म्शक्षा प्रदान गनिको लार्ग 
लमु्बिनी र्वश्वर्वद्यालय स्थापना र  सञ्चालनका लार्ग 
आवश्यक िजेट र्वर्नयोजन  

 र्वश्वर्वद्यालय ऐन, २०७८ र 
र्वश्वर्वद्यालय र्नयमावली, २०७८ र्नमािण 
भएको र लमु्बिनी प्रार्वर्िक 
र्वश्वर्वद्यालयको र्विान, २०७९ र्नमािण 
भई लमु्बिनी प्रार्वर्िक र्वश्वर्वद्यालय 

(श्रोतः म्शक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय ) 
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ि.व. को 
िुूँदा नं. 

 

कायिक्रम लक्ष्य प्रार्प्तको र्वद्यमान अवस्था 

स्थापना र  सञ्चालनको तयारी भएको। 

१८ प्रार्वर्िक तथा व्यावसार्यक र्वर्यमा प्रम्शक्षण तथा 
शैम्क्षक कायिक्रम सञ्चालन गनि प्यठुान म्जल्लामा लमु्बिनी 
सीप र्वकास प्रर्तष्ठानको स्थापना र सञ्चालन  

 र्वज्ञान, प्रर्वर्ि तथा िहपु्रार्वर्िक प्रर्तष्ठान 
र्विेयक प्रदेश सभामा र्वर्ारार्िन रहेको 

१९ यवुाहरूलाई खेलकुद तथा शारीररक सगुठन सबिन्त्िी 
तार्लम सञ्चालनका लार्ग िजेट र्वर्नयोजन  

यवुाहरूलाई खेलकुद तथा शारीररक सगुठन 
सबिन्त्िी तार्लम सञ्चालन हनु नसकेको । 

२० 
र्वद्यालय खेलकुद संरर्ना र खेलमैदान र्नमािण, ममित 
तथा स्तरोन्नर्तको लार्ग िजेट व्यवस्था । क्यानसूँगको 
सहकायिमा र्क्रकेट एकेडेमी र एन्त्र्ासूँगको सहकायिमा 
रु्टवल एकेडेमी सञ्चालन गनि िजेट व्यवस्था । 

 र्वद्यालय खेलकुद संरर्ना र खेलमैदान 
र्नमािण, ममित तथा स्तरोन्नर्तको कायिहरु 
सबपन्न  भएको । 

 क्यानसूँगको सहकायिमा र्क्रकेट एकेडेमी 
र एन्त्र्ासूँगको सहकायिमा रु्टवल 
एकेडेमी सञ्चालन हनु नसकेको 

२१ मकु्त कमलरी तथा ममु्स्लम छाराहरूलाई उच्र् म्शक्षा 
अध्ययन गनि छारवमृ्त्तको लार्ग िजेट र्वर्नयोजन । 

 र्नवेदन माग गरी छारिरृ्त र्वतरण 
गररएको। 

२६ यवुाहरूलाई स्वरोजगार तलु्याउन र्वर्भन्न र्वर्यका 
सीपमूलक प्रम्शक्षण  कायिक्रम सञ्चालनका लार्ग 
आवश्यक िजेट र्वर्नयोजन । 

 प्रदेश यवुा पररर्द्को गठन भएको 
 सीपमूलक प्रम्शक्षण  कायिक्रम सञ्चालन 

हनु नसकेको । 

(श्रोतः म्शक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय ) 

16.10 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ मा श्रोतगत आय र ब्ययको र्ववरण                                                                                                           

                                                    (रु. हजारमा) 

क्र.स. श्रोत प्राप्त रकम खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार सामान्त्यीकरण अनदुान २७१६७६  

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान ८९९१५३ ७३२३०८ 

३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान ४१५००  

४ नेपाल सरकार र्वशेर् अनदुान १९५०००  

५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाूँडर्ाूँड समेत ) १६००१८३  
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1६.11 िेरुज ुर्र्छ्यौटको र्ववरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                    (रु हजारमा) 

क्र.स. िेरुजकुो प्रकृर्त िेरुज ुरकम 
आ.व. २०७८/०७९ मा 
र्र्छ्यौट भएको रकम 

र्र्छ्यौट प्रर्तशत 
र्र्छ्यौट हनु िाूँकी 

भएको रकम 

१ असलु उपर गने ५६५२.५२२ २९८४.५७२ ५२.८० २६६७.९५० 

२ र्नयर्मत गने ६३६२९.१०६ ८२३४.५७८ १२.९४ ५५३९४.५२९ 

३ पेश्की िाूँकी ४२९४३.००७ १५०६१.९११ ३५.०७ २७८८१.०९६ 

 जबमा ११२२२४.६३५ २६२८१.६१ २३.४२ ८५९४३.५७५ 

(श्रोतः म्शक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय ) 

16.1२ आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को र्िर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त 

                                                                                      (रु. हजारमा) 

िजेट शीर्िक र्िर्नयोम्जत िजेट खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु १९८४९८२ १४६५१२१ ७३.८१ 

पुूँजीगत १०२२५३० ६७३२३१ ६५.८४ 

जबमा ३००७५१२ २१३८३५२ ७१.१० 

(श्रोतः म्शक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय ) 

16.13 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण 

(रु हजारमा ) 

क्र. सं. कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त 

पररमाण िजेट पररमाण 
पररमाण 

% 
खर्ि खर्ि % 

३५००००११३ 
म्शक्षा‚र्वज्ञान‚यवुा तथा 
खेलकुद मन्त्रालय 

५ 

५४
६१

५ 

४ ८० 

३१
८८

७ 

58.4 

३५००००११४ 
म्शक्षा‚र्वज्ञान‚यवुा तथा 
खेलकुद मन्त्रालय 

१ 

९८
००

 

१ ९९ 

८८
९१

 

90.7 

३५००००१४३ 
शैम्क्षक र्वकास तथा 
प्रार्वर्िक म्शक्षा 

१५९ 

७१
७१

५०
 

१४३ ९० 

५४
१७

११
 

75.5 
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३५००००१४४ 
शैम्क्षक र्वकास तथा 
प्रार्वर्िक म्शक्षा 

१२२ 

५६
४४

००
 

९२ ७५ 

३६
६४

६६
 

64.9 

३५००००१८३ 
यवुा तथा खेलकुद 

कायिक्रम 
४९ 

१५
४१

००
 

२७ ५५ 

५३
६८

७ 

34.8 

३५००००१८४ 
यवुा तथा खेलकुद 

कायिक्रम 
५६ 

२३
९९

५०
 

३९ ७० 

१४
०४

९३
 

58.6 

३५००००१९३ उच्र् म्शक्षा १६ 

१६
५३

००
 

१३. ८२ 

१२
०९

४४
 

73.2 

३५००००१९४ उच्र् म्शक्षा १ 

१५
००

० 

०.५८ ५८ 

७९
१९

 

52.8 

३५००००२२३ 
नमनुा र्वद्यालय तथा र्वशेर् 

म्शक्षा 
२९ 

८३
४०

० 

२२ ७५ 

६१
५२

१ 

73.8 

३५००००२२४ 
नमनुा र्वद्यालय तथा र्वशेर् 

म्शक्षा 
१ ५०

० १ १०० ४८
० 96 

३५००००२३३ र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ि र्वकास ६ 

५०
००

 

२. ३३ ९९
१ १९.८ 

३५००००२३४ र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ि र्वकास १ 

७६
००

 

१. १०० 
६२

०९
 

८१.७ 

३५००१०११३ 
म्शक्षा तथा सामाम्जक 
र्वकास र्नदेशनालय 

१ 

१९
८९

९ 

१ १०० 

१२
६७

३ 

63.7 

३५००१०११४ 
म्शक्षा तथा सामाम्जक 
र्वकास र्नदेशनालय 

१ 

३९
८०

 

१ १०० 

१५
७७

 

39.6 

३५००१०१२३ 
सामाम्जक र्वकास 

कायािलयहरु 
६ 

३९
९३

६ 

६ १०० 

२७
७२

५ 

69.4 

३५००१०१२४ 
सामाम्जक र्वकास 

कायािलयहरु 
६ 

४६
००

 

६ १०० 

४२
१८

 

91.7 

३५००५०११३ म्शक्षा तार्लम केन्त्द्र १ 

२१
६२

९ 

१. १०० 

१७
२७

५ 

७९.९ 
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३५००५०११४ म्शक्षा तार्लम केन्त्द्र १ 

१५
००

 

१. १०० 

१३
७६

 

९१.७ 

३५०९११२०३ 
रार्िय यवुा पररर्ालन 

कायिक्रम सशति 
१०० 

३२
४०

० 

१००. १०० 

१८
५७

१ 

५७.३ 

३५०९११२१३ 
रार्िय खेलकुद पररर्द 

सशति 
७ 

७३
००

 

६.८ ९७ 

६७
९९

 

९३.१ 

३५०९११२१४ 
रार्िय खेलकुद पररर्द 

सशति 
१७ 

१७
५०

० 

१५. ८९ 

१३
९१

२ 

७९.५ 

३५०९११२२३ रार्िय यवुा पररर्द सशति ५ 

१९
००

 

० ० ० 0 

३५०९११२३३ 
सिैका लार्ग म्शक्षा म्शश ु

र्वकास कायिक्रम संघ सशति 
१ 

२२
००

 

० ० ० 0 

३५०९११२४३ 
र्वद्यालय क्षेर र्वकास 

कायिक्रम सशति 
११ 

१०
८९

५३
 

८.८ ८० 

५५
९८

८ 

५१.४ 

३५०९११२४४ 
र्वद्यालय क्षेर र्वकास 

कायिक्रम सशति 
१ 

२०
००

० 

०. ०   

३५०९११२५३ रार्िय परीक्षा िोडि सशति १ 

४१
२०

० 

१. १०० 

३५
९७

६ 

८७.३ 
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16.14 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को राजश्व संकलनको र्ववरण 

(रु हजारमा ) 

क्र.सं. राजश्व म्शर्िक प्राप्त रकम 

१ १४२२३ म्शक्षा क्षेरको आय १७ 

२ १५१११ िेरुज ु ७६८.१०० 

 जबमा ७८५.१०० 

१6.15 र्वकास आयोजना तथा कायिक्रमहरुवाट र्सम्जित रोजगारीको र्ववरण  

म्शक्षा तथा खेलकुद के्षरमा गरेको लगानीले तत्काल प्रदेश अथितन्त्रमा योगदान ददएको नदेम्खन ेभए पर्न यी 
के्षरहरु लगानीका के्षरहरु भएकोले भर्वष्यमा समदृ्ध र आत्म र्नभिर प्रदेश िनाउन सहयोग गदिछन । 
मन्त्रालयिाट संर्ार्लत र्वकास आयोजनाहरुिाट शृ्रम्जत रोजगारीमा १७१ जना स्वयमसेवकहरु‚ २० जना 
स्कुल नसि‚ १२ जना खेलकूद प्रम्शक्षकहरुले प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन ् । सामाम्जक र्वकास र्डर्भजन 
कायािलयहरुले म्शक्षालयहरुका पूवाििारहरुको र्नमािण गदाि कामको समयमा प्रसस्त रोजगारहरु र्सजिना हनु े
गदिछन । यी रोजगारीका अवसरहरु प्रदेशका दरुदराजका ठाउहरुमा सञ्चालन हनु्त्छ । कररि डेि अरि 
रुपैयाको र्वकास र्नमािण हदुा कम्बतमा ३५ करोड देम्ख ४० करोड जनशम्क्तमा खर्ि हनुे र यसिाट ३५ 
लाख ददन िरािरको रोजगारी र्सजिना हनुे अनमुान गनि सर्कन्त्छ । यो मोटामोटी रुपमा १०००० मार्नसलाई 
वर्िभर ददन सर्कने रोजगारी हो । प्रार्वर्िक तथा व्यावसार्यक तार्लम पररर्द मार्ि त ददइने ८००० भन्त्दा 
ििीलाई तार्लम प्राप्त गरी स्वरोजगार हनु सहयोग परुाएको छ ।  

१6.16 समस्या तथा र्नुौतीहरु 

 र्नमािण गररने संरर्नाको जग्गा प्रार्प्तमा समस्या देम्खएको । 

 सर्ङ्घय सरकारले र्नमािण गनुिपने ऐन र्नयमहरु निन्त्दा प्रदेशले आफ्ना काननु िनाउन नपाउूँदा कर्तपय 
कायिक्रमहरु सञ्चालन गनि कदठनाइ भएको । जस्तैः म्शक्षा ऐन¸ 

 खररद प्रर्क्रया, परामशि सेवा, अनसुन्त्िान जस्ता र्वर्यको प्रर्क्रया लामो हुूँदा काम सबपन्न गनि ििी 
समय लागेको । 

 कर्तपय मन्त्रालयको कायि क्षेर भन्त्दा िार्हरका कायिक्रमहरु कायािन्त्वयन गनुि पदाि कायिक्रम संर्ालनमा 
कदठनाई भएको । 

 कायिक्रम सञ्चालनको मानक (नमिस)् न्त्यून हुूँदा कायिक्रम संर्ालनमा कदठनाई भएको । 

 कायिक्रमहरु कायािन्त्वयन गने तहमा प्रार्वर्िक कमिर्ारीको अभाव रहेको तथा लेखा समहुका कमिर्ारी 
व्यवस्थापनमा समस्या देम्खएको । 

 लेखा प्रणाली (सफ्टवेयर) मा देम्खएको समस्या । 
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१6.17 समस्या समािानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदमहरु  

 सर्ङ्घय सरकारले र्नमािण गनुिपने ऐन र्नयमहरु  समयमा नै र्नमािणको लार्ग संघीय सरकारलाई अनरुोि 
गने। 

 खररद प्रर्क्रया परामशि सेवा अनसुन्त्िान जस्ता र्वर्यको प्रर्क्रया लामो हदुा समयमा काम गनि कदठन 
भएकोले समयानकुुल पररमाजिनका लार्ग अनरुोि गने। 

 कायािन्त्वयन गने र्नकायमा प्रार्वर्िक कमिर्ारीको दरिन्त्दी सजृना गरी पदपरु्ति गने र ररक्त दरिन्त्दीमा 
पदपरु्ति गने। 

 कायिक्रम सञ्चालनको मानक समय अनसुार अद्यावर्िक गने। 

 जग्गा प्रार्प्त र्िना आयोजनाहरुमा िजेट र्वर्नयोजन नगने। 

 लेखा प्रणाली संर्ालनमा एर्ककृत सफ्टवेयरको र PLMBIS मा सिै खाले पहुूँर् मन्त्रालयहरुलाई 
ददन।े 

१6.18 आगामी कायि ददशा 

 म्शक्षालाई गणुस्तरीय िनाउनको लार्ग भौर्तक पूवाििारमा सिुार गदै म्शक्षक तार्लमका माध्यमिाट 
कक्षाकोठामा म्शक्षक र र्वद्याथीिीर्को अन्त्तरर्क्रयालाई र्सकारु मैरी िनाउने। 

 उद्यमशील/स्वरोजगार उन्त्मखु नागररकको र्वकासिाट प्रदेशलाई आत्मर्नभिर िनाउन सर्कने हनुाले 
प्रार्वर्िक म्शक्षा तथा व्यावसार्यक तार्लमको व्यवस्थापनलाई सहयोग पगु्ने संरर्नाको र्नमािण र 
र्वकास गने । 

 प्रार्वर्िक र्वश्वर्वद्यालयिाट समाजलाई आवश्यक पने उच्र् स्तरको प्रार्वर्िक जनशम्क्त उत्पादन गनि 
प्रार्वर्िक र्वश्वर्वद्यालयलाई अनसुन्त्िान र ज्ञान र्नमािणको केन्त्द्र िनाउन े। 

 लमु्बिनी प्रार्वर्िक र्वश्वर्वद्यालयिाट िौर्द्धक सबपम्त्तको पेटेन्त्ट सरुम्क्षत गनि आवश्यक कायिक्रम 
अगाडी ििाउने । 

 र्वज्ञान प्रर्वर्िको के्षरको सममु्र्त र्वकास गरी प्रदेशमा नै नवप्रवतिन केन्त्द्रको स्थापना गरी नवप्रवतिन 
केन्त्द्र र उद्योगी िीर् सहकायि गरी उद्योगहरुको र्वकास गदै जाने । 

 िालिार्लकाहरुलाई र्वद्यालय तहदेम्ख नै रुर्ी र क्षमता अनरुूपको खेलमा अभ्यास गने अवसर प्रदान 
गनि र्वद्यालयको साझेदारीमा खेल संरर्नाको र्नमािण गने र स्थानीय तह, म्जल्ला तह र प्रदेश तहमा 
आवश्यक खेल संरर्नाहरुको र्नमािण तथा स्तरवृर्द्ध गदै उत्कृि खेलाडी उत्पादन गने । 

 यवुाहरुलाई आफ्नो भर्वष्यका पेशा तथा ब्यवसायका िारेमा जानकार गराई संभार्वत कुलतिाट 
जोगाउूँदै इम्च्छत पेशा व्यवसायमा संलग्न हनुे वातावरण तयार गनि र्वद्यालयिाट नै िमृ्त्त मागिर्नदेशन 
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(Carrier Councelling ) कायिक्रम सञ्चालन गरी आवश्यकता अनरुुप सीप र्वकास सबिन्त्िी तार्लम 
सञ्चालन गने ।  

१6.19 र्नष्कर्ि  

आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक योजना तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनिाट र्वर्भन्न महत्वपूणि 
उपलब्िीहरु हार्सल भएका छन ्। यसै आर्थिक वर्िमा लमु्बिनी प्रार्वर्िक र्वश्व र्वद्यालयको स्थापना, खेलकुद 
पररर्दको पनुगिठन र  प्रदेश यवुा पररर्दको गठन भएको छ । रािपर्त रर्नङ्ग र्सल्ड प्रर्तयोर्गतामा यस 
प्रदेशिाट राम्रो खेल प्रदशिन गरर स्वणि पदक १६ रजत पदक ११ र कास्य पदक १२ गरी जबमा ३९ 
पदक प्राप्त गरी प्रथम स्थान प्राप्त गनि सर्ल भएको र सो रार्िय प्रर्तयोर्गतामा ४ वटा रार्िय नयाूँ कीर्तिमान 
(१०० मीटर दौड छारा, लङ जबप छार, लङ जबप छारा र ४X १०० मीटर ररले दौड ) कायम गनि 
सर्ल भएको छ । र्वर्भन्न कायिक्रमहरुको कायािन्त्वयनिाट समदुायमा १५० खेलमैदान/ खेलकुद पवुाििार 
र्वकास भएको, ९७ र्वद्यालय खेलसंरर्ना र्नमािण/ममित/स्तरोन्नर्त १४७ कबपाउण्डवाल/तारवार/घेरावार 
भएको, २२ वटा र्वद्यालयमा शौर्ालय र्नमािण भएको, २५ र्वद्यालयमा र्वशेर् म्शक्षा सहयोग र १२ 
र्वद्यालयमा नमनुा र्वद्यालय र्वकास दोस्रो वर्िको कायिक्रम कायािन्त्वयन भएको छ। त्यस्तै २५ वटा 
र्वद्यालयको पर्हरो र्नयन्त्रणमा सहयोग पगेुको, ५९ र्वद्यालयमा पसु्तकालय सहयोग पगेुको तथा १९ 
सामदुार्यक पसु्तकालयमा पसु्तकालय सहयोग पगेुको, ४९० वटा कक्षाकोठाहरु र्नमािण भएको, ३ वटा 
ममु्स्लम छाराहरुका लार्ग छारावासहरु र्नमािण भएको, २१ वटा अिरुो भवन र्नमािण भएको, ९ वटा 
र्वद्यालय  भवनहरु ममित गररएको, १७ वटा वालर्वकास केन्त्द्रहरुमा सहयोग गररएको र ८० र्वद्यालयमा 
र्वज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सदुृिीकरणका लार्ग सहयोग उपलब्ि भएकोछ । 

साथै ३७ वटा सामदुार्यक/साविजर्नक भवनहरु र्नमािण र ७ र्वद्यालयमा आईसीटी सहयोग गररएको, १०९ 
िार्मिक र्वद्यालयहरुलाई सहयोग गररएको, १३० सामदुार्यक र्वद्यालयहरुमा स्वच्छ खानेपानीका लार्ग 
अनदुान सहयोग उपलब्ि गररएको, ३२ वटा सामदुार्यक क्याबपस भवन र्नमािण भएको ६ वटा क्याबपसमा 
सरु्ना प्रर्वर्ि सहयोग गररएको, ५ वटा सामदुार्यक क्याबपसमा र्र्निर्र/उपकरण सहयोग गररएको,  ११ 
वटा क्याबपसमा कबपाउण्डवाल र्नमािण गररएको,  ६ वटा क्याबपसमा शौर्ालय र्नमािण गररएको,  २ वटा 
क्याबपसमा िस खररद गररएको, ५ वटा क्याबपसमा पसु्तकालय सहयोग गररएको र २ वटा क्याबपसको 
भवन ममित गररएको छ ।१३० जना भन्त्दा ििी स्वयमसेवकहरु र्वर्भन्न के्षरमा पररर्ालन गररएको,  २०७ 
जना उत्कृि म्शक्षक/कमिर्ारी र २० वटा उत्कृि र्वद्यालय परुस्कृत गररएको, २२८५ म्शक्षकहरुको र्वर्भन्न 
मोडुलका तार्लमहरु सञ्चालन गररएको, १६७२ म्शक्षकहरुको २५ प्रर्तशत ििुवा परीक्षा संर्ालन र 
अन्त्तरवाताि सबपन्न गररएको, ३३९८ म्शक्षकहरुको ७५ प्रर्तशत ििुवाको कायि सबपादन भैरहेको तथा 
८६६२४ र्वद्याथीहरुको एसईई परीक्षा व्यवस्थापन र संर्ालन गररएको छ ।
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१6.20 केही तस्िीरहरु 

पद्मोदय क्याम्पस दाङमा भवन तनमााण १२औ िाष्ट्र्पतत ितनङ्गससल्ड प्रततयोगगतामा प्रथम पुिस्काि ग्रहण गदै 

नव नेपाल क्याम्पस दाङमा भवन तनमााण 

आयशा मदिसा वुल बनात बासलका मा वव नेपालगञ्जमा महहला 
छात्राबास तनमााण 
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पररच्छेद-१७ 
मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलय 

                                                                     

१७.१  पषृ्ठभरु्म  

नेपालको संर्विान भाग १२ िारा १६० मा महान्त्यायार्िवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक 
प्रदेशमा एक मखु्य न्त्यायार्िवक्ता रहने व्यवस्था छ । मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको र्नयमु्क्त सबिम्न्त्ित 
प्रदेशको मखु्यमन्त्रीको र्सर्ाररसमा प्रदेश प्रमखुिाट हनु े व्यवस्था रहेको छ । मखु्य न्त्यायार्िवक्ता 
प्रदेश सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार हनु ेछ र संवैिार्नक एवं कानूनी र्वर्यमा प्रदेश सरकार 
वा प्रदेश सरकारले तोर्कददएको अन्त्य अर्िकारीलाई राय सल्लाह ददन ुपने काननुी व्यवस्था रहेको छ 
। प्रदेश सरकारको हकर्हत वा सरोकार र्नर्हत रहेको मदु्दामा मखु्य न्त्यायार्िवक्ता वा र्नजको 
मातहतका सरकारी वर्कलिाट प्रदेश सरकारको प्रर्तर्नर्ित्व गररने व्यवस्था रहेको छ । उक्त 
संवैिार्नक व्यवस्था िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेशमा र्मर्त २०७४ रै्र २ गतेिाट मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको 
र्नयमु्क्त भए देम्ख मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलय स्थापना भई कायि संर्ालन भई रहेको छ । 

नेपालको संर्विानको िारा १६० को उपिारा ७ मा मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको पाररश्रर्मक तथा अन्त्य 
सरु्ििा उच्र् अदालतको न्त्यायािीश सरह हनुे र मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको काम कतिव्य र अर्िकार 
तथा सेवाका अन्त्य शति प्रदेश कानून िमोम्जम हनुेछ भने्न व्यवस्था छ । सोही अनसुार लमु्बिनी 
प्रदेशको प्रदेश सभाले मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको काम, कतिव्य, अर्िकार र सेवाका अन्त्य शति सबिन्त्िी 
ऐन, २०७५ र्मर्त २०७५/०४/२८ मा प्रमाम्णकरण भई लाग ुभएको अवस्था र्वद्यमान छ । 

17.2 दीघिकालीन सोर् 

स्वच्छ, र्नश्पक्ष, न्त्यायापूणि समाजको र्नमािण गरर कानूनी राज्यको अविारणलाई व्यवहारमा लाग ु
गनुि। 

17.3 उद्दशे्य         

व्यवसार्यक कानूनी राय प्रदान गरर प्रदेश सरकार प्रर्तको जनर्वश्वास िडाउने । प्रभावकारी रुपमा 
प्रदेश सरकारको प्रर्तरक्षा गने तथा प्रदेश सरकारको तर्ि िाट मदु्दा दायर गने । 

17.4 रणर्नर्तहरु 

 प्रदेश सरकार र यस मातहतका र्नकायिाट माग भएमा व्यवसार्यक कानूनी राय प्रदान गने 
। 

 ऐन र्नयम र कायिर्वर्ि िडाउने कायिमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा अन्त्य कायािलय 

 लाई राय सझुाव ददने । 

 प्रदेश सरकारलाई प्रर्तपक्षी िनाई दायर भएका मदु्दा एवं ररटको प्रभावकारी प्रर्तरक्षा एवं 
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 मदु्दा दायर गने । 

 रै्सलाको प्रभावकारी कायिन्त्वयन गने गराउन े। 

 मानव अर्िकारको रक्षाको लार्ग आवश्यक कायि गने । 

 र्हरासत तथा थनुवुा कक्षको अनगुमन र र्नरीक्षण गने । 

 पसु्ताकालय व्यवस्थापन गने । 

 मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलयमा कायिरत सरकारी वर्कल तथा कमिर्ारीहरुको आर्ार 

 संर्हता िनाई लाग ुगने । 

 जनशम्क्त व्यवस्थापन गने । 

17.5 कायिक्षरे 

मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलयको मखु्य कायिके्षर भनकेो प्रदेश सरकार र यस मातहतमा रहेका 
कायािलयहरुलाई र्वपक्षी िनाएर दायर भएका मदु्दामा प्रदेश सरकारको तर्ि िाट प्रर्तरक्षा तथा िहस 
पैरवी गने साथै प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको कायािलय वा प्रदेश सरकारले तोर्कददएको 
अर्िकारीलाई कुनै संवैिार्नक वा कानूनी प्रश्नमा राय माग गरेमा कानूनी राय ददन ेरहेको छ । सोही 
अनरुुप प्रदेश सरकार र यस मातहतका र्नकायलाई र्वपक्षी िनाएका मदु्दामा सिोच्र् अदालत, उच्र् 
अदालत तलुसीपरु, उच्र् अदालत तलुसीपरु िटुवल इजलास, उच्र् अदालत तलुसीपरु नेपालगञ्ज 
इजलास, प्रशासकीय अदालत लगायत अन्त्य म्जल्ला अदालतहरुमा समेत उपम्स्थत भई िहस पैरवी 
गने गररएको । 

   
17.6 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

मन्त्रालयको संगठन संरर्ना 
तार्लका नं. १ दरिन्त्दी र पदपरु्तिको अवस्था (मातहात कायािलय समेत) 
 

क्र.सं. पद सेवा समूह शे्रणी/तह 

कूल 
दरिन्त्दी 

पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त 

१ उप न्त्यायार्िवक्ता न्त्याय सरकारी वर्कल रा.प. दितीय १ १ - 

२ 

सहायक 
न्त्यायार्िवक्ता 

न्त्याय सरकारी वर्कल रा.प.ततृीय ३ २ १ 

३ ना.स.ु प्रशासन सा.प्र. रा.प.अनं.प्रथम २ १ १ 

४ लेखापाल प्रशासन लेखा रा.प.अनं.प्रथम १ १ - 

५ कबप्यटुर अपरेटर र्वर्वि   १ ० १ 

६ ह.स.र्ा. इम्न्त्जर्नररङ्ग मे./ज.मे.  १ १ - 

७ का. स. प्रशासन सा.प्र. शे्रणी र्वर्हन २ २ - 

जबमा ११ ८ ३ 
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17.7 आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को र्वर्नयोम्जत िजेट तथा र्वत्तीय प्रगर्त 

                                                                  (रु. हजारमा) 

िजेट शीर्िक र्वर्नयोम्जत िजेट खर्ि खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु १4,613।- 12,791.36।- 87.53 

पूूँजीगत ३5०।- 345.41।- 98.68 

जबमा 14,963।- 13,136.77।- 87.80 

17.8  आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण (रु.हजारमा) 

क्र. 
सं. 

 

कायिक्रम/र्क्रयाकलाप 

वार्र्िक लक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त कैर्र्यत 

परर
मा

ण 

िजे
ट 

परर
मा

ण 

परर
मा

ण%
 

खर्
ि 

खर्
ि%  

र्ाल ुतर्ि  
१ ररट प्रर्तरक्षा र्लम्खत जवार्को 

स्ताररयता तथा काननुी राय 
र्वर्यमा प्राथर्मकता र्वर्य गोिी  

2 160 1 50 56.6४ 35.40  

२ र्हरासत तथा कारागार व्यवस्थापन 
सबिन्त्िी अन्त्तरर्क्रया कायिक्रम । 

१ १0० १ १०० 74.80 74.80  

३ अन्त्तर प्रदेश स्ताररय अध्ययन, 
अनगुमन तथा अनभुव आदान 
प्रदान 

३ ३०० 2 66.66 142.76 47.58  

४ पसु्ताकालय स्थापना (आवश्यक 
पसु्तक खररद, पसु्ताकालय 
व्यवस्थापन खर्ि लगायत अन्त्य 
आवश्यक र्क्रयाकलप) 

१ २०० १ 10० 133.04 66.52  

पुूँम्जगत तर्ि  
१ मेम्शनरी औजार खररद 1 200 1 10० 199.76 99.88  

२ र्र्निर्र तथा र्र्क्र्सि 1 150 1 10० 145.65 97.10  

१7.9 समस्या तथा र्नुौतीहरु 

 प्रदेश सरकार अन्त्तगितका र्नकायहरुले कानूनी पक्ष संग जोर्डएको महत्वपूणि 
र्वर्यहरुमा र्नणिय र्लन ुअगार्ड सरोकारवाला र्नकायहरु संग प्रभावकारी समन्त्वय, राय, 
सल्लाह र्लन ेनगररएकोले प्रदेश सरकार र्वरुद्धका मदु्दाहरुको र्ाप ददनप्रर्तददन िढ्दै 
गएको । 
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  प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न र्नकायहरुले र्लम्खत जवार् तयारी ररट प्रर्तरक्षाको 
र्सलर्सलमा यस कायािलय संग प्रभावकारी समन्त्वय नगदाि प्रर्तरक्षामा कदठनाई हनु े
गरेको । 

 प्रदेश सरकार अन्त्तगतिका र्नकायमा कायिरत जनशम्क्तलाई र्लम्खत जवार् तयारी 
कानूनी राय माग गदाि अवलबिन गररन ुपने प्रर्क्रया लगायतका र्वर्यमा दक्षता 
अर्भवदृि गनुिपने । 

१7.10 समस्या समािानका लार्ग र्ल्न ुपने कदमहरु 

 प्रदेश सरकार र्वरुद्द परेका मदु्दाहरु उपर प्रभावकारी रुपमा प्रर्तरक्षा गनिका लार्ग 
आवश्यक कायियोजना िनाउने । 

 प्रदेश मातहतमा रहेका कायािलयहरुलाई ररट प्रर्तरक्षा, र्लम्खत जवार् लेखन कायािलाई 
िस्तरु्नष्ठ िनाउन आवश्यक तार्लम, अन्त्तरर्क्रया, गोर्ि जस्ता कायिक्रमहरुलाई 
र्नरन्त्तरता ददने । 

 मखु्य न्त्यायार्िवक्ताहरुको सबमेलन गरी यसको काम, कतिव्य, भरू्मका, एवं कायिक्षेरका 
सबिन्त्िमा कायािददशा लाई थप प्रभावकारी िनाउने । 

 र्वर्भन्न सरे्तना मूलक कायिक्रम मार्ि त मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको पर्हर्ानलाई अर्भवरृ्द्ध 
गने । 

१7.11 अगामी कायिददशा 

 िढ्दो मदु्दाहरुको र्ाप सूँगै आइपरेका समस्याहरुलाई समािानाथि काठमाण्डौंमा शाखा 
कायािलय स्थापना गरी समयमै प्रर्तरक्षा गने संयन्त्रको र्वकास गनुिपने । 

१7.12 र्नष्कर्ि  

िदर्लदो समय पररम्स्थर्त अनसुार प्रदेश सरकार र्िरुिमा दताि हनुे ररटको संख्यमा भएको 
ििोत्तरी र कायािलयको कमिर्ारीहरुको दरिन्त्दी संख्याको कमीको कारण िहस पैरवी 
प्रर्तरक्षालाई अझ मजितु िनाउूँदै लैजानको लार्ग यस कायािलयको कायििोझ र्िश्लरे्ण 
सर्हतको संगठन तथा व्यवस्थापन सिेक्षण प्रर्तवेदन तयार गरर महान्त्यायार्िवक्ताको 
कायािलयमा पेश गररएको छ ।  

कायािलय संर्ालनको दौरानमा आइपरेका र्वर्वि समस्याहरुलाई अगामी ददनहरुमा 
महान्त्यायार्िवक्ताको कायािलयका र्नदेशनहरु, प्रदेश सरकारका र्नणियहरु, मौजदुा ऐन 
कानूनहरुमा हनुे संशोिनहरु र प्रभावकारी कमिर्ारी व्यवस्थापन समेतिाट समािान गदै जाने 
अवस्था देम्खन्त्छ । 
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पररच्छेद-1८ 
प्रदेश योजना आयोग  

१८.१ पषृ्ठभरू्म 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्रपररर्द) को र्मर्त 2074 रै्र 6 गतेको र्नणिय अनसुार प्रदेश नं. 5 
प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायि सञ्चालन) आदेश, 2074 स्वीकृत भई सोही र्मर्तको 
र्नणियाअनसुार प्रदेश योजना आयोगको गठन गररएको हो । 

प्रदेश योजना आयोग र्वकासमा आिाररत संस्था हो । प्रदेशको दरुगामी सोर् सर्हत 
र्वकासको अविारणा तयार गने, योजनाको लक्ष्य तथा उदे्दश्य र्निािरण गने, दीघिकालीन र 
अल्पकार्लन नीर्त, रणनीर्त तथा योजना तजुिमा गने र प्रदेश सरकारका महत्वपूणि नीर्त तथा 
कायिक्रम र आयोजनाहरुको अनगुमन तथा मलु्याङ्कनको माध्यमिाट सूर्नाहरुको अध्ययन 
एवम ्र्वश्लरे्ण गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनसुार सल्लाह, सझुाव र सहयोग प्रदान 
गने संस्थाको रुपमा प्रदेश योजना आयोग गठन भएको हो । 

18.2 कायिक्षरे   

आयोगको काम कतिव्य र अर्िकार सबिन्त्िी व्यवस्था 
दीघिकालीन सोर्, तथयपरक नीर्त तथा योजना तजुिमा 

(क)  प्रदेशको समग्र समरृ्द्धका लार्ग दूरगामी सोंर् सर्हतको दीघिकार्लन लक्ष्य, मागिम्र्र, 
नीर्त तथा योजना तजुिमा गने 

(ख)  आर्थिक, सामाम्जक, भौर्तक पूवाििार, पयािवरणीय र सशुासनका क्षेरमा रणनीर्तक 
प्रकृर्तका आवर्िक नीर्त तथा योजना तयार गने 

(ग) लाभ लागत लगायतका र्वर्वि र्वश्लरे्णको आिारमा आयोजना िैंक (प्रोजेक्ट िैंक) 
र्नमािण गने, गराउने 

(घ)  रार्िय स्रोतको अनमुान, प्रक्षेपण र र्वतरण, आयोजनाको आर्थिक, सामाम्जक र्वत्तीय, 
प्रार्वर्िक र वातावरणीय र्वश्लरे्णको लार्ग प्रादेम्शक मापदण्ड तयार गनि लगाउने 

(ङ)  अध्ययन, अनसुन्त्िान तथा तथयपरक नीर्त र्नमािण प्रर्क्रयालाई अवलबिन गरी र्वर्भन्न 
क्षेरगत नीर्तहरुको र्नमािण तथा र्तनको कायािन्त्वयनको समन्त्वय र सहजीकरण गने  

(र्)  अथितन्त्रका समर्िगत क्षेरहरुमा अध्ययन गरी त्यस िमोम्जमको नीर्त तथा 
योजनाहरुको तजुिमा गने, गराउने 

(छ) प्रदेशको म्स्थती पर, श्वतेपर तयार गने, 
(ज) वार्र्िक तथा आवर्िक प्रर्तवेदन तयार गने । 
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१8.3 संगठन संरर्ना तथा जनशम्क्त र्ववरण 

प्रदेश योजना आयोगको सम्र्वालयको संगठन संरर्ना र कमिर्ारीको दरिन्त्दी देहाय अनसुार रहेको 
छ  

                                  संगठन संरर्नाः 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

 

 

        

 

  तार्लका नं.-१ दरिन्त्दी र पदपूतीको अवस्थाः 

क्र. 
स. 

पद सेवा समूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरिन्त्दी 
पदपूर्ति 
संख्या 

ररक्त 

१ प्रशासकीय प्रमखु प्रशासन सा.प्र. 
अर्िकृत 
नवौ/दशौं 

१ 0 1 

२ 
सहायक प्रशासकीय 

प्रमखु 
प्रशासन सा.प्र. 

अर्िकृत 
सातौं/आठौं 

1 1 0 

३ 
सहायक 
पाूँर्ौ/अ.छैठौं(प्र/सा.
प्र) 

प्रशासन 
सामान्त्य  

प्रशासन 
पाूँर्ौ/अ.छैठौं 2 2 0 

४ लेखापाल प्रशासन लेखा पाूँर्ौ/अ.छैठौं १ 1 0 
५ कबप्यूटर(र्वर्वि)   पाूँर्ौ/अ.छैठौं १ १ ० 
६ ह.स.र्ा.   शे्रणीर्वहीन ३ ३ 0 
7 का.स.   शे्रणीर्वहीन २ २ ० 
 जबमा    11 10 1 

 

प्रशासकीय प्रमखु 
अर्िकृत नवौ/दशौं(प्र./सा.प्र.)-1 

सहायक प्रशासकीय प्रमखु 
अर्िकृत सातौं/आठौं (प्र./सा.प्र.)-1 

 

प्रशासन तथा िैठक शाखा 
सहायक पाूँर्ौ/अ.छैठौं(प्र/सा.प्र) 

हलकुा सवारी र्ालक-3 
कायािलय सहयोगी-2 

 

आर्थिक प्रशासन शाखा 
लेखापाल 
पाूँर्ौं/अ.छैठौं(प्र/लेखा)-१ 

र्वकास ब्यवस्थापन तथा समन्त्वय 
शाखा 

सहायकपाूँर्ौं/अ.छैठौं(प्र/सा.प्र)-१ 

 



226 
 
 

18.4 तयार भएका नीर्त, ऐन,र्नयमावली, गठन आदेश, र्नदेम्शका/कायिर्वर्ि र मापदण्डको सूम्र् 

क्र.सं. नाम 

1 प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायि संर्ालन) आदेश, 2074 

2 प्रदेश अनगुमन तथा मूल्याङकन ददग्दशिन -2075 

3 शोििरृ्त सबिन्त्िी कायिर्वर्ि, 2078 

4 प्रदेश गौरवका आयोजना र्निािरण सबिन्त्िी मापदण्ड, 2076  

 

18.5 आ.ि २०७8/०७9 को वार्र्िक िजेट तथा नीर्त तथा कायिक्रममा उल्लेम्खत िुूँदाहरुको प्रगर्त 

 

िजेट िक्तव्यको 
िुूँदा नं. 

नीर्त तथा 
कायिक्रमको िुूँदा 

नं. 
कायिक्रम लक्ष्य प्रर्प्तको र्िद्यमान अवस्था 

 - पररयोजना िैंक 
र्नमािण 

पररयोजना िैंक अन्त्तरगत 14 वटा 
आयोजनाको अििारणापर तयार भएको  

  प्रदेश योजना आयोग 
लाई र्थङ्क ट्याङ्कको 
रुपमा र्वकास गने 

पररयोजना िैंक स्थापना शरुु गरेको, 
स्थानीय तहको योजना र्नमािण सबिन्त्िी 
क्षमता र्वकासमा सहयोग गरेको 5(पाूँर्) 
र्वर्भन्न र्वर्यममा सबभाब्यता अध्ययन 
तथा 1(एक) र्वर्यको प्रभाव मलु्याङ्कन 
सबपन्न गररएको।आयोगका पदार्िकारीिाट 
प्रदेश सरकारको सल्लाहकारको रुपमा 
भरु्मका र्नवािह भएको । 

18.6 आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को असार मसान्त्तसबम श्रोतगत आय र व्ययको  र्ववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 (स्रोत प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय) 

क्र.सं. श्रोत प्राप्त रकम  खर्ि रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान     

२ नेपाल सरकार सशति अनदुान     

३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान     

४ नेपाल सरकार र्वर्शे अनदुान     

५ प्रदेश सरकार (राजश्व िाूँडर्ाूँड समेत) 
4 करोड 4 लाख 
97 हजार  

2 करोड 7 लाख 
21 हजार 
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18.7 िेरुज ुर्छयौटको र्ववरण 

क्र.सं. 
िेरुजकुो 
प्रकृर्त 

िेरुज ुरकम 
आ.व. २०७८/०७९ मा र्र्छ्यौट 

भएको रकम 

र्छयौट 
प्रर्तशत 

र्छयौट हनु 
िाूँकी भएको 

रकम 

  रु २९५४९६/- 0 0 रु २९५४९६/- 

18.8 आर्थिक वर्ि २०७8/७9 मा र्वर्नयोम्जत िजेट तथा असार मसान्त्तसबमको र्वत्तीय प्रगर्त 

                                                                           (रु हजारमा) 
 

 

 

 

 

1८.9 आ.व.२०७८/०७९ को स्वीकृत वार्र्िक कायिक्रमको प्रगर्त र्ववरण  

 पुूँम्जगत तर्ि                                                                              (रु हजारमा)                                

क्र.
सं. 

कायिक्रम, 
र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त कैर्र्यत 

पररमाण िजेट पररमाण 
पररमाण

% 
िजेट खर्ि 

िजेट 
खर्ि% 

 

१ शोि अनसुन्त्िान 
वमृ्त्त 

10 1000 10 100 10000 100% 
 

2 

लमु्बिनी प्रदेशको 
दशवरे् रणनीर्तक 
गरुुयोजना र्नमािण 

1 2000  100 1982 99% 

 

3 

लमु्बिनी प्रदेशको 
प्रथम आवर्िक 
योजनाको 
मध्यावर्ि सर्मक्षा 

1 1000  100 989 98% 

 

4 

कृर्र्,पयिटन र 
जलस्रोतको 
एर्ककृत र्वकास 
सबिन्त्िी अध्ययन 

1 750  100 699 
93.2

% 

 

5 

अन्त्तरार्िय 
ब्यापार प्रवदिनका 
लार्ग प्रदेश 
र्भरकाका  र्समा 
नाकामा 
व्यवसार्यक भवन 

1 1000 1 100 949 
94.9

% 

 

िजेट 

शीर्िक 
र्वर्नयोम्जत िजेट 

२०७9 असार मसान्त्त सबमको 
खर्ि 

प्रर्तशत 

र्ाल ु 2 करोड 33 लाख 97 हजार 1 करोड 31 लाख 2 हजार  49.63 

पुूँम्जगत 1 करोड 41 लाख 76लाख 19 हजार 54.05 

जबमा 4 करोड ४ लाख 97 हजार 2 करोड 07 लाख 21  हजार  51.16 
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र्नमािणको 
सबभाव्यता र 
र्वत्तीय र्िश्लरे्ण 
अध्ययन 

6 

र्तनाउ नदी 
संरक्षण र म्स्टमर 
संर्ालन सबिन्त्िी 
सबभाब्यता 
अध्ययन 

1 750 1 100 705 94% 

 

 

र्ाल ुतर्ि ः 
 

 

 

 

 

 

18.10 आ.व.२०७8/७9 सबपादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

 प्रदेश स्तररय र्वकास समस्या समािान सर्मर्त (PDAC) को िैठक िाट रार्िय  स्तररय र्वकास 
समस्या  समािान सर्मर्त (NDAC) मा 7 िुूँदे सझुावहरु पेश गररएको। 

 योजना िलेुर्टन हाल (32 पेजको) प्रकाशन । जसमा र्वर्यगत र्वज्ञहरु तथा स्थानीय र्नकायिाट 
प्राप्त 26 वटा लेखहरु प्रकाशन गररएको। 

 प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय/केम्न्त्द्रय र्नकायहरुको वार्र्िक र्वकास कायिक्रम कायािन्त्वयन 
पमु्स्तका र्नमािण गरी प्रकाशन गररएको 

 आ.व. 2077/78 को प्रदेश योजना आयोगको वार्र्िक प्रर्तवेदन माननीय मखु्यमन्त्रीज्यू समक्ष 
पेश गररएको 

 सरोकारवाला र्नकायसूँग र्वर्भन्न र्वर्यमा 26 वटा िैठक सबपन्न। 

 प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कायि संर्ालन) आदेश पररमाजिन गरी मखु्यमन्त्री तथा 
मम्न्त्रपररर्दको कायािलयमा पेश गररएको।  

 र्मर्त 2078 माघ 18 र 19  गते रार्िय योजना आयोग र लमु्बिनी प्रदेश योजना आयोगको 
आयोजनामा सातै प्रदेशका योजना आयोगका पदार्िकारी र सदस्य सम्र्व सम्बमर्लत िहृत 
सबमेलनमा सहभागी भई लमु्बिनी प्रदेशको योजना र्नमािण सबिन्त्िी प्रगर्त प्रर्तवेदन प्रस्ततु 
गरीएको । यसै कायिक्रममा रार्िय योजना आयोगिाट प्रदेश सरकारलाई MTEF, Project Bank र 
र्वत्तीय हस्तान्त्तरण सबिन्त्िी र्वद्यतुीय प्रणाली हस्तान्त्तरण गररएको। 

क्र. 
सं. 

कायिक्रम, 
र्क्रयाकलाप 

वार्र्िकलक्ष्य भौर्तक प्रगर्त र्वत्तीय प्रगर्त कैर्र्यत 
पररमाण िजेट पररमाण पररमाण% िजेट खर्ि िजेट खर्ि%  

१ अन्त्तर प्रदेश 
समन्त्वयात्मक 
कायिक्रम 

१ 600 १ १०० 520 86% 

 

२ र्ौमार्सक तथा 
वार्र्िक सर्मक्षा 

३ 600 ३ १०० 264 44% 
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 र्मर्त 2079 जेठ गते प्रदेश सरकार मातहतका सिै मन्त्रालय/ केम्न्त्द्रय र्नकायहरुलाई 
आ.व.2079/80 का लार्ग 27 िुूँदे िजेट तथा योजना र्नमािण मागिदशिन पठाइएको। 

 अथि मन्त्रालय र रार्िय योजना आयोग संगको सहकायिमा MTEF र िजेट र्नमािण सबिन्त्िी 6 वटा 
अन्त्तरर्क्रया/गोष्ठी आयोजना गररएको 

 प्रदेश योजना आयोगको र्नयर्मत िैठकिाट गत आ.व.हरुमा अविारणापर र्नमािण गररएका 14 
वटा र र्ाल ुआ.व. मा र्वर्भन्न 32 वटा आयोजनाहरुलाई पररयोजना िैकमा समावेश गने गरी 
मखु्यमन्त्री तथा मंम्न्त्रपररर्द्को कायािलयमार्ि त लगानी िोडिको कायािलयमा पठाइएको।  

 र्ाल ु आ.व.०७8/७9 मा थप 58 भन्त्दा ििी वटा आयोजनाहरुलाई स्रोत सरु्नम्श्नतता प्रदान 
गररएको 

18.11 नीर्त तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा देम्खएका समस्या तथा कदठनाईहरु 

 प्रदेश सरकार अन्त्तरगतका मन्त्रालयहरुका िीर्मा कायिक्रम छनौट सबिन्त्िी समन्त्वयको अभाव 

देम्खएको जसका कारण मन्त्रालयहरु र्िर्मा कायिक्रमहरुको दोहोरोपना देम्खएको । 

 र्वर्भन्न आयोजनाहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी र्तनैवटा सरकारहरुिाट िजेट लगानी हनु े
गरेकाले एउटै आयोजनामा लगानीको दोहोरोपना देम्खएको । 

  प्रदेश सरकारको लगानी रहेका आयोजना तथा कायिक्रमहरुको अनगुमन तथा प्रभाव मूल्याङ्कन 
कायिका लार्ग आवश्यक पने प्रार्वर्िक तथा प्रशासर्नक जनशम्क्तको अभाव रहेको । 

 "िहवुर्ीय आयोजना म्स्वकृती तथा ठेक्का िन्त्दोवस्त सबिन्त्िी मापदण्ड, 2076" र प्रदेश गौरवका 
आयोजना र्निािरण सबिन्त्िी मापदण्डर्नमािण भैसकेको सन्त्दभिमा सबिम्न्त्ित मन्त्रालयहरुिाट 
उल्लेम्खत मापदण्डहरुको आवश्यक अध्ययन र्िना नै आयोजना तथा कायिक्रम स्वीकृत गरी 
कायािन्त्वयन गने गररएको । 

 पररयोजनाको प्रकृर्त अनरुुप DPR र्नमािणमा एकरुपता कायम गनुिपनेमा त्यस्तो नगररएकोले DPR 

को संरर्नामा आवश्यक सिुार गनुिपने देम्खएको । 

 संघीयता कायािन्त्वयनको क्रममा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारिीर् औपर्ाररक सबिन्त्ि स्थापना 
गने संरर्ना/ईकाईको अभाव । जस्तै रार्िय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगिीर् 
औपर्ाररक सबिन्त्ि स्थापना गने कानूनी संरर्नाको अभाव । 

18.12 मार्थ उल्लेम्खत समस्या समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरु  

 प्रदेश सरकार अन्त्तरगतका मन्त्रालयहरुका िीर्मा  योजना छनौट सबिन्त्िी समन्त्वय स्थार्पत गने। 

 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरर र्तनैवटा सरकारहरुिाट र्वर् योजना छनौट सबिन्त्िी नीर्तगत 

व्यवस्था गरर कायािन्त्वयन गने  । 

 कमिर्ारी व्यवस्थापन कायिलाई ब्यवम्स्थत र वैज्ञार्नक िनाउने । 

 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरर र्तनैवटा सरकारहरुिाट र्वर् योजना छनौट सबिन्त्िी नीर्तगत 

व्यवस्था गरर कायािन्त्वयन गने  । 

 कमिर्ारी व्यवस्थापन कायिलाई ब्यवम्स्थत र वैज्ञार्नक िनाउने । 
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18.13 र्नष्कर्ि  

प्रदेश सरकारको र्वकास र्नमािण सबिन्त्िी नीर्त, कानून र्नमािणमा सल्लाहकारी भरू्मका र्नवािह गने र 
उक्त र्वकास र्नमािणको प्रत्यक्ष अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सल्लाह 
सझुाव प्रदान गने कायािदेश सर्हत प्रदेश योजना आयोगको स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेम्ख नै 
यसै र्वर्यलाई हृदयङ्गम गदै आयोग आफ्नो कायिमा दत्तम्र्त्त भएर कायिरत रहेको छ । उल्लेम्खत 
र्वर्यहरुमा कायि गनिका लार्ग लमु्बिनी प्रदेश सरकारका तर्ि िाट प्राप्त सहयोगका कारण पर्न 
आयोगको कायिक्षरेका र्वर्यमा यथेि अवसरहरु र्नमािण भएका छन ्। 

18.1४  अनगुमनका तस्वीरहरुः 
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पररच्छेद-१९ 
र्नष्कर्ि  

19.1 र्नष्कर्ि 
लमु्बिनी प्रदेश आर्ैं मा र्वकासका प्रर्रु सबभावना रहेको प्रदेश हो । यहाूँ उद्योग, पयिटन, कृर्र्, वन 

लगायतका के्षरमा र्वकास गरी प्रशस्त मारामा आबदानीको स्रोत वृर्द्ध गनि सर्कन्त्छ । लमु्बिनी 
प्रदेशमा रहेका र्वर्यगत मन्त्रालयहरुले र्वकासका सिै के्षरलाई समेटेर अगार्ड िर्िरहेको अवस्था छ 
। प्रदेश सरकार स्थापनाको कररि ५ वर्ि पगु्नै लाग्दा र्वकास र्नमािण र सेवा प्रवाह थप पररस्कृत हुूँदै 
गएको छ । 

प्रदेश सरकार सञ्चालनको लार्ग आवश्यक कानून र्नमािणको कायि तीव्र गर्तमा अगार्ड िर्िरहेको छ । 
जनशम्क्त व्यवस्थापन र र्वकासको लार्ग संस्थागत संरर्ना तय भएका छन ्। तथार्प यस प्रदेशमा 
र्वर्वि प्रकारका समस्याहरु पर्न रहेका छन ्। र्वशेर्गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायिके्षर स्पि 
हनु नसक्निुाट तीन तहको काम कारवाहीमा दोहोरोपन देम्खएको छ ।  

काननुी प्रर्क्रया पूरा गरी नेपालमा नै पर्हलो पटक कर्पलवस्तकुो जगददशपरु ताललाई र्रा संरम्क्षत 
के्षर घोर्णा गररएको छ । प्रदेशको राजिानी राप्ती उपत्यकाको लालमर्टयामा प्रदेश सभा भवन र्नमािण 
भएको छ । मखु्यमन्त्री शैम्क्षक सिुार कायिक्रम घोर्णा भई प्रदेशका 109 वटै स्थानीय तहमा लागू 
भई कायािन्त्वयनमा आएको छ । प्रदेश सरकारले वार्र्िक नीर्त तथा कायिक्रम र िजेट मार्ि त र्ार 
वटा प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा राप्ती उपत्यकामा राजिानी र्नमािण, लमु्बिनी प्रादेम्शक 
अस्पताल, लमु्बिनी प्रादेम्शक र्वश्वर्वद्यालय र रामपरु पाल्पा देम्ख पार्तहाल्ना रोल्पा सडक आयोजना 
घोर्णा गररएको छ । लमु्बिनी प्रादेम्शक र्वश्वर्वद्यालयका स्थापनाका लार्ग ऐन, र्नयम, काननुको 
तजुिमा गरी उपकुलपतीको र्नयकु्ती गररसर्कएको छ । मटुु, मगृौला र क्यान्त्सर रोगको उपर्ाराथि 
र्वपन्न नागररक उपर्ारमा थप सहयोग रू 2 लाख सबम प्रर्त व्यम्क्त उपर्ार सहायता उपलब्ि गराउन े
कायिक्रम अन्त्तरगत कायिर्वर्ि तजुिमा गरी 276 जनाले सहायता प्राप्त गनुिभएको अवस्था छ । 

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन आर्थिक वर्ि 2077।78 मा पाूँर्ौ स्थानमा रही प्रदेश 
आर्थिक वर्ि 2078।79 मा दोस्रो स्थानमा स्तरउन्नती भएको अवस्थामा छ । र्वपद् व्यवस्थापन 
तर्ि  753 घर पररवारलाई थप राहत प्रदान गरी 153 क्षर्तग्रस्त घरको पनुर्निमािण सहायता उपलब्ि 
गराइएको छ । प्रदेश राजिानी राप्ती उपत्यका भालवुाङ देम्ख लमहीसबम पूवि पम्िम राजमागि खण्डमा 
सडक सरुक्षा तथा अपराि र्नयन्त्रणका लार्ग CCTV जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पयिटन 
प्रवद्धिनका लार्ग प्रदेश पयिटन पररर्द्को स्थापना गररएको छ । प्रदेश राजिानी भालवुाङमा सहकारी 
दताि अर्िकारी कायािलयको स्थापना गरी कायािलय सञ्चालनमा आएको छ । मध्यकार्लन खर्ि संरर्ना 
प्रणाली, समपूरक तथा र्वशरे् अनदुान व्यवस्थापन सूर्ना प्रणाली र प्रदेश पररयोजना िैँक व्यवस्थापन 
सूर्ना प्रणाली सञ्चालनका लार्ग स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा रहेको अवस्था छ ।  

प्रदेशका तराईका 6 वटा म्जल्लामा 8 वटा र्सकलसेल कनिर स्थापना गररएको छ । क्याथ ल्याि र 
एम आर आई मेर्सन लमु्बिनी प्रादेम्शक अस्पतालमा जडान भई सरु्ारु भएको छ । नारायणी पारी 
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ससु्ता के्षरका नागररकको सहज आवतजावतका लार्ग रे्री खररद तथा सञ्चालन कायिलाई अगार्ड 
ििाइएको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय थप दईु म्जल्लामा र्वस्तार गररएको छ। यस 
अवर्िमा 222 र्क.र्म. सडक कालोपरे, 265 र्कर्म ग्राभेल र 121 र्क.र्म. नयाूँ ट्रयाक खोर्लएको 
छ । प्रदेश स्थापना पिात हालसबम 72 वटा सडक पलु र्नमािण  भएकोमा 40 वटा यसै वर्ि 
सबपन्न भएका छन ्भने 23 वटा झोलङुगे पलुमध्ये 11 वटा यस वर्ि सबपन्न भएको छ । र्सूँर्ाई 
तर्ि  थप 2658 हेक्टर कृर्र् योग्य जर्मनमा र्सूँर्ाई सरु्विा र्वस्तार भएको छ भने 370 हेक्टर 
जर्मन तटिन्त्ि मार्ि त जर्मन उकास गररएको अवस्था छ ।  

प्रदेशको आन्त्तररक आबदानीको स्रोत अत्यन्त्त कम हनुाले संघिाट प्राप्त अनदुान तथा राजश्व 
िाूँडर्ाूँडिाट प्राप्त रकममा र्नभिर रहन ुपरेको अवस्था छ ।सीर्मत आयवाट प्रदेश संर्ालनमा कदठनाई 
उत्पन्न हनुे देम्खन्त्छ । साथै र्ाल ुखर्िमा भएको र्नरन्त्तर वृर्द्धिाट समेत थप र्नुौतीपूणि अवस्था आउन े
देम्खन्त्छ । 

समग्रमा संघ र स्थानीय तहिीर् समन्त्वयात्मक भरू्मकामा रहेको प्रदेश तहिाट गररने काम 
कारवाहीलाई थप प्रभावकारी िनाउनको लार्ग प्रदेशको कायिके्षर स्पि गरी आफ्नै आयस्रोत ििाउने र 
स्रोतको न्त्यार्यक पररर्ालन गनेतर्ि  सोच्नपुने आवश्यकता देम्खन्त्छ । 
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