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कार्यकारी साराांश 

वि सां २०७४ फागनुमा पविलो प्रदेश सरकारको ननमायण िुुँदा प्रदेश सरकारले विनिन्न व्र्िस्थापकीर् 
समस्र्ािरुको सामना गनुय परेको नथर्ो। मन्त्रालर्िरु गठन िएका नथए तर मन्त्रालर्को लानग 
आिश्र्क काननु तथा ििन लगार्तका िौनतक पूिायधारिरु उपलब्ध नथएनन।् आिश्र्कता अनसुारका  
कमयचारीिरु समार्ोजन िैनसकेको अिस्था र स्रोत साधनको अिाि नथर्ो। र्स्तो प्रनतकुलताको अिस्था 
देखि िाल सम्म आइपगु्दा िौनतक आिश्र्कताको िाुँचो केिी िद सम्म समाधान िएको छ। तथापी 
सबै मन्त्रालर् तथा ननकार्िरु छररएर रिेको अिस्था छ।स्िीकृत दरबखन्त्दमा कमयचारीिरुको पद पूती 
िई नसकेको अिस्था छ । र्द्यपी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लानग आिश्र्क पने अनधकाांश ऐन 
कानूनिरु ननमायण िएका छन।् कार्य पद्धनत स्थावपत िैसकेको छ। प्रदेशको विकास व्र्िस्थापन 
अभ्र्ासको पाुँच िरे्ष अनिुि प्राप्त िएको छ । प्रदेशबाट प्रिाि िनुे सेिा प्रिािमा पनन समर्ानकुुल 
पररमाजयन एिां सधुार िनुे क्रम जारी छ। 

प्रदेश सिाको ननिायचन सम्पन्न िई ननमायण िएको ितयमान मन्त्रीपररर्षदले विगतको सरकारका विकास 
व्र्िस्थापन र सेिा प्रिाि सम्बन्त्धी खस्थनत पर तर्ार गने र त्र्सैका आधारमा राम्रा अभ्र्ासलाई 
ननरन्त्तरता ददनकुा साथै सधुार गनुय पने क्षेरमा सधुार गदै जाने प्रनतिद्धताको फलस्िरुप र्ो प्रनतिेदन 
तर्ार िएको छ ।  

र्स प्रनतिेदनमा र्स अखि प्रदेशमा कार्म रिेका १३ िटा मन्त्रालर् तथा ननकार्िरुबाट सम्पादन 
िएका विकास कार्यक्रम र सेिा प्रिािको खस्थनत प्रस्ततु गररएको छ । २१ ददनको छोटो समर् निर 
वििरण सांकलन गरी प्रनतिेदन तर्ार गनुय पदाय पर्ायप्त रुपमा तथ्र्ाङ्किरुको विश्लरे्षण गनय नसवकएको 
र्थातयतालाई आत्मसाथ गनै पछय । 

र्स प्रनतिेदनलाइ तीन पररच्छेदमा बाुँनिएको छ । पररच्छेद एकमा अध्र्र्नको पषृ्ठिनूम, पररच्छेद 
दईुमा विर्षर्गत मन्त्रालर् तथा ननकार्िरुको अिस्था र पररच्छेद तीनमा सांिीर्ताको पविलो 
कार्यकालको उपलखब्धिरुलाई समविगत सूचकको रुपमा प्रस्ततु गररएको छ । 

प्रदेश सरकारको प्राथनमकताका क्षेरमा बजेट विननर्ोजन गरी विनिन्न विकासका आर्ोजना तथा 
कार्यक्रमिरु सञ्चालन िएका छन।् र्सैगरी प्रदेश रुपान्त्तरणकारी िौनतक पूिायधारका आर्ोजनािरु, 
सामाखजक विकासका कार्यक्रमिरु र शासकीर् सधुारका विनिन्न अभ्र्ासिरु र्स अिनधमा  िएका 
छन।्  



विनिन्न मन्त्रालर्/ननकार्बाट र्स अिनधमा सम्पादन िएका कार्यिरुबाट सधुारका सांकेतिरु देिा परेका 
छन।् तर बजेट िचयमा अपेक्षाकृत सधुार िनु नसक्दा लखक्षत विकासको प्रनतफल प्रानप्तमा आशानतत 
सफलता प्राप्त िएको देखिुँदैन । तथापी र्ो समस्र्ा र्स प्रदेशको मार निई मलुकुकै समस्र्ाको 
रुपमा रिेको छ ।  

प्रदेशको आिनधक र्ोजना ननमायण गदायको आधार िर्षयलाई सन्त्दियको रुपमा नलदै प्राप्त तथ्र्ाङ्कलाई 
विश्लरे्षण गने िो िने ननरास िै िाल्न ुपने अिस्था छैन ।र्स प्रनतिेदनमा मन्त्रालर्िरुको कार्यक्षेरको 
सन्त्दियमा विगत पाुँच िर्षयको िावर्षयक कार्यक्रमिरुका प्रमिु उपलखब्धिरु जनशखिको अिस्था, िौनतक 
सम्पतीको अिस्था, बजेट कार्ायन्त्िर्नको खस्थती, बेरुजकुो अिस्था, कार्ायन्त्िर्नमा देिापरेका समस्र्ािरु, 
समस्र्ा समाधानका उपार्िरुमा केखन्त्ित रिी वििरण सांकलन एिम ्प्रस्ततु गररएको छ ।  

प्रदेश सरकारको प्रथम आिनधक र्ोजना (076/077-080/081) को आधार िर्षय (075/076) 
को आधारमा िालसम्म िएका उपलखब्धलाई मापन गररएको छ ।आधार िर्षयमा ४.5 प्रनतशत रिेको 
प्रदेशको आनथयक िवृद्धदर आ.ि. 078/079 मा ५.41 पगेुको छ । त्र्स्तै कुल गाियस्त उत्पादन 
(उत्पादन मलु्र्मा) ५ िबय ५ अबय ८४ करोिबाट बढेर ७ िबय ६३ अबय २६ करोि पगेुको छ 
।कोनिि-19 को प्रिािका कारण कुल गाियस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेरको र्ोगदान 19.06 बाट 
िटेर 17 प्रनतशत पगेुको छ तर सेिा क्षेरको कुल ग्रािस्त उत्पादनमा र्ोगदान िने आधार िर्षयको 
44.18 बाट बढेर 48.70 प्रनतशत पगेुको छ । कृवर्ष क्षेरको कुल गाियस्थ उत्पादनमा र्ोगदान 
आधार िर्षयको 37.3 बाट िटेर 34.3 पगेुको छ । र्सरी कृवर्ष-औधोनगक उत्पादन नबचको 
अन्त्तरननियरता कमजोर िई सेिा क्षेरमा चाविुँ बवृद्ध देखिएको छ । प्रनत व्र्खि आर् आधार िर्षयमा 
934 िलर िएकोमा आ.ि. 078/079 मा 1267 िलर पगेुको छ िने बिआुर्ानमक गररिी 
(MPI) मा सधुार िई आधार िर्षयको तलुनामा 19.7 प्रनतशतबाट 15.90 पगेुको छ । साक्षरता दर 
आधार िर्षयको 79.10 बाट बढेर िाल 93 प्रनतशत पगेुको छ । त्र्सै गरर प्रनतिेदन अिनधमा 
अपेखक्षत आर्,ु िाल मतृ्र्दुर, सिक िनत्ि, विद्यतु पिुुँच, िानेपानीमा पिुुँच लगार्तका क्षेरमा सामान्त्र् 
सधुारका सांकेत देखिएका छन ्।शासकीर् क्षेरका तथ्र्ाांकिरुको विश्लरे्षण गने िो िने पनन अपेक्षा 
गररएअनरुुप उपलखब्ध निएता पनन अिस्था सधुारउन्त्मिु िएको देखिन्त्छ ।  

विगतमा प्रदेशले अपेक्षा गरे अनरुुप विकासका लक्ष्र्िरु िाुँनसल गनय नसक्नमुा विनिन्न कारणिरु रिेका 
छन ्। पविलो सरकारको पनछल्लो दईु िर्षय कोनिि-19 को प्रकोपबाट विकास कार्यक्रम र सेिा 
प्रिाि प्रिावित िनु पगेु । कोनिि-19 कै विचमा आ.ि.078/079 मा र्स प्रदेशको िचय प्रगनत 
अरु सबै प्रदेशको तलुनामा बढी अथायत ८६.२ प्रनतशत रिेको छ । प्रदेशको विननर्ोजन दक्षतामा 



बढोत्तरी िुुँदै गरेको सांकेतको रुपमा र्सलाई नलन सवकन्त्छ । प्रदेशको ददियकानलन मित्िका बििुवर्षयर् 
र्ोजनािरुमा बजेट विननर्ोजन िुुँदा आर्ोजनाबाट प्राप्त िनुे प्रनतफल पनन उच्च िनु पगेुको देखिन्त्छ ।  

विगत पाुँच िर्षयको उपलखब्धको अध्र्र्न गदाय र्थाथयमा सांिीर्ताको अभ्र्ासकै अध्र्र्न िनुिेुुँदा थप 
नबस्ततृ अध्र्र्नको गञु्जार्स अझै बाुँवक रिेको छ ।प्रस्ततु प्रनतिेदनले विगतका विकास प्रर्ास र प्रदेश 
सरकारले प्रिाि गरेको सेिाको िस्तखुस्थनतलाई झल्काउन सिर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । र्सले 
ितयमान सरकारलाई आगामी ददनमा विकास प्रर्ास र सेिा प्रिािलाई थप दक्षता र प्रिािकारी ढांगले 
अखि बढाउन आधार तर्ार गने कार्यमा सिर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ ।    
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पररच्छेद-एक 

प्रारम्भिक 

 

पररचय 
देशको पिुी िागिा अिम्स्थत प्रदेश नां १ को कूल क्षेरफल २५९०५ िगय वक. मि. रहेको छ। 
जनगणना २०७८ अनसुार यस प्रदेशको कुल जनसांख्या ४९,७२,०२१ रहेको छ । जातीय र िावषक 
विवििता रहेको यस प्रदेशिा विश्वकै सिोच्च सगरिाथा लगायत कञ्चनजङ्गा, िकाल,ु चोय,ु ल्होत्से आदद 
वहिालहरुको अिम्स्थमतले मिर राष्ट्र चीनसाँग प्राकृमतक सीिाको काि गरेको छ। यस प्रदेशको पूियतफय  
िारतको पम्िि बङ्गाल राज्य र दम्क्षणतफय  मबहार राज्य पदयछ । यस प्रदेशिा इलािको अन्त्तडुााँडा, 
कन्त्याि, िनकुटाको िेडेटार, सोलखुभुबकुो नाभचे बजार, सगरिाथा आिार म्शविर तथा सनुसरीको 
तालतलैया लगायतका पययटकीय स्थलहरु सिेत रहेका छन।् 

 

यस प्रदेश अन्त्तरगत तीन वहिाली म्जल्लाका २७ गाउपामलका तथा नगरपामलका, तराईका तीन 
म्जल्लाका ४४ गाउाँपामलका तथा नगरपामलका र आठ पहाडी म्जल्लाका ६६ गरी कुल १३७ 
गाउाँपामलका तथा नगरपामलकाहरु रहेका छन।् जसिध्ये एक िहानगरपामलका, दईु 
उपिहानगरपामलका, ४६ नगरपामलका र बााँकी ८८ गाउाँपामलकाहरु रहेका छन।् प्रदेश नां. १ िा 
प्रदेश सिाका लामग ५६ िटा मनििायचन क्षेरहरु रहेकोिा प्रत्यक्ष मनिायचन तफय  ५६ र सिानपुामतक 
मनिायचन तफय  ३७ गरी जभिा ९३ जना प्रदेश सिा सदस्यहरु रहने गरी प्रदेश सिा गठन हनुे व्यिस्था 
रहेको छ ।  

 

१. अध्ययनको पषृ्ठिमूि 

वि सां २०७२ सालिा जारी िएको नेपालको सांवििानले नेपालिा सांघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन 
तहका सरकारको व्यिस्था गरेको छ । प्रदेश सिाको पवहलो मनिायचन सभपन्न िई २०७४ साल 
फागनु ३ गतेका ददन पवहलो पटक प्रदेश नां १ को प्रदेश सरकार गठन िएको हो। नेपालको 
सांवििानले मनदेश गरेका विकास, आमथयक सिवृि तथा सािाम्जक रुपान्त्तरण सभबन्त्िी अमििारा 
कायायन्त्ियन गदै यस प्रदेशको आिमिक योजनाले मनददयष्ट गरेको स्िच्छ, सखुी र सिनु्नत प्रदेश को 
लक्ष्य,  ददगो विकासका लक्ष्य र रावष्ट्रय लक्ष्यहरुसाँग तादाभयता कायि हनुे गरी प्रदेश नां १ को प्रदेश 
सरकारले आफ्नो सोच प्रस्ततु गरेको छ। यस प्रदेशले पवहलो आिमिक योजना अिमििा औषत १०.२ 
प्रमतशतको आमथयक िवृि प्रामिको पररकल्पना गदै प्रदेशलाई सििृ र नागररकलाई  सखुी बनाउने 
प्रमतििता व्यक्त गरेको छ। 
 

िलुकुको सांिैिामनक तथा राजनीमतक व्यिस्था अनरुुप प्रदेश सिाको दोस्रो मनिायचन सभपन्न िए सांगै 
नयााँ प्रदेश सरकार गठन िएको अिस्थािा प्रदेशको िास्तविक म्चर सबैका बीचिा ल्याउदा पारदम्शयता 
कायि हनु ेर लोकताम्न्त्रक प्रणालीको सदुृढीकरणिा थप योगदान पगु्न ेविश्वासका साथ प्रदेश सरकार 
( िम्न्त्रपररषद्) को मिमत २०७९/०९/२५ गतेको मनणययनसुार प्रिखु सम्चिको सांयोजकत्ििा सबै प्रदेश 
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सम्चि सदस्य र आमथयक िामिला तथा योजना िन्त्रालयका सम्चि सदस्य-सम्चि रहन े गरी प्रदेश 
सरकारको हालको सेिा प्रिाह र विकास व्यिस्थापनको िस्तमु्स्थती अध्ययन गरी २१ ददन मिर  प्रदेश 
सरकार सिक्ष प्रमतिेदन पेश गनय देहाय बिोम्जिको काययदल गठन गररएको मथयो । सोही बिोम्जि 
काययदलले तयार गरेको यस प्रमतिेदनबाट निगदठत प्रदेश सरकारको काययसभपादनिा सहयोग पगु्ने 
अपेक्षा गररएको छ। 

 

काययदलका सदस्यहरुको नािािली वििरण 

मस. 
न. 

नाि थर पद िन्त्रालय म्जभिेिारी 

१ 
श्री वकशोर कुिार 
चौिरी 

मन. प्रिखु 
सम्चि 

िखु्यिन्त्री तथा िम्न्त्रपररषद्को 
कायायलय 

सांयोजक 

२ 
श्री कृष्ण प्रसाद 
सापकोटा 

सम्चि 

िखु्यिन्त्री तथा िम्न्त्रपररषद्को 
कायायलय/ िमूि व्यिस्था, 
सहकारी तथा गररबी मनिारण 

सदस्य 

३ श्री ईश्वरकुिार मगरी सम्चि 
िखु्यिन्त्री तथा िम्न्त्रपररषद्को 
कायायलय 

सदस्य 

४ श्री उिेश बस्नेत सम्चि 
आन्त्तररक िामिला तथा कानून 
िन्त्रालय 

सदस्य 

५ श्री िाििप्रसाद पोखरेल सम्चि 
उद्योग, श्रि तथा रोजगार 
िन्त्रालय 

सदस्य 

६ श्री िेघनाथ मतम्भसना सम्चि कृवष िन्त्रालय सदस्य 

७ श्री नविन मसांह सम्चि 
खानेपानी, मसांचाइ तथा उजाय 
िन्त्रालय 

सदस्य 

८ श्री सरेुश न्त्यौपाने सम्चि पययटन तथा सांस्कृमत िन्त्रालय सदस्य 

9 
श्री ज्ञानेन्त्र प्रसाद 
ढकाल 

सम्चि यातायात तथा सांचार िन्त्रालय सदस्य 

१0 श्री सांम्जि राई सम्चि 
िन, िातािरण तथा ि-ूसांरक्षण 
िन्त्रालय 

सदस्य 

१1 श्री अशोक कुिार साह सम्चि 
सडक पूिायिार तथा शहरी 
विकास िन्त्रालय 

सदस्य 

१2 श्री बासदेुि दाहाल सम्चि सािाम्जक विकास िन्त्रालय सदस्य 

१3 श्री अनजु िट्टचन सम्चि स्िास््य िन्त्रालय सदस्य 
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१4 श्री जय कुिार म्घमिरे सम्चि प्रदेश योजना आयोग सदस्य 

१5 श्री बाबरुाि खमतिडा सम्चि प्रदेश लोक सेिा आयोग सदस्य  

१6 श्री म्शि कुिार काकी सम्चि 
आमथयक िामिला तथा योजना 
िन्त्रालय 

सदस्य-सम्चि 

 

२. अध्ययनको उद्दशे्य 

यस अध्ययनको उदे्दश्य मनभन बिोम्जि रहेका छन ्

(क) प्रदेश सरकार स्थापना िएपमछ हालसभि प्रदेश िन्त्रालय तथा मनकायबाट सभपादन िएको 
सेिा प्रिाह र विकास व्यिस्थापनको अिस्था सभबन्त्िी म्स्थमतपर तयार गनुय 

(ख) प्रदेश सरकारबाट सभपाददत काययहरुको सभबन्त्ििा नागररकहरुलाई जानकारी  उपलधि गराई 
पषृ्ठपोषण प्राि गनुय 

(ग)  प्रदेश सरकारको कायय सभपादनलाई थप प्रिािकारी बनाउन िागयदशयन प्राि गनुय । 

 

३. अध्ययनको विमि 

यस अध्ययनको क्रििा प्रयोग िएका त्याङ्क, सूचना तथा वििरणहरु िलुतः दितीय स्रोत बाट मलइएको 
छ । प्रदेश सरकारका विषयगत िन्त्रालय तथा मनकायबाट प्राि प्रगमत वििरण साथै प्राथमिक स्रोतको 
रुपिा सभबम्न्त्ित िन्त्रालय तथा मनकायका म्जभिेिार पदामिकारीहरुसाँग सघन छलफल एिां अन्त्तवक्रय या 
सिेत गररएका छन।् 

 

४. अध्ययनको सीिा 
यो अध्ययन प्रमतिेदन तयार गनयको लामग प्रदेश सरकार (िम्न्त्रपररषद्) को मनणययअनसुार एक्काइस 
ददनको िार सिय मसिा प्राि िएको मथयो । साविकिा कायि रहेका १३ िटा िन्त्रालय र मत 
िातहतका मनकायहरुको काययसभपादनलाई आिार िानी यो प्रमतिेदन तयार गररएको छ ।  
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पररच्छेद- दईु 

विषयगत िन्त्रालय तथा मनकायहरुको कायय सभपादनको अिस्था 
  

1. प्रदेश सिा सम्चिालय  

नेपालको सांवििान, २०७२ जारर िए पिात पवहलोपटक प्रदेश नां. १ को प्रदेश सिा सदस्यको 
मनिायचन सभपन्न िई सांवििानको िारा १७६ बिोम्जि प्रदेश सिा गठन िएको हो । प्रदेश सिाको 
काि कारिहीलाई व्यिम्स्थत ढङ्ले सांचालन गनयको लामग मिमत २०७४ िाघ १७ गते सामबक म्जल्ला 
विकास समिमतको कायायलय, विराटनगरको ििनिा प्रदेश सिा सम्चिालय स्थापना िएको हो ।प्रदेश 
सिाको पवहलो काययकालिा मिमत २०७४ िाघ २२ गते प्रदेश सिाको पवहलो बैठक बमस कायय 
प्रारभि िएकोिा सो काययकालिा जभिा दशिटा अमििेशन सभपन्न िएको मथयो िने हाल दोस्रो 
काययकालको प्रथि अमििेशन चाल ुअिस्थािा रहेको छ । 

 

१.१ काययक्षरे 

प्रदेश सिाको प्रिखु कायय सरकार मनिायण गनुय, प्रचमलत सांवििान र सांघीय काननुको अमिनिा रही 
प्रदेशको एकल र साझा अमिकारको विषयिा काननु बनाउन,ु प्रदेश सरकारको काि कारिाहीको 
मनगरानी गनुय र प्रादेम्शक जनसरोकारको विषयहरु उपर प्रदेश सिािा छलफल गनुय ।  

 

1.२ प्रदेश सिाबाट ऐन मनिायणको अिस्था 

प्रदेश सिाले हाल सभि पाररत गरेका ऐनहरुको वििरण अनसूुची- १ िा सिािेश गररएको छ । 

1.३ स्िीकृत दरबन्त्दी  

मस.नां. पद स्िीकृत 
दरबन्त्दी 

पदपूमतय ररक्त पदपूमतय हनु 

नसक्नकुा 
कारण 

1 प्रदेश सिा सम्चि 1 1 -  

2 सम्चिालय सम्चि 1 - 1 सांघबाट 
नपठाएको 

3 उप सम्चि(प्रशासन) 2 1 1 सांघबाट 
नपठाएको 

4 उप सम्चि(न्त्याय) 1 - 1 सांघबाट 
नपठाएको 

5 उप सम्चि(मबमबि) 1 - 1 सांघबाट 
नपठाएको 

6 अमिकृतस्तर 7/8(प्रशासन) 7 4 3  

7 कानून अमिकृत(न्त्याय) 1 1 -  

8 अमिकृतस्तर 7/8(लेखा) 1 1 -  
9 सूचना प्रविमि अमिकृत 7/8 (मबमबि) 1 1 -  
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10 इलेक्रोमनक्स इम्िमनयर 7/8 1 - 1  

11 ियायदापालक (प्र.मन. सवहत) 7 7 -  
12 िरुण अमिकृत 7/8 1 - 1  
13 सहायक/अमिकृत 5/6 14 12 2  
14 कभ्यटुर अपरेटर/अमिकृत 5/6 5 4 1  
15 रेकमडयङ अमिकृत 7/8 1 - 1  
16 सहायक पाचौं (न्त्याय) 1 - 1  
17 लाइबे्रररयन 5/6 (म्शक्षा) 1 - 1  
18 िाइक सञ्चालक 5/6 2 1 1  
19 मिमडयो ग्राफर(स्टील सवहत)5/6 3 1 2  
20 रकमडयइ अपरेटर 5/6 2 - 2  

21 इलेम्क्रमसयन 5/6 2 2 -  
22 भयासेज सांचालक 5/6 1 - 1  
23 मसमनयर प्रसे टेम्क्नमसयन 5/6 1 - 1  
24 हेल्थ अमसस्टेन्त्ट 5/6 (स्िास््य) 1 - 1  
25 सहायकस्तर 5/6 (लेखा) 1 - 1  
26 सहायकस्तर 4/5 (प्रशासन) 2 2 -  
27 सहायक कभ्यटुर अपरेटर चौथो 2 - 2  
28 अ.न.िी. 4/5 (स्िास््य) 1 1 -  
29 िेकामनक्स 4/5 - 1 -  
30 ह.स.चा. (शे्रणी मबहीन, प्रशासन) 7 6 1  
31 कायायलय सहयोगी (शे्रणी मबहीन) 10 8 2  
32 चौवकदार 2 2 -  
33 िाली 2 2 -  
34 स्िीपर 3 3 -  

जभिा 89 61 29  
 
 

1.४ िौमतक सभपमतको अिस्था 
मस.नां. वििरण पररिाण एकाई कैवफयत 

1 प्रदेश सिाहल 1 सांख्या सभपन्त् न 

2 मिमडया सेन्त्टर 1 सांख्या सभपन्त् न 

3 व्यारेक ििन 1 सांख्या सभपन्त् न 

4 चार पाङ्ग्र ेसिारी 19 िटा  
5 दईु पाङ्ग्र ेसिारी 26 िटा  
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1.५ बजेट कायायन्त्ियनको अिस्था  

प्रदेश सिाको प्रथि काययकाल अििी आ.ि. ०७४/०७५ देम्ख आ.ि. ०७९/०८० को असोज १ 
गते सभिको बजेट तथा खचयको वििरण मनभन बिोम्जि रहेको छ । 

(बजेट रु.िा) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.६ प्रिखु उपलम्धिहरु 

• प्रदेश सिा हलको नयााँ ििनिा Sound मसस्टिको Upgrade ले सिाका मगमतविमिहरु दशयक,  
अमथमत र सांचारकिीले सम्जलै बझु्न सक्ने हुाँदा नागररकलाई सवह सूचना सांप्रषेण हनुे गरेको। 

• विद्यतु क्षिता विस्तारको लामग 300 KVA Transformer जडान, TOD Meter र Metering Unit 
जडान गने कायय सभपन्न िएकोले विद्यतु आपमूतय मनयमित िई YouTube बाट प्रत्यक्ष प्रशासरण 
गनय र Digital सूचनाहरु मनयमित प्रिाह हुाँदा नागररकले सांसदीय गमतविमि बझु्न सहज िएको। 

• UNDP को सहयोगिा जडान िएको Video Conference सभबन्त्िी प्रविमिले प्रदेश सिाले बनाउन े
कानून र सांसदीय समिमतले गने सांसदीय मनगरानी सिेतिा प्रदेशका सबै स्थानीय तह र १४ 
िटै म्जल्ला सिन्त्िय समिमत सभबम्न्त्ित नागररक सिाज, सरोकारिालहरु, विज्ञ सिेतले राय 
सल्लाह सझुाि आदन प्रदान गरी कानूनलाई सियसांित पाररत गनय िद्दत पगु्ने तथा प्रदेश 
सरकार, स्थानीयतहले गरेका विकास मनिायण सिेतका काििा सांसदीय मनगरानी परु् याई गणुस्तर 
तथा सशुासन कायि गनय व्यिस्था सहजता िएको । 

• प्रदेश सिा बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण गररने व्यिस्थाका कारण प्रदेश सिािा प्रमतमनमनमित्ि 
गनुयहनुे िाननीय सदस्यले बैठकिा राख्न ुिएको मबचार र बैठकका गमतविमिहरु नागररकले 
प्रत्यक्ष रुपिा सनु्न र हेनय सक्ने । 

• प्रदेश सिाबाट पाररत सबै ऐनहरु, सूचनाहरु तथा गमतविमिहरु Website र सिाम्जक सांजालिा 
राख्न े व्यिस्था गररएको हुाँदा प्रदेश सिा तथा सम्चिालयका गमतविमिहरु आि नागररकले 
सम्जलै प्राि गनय सक्ने । 

बजेट बजेट रकि खचय खचय प्रमतशत 

चाल ुबजेट 1261969576 807960380.02 64.02 

पुाँम्जगत बजेट 375618000 219074426.20 58.32 

कुल जभिा 1637587576 1027034806.22 62.72 
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• ऐन/मनयि बिोम्जि सूचनाको हक सभबन्त्िी प्रकाशनको मनयमित प्रकाशन हनुे हुाँदा सशुासन 
कायि गनय िद्दत पगेुको। 

• प्रदेश सिा/सम्चिालयको गमतविमि सिेवटएको स्िाररका, डायरी आददको प्रकाशनले 
जनप्रमतमनमिहरु, सरकारिा प्रमतमनमित्ि गने व्यम्क्तहरु र विमिन्न सरकारी काययलायको जानकारी 
साथै सभपकय  नां. सिेत प्राि हनुे हुाँदा आि नागररकको सरोकारिाला व्यम्क्तसाँग प्रत्यक्ष 
सभपकय ले गदाय सांघीयता काययन्त्ियनिा सहयोग पगु्न सक्ने । 

• प्रदेश सिािा िाननीय सदस्यहरूले िोल्न ुराख्न ुिएको विचारलाई कभ्यटुर टाइप (Verbatim) 
गरी पसु्तक प्रकाशन गरी प्रदेश सिा सम्चिालयको पसु्तकालयिा राख्न ेगररएको हुाँदा राम्रा 
पक्षलाई प्रिियन गनय र कमिकिजोरीलाई हटाउन व्यम्क्तगत रुपिा प्रदेश सिा सदस्य र 
सांस्थागत रुपिा सम्चिालयलाई सहयोग पगु्ने । 

1.७ बेरुजूको अिस्था 
मस.नां. गत आ.ि.को बेरुज ुरकि 

(रु. हजारिा) 

(२०७७/०७८) 

गत विगतको बेरुज ु
रकि (रु. हजारिा) 

(२०७६/०७७ सभि) 

फछेयौट िएको बेरुज ु
रकि (रु. हजारिा) 

फछेयौट हनु बााँवक 
बेरुज ुरकि (रु. 

हजारिा) 

१ 312.13 22232.00 1066.52 21486.61 
 

1.८ सिस्याहरु  

• विषयगत समिमतको बैठकलाई रेकडय गनय नमसकएको। 

• समिमतहरुका लामग बैठक कक्षको अिाि। 

• प्रदेश सेिाकै कियचारी नहनुाले खटी आउन े कियचारीको सरुिाका कारणले गदाय 
विज्ञता/दक्षतालाई विकास गनय सिस्या। 

• बेरुज ुरकि फछयोट हनु नसक्न ु। प्रदेश सिा सम्चिालयको ठूलो अांक (करोडिा) बेरुज ु
देम्खएको । 
 

1.९ सिस्या सिािानका उपायहरु 

• विषयगत समिमतको लामग छुटै्ट रेकमडयङ्ग कक्षको व्यिस्था हनुपुने,(प्राविमिक उपकरण र 
जनशम्क्त थप गने व्यिस्था गने) 

• समिमतहरुलाई छुटै्ट बैठक कक्षको व्यिस्था गने,(िौमतक सांरचनािा बढोत्तरी) 

• छुटै्ट प्रदेश सांसद सेिाको व्यिस्था गने, 
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2. िखु्यिन्त्री तथा िम्न्त्रपररषद् को कायायलय 

नेपालको सांवििान बिोम्जि राज्यको सङ्घीय सांरचना मनिायरण िएसाँगै प्रदेश नां. १ को शासकीय 
प्रबन्त्ििा िहत्िपूणय िमूिका मनिायह गनय एिि ्सिग्र प्रदेशको नीमत मनिायण एिि ्व्यिस्थापनको सिन्त्िय 
गने मनकायको रूपिा िखु्यिन्त्री तथा िम्न्त्रपररषद्को कायायलयको स्थापना मिमत 2074 िाघ 21 
गते िएको हो । पवहलो प्रदेश सरकारको गठन मिमत 2074 फाल्गनु ३ गते िएको मथयो । यस 
िन्त्रालय अन्त्तरगत प्रदेश अनसुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण प्रमतष्ठान, प्रदेश लगानी प्रामिकरण र सभपकय  
काययलय िनकुटा रहेका छन । प्रदेश सरकार (िन्त्रीपररषद्) बाट हाल सभि अध्यादेश 2 िटा, 
मनयिािली 24 िटा, मनदेम्शका 12 िटा र काययविमि 47 िटा गरी जभिा 85 िटा काननुहरु जारी 
िएका छन ्। वयनको वििरण अनसूुची-दईुिा सिािेश गररएको छ । यस अम्घ प्रदेश सरकार प्रदेश 
नां. १ अन्त्तरगत १३ िटा िन्त्रालयहरु र िातहतिा विमिन्न मनकायहरु रहेका मथए । यस सभबन्त्िीको 
वििरण अनसूुची-तीनिा सिािेश गररएको छ । प्रदेश सरकार (िम्न्त्रपररषद् ) को मिमत 
2079।09।25 गतेको मनणययानसुार हाल ९ िटा िन्त्रालयहरु कायि रहेका छन ्। 
2.१ काययक्षरे 

१. प्रदेश िम्न्त्रपररषद् सभबन्त्िी कायय, 
२. प्रदेशको शासन व्यिस्थाको सािान्त्य मनदेशन, मनयन्त्रण र सञ्चालन,  
३. प्रदेशको  अमिकार अन्त्तगयत विषयगत नीमत तजुयिाका लामग िन्त्रालयलाई मनदेशन, स्िीकृमत , 

कायायन्त्ियन, अनगुिन र िूल्याङ्कन,  
४. प्रदेश सरकारको काययवििाजन मनयिािली तजुयिा, कायायन्त्ियन  र अनगुिन 
५. प्रदेश सरकारको काययसभपादन मनयिािली तजुयिा, कायायन्त्ियन र अनगुिन, 
६. िन्त्रालयहरुको काययको सिन्त्िय, सपुररिेक्षण, मनयन्त्रण ,अनगुिन र िलु्याङ्कन,  
७. प्रदेश िम्न्त्रपररषद्का मनणययको कायायन्त्ियन र अनगुिन,   
८. वििेयक तजुयिाका लामग सैिाम्न्त्तक सहिमत र तजुयिा िएको वििेयक िस्यौदाको  स्िीकृमत, 

अध्यादेश जारीका लामग मसफाररस र प्रत्यायोम्जत वििायन िम्न्त्रपररषद् बाट जारी गने ,  

९. प्रदेशको राजनीमतक, आमथयक, सािाम्जक, शाम्न्त्त सवु्यिस्था एिि ् प्रशासमनक गमतविमिहरुको 
अद्यािमिक जानकारी मलन ेर सो को सभबोिन,  

१० . सशुासन, भ्रष्टाचार मनयन्त्रण र प्रदेश मनजािती सेिाको सिुार , 
११ . सांिैिामनक मनकाय तथा आयोग, प्रदेश लोकसेिा आयोग र अन्त्य सङ्घीय तथा प्रादेम्शक आयोग ,

मनकायप्रदेश कानून बिोम्जि गदठत प्रामिकरण लगायत अन्त्य साँगको सभपकय  र सिन्त्िय,  
१२ . प्रदेश प्रिखुको मनदेशन कायायन्त्ियन र प्रमतिेदन,  
१३ . उपामि, सभिान, वििषूणको मसफाररस तथा  प्रदेश मनजािती सेिा परुस्कार , 
१४ . प्रदेशस्तरका आयोग तथा मनकायहरुको गठन एिि ्सञ्चालन र पदामिकारीहरुको मनयमु्क्त एिि ्

सेिा, सवुििा सभबन्त्िी कानूनको तजुयिा र कायायन्त्ियन,  
१५ . प्रदेशस्तरीय िानि सांशािन विकास योजना तजुयिा र कायायन्त्ियन,  
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१६ . प्रदेश मनजािती सेिा र अन्त्य प्रदेश सरकारी सेिा सञ्चालन सभबन्त्िी नीमत तथा कानून तजुयिा 
एिि ्कायायन्त्ियन ,  

१७ . कियचारीहरुको अमिलेख व्यिस्थापन, 
१८ . प्रदेशस्तरका सरकारी मनकायको सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण र व्यिस्थापन परीक्षण , 
१९ . प्रदेशस्तरीय तालीि नीमत तथा िापदण्ड मनिायरण, स्तरीकरण तथा रावष्ट्रय र प्रदेशस्तरका तालीि 

केन्त्रसाँगको सभपकय  एिि ्सिन्त्िय , 
२० . प्रदेशस्तरिा साियजमनक सेिा वितरणको न्त्यूनति िापदण्ड मनिायरण र सेिाग्राही सन्त्तवुष्ट सिेक्षण 

तथा सेिा प्रिाहको अनगुिन, 
२१ . अन्त्तर प्रदेश पररषद् र सङ्घ तथा अन्त्य प्रदेश र स्थानीय तहसाँगको सिन्त्िय र अन्त्तरसभबन्त्ि,  
२२ . सङ्घ र स्थानीय तहसाँगको सिन्त्ियिा कानूनी अनसुन्त्िान, कानूनी साक्षरता ,मनःशलु्क कानूनी 

सहायता र न्त्यायिा पहुाँच अमिबवृि, 
२३ . स्थानीय तहका न्त्यावयक समिमतहरुको क्षिता विकास, सभबन्त्ि, सहयोग र सहकायय, 
२४ . स्थानीय तहहरुको कानून मनिायणिा क्षिता विकास  ,सहयोग र सहकायय ,  

२५ . प्रदेश कानून तजुयिा तथा सझुाि समिमतको गठन र सो सभबम्न्त्ि विमि मनिायण र कायायन्त्ियन, 
२६. सूचनाको हकसभबन्त्िी  कानूनको कायायन्त्ियनिा सिन्त्िय तथा अनगुिन , 
२७ . रावष्ट्रय िानि अमिकार आयोग र िानि अमिकारसाँग सभबि अन्त्य मनकायहरुसाँगको सिन्त्िय, 

सभबन्त्ि र सहकायय , 
२८ . िानि अमिकारको सभिान, सांरक्षण तथा प्रबियनका सभबन्त्ििा  अनगुिन र प्रमतिेदन , 
२९ . मनिायचन काययिा सहयोग र सिन्त्िय। 

2.2 स्िीकृत दरबन्त्दी  

पद सेिा /सिूह शे्रणी िा तह स्िीकृत दरबन्त्दी पदपूती  ररक्त दरबन्त्दी 
प्रिखु सम्चि   प्र.  विम्शष्ट   १ 0 १ 

प्रदेश सम्चि   प्र/सा.प्र.  रा.प.प्रथि   २ २ ० 

प्रदेश सम्चि   न्त्या/कानून  रा.प.प्रथि   १ १ ० 

उपसम्चि   प्र/सा.प्र.  रा.प.दितीय   ७ १ ६ 

उपसम्चि न्त्या/कानून रा.प.दितीय   १ १ ० 

शाखा 
अमिकृत   

प्र/सा.प्र.  रा.प.ततृीय ८ ६ २ 

लेखा 
अमिकृत   

प्र/लेखा  रा.प.ततृीय   १ १ ० 

कभ्यटुर 
अमिकृत   

विविि   रा.प.ततृीय   १ 1 0 

ना.स.ु  प्र/सा.प्र रा.प.अनां.प्रथि   10 ४ ६ 
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कभ्यटुर 
अपरेटर 

विविि   रा.प.अनां.प्रथि   ४ 4 0 

खररदार प्र/सा.प्र रा.प.अनां.दि.   २ २ 0 

स.ले.पा.   प्र/लेखा  रा.प.अनां.दि.   १ १ ० 

हलकुा 
सिारी 
चालक 

 
शे्रणीविहीन ६ ६ ० 

कायायलय 
सहयोगी   

   शे्रणीविहीन ७ ७ ० 

जभिा 
  

५२ ३८ १४ 

 

2.3 िौमतक सभपमतको अिस्था 

िखु्यिन्त्री तथा िम्न्त्रपररषद्को कायायलयको िौमतक सभपमतको वििरण देहाय बिोम्ज रहेको 
छ। 

 

मस.नां. वििरण सांख्या कैवफयत 

१ कायायलय ििन हालसभि 
हस्तान्त्तरण निएको 
। 

• प्रिखु प्रसासकीय ििन (३ तले) १ 
• कियचारी आिास ििन (३ तले) १ 
• दईु तले एकल ििन १ 
• वटनको छानो िएको एक तले ििन १ 
• प्रहरी ििन एक तले  १ 

२ सिारी सािन (चारपाांग्र)े  
 प्राडो ३ 

स्करवपयो ६ 
कार िोलेरो तथा अन्त्य चारपाङ्ग्र े 12 

३ िोटर साईकल 18  
 

2.4 बजेट कायायन्त्ियनको अिस्था  

मस.नां. आमथयक िषय बजेट खचय खचय 
प्रमतशत 

कै. 

१ 2074/75 5,50,85,000 2,09,23,016.8 37.98 - 
२ 2075/76 37,16,87,532 10,82,57,861.७८ 29.12  
३ 2076/77 55,25,99,000 39,74,68,639.45 71.92  
४ 2077/78 66,70,86,000 31,88,13,353.5 47.79  
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५ 2078/79 62,80,05,000 28,01,51,773.78 44.60  
६ 2079/80 78,38,08,628,00 8,68,89,92.96 11.08 अिय िा. 

 

1. प्रदेश तथा स्थानीय तह शासन सहयोग काययक्रिको िजेट र खचय वििरण 

प्रदेश तथा स्थानीय तह शासन सहयोग कायायक्रिले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको नीमत 
मनिायण तथा प्रविमििा सहयोग पयुायउदै आएको छ । उक्त काययक्रिको खचय प्रिािकारीता आ.ि. 
०७७/७८ िा ७.७६ प्रमतशत, आ.ि. ०७८/७९ िा ८३.८९ प्रमतशत तथा चालू आ.ि. को 
अियिावषयक सभि 0.53 प्रमतशत वित्तीय प्रगमत हामसल गरेको छ ।  

मस.नां. आमथयक िषय बजेट खचय खचय प्रमतशत 

१. 077/78 17,43,70,00
0 

1,33,86,996 7.76 

२. 078/79 2,65,50,000 2,22,71,824.4 83.89 
३. 079/80 

अियिावषयक 
9,83,93,628 69,62,897.9 0.53 

 

2. प्रदेश सहयोग काययक्रिको िजेट र खचय वििरण 

प्रदेश सहयोग काययक्रिले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई नीमत मनिायण तथा प्रविमिक 
सहयोग पयुायउदै आएको छ । उक्त काययक्रिको खचय प्रिािकारीता आ.ि. ०७७/७८ िा 18.८५ 
प्रमतशत, आ.ि. ०७८/७९ िा 1३.३१ प्रमतशत तथा चालू आ.ि. को अियिावषयक सभि ५.43 
प्रमतशत वित्तीय प्रगमत हामसल गरेको छ । प्रदेश सहयोग काययक्रकिको िजेट Off Treasury Fund 

प्रकृमतको िएकाले सरकारको खातािा विगत तथा यस आ.ि. िा पमन च्यानलाइज िएको छैन । 
हाल सभिको खचय प्रमतशत न्त्यनु िएको हुाँदा प्रदेशको आिश्यकता अनसुार प्रदेश सहयोग काययक्रि 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने अिसर प्रयाि रहेको छ ।  

 

मस.नां. आमथयक िषय बजेट खचय खचय प्रमतशत 

१ 077/78 19,81,77,840/- 3,73,53,366/- 18.85 

२ 078/79 38,85,08,188/- 5,13,38,645/- 13.31 

३ 079/80 43,88,10,000/- 2,38,36,951/- 5.43 
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2.5 प्रिखु उपलम्धिहरु 

सेिा प्रिाह र विकासको म्स्थमत सभबन्त्ििा कायायलयबाट हाल सभििा िएका िखु्य िखु्य काययहरु 
यस प्रकार छन ्

क. सिग्र प्रदेशका कियचारीको प्रिािकारी सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको िेरुदण्डको रुपिा रहेको 
प्रदेश मनजािती सेिा अध्यायादेश, २०७९ तजुयिा जारी िएको छ । हाल प्रदेश सिाबाट 
पाररत िई प्रमतस्थापन मबिेयक लैजाने क्रििा रहेको । त्यसै गरी स्थानीय सेिा ऐन पमन 
िस्यौदाको कम्रिा रहेकोछ ।  

ख. सांघीयता कायायन्त्ियन तथा अध्ययन सभबन्त्िी िहृत अन्त्तरवक्रया काययक्रि,  

ग. प्रदेश सरकारको हरेक आमथयक िषयको िावषयक नीमत तथा काययक्रि मनिायण तथा काययन्त्ियन, 
घ. प्रदेश सरकार िम्न्त्रपररषद्को बैठक तथा मनणयय कायायन्त्ियन, 
ङ. प्रदेश योजना आयोगको गठन, प्रदेश लोक सेिा आयोग, प्रदेश लगानी प्रमिकरणको स्थापना, 
च. प्रदेशको सरकारको शासन व्यिस्थाको मनदेशन, मनयन्त्रण र सञ्चालन,  
छ. प्रदेश सरकारको काययवििाजन मनयिािली तजुयिा (हालसभिा ३ पटक), कायायन्त्ियन  र अनगुिन 
ज. िन्त्रालय/आयोग/मनदेशनालय/कायायलयहरुको काययको सिन्त्िय, सपुररिेक्षण, मनयन्त्रण, 

अनगुिन र िलु्याङ्कन,  
झ. सिग्र प्रदेश सरकारको शासकीय सिुार तथा  भ्रष्टाचार मनयन्त्रण सभबन्त्िी कायय, 
ञ. प्रदेश सिन्त्िय पररषद्को विमिन्न मिमत िा ४ िटा बैठक सभपन्न, 
ट. स्थानीय तहका न्त्यावयक समिमतहरुको क्षिता विकास तथा कानून मनिायणिा सहयोग, 
ठ. िानि अमिकार सभबन्त्िी कायय, 
ड. स्थानीय तथा प्रदेश शासन सहयोग काययक्रि तथा प्रदेश सहयोग काययक्रि िाफय त प्रदेश 

सरकार तथा स्थानीय सरकारको नीमत मनिायण तथा प्रविमििा सहयोग  

ढ. स्थानीय तह तथा प्रदेश सिा मनिायचन काययिा सहयोग र सिन्त्िय। 
 

2.6 बेरुजूको अिस्था 

यस कायायलयको बेरुजकुो अिस्था मनभन अनसुार रहेको छ । 
  

वििरण 2074
/75 

2075
/76 

2076/77 2077/78 2078/89 

बेरुजू - - 1,58,37,233 3,60,96,422 5,03,64,652 
फछययौट   15,69,003 - - 
बााँकी   1,42,68,230 3,60,96,422 5,03,64,652 

 

 



13 

 

2.7 सिस्याहरु  

क. प्रिखु सम्चि तथा अन्त्य कियचारीको स्थायीत्ि अल्पकामलन हनुे गरेको छ। प्रिखु सम्चिको 
यस प्रदेशिा काययकाल अत्यान्त्तै छोटो अिमि अढाई िवहना सभि तथा िवढिा एक िषय सभि 
िार िएको देम्खन्त्छ ।त्यसै गरी उपसम्चि को पदपमुतय पमन दियन्त्दी सांख्या िन्त्दा एकदिै न्त्यनु 
रहेको देम्खन्त्छ। यसबाट सिग्र प्रदेशको सेिा प्रिाह तथा विकास व्यिस्थापनको नीमत 
कायायन्त्ियन तहिा प्रिाि परेको छ ।  

ख. काययवििाजन मनयिािली, २०७८ को िदुा नां. १० िा भ्रष्टाचार मनयन्त्रण सभबन्त्िी काययवििरण 
व्यिस्था िएकोिा सो को कायायन्त्ियन गने कानूनी आिार तथा सांरचना निएको अिस्था छ। 

ग. प्रदेश सरकारको िन्त्रालय तथा कायायलहरु िीच सिन्त्ियको अिस्था किजोर रहेको छ।  

घ. नीमत काययक्रि तथा बजेट कायायन्त्ियनको अनगुिन, िूल्याङ्कन तथा पषृ्ठपोषणको काययन्त्ियनको 
प्रिािकारीता किजोर रहेको छ ।  

ङ. रावष्ट्रय योजना आयोगिारा प्रदेश सरकारको लामग अनगुिन तथा िूल्याङांकन ददग्दशयन, २०७५ 
को निनुा कानून मनिायण गरी सकेको अिस्थािा हालसभि आ-आफ्नो अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 
कानून तय गनुय पनेिा हालसभि पमन प्रदेश सरकारबाट आन्त्तररकीकरण िएको छैन। 

च. आिश्यक दक्ष जनशम्क्तको अिाि साथै िएका जनशम्क्तको सिेत स्थायीत्ि नहदुा सस्थागत 
सभझना (Institutional Memory) को अिस्था किजोर रहेको छ।कायायलयको O & M गरी 
जनशम्क्त र काययबोझ बीच व्यिस्थापन गने कायय हनु सकेको छैन ।  

छ. कायय सभपादन सभझौता को कायायन्त्ियन प्रिािकारी निएको तथा कायय सभपादन सभझौताका 
आिारिा कायय सभपादन िूल्याांकन हनुे गरेको  छैन ।  

ज. विगतका िषयिा िएका/गरेका कायय एिि ् वक्रयाकलापको  विद्यमुतय त्याङ्क केन्त्र (Data 

Centre ) को अिाििा त्याङ्कहरु खोजेको बखत तत्काल िेवटन सक्ने अिस्था निएको हुाँदा 
प्रगमत, पूियअिस्थाको िूल्याङ्कन गनय कदठनाई िएको अिस्था छ ।   

झ. कायायलय व्यिस्थापन तथा सेिा प्रिाहका लामग प्रयायि प्रयाि काययकक्ष तथा िौमतक पिुायिारको 
अिाििा सेिा प्रिाह प्रिािकारी हनु नसकेको तथा िहत्िपूणय अमिलेख िण्डारणिा सिास्या 
रहेको िनी हरेक शाखा बाट सिस्या प्राि िएको छ। साथै कायायलय ििन मनिायणको लामग 
हरेक िषय िजेट विमनयोजन िएता पमन कायायलय ििन मनिायणको कायय प्रवक्रया अगामड बढ्न 
सकेको छैन ।  

ञ. प्रदेश मनजािती वकतािखानाको व्ििस्था िई नसकेको हुाँदा कियचारीको यथाथय वििरण र 
अमिलेख व्यिस्थापनिा कदठनाई रहेको छ ।  
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ट. प्रदेशिा अध्ययन अनसुन्त्िान तथा विकाश गने उदेश्यले स्थावपत प्रदेश अनसुन्त्िान तथा 
प्रम्शक्षण प्रमतष्ठन सभबन्त्िी पयायि ऐन, कानून तथा विज्ञ जनशम्क्तको अिािले यथेष्ठ उपलधिी 
हामसल हनु नसकेको अिस्था रहेको छ ।  

2.8 सिस्या सिािानका उपायहरु 

क. कियचारी व्यिस्थापनलाई प्रिािकारी बनाउने ।  

ख. काययवििाजन मनयिािली, २०७८ को िदुा नां. १० िा भ्रष्टाचार मनयन्त्रण सभबन्त्िी काययवििरण 
व्यिस्था िएकोिा सो को कायायन्त्ियन गने कानूनी आिार तथा सांरचना तयार गने । 

ग.  प्रदेश सरकारको िन्त्रालय तथा कायायलहरु िीच सिन्त्ियको प्रिािकारी िनाउने ।  

घ. नीमत काययक्रि तथा बजेट कायायन्त्ियनको अनगुिन, िूल्याङ्कन तथा पषृ्ठपोषणको कायय प्रिािकारी 
बनाउने । रैिामसक समिक्षा तथा िावषयक समिक्षािाबाट प्रस्ततु िएका सिस्याहरु सिािानको 
लामग कायायलयबाट सझुाि तथा सहयोग उपलधि गराउने सांरचना/अभ्यासको व्यिस्था 
मिलाउने । त्यसै गरी िन्त्रालयस्तरबाट सिािान हनु नसकेको सिस्याहरुको पवहचान गरी 
प्रदेश विकास सिस्या सिािान समिमतको बैठकिा पेश गने व्यिस्था मिलाउने।  

ङ. रावष्ट्रय योजना आयोगिारा प्रदेश सरकारको लामग अनगुिन तथा िूल्याङांकन ददग्दशयन, २०७५ 
को निनुा कानून मनिायण गरी सकेको अिस्थािा हालसभि आ-आफ्नो अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 
कानून तय गनुय पनेिा हालसभि पमन प्रदेश सरकारबाट आन्त्तररकीकरण िई नसकेको 
सभबन्त्ििा सो कानून मनिायण गने। 

च. आिश्यक दक्ष जनशम्क्तको स्थायीत्ि तथा व्यिस्थापन गरी सस्थागत सभझना (Institutional 

Memory) प्रिािकारी बनाउने। िन्त्रालय/आयोग/मनदेशनालय/कायायलयको O & M गरी 
जनशम्क्त र काययबोझ बीच व्यिस्थापन गने। 

छ. कायय सभपादन सभझौताको प्रिािकारी कायायन्त्ियन गरी कायय सभपादन िूल्याङ्कन साँग आिि 
गने । साथै कायय सभपादन सभझौताका आिारिा  विद्यतुीय कायय सभपादन िूल्याङ्कन लागू  
गरी कायय सभपादन िूल्याङ्कन लाई विद्यतुीकरण गने।  

ज. विगतका िषयिा िएका/गरेका कायय एिि ्वक्रयाकलापको व्यिम्स्थत अमिलेख तथा विद्यतुीइ 
िण्डारणको लामग  विद्यमुतय त्याङ्क केन्त्र (Data Centre ) को स्थापना गने।  

झ. कायायलय व्यिस्थापन तथा सेिा प्रिाहका लामग प्रयायि प्रयाि काययकक्ष तथा िौमतक पिुायिारको 
अिाि रहेको हुाँदा कायायलय ििन मनिायण मनिायणको कायय प्रवक्रया अगामड बढाउन ुपने।  

ञ. कियचारीको यथाथय वििरण र अमिलेख व्यिस्थापनका लामग प्रदेश मनजािती वकतािखानाको 
स्थापना गने।  
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ट. प्रदेश अनसुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण प्रमतष्ठन सभबन्त्िी पयायि ऐन, कानून तथा विज्ञ जनशम्क्तको 
व्यिस्था गने।  

2.9 निीनति प्रयोगहरु 

क. िखु्यिन्त्री ड्यासबोडय स्थापना र सञ्चालन 

ख. अवफस अटोिेसन  

ग. ई-हाम्जरी 
 

3. आन्त्तररक िामिला तथा कानून िन्त्रालय 

नेपालको सांमबिान २०७२ को िाग १३ िारा १६२िा प्रदेश काययपामलका सभबन्त्िी धयबस्था 
िए बिोम्जि प्रदेश नां.१ िम्न्त्रपररषदको गठन सांवििानको िारा १६८ अनसुार मिमत 
२०७४/११/३ गते िएको हो। नेपालको सविांिानको अनसूुची ६ िा रहेको प्रदेश सरकारको 
अमिकारको सूची बिोम्जि यस िन्त्रालयले िूख्यत शाम्न्त्त सरुक्षा¸ प्रदेश प्रहरी¸ प्रदेश अनसुन्त्िान 
धयरुो¸ मबपद धयबस्थापन¸ िन्त्द धयबस्थापन¸ कानून¸ न्त्याय तथा प्रदेश सिा िामिला  सभबन्त्िी कायय 
गदयछ ।  

 

3.1 काययक्षरे 

१. प्रदेशमिर शाम्न्त्त सरुक्षा र सवु्यिस्था सभबन्त्िी नीमत, कानून र योजना तजुयिा 
तथा कायायन्त्ियन, मनयिन, सूचना  सङ्कलन, िूल्याङ्कन र प्रमतिेदन तथा सांघसाँगको 
सिन्त्िय र सहकायय, 

२. अमतविम्शष्ट व्यम्क्त, िहत्िपूणय िौमतक सांरचना, सांिेदनशील साियजमनक स्थल तथा 
सिारोहको सरुक्षा , 

३. सांघीय र प्रदेश सरुक्षा मनकायसाँगको सभपकय , सभबन्त्ि, सूचना आदान प्रदान र 
सिन्त्िय , 

४. सांघीय कानून बिोम्जि प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्यिस्थापन र मनयिन , 
५. प्रदेशमिरको अपराि अनसुन्त्िान, सूचना सङ्कलन, रोकथाि, मनयन्त्रण तथा 

सिन्त्िय , 
६. लागू औषि तथा िानि बेचविखन मनयन्त्रण , 
७. लागू औषि दवु्ययसनी र िानि बेचविखनिा परेकाको उपचार र पनुस्थायपना, 
८. अन्त्तरायवष्ट्रय सीिा क्षेरिा हनुे अपराि र गमतविमिको सूचना सङ्कलन, विश्लषेण र 

उपयोग तथा अन्त्तरायवष्ट्रय सीिा सरुक्षािा सहयोग , 
९. प्रादेम्शक कारागार तथा वहरासतको व्यिस्थापन र सरुक्षा  र एक प्रदेशबाट अको 

प्रदेशिा अमियकु्त, थनुिुा िा कैदीको स्थानान्त्तरण सभबन्त्िी , 
१०. सािदुावयक प्रहरी, 
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११. प्रदेशमिरको सडक सरुक्षा र रावफक व्यिस्थापन, 
१२. वििाद व्यिस्थापन , 
१३. सांघीय िापदण्ड बिोम्जि हातहमतयार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदाथयको 

मनयिन , 
१४. मनिारक नजरबन्त्द र स्थानहद सभबन्त्िी , 
१५. अन्त्तरप्रदेश सरुक्षा,  यातायात , आपूमतय सिन्त्िय र सभबन्त्ि , 
१६. सरकारी प्रयोजनका लामग जग्गा अमिग्रहण िा सभपम्त्त प्रामि सभबन्त्िी प्रादेम्शक 

नीमत तथा कानून तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन, 
१७. स्थानीय प्रशासनसाँग सिन्त्िय, सञ्चालन  र  व्यिस्थापन, 
१८. विपद् व्यिस्थापन, जोम्खि न्त्यूनीकरण, विपद् प्रमतकायय, प्रादेम्शक विपद् कोष 

स्थापना र सञ्चालन, म्जल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन समिमतसाँग सिन्त्िय, 

सहकायय र सहयोग, 

१९. विपद् सभबन्त्िी त्याङ्क व्यिस्थापन, अध्ययन तथा अनसुन्त्िान, 
२०. विपद् जोम्खि क्षेर नक्साङ्कन र बस्ती स्थानान्त्तरणका लामग सभबम्न्त्ित 

िन्त्रालयसाँग सिन्त्िय र सहकायय, 
२१. विपद् पूियसूचना प्रणाली सिाल व्यिस्थापन र कायायन्त्ियन, 
२२. िौसि र जलिापन सञ्चार सिाल व्यिस्थापन, 
२३. प्रदेशस्तरिा साियजमनक मबदा, उत्सि , उदी आददको व्यिस्थापन, 
२४. प्रदेश सरकारको तफय बाट गररने सिा सिारोहको व्यिस्थापन , 
२५. अमतविम्शष्ट तथा विम्शष्ट व्यम्क्तको लामग सिारी सािन व्यिस्थापन, 
२६. प्रदेशस्तरिा दीगो शाम्न्त्त व्यिस्थापन तथा िन्त्िबाट पीमडत तथा विस्थावपत 

व्यम्क्तको पनुस्थायपना , 
२७. अपराि तथा यातना पीमडतको पनुस्थायपना र क्षमतपूमतय, 
२८. सत्यमनरुपण तथा िेलमिलाप र िेपत्ता पाररएका व्यम्क्त सभबन्त्िी , 
२९. प्रदेशका विषयगत िन्त्रालयले िस्यौदा गरेको ऐन, मनयि र गठन आदेशको 

तजुयिा सिुार , 
३०. अध्यादेशको तजुयिा र सो साँग सभबम्न्त्ित काि , 
३१. प्रदेश कानून तजुयिाका लामग राय तथा सहिमत , 
३२. प्रदेश कानूनको एकीकरण, सांवहताकरण तथा अमिलेख व्यिस्थापन, 
३३. प्रदेश कानूनको प्रकाशन तथा वितरण , 
३४. प्रदेशका िहत्िपूणय कानूनी मलखतहरुको अमिलेख व्यिस्थापन, 
३५. नेपाल पक्ष िएका सन्त्िी सभझौताहरुको अमिलेख व्यिस्थापन  र  कायायन्त्ियन, 
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३६. प्रदेश राजपरिा प्रकाशन हनुे सूचनाको सभपादन र प्रकाशन एिि ्सबै साियजमनक 
मनकायिा प्राि हनुे गरी प्रदेश राजपरको वितरण व्यिस्थापन, 

३७. सांघबाट प्रकाम्शत नेपाल राजपरको प्रामि, अमिलेख र सबै प्रदेश िन्त्रालय र 
आयोगिा वितरण व्यिस्थापन, 

३८. प्रदेश सरकारका िन्त्रालय र मनकायबाट दातमृनकाय र नीम्ज क्षेरसाँग हनुे करार 
िा सभझौताको िस्यौदा तजुयिािा सहयोग र सो सभबन्त्िी कानूनी राय , 

३९. सांघीय तथा प्रदेश कानूनको कायायन्त्ियन, 
४०. िन्त्रालय र प्रदेश कानून बिोम्जि गदठत आयोग, प्रामिकरणलाई कानूनी राय , 
४१. प्रदेश सरकारको हकवहत सरोकार िएको िदु्दािा िएको फैसला र आदेशको 

अमिलेख व्यिस्थापन र कायायन्त्ियन, 
४२. न्त्यावयक मनकायले गरेका फैसला कायायन्त्ियनिा सहयोग र सहम्जकरण , 
४३. प्रदेश सिा सदस्य र अन्त्य पदामिकारीको सेिा, सवुििा सभबन्त्िी कानून तजुयिा, 
४४. प्रदेश सरकारको मनणयय बिोम्जि प्रदेश सिािा वििेयक प्रस्ततु गने विषय , 
४५. प्रदेश सिासाँगको सिन्त्िय , 
४६. अन्त्य िन्त्रालयको काययक्षरेिा नपरेका बााँकी सभपूणय विषयहरु 

 

 

3.२ स्िीकृत दरबन्त्दी 

मस.नां. स्िीकृत दरिन्त्दी पदपूमतय ररक्त्त पदपूमतय हनु 
नसक्नाका कारण पद सांख्या 

१ प्रदेश सम्चि १ १ ० 
 

२ उपसम्चि(प्रशासन) २ १ १ सरुिा 

३ उपसम्चि (कानून) १ १ ० 
 

४ शाखा 
अमिकृत(प्रशासन) 

६ ३ ३ 
 

५ लेखा अमिकृत १ ० १ प्रदेश लेखा मनयन्त्रक 
कायायलयबाट अमिकृतस्तर 
छैटौ (लेखा) का 
कियचारीलाई यस 
िन्त्रालयसिेत हेने गरी 
कािकाजका लामग 
खटाइएको । 

६ ना.स.ु ९ ४ ५ अमिकृत छैटौ तहका ३ 
जना र पााँचौ तहका १ जना 
काययरत रहेको 
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७ कभयटुर अपरेटर ४ २ २ अमिकृत छैटौ तहका २ 
जना कभ्यटुर अमिकृत 
काययरत रहेको 

८ खररदार(प्रशासन) १ ० १  

९ सहलेखापाल १ ० १ सरुिा 

१० कायायलय सहयोगी ५ ५ - ४ जना करारिा काययरत 

११ ह.स.चा. ४ ४ - ४ जना करारिा काययरत 

 

3.3 िौमतक सभपमतको अिस्था 

मस. नां. वििरण पररिाण एकाई कैवफयत 

१ घरजग्गा 0 0 िन्त्रालयको नाििा कुनै घर जग्गा नरहेको। 

खाद्य प्रविमि तथा गणु मनयन्त्रण कायायलय 
विराटनगरको २ तले ििन र जग्गा प्रयोग 
गररएको।  

२ सिारी 
सािन 

४७ िटा २ पाङ्ग्र े३० िटा र ४ पाङ्ग्र े१७ िटा 

३ िेमसनरी  १४५ िटा  

 

3.4 बजेट कायायन्त्ियनको अिस्था 

मस नां आ ि विमनयोम्जत बजेट खचय बााँकी 

१ २०७४/०७५ ७४९१२२४६ ४०७४२२६० ३४१६९९८५ 

२ २०७५/०७६ ६५९८६७००० २७५७३३७९० ३८४१३३२१० 

३ २०७६/०७७ ६५९८६७००० २९३९२३७१० ३६५९४३२९० 

४ २०७७/०७८ १५०५०१००० १३४९७९८८२ १५५२१११८ 

५ २०७८/०७९ १९०१७२००० १२९६३२०६२ ६०५३९९३८ 

६ २०७९/०८० ५१९२०३००० ३९९५६४७९ ४७९२४६५२१ 
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3.5 उपलम्धि 

आ.ि.२०७४/७५ 

मस.नां. कायय वििरण कायय 
पररिाण 

एकाई लागत (रु) उपलम्धि 

१ िन्त्रालय 
ििनको 
सांरचनात्िक 
सिुार 

१ 

 

 

िटा १३३०९०८ िन्त्रालिा 
रांगरोगन, 

कभपाउण्ड िाल 
मनिायण िएको । 

 

आ.ि. २०७५/७६ 

मस.नां काययवििरण कायय 
पररिाण 

एकाई लागत(रु) उपलम्धि 

 

१ प्रदेश परकार 
िहासांघलाई सहयोग 

१ िटा १२००००० ििन मनिायण िएको 

२ ''ि अम्घ बढ्छु'' ८० िटा १४०६७००० सगरिाथा वटन्त्स क्लबका 
िाध्यिबाट विद्यालय 
तहिा लागपुदाथय दवु्ययसन 
विरुि सचेतना िएको 

३ िखु्यिन्त्री 
अत्यािश्यक सेिा 
केन्त्र स्थापना  

२१५ िटा 957135000 १५ िटा वपकअप गाडी र 
२०० िटा िोटरसाइकल 
प्रदेश प्रहरीको लामग 
अपराि न्त्यूमनकरण र 
विपद् सहजीकरणको 
लामग मछटो घटनास्थलिा 
पगु्ने प्रयोजनको लामग 

४ प्रदेश आपतकालीन 
काययसञ्चालन केन्त्र 
(PEOC) स्थापना 

१ िटा 464000 म्जल्लासाँग सिन्त्िय गरी 
विपद्जन्त्य घटनाको 
त्याङ्क सांकलन तथा 
ररपोवटयङ सहज िएको 

५ सांचारकिीको क्षिता 
विकास काययक्रि 

२ िटा 1284000 प्रदेशका 
सञ्चारिाध्यिहरुिा नि 
प्रिेमस सांचारकिीहरुको 
क्षिता विकास िएको 
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६ सडक सशुासनका 
लामग Breathalizer, 

Rader gun, gas 

jacket mask आदद 
खररद 

८०० िटा 7709000 सडक सशुासनका लामग 
सहयोग िएको 

 

आ.ि. २०७६/७७ 

मस.नां. काययवििरण कायय 
पररिाण 

एकाई लागत(रु) उपलम्धि कै. 

१ प्रदेश सरुक्षा गोष्ठी   १ िटा 587780 प्रदेशका सबै म्जल्ला 
प्रशासन 
कायायलयसाँग 
सिन्त्ियिा सहजता 
हनुे गरेको 

 

२ कानून 
सरुक्षासभबन्त्िी 
अन्त्तरप्रदेश 
अनिुि 
आदानप्रदान 
काययशाला गोष्ठी 

१ िटा 1500000 कानून 
सरुक्षासभबन्त्िी 
अनिुि आदानप्रदान 
िई अन्त्य प्रदेशिा 
िएका राम्रा 
अभ्यासहरुको 
अनशुरण गने िौका 
मिलेको  

 

३ सञ्चारकिी क्षिता 
विकास तामलि 

१ िटा 394250 सञ्चारकिीहरुको 
क्षिता विकासिा 
सहयोग पगेुको 

 

४ ''ि अम्घ बढ्छू'' 
म्शक्षक नायक 
अमििमु्खकरण 

१४ म्जल्ला 4993060 म्शक्षक 
नायकहरुलाई ''ि 
अम्घ बढ्छू'' 
काययक्रिको 
प्रिािकारी 
सञ्चालनिा सहयोग 
िएको  

 

५ नेपाल 
टेमलमिजनबाट 

२५ िाग 2500000 प्रदेशका 
िन्त्रालय/कायायलयह
रुबाट िए गरेका 
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प्रदेश डायरी 
काययक्रि प्रशारण 

विकास मनिायण 
लगायतका अन्त्य 
काययहरुको 
जानकारी 
सियसािारणिा 
पगेुको। 

६ म्जल्लास्तरिा 
विपद् गोदाि घर 
स्थापना 

३ िटा 4733000 विपद् राहत, उद्दार 
काययका सािग्री 
िण्डारण गनय सहज 
िएको 

 

 

आ.ि.२०७७/७८ 

मस.नां. काययवििरण कायय 
पररिाण 

ए
काई 

लागत(रु) उपलम्धि 

१ िखु्यिन्त्री 
अत्यािश्यक सेिा 
केन्त्र स्थापना 
(दिकल) 

११ िटा 63820000 आगलागीका 
घटनाबाट हनुे क्षती 
न्त्यूमनकरणिा सहयोग 

२ नेपाल टेमलमिजनबाट 
प्रदेश डायरी 
काययक्रि प्रशारण 

 िाग 3016000 प्रदेशका 
िन्त्रालय/कायायलयह
रुबाट िए गरेका 
विकास मनिायण 
लगायतका अन्त्य 
काययहरुको जानकारी 
सियसािारणिा 
पगेुको। 

३ रेमडयो नेपालबाट 
प्रदेश डायरी 
काययक्रि प्रशारण 

 िाग 999597  

प्रदेशिा वक्रयाम्शल 
परकारहरुलाई  
सभिान गररएको ४ रावष्ट्रय परकाररता 

ददिस काययक्रि 

१ िटा 489822 

५ प्रदेश परकार 
िहासांघ अनदुान 

१ िटा २२००००० परकार िहासांघ 
ििनको िौमतक 
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६ म्जल्ला परकार 
िहासांघ अनदुान 

१४ म्जल्ला २८००००० सिुारिा सहयोग 
पगेुको 

 

आ.ि.२०७८/७९  

मस.नां. काययवििरण कायय 
पररिाण 

एकाई लागत(रु) उपलम्धि  

१ सरुक्षा मनकायका लामग 
स्कवटयङ िोटरसाइकल 
खररद 

६ िटा 3593400 मि.मि.आइ.वप.को 
सरुक्षािा स्कवटयङ 
गनय सहज िएको 

२ गाडी (विपद् सािग्री 
ओसारपसार) 

१ िटा 5690000 विपद्जन्त्य 
सािग्रीको 
cf];f/k;f/df 

;xhtf ePsf] 

३ रावफक सचेतना 
काययक्रि 

१ िटा 784305 सडक दघुयटना 
न्त्यनुीकरणका 
लामग 
सियसािारणिा 
जनचेतना 
अमििवृि िएको 

४ कारागार मिर िानि 
अमिकार प्रिियन तथा 
कानूनी सचेतना 
काययक्रि 

९ िटा 1514852 कारागारका 
कैदीहरुिा 
िानिअमिकार 
सभबन्त्िी सचेतना 
िएको  

५ विपद् व्यिस्थापनका 
लामग सरुक्षा 
मनकायहरुसाँगको पूिय 
अभ्याससवहतको 
अन्त्तरवक्रया काययक्रि 

२ िटा 783767 विपद्का 
घटनाको 
प्रमतकाययका लामग 
सियसािारणिा 
सचेतना िवृि 
िएको 
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६ प्रदेश कानून तजुयिा र 
कायायन्त्ियन सभबन्त्ििा 
कानून र न्त्याय क्षेरसाँग 
सभबम्न्त्ित व्यम्क्तहरुसाँग 
अन्त्तरवक्रया 

२ िटा 1180135 प्रदेश कानून 
मनिायण र यसको 
प्रिािकारीता 
विषयिा छलफल 
िइ आगािी way 

forward तय 
िएको   

 

आ.ि.२०७९/८० (पौष िसान्त्तसभि) 

मस.नां. काययवििरण कायय 
पररिाण 

एकाई लागत(रु) उपलम्धि 

१ प्रदेशस्तरीय सरुक्षा 
गोष्ठी  

१ िटा ९,९९,५४९  प्रदेशका १४ िटै 
प्रिखु म्जल्ला 
अमिकारीसाँग 
सरुक्षासभबन्त्िी सिन्त्िय 
िएको 

२ सांवििान ददिस  १ िटा ३,४३,७३१  रावष्ट्रय ददिस िनाउने 
मनरन्त्तरता 

३ कानूनसभबन्त्िी 
जनचेतना अमििवृि 
गनय सािदुावयक 
विद्यालयका कक्षा 
९ देम्ख १२ सभि 
अध्ययनरत 
विद्याथीहरुका 
लामग कानून 
सचेतना काययक्रि  

5 िटा 614621 विद्यालयस्तरिा 
कानूनसभबन्त्िी 
जनचेतना जगाउने 
कायय िएको 

४ िवहला वहांसा 
बेचमबखन तथा 
ओसारपसार 
मनयन्त्रण तथा 
न्त्यूनीकरणको 
लामग सािदुावयक 
विद्यालयका कक्षा 

5 िटा 625625 िवहला वहांसा बेचमबखन 
तथा 
ओसारपसारसभबन्त्िी 
विषयिा विद्याथीहरुिा 
जनचेतना बढेको 
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९ देम्ख १२ सभि 
अध्ययनरत 
विद्याथीहरुका 
लामग 
जनचेतनािूलक 
काययक्रि  

५ प्रकोप जोम्खि 
क्षेरको नक्साङ्कन 
तथा विकास 
मनिायण काययबाट 
हनुे सांिावित विपद् 
जोम्खि न्त्यूमनकरण 
सभबम्न्त्ि विषयिा 
अन्त्तरवक्रया 
काययक्रि  

३ िटा ३४४४७७ प्रकोप जोम्खि क्षेरको 
नक्साङ्कन गने कायय 
अगामड बढेको । 

 
3.6 बेरुजकुो अिस्था 

मस नां वििरण रकि कैवफयत 
१ आ.ि.२०७७/०७८ सभिको १६२८०० असलु गनय बाकी 

आ.ि.२०७७/०७८ सभिको १००००००० पे.फ. िइ ि.ले.प.बाट सां.प. 
हनु बााँकी 

आ.ि.२०७७/०७८ सभिको ८३४८२९५३ मनयमित िई सकेको 
ि.ले.प.बाट सां.प. हनु बााँकी  

२ आ.ि.२०७८/०७९ को        -  ि.ले.प. हनु बााँकी 
३ जभिा ९३६४५७५३  
४ यस आ.ि. िा फर्छ्यौट       -  ि.ले.प. हनु बााँकी 
 खदु बााँकी बेरुज ु १६२८००  

 

3.7 सिस्याहरु 

• प्रहरी सिायोजन कायय निएको हुाँदा प्रदेश प्रहरी ऐन कायायन्त्ियन हनु नसकेको । 

• विपद्जन्त्य सािग्रीको स्पेम्शवफकेशन, ल.ई.तयारीका लामग विपद् जोम्खि न्त्यूमनकरण तथा 
व्यिस्थापन प्रामिकरणबाट आिश्यक सहयोग प्राि निएको हुाँदा विपद् सािग्री खररद काययिा 
वढलाई िएको । 
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• विपद्सभबन्त्िी नीमत स्िीकृत िइ नसकेको हुाँदा बावषयक स्िीकृत काययक्रििा रहेको एकीकृत 
विपद् व्यिस्थापन केन्त्र-साझेदारी काययक्रि कायायन्त्ियन गनय नसवकएको । 

• शाम्न्त्त सरुक्षासभबन्त्िी सांिैिामनक व्यिस्था लाग ुनहनु ुर यससभबन्त्िी सांघीय सरकारको पररपर 
अपयायि हनु ु

• प्रदेश प्रहरी ऐन जारी िएतापमन प्रहरी सिायोजन हनु नसक्दा आफ्नै प्रहरी सांयन्त्र खडा गनय 
नसक्न,ु  

• विपद् व्यिस्थापनको क्षेरिा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सञ्चार सिन्त्िय र राहत तथा उद्दारिा 
प्रिािकारी सिन्त्िय हनु नसक्न,ु  

• LEOC, DEOC, PEOC र NEOC बीच सूचना प्रिाह गने काययिा सिन्त्ियको अिाि, 

• म्जल्लास्तरिा िातहत कायायलय नहुाँदा कायायन्त्ियनिा कदठनाई हनु,ु  

• दरबन्त्दी अनसुारका कियचारीको मनरन्त्तरता नहनु।ु  
 

3.8 सिस्या सिािानका उपायहरु 

• प्रदेश सरुक्षा नीमत तजुयिा गनुयपने,  

• प्रदेश विपद् व्यिस्थापन नीमत तथा रणनीमत स्िीकृत गनुयपने,  

• प्रदेश प्रहरी व्यिस्थाको कायायन्त्ियन गनुयपने ,  

• म्जल्लािा प्रदेश सरकारको एवककृत कायायलय स्थापना गने,  

• आमथयक सहायतासभबन्त्िी काययविमि मनिायण गनुयपने,  

• सूचना प्रविमिको अमिकति प्रयोग गनुयपने, 

• office automation system को अमनिायय प्रयोग गनुयपने, 

• व्यिम्स्थत अनगुिन िूल्याङ्कन प्रणाली लागू गने । 
 

3.9 निीनति प्रयोगहरु 

• विपद्जन्त्य घटनािा तत्काल राहत, उद्दार कायय गने गररएको । 

• प्रदेशका सबै म्जल्लाहरुिा िन्त्रालयको विमिन्न िोबाइल टोमलबाट विपद,कानूनसभबन्त्िी 
जनचेतनािूलक काययक्रिहरु गने गररएको । 

• विद्यमुतय सूचना बोडयिाफय त िन्त्रालयको काययक्रि र गमतविमिहरु प्रसारण गररएको। 

• िन्त्रालयबाट िए गरेका काययहरुको मनयमितरुपिा िन्त्रालयको िेिसाइटिा प्रकाशन गने 
गररएको । 

• चौिामसक प्रगती सिीक्षा गने गररएको । 

• िखु्यिन्त्री ड्यास बोडय अध्यािमिक गने गररएको । 

• Office Automation System सञ्चालनिा आएको । 

• दोश्रो चौिामसक अिमिको काययसञ्चालन पारो तयार गररएको । 

• सूचनाको हकबिोम्जिको स्ि:प्रकाशन मनयमित गने गररएको । 
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• कमतपय सेिाहरु म्जल्ला प्रशासन कायायलय तथा स्थानीय तहबाट सेिा प्रिाह हनुे व्यिस्था 
गरेको । 

• प्रदेश सरकारबाट जारी तथा सांशोिन िएका ऐन मनयिािलीहरु प्रदेश राजपरिा प्रकाशन गरी 
िेिसाइटिा अपडेट गने गररएको । 

 
4. आमथयक िामिला तथा योजना िन्त्रालय 

प्रदेशको साियजमनक खचय व्यिस्थापन, वित्तीय व्यिस्थापन, राजस्ि सांकलन, अनदुान व्यिस्थापन, 

राजस्ि व्यिस्थापन, आमथयक विकास, प्रदेश सरकारको अल्पकामलन र दीघयकामलन खचय व्यिस्थापन 
सभिन्त्िी काययको लामग यो िन्त्रालय स्थापना िएको हो । नेपालको सांवििान बिोम्जि सांघीय 
सांरचना अनरुुप मिमत २०७४ िाघ २१ गते यस िन्त्रालयको स्थापना िएको हो । यस िन्त्रालय 
अन्त्तरगत प्रदेश लेखा मनयन्त्रक कायायलय विराटनगर र पााँच म्जल्लािा प्रदेश लेखा ईकाइ 
कायायलयहरु रहेका छन। 

 

4.१ काययक्षरे  

१. प्रदेशको आमथयक अिस्थाको विश्लषेण तथा आमथयक नीमतको तजुयिा कायायन्त्ियन र मनयिन 

२. प्रदेशस्तरको आमथयक स्रोतको बााँडफााँड, लगानी प्रक्षपेण र वित्तीय व्यिस्थापन,  

३. प्रदेशस्तरको आमथयक स्थावयत्ििूल्य म्स्थरतासभबन्त्िी नीमत तजुयिा, कायायन्त्िय मनयिन, 

४. सांघको स्िीकृमतिा िैदेम्शक िैदेम्शक सहयोग िैदेम्शक ऋण र अनदुान प्रामि, उपयोग, 

लेखाङ्कन र प्रमतिेदन, 

५. प्रदेशम्स्थत सरकारी सभपम्त्तको एकीकृत वििरण रसरकारी बााँकी रकिको लगत तथा 
असलु उपर 

६. रावष्ट्रय तथा अन्त्तर प्रदेश विकास आयोजनाको सिन्त्ियखर सशतय अनदुानको सदपुयोग, 

७. प्रदेशस्तरीय विकास नीमत, प्राथमिकता, आिमिक तथाक्षेरगत योजना र िावषयक विकास 
काययक्रिको तजुयिा, कायायन्त्ियन, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन,  

८. प्रदेश राजस्ि सभबन्त्िी नीमत तथा कानूनको तजुयिा,कायायन्त्ियन र मनयिन, 

९. प्रदेश साियजमनक खचय सभबन्त्िी नीमतको तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन तथा स्थानीय तह 
अनदुान, 

१०. सांघीय नीमत अनरुुप सहवित्तीयकरण, 

११. प्रदेश आमथयक काययविमि सभबन्त्िी नीमत तथा कानूनको मनिायण, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

१२. प्रदेश विमनयोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तजुयिा, कायायन्त्ियन, मनयिन र आमथयक 
अनशुासन, 

१३. प्रदेश सम्ञ्चत कोषको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन र प्रदेशलेखा मनयन्त्रण एिि ्व्यिस्थापन, 

१४. प्रदेश पूरक अनिुान तथा पेश्की खचय र प्रदेश आकम्स्िक कोष सभबन्त्िी, 
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१५. प्रदेश सरकारी लगानी र लािाांशको लेखा व्यिस्थापन, 

१६.  प्रदेशगत विमनयोजन, राजस्ि, िरौटी, काययसांचालन कोष र अन्त्य सरकारी कोष तथा 
सभपत्तीको एवककृत वििरण र लेखा परीक्षण,  

१७. घरजग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्क सिारी सािन कर, िनोरिन कर, विज्ञापन कर, पययटन शलु्क, 

कृवष आयिा कर, सेिा शलु्क, दस्तरु र दण्ड जररिाना सङ्कलन, बााँडफााँड र उपयोग 
सभबन्त्िी नीमत तथा कानून तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन 

१८. सांघीय कानून अनसुार प्राकृमतक श्रोतबाट प्राि रोयल्टी र शलु्क सङ्कलन मनयिन र 
हस्तान्त्तरण 

१९. राजस्ि चहुािट मनयन्त्रण सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुयिा, 
कायायन्त्ियन र मनयिन,  

२०. सांघ र स्थानीय तहसाँगको अन्त्तरसरकारी वित्तीय सभपकय  सभबन्त्ि र सहकायय, 
२१. प्रदेश त्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अमिलेख व्यिस्थापन सभबन्त्ििा प्रादेम्शक नीमत, कानून, 

िापदण्ड एिि ्योजना तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन तथा सांघ र स्थानीय तहसाँग 
सहयोग, सिन्त्िय र सहकायय, 

२२. बीिा र बीिा व्यिसायको सञ्चालन, व्यिस्थापन, प्रिियनतथा विस्तार र मनयिन,  

२३. प्रदेशस्तरका साियजमनक सांस्थान, बैंक तथा वित्तीय सांस्था, समिमत, प्रमतष्ठान तथा कभपनी 
आददको सञ्चालन, व्यिस्थापन, सिुार र मनयिन, 

२४. आमथयक विकासिा मनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेरसाँगको सिन्त्िय र सहकायय । 

4.2 स्िीकृत दरबन्त्दी 

मस. 
नां. 

स्िीकृत दरिन्त्दी ररक्त 
दरिन्त्दी 

कैवफय
त 

पद शे्रणी/तह सेिा सिूह/उपसिूह सांख्या   

१ प्रदेश सम्चि रा.प.प्रथि प्रशासन  १ -  

२ उपसम्चि रा.प.दितीय प्रशासन राजश्व २ १  

३ उपसम्चि रा.प. दितीय प्रशासन सािान्त्य प्रशासन २ १  

४ शाखा 
अमिकृत 

रा.प. ततृीय प्रशासन सािान्त्य प्रशासन ६ २ १ 
सांम्घय 
काज 

५ शाखा 
अमिकृत 

रा.प. ततृीय प्रशासन राजश्व ६ ३ १ 
सांम्घय 
काज 

६ लेखा अमिकृत रा.प. ततृीय प्रशासन लेखा १ -  

७ काननु 
अमिकृत 

रा.प. ततृीय न्त्याय कानून १ -  
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८ अथयशास्त्री रा.प. ततृीय विविि  १ १  

९ त्याांक 
अमिकृत 

रा.प. ततृीय त्याांक त्याांक १ १  

१० कभ्यटुर 
इम्न्त्जमनयर 

रा.प. ततृीय विविि  १ -  

११ कभ्यटुर 
अमिकृत 

रा.प. ततृीय विविि  १ -  

१२ नायि सधुिा रा.प.अनां.प्रथ
ि 

प्रशासन सािान्त्य प्रशासन ५ -  

१३ नायि सधुिा रा.प.अनां.प्रथ
ि 

प्रशासन राजश्व ६ ६  

१४ कभ्यटुर 
अपरेटर 

रा.प.अनां.प्रथ
ि 

विविि  ३ -  

१५ सह लेखापाल रा.प.अनां.दि
तीय 

प्रशासन लेखा १ १  

१६ हलकुा सिारी 
चालक 

शे्रणी विवहन   ४ -  

१७ कायायलय 
सहयोगी 

शे्रणी विवहन   ५ -  

जभिा : ४७ १४  

 

िन्त्रालय अन्त्तगयतका लेखा सिूहका कियचारीको दरिन्त्दी वििरण 

िातहतका कायायलयहरुको सांरचना, दरिन्त्दी र पदपूमतय 
 

मस.नां. कायायलय दरबन्त्दी पदपूमतय ररक्त कैवफयत 

१ प्रदेश लेखा मनयन्त्रक 
कायायलय 

२० १६ ४  

२ प्रदेश लेखा इकाई 
कायायलयहरु जभिा ५ 
िटा 
पााँचथर, झापा, उदयपरु, 
ओखलढुङ्गा र िनकुटा 

२५ १९ ६ ओखलढुङ्गािा 
२ बाांकी 
सबैिा १ 

  ४५ ३५ १०  
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लेखा सिूह अन्त्तगयत कुल दरबन्त्दी पद पमुतय र ररक्तको वििरण 

मस.नां. पद िलेमनका प्रदेश 
सरकार 

जभिा 
दरबन्त्दी 

पद पूमतय ररक्त कैवफयत 

१ उपसम्चि 
लेखा 

१ ० १ १ ०  

२ लेखा अमिकृत ३० ११ ४१ २० २१  

३ लेखापाल ११५ २६ १४१ ८९ ५२  

४ सहलेखापाल ३६ ६ ४२ ३१ ११  

 जभिा १८२ ४३ २२५ १४१ ८४  

 

4.3 िौमतक सभपमतको अिस्था 

1. ििनतफय  िन्त्रालयको आफ्नै ििन नरहेकोले साविकको घरेल ुकायायलयको ििन प्रयोग 
िैरहेको र सोही पररसरिा हल मनिायण गररएको। 

2. िन्त्री मनिासको लामग साविकको िवहला मबकास कायायलयको ििन प्रयोग िएको। 

3. मनशान म्जप 1 थान िानमनय िन्त्रीले प्रयोग गने । 

4. पजेरो म्जप परुानो 1 थान हाल िमुि आयोगको प्रयोगिा रहेको । 

5. मनशान वपक अप 1 थान 

6. मनशान कार 2 थान  

7. I 20 कार 1 थान 

8. 14 िटा िोटरसाइकल रहेको 
9. जेनेरेटर १ थान 

10. प्रदेश लेखा मनयन्त्रक कायायलय र इयकाइ कायायलय 5 तफय  कुनै ििन जग्गा नरहेकोले 
िाडािा मलइयएको तथा सिारी सािनतफय  स्करवपयो 2 म्जप र १४ िटा िोटरसाइकल रहेको। 
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4.4 बजेट कायायन्त्ियनको अिस्था  
(रु हजारिा) 

वििरण २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७८।७९ 

सांशोमित बजेट   6246326.93 7453142.00 6243322.00 6305434.00 

यथाथय खचय 197576.18 3833795.17 5923644.47 5819743.36 5798548.82 

चाल ुबजेट   5729216.39 7121592.00 6169797.00 6260589.00 

चाल ुखचय 197326.18 3779310.22 5901484.70 5802498.92 5789009.57 

पमु्जगत बजेट   517110.54 179550.00 33525.00 14845.00 

पमु्जगत खचय 250.00 54484.95 22159.77 17244.43 9539.25 

वित्तीय बजेट   0.00 80000.00 40000.00 30000.00 

वित्तीय खचय     0.00 0.00 0.00 
 

4.5 उपलधिी 
• प्रदेशको साियजमनक खचय पररचालनिा क्रिस सिुार ल्याइ आ.ि. ०७८/०७९ िा सािारण 

खचय ८२.२ र पुाँम्जगत खचय ८९.७५ गरर सिग्र बजेट खचय ८६.२० प्रमतशत पयुायइएको। 

• प्रदेश सरकारको नीमत तथा काययक्रि अनसुार बहिुवषयय आयोजना काययक्रिहरुिा आिश्क 
िजेट व्यिस्था गनय लाइ स्रोत समुनम्ितता प्रदान गररएको ।  

• नेपाल सरकारसाँग सिन्त्िय गरर थप अनदुान प्राि गररएको ।  

• आमथयक िषय ०७६/०७७ देम्ख लगातार प्रदेश नां. १ को आमथयक सिेक्षण प्रकाशन गररएको।   

• विगत पााँच आमथयक िषयको बजेट तजुयिा गररएको। 

• अन्त्तरावष्ट्रयय विकास सहायता पररचालन तथा सिन्त्िय सभबन्त्िी काययविमि तयार गरी 
कायायन्त्ियनिा लमगएको। 

• उच्च स्तररय राजश्व अध्ययन काययदल गठन िई सो सभबन्त्ििा परािशयदाता सांस्थाबाट प्रारम्भिक 
प्रमतिेदन प्राि िई अध्ययनको क्रििा रहेको। 

• वित्तीय साक्षरता सभबन्त्िी काययक्रि क्रिश सांचालन िईरहेको। 

• Reporting Portal र विकास सहायता Portal प्रदेश सहयोग काययक्रि (PSP) साँगको सहकाययिा 
मनिायणको प्रवक्रयािा रहेको । 

• वित्तीय सशुासन जोम्खि िूल्याांकन काययविमि तयार गरी वित्तीय सशुासन कायि गनय सूचकहरु 
तयार गरी कायायन्त्ियनिा लमगएको।  

• प्रदेश आमथयक काययविमि तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि मनयिािली तयार गने कायय अम्न्त्ति चरणिा 
रहेको। 

• आमथयक ऐन, २०७९ ले व्यिस्था गरेको कर छुट सभबन्त्ििा विमिन्न िाध्यिबाट प्रचार प्रसार 
गररएको।  

• आन्त्तररक स्रोत अमििवृिका लामग सभबि सरोकारिालासांग छलफल गररएको । 
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4.6 बेरुजकुो अिस्था 

मस.नां. गत आ.ि.को बेरुज ुरकि  

(रु. हजारिा) 

गत विगतको 
बेरुज ुरकि  

(रु. हजारिा) 

फर्छ्यौट िएको 
बेरुज ुरकि  

(रु. हजारिा) 

फर्छ्यौट हनु बाांकी 
बेरुज ुरकि  

(रु. हजारिा) 

१ १६५० ५९५४ २६३३ ३३२१ 

यस िन्त्रालयको आ.ि.2077/78 को बेरुज ु रु.16 लाख 50 हजार रहेको छ। जसिध्य े
कियचारी सिायोजन हुाँदा शे्रणीगतलाई तहगतिा लगी तह बढाएर सिायोजन िएकाहरुको परुानो ग्रडे 
थप हनुे वक नहनुे स्पष्ट नहुाँदा बेरुज ुआएको रकि रु.13 लाख 10 हजार रहेको छ। 

 

4.7 सिस्याहरु 

• क्रिागत र बहिुवषयय आयोजनाहरु सियिै सभपन्त् न निई वढलाससु्ती िइरहेको, 
• आमथयक काययविमिको पालना एिां वित्तीय अनशुासनिा उदामसनताको कारण बेरुजिुा बवृि िएको। 

• आन्त्तररक मनयन्त्रण प्रणाली र अनगुिन िूल्याङ्कन प्रिािकारी हनु नसकेको । 

• आयोजनाको कम्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचय सभबन्त्िी िापदण्ड पालना निएको। 
 

4.8 सिस्या सिािानका उपायहरु 

•  एकिषु्ट विमनयोजन /अिण्डा रकि , खचय नहनुे रकि, ठेक्का लगाएर बचत रकि अन्त्यर खचय 
नगरी बहिुषीय िा क्रिागत आयोजनािा प्राथमिकता ददने। 

• प्रदेशका बहिुषीय आयोजनाहरुको दावयत्ि िकु्तानीिा केन्त्रीत िएर बजेट कायायन्त्ियन गने। 
थप बहिुषीय दावयत्ि सृजना नगने। 

• आमथयक काययविमि सभबन्त्िी कानूनको पूणय पालना गरी वित्तीय अनशुासन कायि गने। 

• साियजमनक खचयिा मितव्यवयता अबलभबन गरी अनािश्यक खचयहरु कटौती गने। 

• आयोजना/काययक्रि जेष्ठ िसान्त्तसभििा सभपन्न हनुे गरी कायायन्त्ियन गने । 

• चाल ुर प्रशासमनक तफय  िवृि िईरहेको खचय मनयन्त्रण गनय नीमतगत धयिस्था गने। 

• आन्त्तररक आय अमििवृि तफय  पहल गनुयपने। 

• काययप्रकृमत मिल्ने कायायलय, समिमत/बोडय आददलाई एकीकृत गरी सेिा प्रिाह गने। 

• सिारी सािन कर सांकलनको लामग online service and payment system लागू गनुयपने। 

• घर जग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्क कारोिार िूल्यको आिारिा सांकलन गनय नीमतगत व्यिस्था गने। 

• प्राकृमतक स्रोत सांकलन तथा विवक्र शलु्किा (ढुांगा, मगट्टी, बालिुा) नीमतगत एिि ्काननुी सिुार 
गरी यथाथयपरक बनाउने। 

• िनोरिन कर, विज्ञापन करको दायरा विस्तार गने। 

• िन पैदािर मबवक्र शलु्क र पययटन शलु्किा विविमिकरण गने। 

• कृवष आयिा लाग्ने करको अध्ययन गनुयपने। 

• राजस्ि सांकलनिा सांलग्न जनशम्क्तको क्षिता विकास गने। 
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4.9 निीनति प्रयोगहरु 

• अवफस अटोिेशनको प्रयोगलाई अमनिायय गररएको 
• विदू्यतीय हाम्जरी प्रणाली कायायन्त्ियन गररएको 

 

5. उद्योग श्रि तथा रोजगार िन्त्रालय 

साविकिा उद्योग, पययटन, िाम्णज्य तथा आपूमतयसभबन्त्िी कायय म्जभिेिारीहरू उद्योग पययटन, िन तथा 
िातािरण िन्त्रालयिा (स्थापना मिमत २०७४।१०।२९) रहेकोिा प्रदेश १ सरकारको मिमत 
२०७८।१०।१६ गते स्िीकृत िएको प्रदेश सरकार कायय वििाजन मनयिािली २०७८ अनसुार 
साविकको िन्त्रालयको काययक्षेर र काययबोझ विश्लषेण सिेतको आिारिा उद्योग श्रि र रोजगारको 
विषय हेने गरी नयााँ िन्त्रालयको रुपिा यस मिमत २०७८।१०।२३ गते उद्योग, श्रि तथा रोजगार 
िन्त्रालय स्थापना गररएको छ । यस िन्त्रालय अन्त्तरगत उद्योग, िाम्णज्य तथा उपिोक्ता वहत सांरक्षण 
मनदेशनालय, व्यािसावयक तथा सीप विकास तामलि केन्त्र र १४ म्जल्लािा घरेल ुतथा साना उद्योग 
कायायलय रहेका छन ्।  

 

5.१ काययक्षरे 

1. उद्योग तथा िाम्णज्य सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजनाको तजुयिा, 
कायायन्त्ियन एिि ्मनयिन, 

2. उद्योग दताय, अनिुमत, निीकरण एिि ्खारेजी, 
3. औद्योमगक विकास तथा औद्योमगक व्यिसायको प्रिियन र मनयिन, 

4. प्रदेशस्तरिा औद्योमगक क्षरे र विशेष आमथयक क्षेरको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार, 
5. औद्योमगक िस्तकुो मनयायत प्रिियन, 

6. प्रादेम्शक व्यापार सभबन्त्िी पूिायिार मनिायण, प्रिियन, सहजीकरण, सिन्त्िय, त्याङ्क प्रणाली, 
7. बौविक सभपम्त्त सांरक्षण, अध्ययन, अनसुन्त्िान र मनयिन, 

8. ढुिानी र पररिहन प्रणाली तथा कागो व्यिस्थापन, 

9. सांघको सहिमतिा आमथयक तथा औद्योमगक विषयका करारजन्त्य सभझौता, 
10. व्यापाररक फियहरुको दताय̧  निीकरण, खारेजी र मनयिन, 

11. खानी तथा खनीज पदाथयको अन्त्िेषण र व्यिस्थापन सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून, िापदण्ड 
र योजना तजुयिा तथा कायायन्त्ियन र मनयिन, 

12. खानीजन्त्य पूिायिार विकास, अनसुन्त्िान, सिेक्षण, लगत सांकलन, अमिलेखाङ्कन, अन्त्िेषण, उत्खनन,् 

प्रादेम्शक प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन र सो विषयिा सांघसाँग सिन्त्िय, 

13. खानी सभबन्त्िी िौगमियक अध्ययन, अनसुन्त्िान र नक्साङ्कन, 

14. िस्त ुतथा सेिा आपूमतय सभबन्त्िी नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

15. उपिोक्ता हक अमिकार सांरक्षण तथा प्रिियन, उपिोक्ता जागरण काययक्रि तजुयिा तथा 
कायायन्त्ियन, 
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16. मसम्न्त्डकेट, काटेमलङ, अनमु्चत िूल्यबवृि, कालोबजारी तथा कृमरि अिाि मनयन्त्रण एिां बजार 
अनगुिन, 

17. सांघीय िापदण्ड अनसुार स्याण्डडय िगीकरण, गणुस्तर परीक्षण र मनयिन, 

18. अत्यािश्यक िस्तहुरुको प्रादेम्शक िाग र आपूमतय सभबन्त्िी सूचना सांकलन, विश्लषेण, प्रक्षपेण र 
आपूमतय व्यिस्था, िौज्दातको व्यिस्था र आपूमतयिा अन्त्तर प्रादेम्शक र स्थानीय तहबीच सिन्त्िय, 

19. करार, साझेदारी र एजेन्त्सी  सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून, िापदण्ड, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

20. सांघसाँगको सिन्त्ियिा कभपनी स्थापना सभबन्त्िी नीमत, कानून तजुयिा तथा कायायन्त्ियन, मनयिन 
र कभपनी प्रशासन, 

21. सांघसाँगको सिन्त्ियिा दािासाहीिा परेका उद्योग, व्यिसावयक कभपनी तथा फिय व्यिस्थापन 
सभबन्त्िी नीमत कानून, िापदण्ड तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन,   

22. प्रदेशस्तरिा औद्योमगक हामनकारक पदाथयहरुको मनयिन तथा व्यिस्थापन, 

23. प्रदेशस्तरिा इन्त्िनको गणुस्तर अनगुिन, 

24. प्रदेशमिरका ठूला, साना, िझौला, घरेल ुतथा लघ ुउद्योगहरु स्थापना र प्रिियन सभबन्त्ििा नीमत, 

कानून तथा िापदण्ड तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

25. औद्योमगक तथा व्यापाररक प्रदशयनीको आयोजना तथा व्यिस्थापन, 

26. रोजगारी सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून, िापदण्ड, योजना तथा काययक्रि तजुयिा, कायायन्त्ियन 
र मनयिन, 

27. प्रदेशमिर रोजगारी प्रिियन सभबन्त्ििा स्थानीय तहसांग सिन्त्िय र सहकायय, 
28. स्िरोजगारका लामग उद्यिशीलता विकास, तामलि, औद्योमगक प्रम्शक्षण, सहमुलयतपूणय कजाय, 
29. बैदेम्शक रोजगारिा जान चाहने जनशम्क्तको सीप विकास, 

30. बैदेम्शक रोजगारिा जाने र फकय ने नागररकको अमिलेख व्यिस्थापन, 

31. बैदेम्शक रोजगारबाट फकेकाहरुको ज्ञान सीप उपयोग गने नीमत तथा काययक्रि तजुयिा र 
कायायन्त्ियन, 

32. श्रि तथा रोजगार सभबन्त्िी अन्त्तरावष्ट्रय सम्न्त्ि, सभझौता र प्रमतििताको कायायन्त्ियन, 

सांरक्षणात्िक उपाय र पनुस्थायपना, 
33. श्रमिक एिां श्रमिकको सािाम्जक सरुक्षा र सािाम्जक सभिाद सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून, 

िापदण्ड तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

34. सािाम्जक सरुक्षा कोष व्यिस्थापन र मनयिन सभिन्त्ििा सांघ प्रादेम्शक मनकाय तथा स्थानीय 
तहसाँग सभपकय  सिन्त्िय र सहकायय 

35. श्रिशम्क्त, श्रि बजार सभबन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान, श्रिशम्क्त सभबन्त्िी योजना तजुयिा र 
कायायन्त्ियन, 

36. प्रदेश श्रि सल्लाहकार पररषद् सभबन्त्िी, 
37. उद्योगिा श्रििूलक प्रविमि र स्िदेशी श्रमिकको उपयोग। 

38. औद्योमगक वििाद सिािान र श्रि सभबन्त्ििा सिुार । 
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5.2 स्िीकृत दरबन्त्दी 

पद सेिा 
/सिूह 

शे्रणी िा 
तह 

कूल 
स्िीकृत 
दरबन्त्दी 

पदपूती 
िएको 
स्थायी 
दरबन्त्दी 

कूल 
ररक्त 
स्थायी 
दरबन्त्दी 

कैवफयत 

सम्चि सा.प्र . रा.प.प्रथि १ १ ० 
 

उपसम्चि सा.प्र . ९ /१० २ १ १ 
 

शाखा अमिकृत सा.प्र . ७ /८ ५ ४ १ 
 

लेखा अमिकृत लेखा . ७ /८ १ ० १  

कानून अमिकृत कानून ७ /८ १ ० १ 
 

सहायक/अमिकृत सा.प्र . ५ /६ ४ २ २  

लेखापाल /अमिकृत  लेखा ५ /६ १ १ ० 
 

सहायक सा.प्र . ४ /५ २ २ ० कभ्यटुर 
अपरेटर १ 

हलकुा सिारी 
चालक 

 
शे्रणीविहीन ३ - ३      करार ३ 

काययरत 

कायायलय सहयोगी 
 

शे्रणीविहीन ३ - ३ करार २ 
काययरत 

जभिा 
  

२३ ११ १२ 
 

 

5.3 िौमतक सभपमतको अिस्था 

मस  .नां .  वििरण पररिाण एकाई कैवफयत 

१ घरजग्गा      नरहेको  
२ सिारी सािन  गाडी ३ थान  

३ िोटरसाईकल, 
स्कुटर 

१० 

 
 

थान  

 

5.4 बजेट कायायन्त्ियनको अिस्था 

  
क्र  .स .  

वििरण २०७९।८० को 
बावषयक विमनयोजन 

प्रथि रैिामसकसभिको 
खचय 

खचय 
प्रमतशत 

)क(  पुाँम्जगत तफय      
 

  प्रदेश स्रोत 8,60,00,000 42,39,555 
 

  सांघ सशतय स्रोत 
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  सिपरुक स्रोत 
   

  पुाँम्जगत तफय को 
जभिा 

8,60,00,000 42,39,555 16.44 

)ख(  चाल ुतफय  
   

  प्रदेश स्रोत 36,86,25,000 4,41,96, १३2 .५६  48.18 

 
सांघ सशतय स्रोत 46,00,000 21,000 1.37 

 
सिपरुक स्रोत 

   

 चाल ुतफय को जभिा 37,32,25,000 4,42,17,213.56 47.42 

 कुल जभिा 45,92,25,000 4,92,41,298.56 41.36 

 

5.5 उपलव्िी 

िन्त्रालय र िातहतका मनकायहरुको उद्योग प्रशासनको िावषयक प्रगमत (आ.ि. २०७८/०७९) 

पूाँजी 
थप 
सांख्या 

नविक
रण 
सांख्या 

नािसारी 
सांख्या 

ठाउाँसारी 
सांख्या 

उद्दशे्य थप 
सांख्या 

लगत 
कट्टा 
सांख्या 

सवुिद्या 
मसफाररस 
सांख्या 

प्रमतमलपी 
मलएको 

आईई स्िीकृती 
सांख्या 

७५५ ४१४० ४५९ १६७ ४१३ ५३५ ३४८ ५१५ ८ 
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िन्त्रालय र िातहतका मनकायहरुबाट िएका िगयगत उद्योग दतायको िावषयक प्रगमत आ.ि. २०७८/०७९ 

 

  

क्र . 
स . 

उद्योगको िगय 

उद्योग दताय सांख्या )कानूनी स्िरूप अनसुार(  

लघ ुउद्यि घरेल ुउद्योग साना उद्योग   

प्रा.फ . सा.फ . प्रा .मल . जभिा प्रा.फ . सा.फ . प्रा .मल . जभिा प्रा.फ . सा.फ . प्रा .मल . जभिा कूल 

1 उजायिलुक 0 0 0 0 0 0 0 0 85 9 34 128 128 

2 उत्पादनिलुक 139 0 0 139 1 0 0 1 6142 121 78 6341 6481 

3 कृवष तथा िनजन्त्य 1 0 0 1 2 1 0 3 1785 45 74 1904 1908 

4 खमनजजन्त्य 1 1 0 2 2 0 0 2 966 69 75 1110 1114 

5 पूिायिार 0 0 0 0 0 0 0 0 265 1 0 266 266 

6 पययटन 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6 

7 सचुना प्रविमि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 सेिािलुक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

कूल जभिा 
141 1 0 142 5 1 0 6 9249 245 261 9755 9903 
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आमथयक िषय २०७८।७९ को उद्योग दतायको बावषयक उत्पादन क्षिता 

क्र  .स .  उद्योगको िगय िावषयक उत्पादन क्षिता )हजारिा(  

1 उजायिलुक 6,63,554.00 

2 उत्पादनिलुक 37,26,51,152 

3 कृवष तथा िनजन्त्य 4,14,49,738 

4 खमनजजन्त्य 2,44,78,325.00 

5 पूिायिार 5,30,70,512 

6 पययटन 10,950 

7 सचुना प्रविमि - 

8 सेिािलुक - 

 कूल जभिा 492324231 

 

नयााँ उद्यिी सजृनाको अिस्था (आ.ि. २०७८/०७९) 

क्र  .स .  उद्योगको िगय 
उद्यिी सांख्या 

िवहला परुुष जभिा 
1 उजायिलुक 40 179 219 

2 उत्पादनिलुक 3794 3716 7510 

3 कृवष तथा िनजन्त्य 1066 1035 2101 

4 खमनजजन्त्य 668 851 1519 

5 पूिायिार 198 78 276 

6 पययटन 3 3 6 

7 सचुना प्रविमि 0 0 0 

8 सेिािलुक 0 0 0 

  कूल जभिा 5769 5862 11631 
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रोजगरी सजृनाको अिस्था (आ.ि. २०७८/०७९) 

क्र  .स .  उद्योगको िगय 
रोजगारी सांख्या 

िवहला परुुष जभिा 
1 उजायिलुक 223 656 879 

2 उत्पादनिलुक 9124 10941 20065 

3 कृवष तथा िनजन्त्य 2183 3110 5293 

4 खमनजजन्त्य 1267 2163 3430 

5 पूिायिार 404 477 881 

6 पययटन 3 8 11 

7 सचुना प्रविमि 0 0 0 

8 सेिािलुक 0 0 0 

  कूल जभिा 13204 17355 30559 

 

िन्त्रालय र िातहतका मनकायहरुबाट आ.ि. २०७५/०७६ देम्ख  २०७८/०७९ सभि 
िएका िाम्णज्य फिय दतायको वििरण: 
 

िाम्णज्य फिय दताय वििरण 

आ.ि. दताय सांख्या 
२०७५/७६ ३४६५ 

२०७६/७७ २९४३ 

२०७७/७८ ५९८१ 

२०७८/७९ ३८०८ 

जभिा १६१९७ 
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मसप विकाश तामलि केन्त्रहरुबाट सांचामलत तामलि सभबन्त्िी प्रगमत वििरण  

(आ.ि. २०७८/०७९) 

क्र .सां . तामलि तथा काययक्रिको नाि इकाई 
िावषयक लक्ष्य िावषयक प्रगती 

पररिाण पररिाण 

मनयमित तामलि  

जभिा ४५० ४५० 

कूल जभिा विशेष + मनयमित तामलि (सीप विकास तामलि) १२२० १२१८ 

 

 

घरेल ुतथा साना उद्योग कायायलयहरुबाट िएको उपयकु्त प्रविमि हस्तान्त्तरण सभबन्त्िी वििरण  
(आ.ि. २०७८/०७९) 

क्र .सां . वििाग/कायायलय प्रविमि हस्तान्त्तरण गररएका 
उद्योगको सांख्या 

  जभिा ६६५ 
 

 

5.6बेरुजकुो अिस्था 

बेरुजकुो अिस्था 

मस.नां. गत आ.ि.को 
बेरुज ुरकि रु. 

गत विगतको 
बेरुज ुरकि रु. 

फर्छ्यौट िएको 
बेरुज ुरकि रु. 

फर्छ्यौट हनु 
बााँकी बेरुज ुरकि 
रु. 

१ ५६६३५३.८
३ 

६७४४४८२.७
२ 

७०५५११.४
९ 

६६०५३२५.०
६ 

 

5.7 सिस्याहरु 

 प्रदेशस्तरिा मनजी तथा साझेदारी फिय दताय र औद्योमगक व्यिसाय ऐन लागू िईसक्दा पमन 
सांघीय मनकायबाट प्रादेम्शक मनकायिा म्जभिेिारी हस्तान्त्तरण नहुाँदा उद्योग तथा िाम्णज्य 
प्रशासनका सभबन्त्ििा अस्पष्टता र दोहोरोपना कायिै रहेको 

 प्रदेशस्तरिा दताय िएका र प्रादेम्शक कानून अनसुार मनयिन हनुे उद्योगहरूले सिेत आफ्नो 
उद्योगका लामग आिश्यक िेम्शनरी तथा कच्चा पदाथय आयाता प्रयोजनाथय आिश्यक पने 
आयात मनयायत सङ्केत नभबर  Exim Code   (मसफाररसका लामग उद्योग वििाग पगु्नपुने बाध्यता  
रहेक विशेषगरी लघ ुउद्यि र कि लगानीका साना उद्योगहरूलाई सिस्या िएको 
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 उपयुक्त सांगठन तथा व्यिस्थापनको अिाि रही सांगठनको उदे्दश्य ििोम्जि दरिन्त्दी र 
कियचारी अिाि रहेको, 

 औद्योमगक क्षेर मनिायण तथा व्यिस्थापनको लामग मिल्स क्षेरको सरकारी जग्गाको उपयोग 
हनु नसकेको 

5.8 सिस्या सिािानका उपायहरु 

 सांघीय मनकायिा उद्योग सभिन्त्िी म्जभिेिारी हस्तान्त्तरणका लामग प्रदेशिाट पहल गनुयपने, 

 उद्योग दताय गने मनकायबाटै िएको Exim Code मसफाररसलाई िान्त्यता ददन िन्त्सार वििाग र 
अन्त्य सभबम्न्त्ित सांघीय मनकायसाँग सिन्त्िय गनुयपने, 

 िन्त्रालय तथा िातहतका मनकायको ओ एण्ड एि गरी सांगठन चसु्त र प्रिािकारी िनाउनपुने 

 औद्योमगक तथा व्यािसावयक क्षेरिा राजस्िको दायरा बढाउन प्रोत्साहनिूलक अमियान 
सञ्चालन गनुयपने 

 प्रादेम्शक औद्योमगक हबको रुपिा विकास गनय मिल्स एररया क्षेरको उपयोगिारे प्राथमिकताका 
साथ गरुूयोजना तयार गरी प्रादेम्शक गौरिको रुपिा अगाडी बढाउनपुने 

 सरकार र मनजीक्षेरबीच नीमतगत तथा काययक्रिगत प्रिािकाररताको लामग नपेाल व्यािसाय 
िञ्च गठन गनय उपयकु्त हनुे 
 

5.9 निीनति प्रयोगहरु 

➢ िाननीय िम्न्त्रज्यूको सांयोजकत्ििा घरेल ुिददरा ब्राम्ण्डङ मनदेशक समिमत गठन िई कायय 
अगाडी बढेको 

➢ घरेल ुतथा साना उद्योग कायायलयहरुिाट सभपादन हनुे उद्योग तथा िाम्णज्य सभिन्त्िी 
काययलाई थप प्रिािकारी िनाउन सफ्टिेयर विकासको कायय िइरहेको 

 

6. कृवष िन्त्रालय 

नेपालको सांवििान २०७२ अनसुार प्रदेशस्तरिा िमूि व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी िन्त्रालय २०७४ 
साल फागनु ३ गते स्थापना िएकोिा  प्रदेश नां १, प्रदेश सरकार िम्न्त्रपररषदको मिमत 
२०७८ /१० /२३ गतेको मनणयय अनसुार िमूि व्यिस्था तथा सहकारी हेने अलग िन्त्रालय थप िई 
िन्त्रालयको नाि कृवष िन्त्रालय कायि गररएको मथयो। यस िन्त्रालय अन्त्तरगत कृवष विकास 
मनदेशनालय, पशपुन्त्छी तथा ित्स्य विकास मनदेशनालय, कृवष व्यिसाय प्रििन सहयोग तथा तामलि 
केन्त्र, पश ुसेिा तामलि केन्त्र, १३ िटा कृवष ज्ञान केन्त्र, 8 िटा िेटनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्त्र, 
बीउ विजन प्रयोगशाला, बाली सांरक्षण प्रयोगशाला र िाटो तथा िल पररक्षण प्रयोगशाला कायायलयहरु 
रहेका छन ्।  

 
 

 

6.१ काययक्षरे  
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1. कृवष, पश ु विकास तथा खाद्य सरुक्षा सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून, िापदण्ड र योजना 
तजुयिा, कायायन्त्ियन मनयिन, 

2. कृवष तथा पशपुन्त्छीजन्त्य रोग, कीरा एिि ्िहािारी मनयन्त्रण, 

3. औद्योमगकीकरण र पशपुन्त्छी उद्योग व्यिसायको विकास तथा प्रबियन, 

4. कृवष तथा पश ुव्यिसायको याम्न्त्रकीकरण, विकास तथा विस्तार, 

5. कृवषबाली तथा पशरुोग मनदान प्रयोगशाला व्यिस्थापन र मनयिन, 

6. कृवषउपज, कृवषजन्त्य बस्त,ु पशपुन्त्छी, पशपुन्त्छीजन्त्य पदाथय र पश ु उत्पादन सािग्री तथा 
बीउमबजन एिि ् नश्लसभबनन्त्िी सेिा र प्रविमिको गणुस्तर मनिायरण, सभबिता मनिायरण, 

स्तरीकरण, प्रिाणीकरण र मनयिन, 
7. प्रादेम्शक खाद्य सरुक्षा, खाद्य अमिकार, खाद्य सभप्रितुा र खाद्य गणुस्तर, 

8. कृवष तथा पशपुन्त्छी एिि ्खाद्य प्रविमि सभबन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान एिि ् विकास तथा 
प्रिियन, त्याङ्क प्रणालीको व्यिस्थापन र स्रोत सांरक्षण, 

9. कृवष िल, बीउ र मबषादी आपूमतय व्यिस्था र मनयिन 

10. कृवष प्रसार, कृषक तालीि तथा क्षिता विकास र सशम्क्तकरण, 

11. कृवष उपजको न्त्यूनति सिथयन िूल्य कायायन्त्ियन 

12. कृवष तथा पशपुन्त्छी बीिा सन्त्िी नीमत तथा योजना तजुयिा र कायायन्त्ियन, 

13. कृवष बजार, पूिायिार र कृवष फािय केन्त्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन 

14. रावष्ट्रय नीमत र िापदण्ड बिोम्जि पारािेटको दताय, अनिुमत निीकरण, खारेजी र मनयिन, 

15. सािूवहक खेती तथा कृवष करार खेतीको कायायन्त्ियन र प्रिियन 

16. चरन तथा खकय  सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत तथा कानून तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

17. कृवषजन्त्य र पशपुन्त्छीजन्त्य औषमि, विषादी र सूक्ष्ि पोषणतत्ियकु्त िस्तकुो उपयोग र 
व्यिस्थापन सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुयिा र कायायन्त्ियन तथा उत्पादन, 

उपयोग र विक्री वितरणको अनिुमत, अनगुिन र मनयिन, 

6.2 स्िीकृत दरिन्त्दी 

कायायलय  दरिन्त्दी  पदपमुतय  ररक्त  
पदपमुतय हनु नसक्नाका 

कारण 

कृवष  िन्त्रालय  50 25 25 1. सिायोजन पिात सातौं 
र निौ तहका काियचारी 
ररक्त रहेको र हाल सभि 
पमन प्रदेश लोक सेिािाट 

पदपमुतय हनु नसकेको। 

कृवष विकास 
मनदेशनालय र 
िातहतका 
कायायलयहरु  

३०५ १९३ ११२ 
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कायायलय  दरिन्त्दी  पदपमुतय  ररक्त  
पदपमुतय हनु नसक्नाका 

कारण 

पशपुन्त्छी तथा 
ित्स्य विकास 
मनदेशनालय र 
िातहतका 
कायायलय  

142 108 34 

2. प्रदेश मनजािमत सेिा 
ऐन हाल सभि पमन 
स्िीकृत नहनुाले प्रदेश 
सरकारिा काययरत 
कियचारीहरु िढुिा िै 
सांम्घय मनकायिा जाने 
क्रि बढदै गएकोले 
जनशम्क्त अिस्था दयनीय 
रहेको 

कुल जभिा  497 326 171  
 

प्रशासमनक कियचारी तफय  कुल स्िीकृत दरिन्त्दी 134 िा 40 (29.85%)  जना िार 
पदपमुतय िएको र प्राविमिक कियचारी तफय  कुल स्िीकृत दरिन्त्दी 363  िा 196 (53.99%) 

जना िार पदपमुतय िएको। 
 

6.3 िौमतक सभपमतको अिस्था 

मस 
नां वििरण पररिाण एकाई 

1 घरििन 46 सांख्या 

2 सिारीसािन 
237 (4 िटा बस, ३३ िटा चारपाङ्ग्र ेर २०० 

िटा िोटरसाइकल)  सांख्या 
3 िेमसनरी औजार 31 सांख्या 

4 
बेचल्तीिा रहेको 
सिारी सािन 

३ जीपगाडी र ४२ िोटर साइकल जभिा ४५ 
िटा सांख्या 

नोटः िन्त्रालय अन्त्तगयतका मनकायहरुको सिेत िौमतक सभपती सिािेश । 
 

 6.4 बजेट कायायन्त्ियनको अिस्था 

(रु हजारिा) 
मस नां आ  .ि .  विमनयोम्जत बजेट खचय बााँकी 

1 2074/75 47629 23135 24494 

2 2075/76 3625539 1483926 2141613 
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3 2076/77 3976755 1545731 2431024 

4 2077/78 3347785 1469197 1878588 

5 2078/79 2109625 1726401 383224 

6 2079/80 २२६०८५० ३१०७७७ 1950073 
 

प्रदेश गौरिका आयोजना कायायन्त्ियनको अिस्था  )रु हजारिा(  
मस 
नां 

आयोजनाको नाि 
विमनयोम्ज
त बजेट  

िौमतक 
प्रगमत 

विम्त्तय 
प्रगमत 

कैवफयत 

1 
विम्शवष्टकृत सहकारी सांघ 

िाफय त ्िलुो दिु कारखाना 
स्थापनाका लामग अनदुान    

20000
0 

100 
193004 
(96.5%) 

मनिायण कायय सभपन्न 
िइ सांचालको 
क्रििा रहेको छ। 

 
6.5 उपलधिी 

• साना मसचाई तफय  ६०८ िटा उप-आयोजना िापयत २५८४ हेक्टरिा मसचाई सेिा तथा 
उपलधि गराईएको छ ।चैते िान उत्पादन गने कृषकहरुलाई १२८८ हेक्टरका लामग 
प्रोत्साहान रुिरुप १ करोड ९३ लाख २०, वहउदे िकै खेती प्रिियन तफय  २३३७ हेक्टरका 
लामग ३ करोड ५० लाख प्रोत्साहन रकि उपलधि गराईएको छ । िध्य पहाउ र उच्च 
पहाडिा िकै उत्पाकत्ि सिुार काययक्रि अन्त्तगयत ३२९४ हेक्टर क्षेरफलिा ०.५-१ िे.टन 
प्रमत हे.सभि उत्पादकत्ि सिुार िएको छ । 

• कृवष याम्न्त्रकीकरण प्रिियनका लामग ३२५२ विमिन्न प्रकारका कृवष उन्त्र उपकरणहरु 
उपलधि गराउनकुो साथै ६ िटा कस्टि ह्याररङ्ग सेन्त्टरहरु स्थापना गररएका छन ्। 

• खाद्यान्न िीउ उत्पादनका लामग १२० हेक्टर क्षेरफलिा बीउ उत्पादन काययक्रि सांचालन 
गरी ३६० िे.टन खाद्यान्न बीउ उत्पादन िएको छ । प्रदेशिा कुल २००० िे.टन क्षिताका 
४ िटा  खाद्यान्न गहृ मनिायण, चैते िान सकुाउन का लामग ४ िटा ड्रायर पूिायिार मनिायण 
तथा ३०० िे.टन आल ुबीउ िण्डारको लामग २७ िटा रम्स्टक स्टोर मनिायणिा सहयोग 
गररएको छ ।त्यसै गरर बैिोसिी तरकारी उत्पादनका लामग ४६ िटा सांरम्क्षत सांरचना, ४ 
हजार िगय िीटरिा स्थायी ्लावष्टक टनेल तथा ४५६२ िगय िीटरिा हाईटेक पोमल हाउसहरु 
मनिायण िएका छन ्। 

• विमिन्न सिूह, सहकारी, उद्यिी तथा डेरी उद्योगहरुलाई कृवष उपज ढुिानीका लामग ३० 
िटा सिारी सािनहरु तथा दिु तथा दगु्िपदाथय ढुिानीका लामग ८ िटा मिल्क याङ्कर र 
िासजुन्त्य पदाथय ढुिानीका लामग र 7 िटा रेविजेनेटेड भ्यान  खररदिा अनदुान अनदुानिा 
उपलधि गराईएको छ।  

• फलफूलबालीको धयिसावयक प्रिियनका लामग धयिसावयक फलफूल बगैचा विस्तारिा १७८ 
हेक्टर,  वकिी खेती तफय  १२ हेक्टर,  कागती मिशन तफय  २४ हेक्टर विस्तार गररएको । 
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सिस्याग्रस्त रहेका २६४ जना कृषकहरुको अलैची बगैचा सदुृढीकरणिा सहयोग उपलधि 
गराईएको छ । 

• यिुा लम्क्षत कृवष काययक्रििाट ५८५ जना यिुाहरुलाई स्थानीय स्तरिा नै च्याउ, िौरी तथा 
तरकारी उत्पादन तथा पशपुांक्षी पालनका लामग १३९ जना यिुाहरुलाई स्िदेशिा नै 
स्िरोजगार बन्न अनदुान सहयोग उपलधि गराईएको छ । 

• २४ िटा साना म्चया प्रसोिन कारखानाहरुको स्तरोनन्त्तीिा सहयोग गररएको र सयुोदय 
नगरपामलका साँगको सहकाययिा म्चया परीक्षण तथा प्रिियन केन्त्र मनिायण काययलाई अम्घ 
बढाईएको छ। कफी खेती क्षेर विस्तारिा ५५ हेक्टर र दईुिटा कफी प्रसोिन केन्त्र 
स्थापनािा सहयोग उपलधि गराईएको छ । 

• कृवष ज्ञानकेन्त्रहरु िाफय त ३२ िटा साना सांकलन केन्त्र र  ५१ िटा कृवष बजार मनिायणका 
साथै िरान र वितायिोडिा क्रिशः २०० िे.टन र २८५ िे.टन, बेलका नगरपामलकािा 
४०० िे.टन, तेह्रथिुिा ६५० िे.टन र अन्त्य साना ११ िटा कोल्ड रुि ७५० िे.टन गरी 
कूल जभिा २२८६ िे.टन म्शत िण्डारण पूिायिार मनिायण गररएको छ। 

• बांगरुको र बाख्राको लामग दाना उत्पादन गने १/१ िटा उद्योगहरु स्थापनािा अनदुान 
सहयोग गररएको छ । 

• मिल्क होमलडेको सिस्या सिािान गनय सगरिाथा विम्शवष्टकृत सहकारी सांघ िाफय त ३५ िटा 
सहकारीहरु सांलग्न गरी िूलो दिु कारखाना स्थापनाका लामग सभपूणय यन्त्र उपकरण खररद 
िइ सांचालनिा आएको छ जसबाट आगािी ददनिा दैमनक ६ िे.टन िूलो दिु उत्पादन हनु े
अनिुान गररएको छ । 

• चीज, छुपी, नौनी तथा मिठाई उत्पादन गनय ९० िटा साना डेरर, १४ िटा दिु प्रसोिन 
उद्योग, २१ िटा डेरी पसल सिुार, ४ िटा मिट िाटयहरु स्थापना, तथा ३ िटा िासजुन्त्य 
उद्योग स्थापनािा सहयोग गररएको छ ।  

• पश ुनश्ल सिुारका लामग गाईिा ३२३३७९, िैसीिा ४७५९४ र बाख्रािा ५७०५ गरर कुल 
३७६६७८ सांख्यािा कृम्त्ति गिायिान गररएको छ । त्यसैगरी पश ु स्िास््य काययक्रि 
अन्त्तरगत कररब ८८ लाख खोपहरु विमिन्न पशपुांक्षीिा लगाईएको छ । 

• विमिन्न म्जल्लाहरुिा २६ िटा बाख्राको बहृत्तर पकेट ्याकेज काययक्रि सांचालन, २११ िटा 
िांगरु फाियहरुको सिुार तथा पिुायिार मनिायण, िोरङ्गिा बाख्राको  र िनकुटािा गाईको १-१ 
िटा श्रोतकेन्त्र,  ५४ िटा निनुा धयिसावयक बाख्रा फाियहरुको पिुयिार मनिायण, ३४ िटा 
सहकारर सांस्था िाफय त गाईिैसी तथा बाख्रापालन पालन का साथै हलुाकी िागय लम्क्षत गरर 
६ िटा स्थानिा धयिसावयक बाख्रापालन र ८ िटािा गाईिैंसीपालन काययक्रि सांचालन 
गररएको छ ।  

• ित्स्यपालन तफय  ७५ हेक्टरिा नाँया पोखरी मनिायण र  परुानो पोखरी िियत तफय  ३५ हेक्टर 
र राउट िाछाका लामग कररब २००० बगय िीटरिा रेस िे मनिायण िएको छ ।  
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• प्रदेशका विमिन्न १५ िटा स्थानीय तहहरुिा गणुस्तरीय िास ु उपलधि गराउन तथा 
पशपुन्त्क्षीको धयिम्स्थत बजाररकरणका लामग १० िटा पश ुबिशाला, ३ िटा पश ुहाट बजार 
तथा २ िटा खसीिोका सांकलन केन्त्र, हरुको मनिायण कायय सिपन्न िई पशपुांक्षी विकास 
पिुायिारहरु विकास िएको। 

• कोमिड १९ प्रिावित राहात सहयोग अनदुान काययक्रिबाट दिु र दगु्िजन्त्य  पदाथय उत्पादन,  
दिु मबक्री,कुखरुा, बांगरुपालन,  हररयो म्चया पत्ती, तरकारी तथा फलफूल, च्याउ खेमत,  कृवष 
ऋणिा धयाज छुट, विद्यतु िहशलु छुट र कृवषबस्त ु ढुिानीिा सहयोग गरी कुल १६८० 
कृषक घरिरुीलाई ७ करोड ९१ लाख ७४ हजार रकि राहत स्िरुप उपलधि गराईएको 
छ। 

 

6.6 बेरुजकुो अिस्था             (रु हजारिा) 

मस 
नां . वििरण रकि कैवफयत 

1 आ.ि. २०७७/०७८ सभिको 12000 

अमिकाांश बेरुज ुमनयमित गनुय पने 
रहेको छ। 
  
  
  
  

2 आ.ि. २०७८/०७९ सभिको 151594 

3 जभिा 163594 

4 यस आ.ि.िा फछययौट  4775 

5 खदु बााँकी बेरुज ु 158819 
 

6.7 सिस्याहरु 

१. कृवष व्यिसावयकरणका लामग कृवष उद्यि गने वकसान तथा उद्यमिहरुलाई पमू्जाँगत अनदुन 
अपयायि िएको  

२. बाली तथा पशपुछीां िीिा प्रिािकारी निएको 
३. प्रदेशिा व्यिसावयक रुपिा पशपुालन तथा विमिन्न िालीहरु उत्पादन गने वकसानहरुको 

आगलामग, बाढीपवहरो, हािाहरुी र अमसना पानी प्रकृमतक विपद िापतको क्षमतपमुतय उपलधि 
गराउन नसवकएको। 

४. ६ िटा म्जल्लाहरुिा िेटेरीनरर अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केन्त्र नहुाँदा दक्ष प्रविमिक सेिा 
र सहमुलयत प्राि गनय कदठनाई िएको  

५. कृवष धयिसाय प्रिियन अनदुान ऐन २०७७ को  प्रिािकारी कायायन्त्ियन हनु नसकेको। 

  

6.8 सिस्या सिािानका उपायहरु 

१. सेिाग्राहीहरुलाई नम्जकको कायायलयबाट सेिा उपलधि गराउने हेतलेु अमिकाशां विकास 
काययक्रि र कृवष अनदुानका काययक्रिहरु म्जल्लािा रहेका कृवष ज्ञान केन्त्र र िेटेरीनरी 
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अस्पाताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केन्त्रबाट सांचालन गनय सोही अनसुार काययक्रि र बजेटको 
व्यिस्थापन गररएको। 

२. अनदुानग्राहीहरुले िनुय पने आिेदन फारिहरु विगतको तलुनािा सरलीकृत गररएको। 

३. अमिकति ्सेिाग्राहीहरुिा प्रदेश सरकारको पहुाँच अमििवृिका लामग एक पटक अनदुान प्राि 
गनेलाई पनुः अनदुान काययक्रििा सहिागी नगराउने व्यिस्था गरीएको। 

४. उत्पादनका आिारिा अनदुान उपलधि गराउने नीमत अनरुुप चाल ुआ.ि.बाट दिु, हाईविड 
िकै र चैते िानिा उत्पादनका आिारिा अनदुान उपलधि गराउने व्यिस्था गररएको। 

५. प्रदेशिा गाईिैसी, बाख्रा र बांगरुका उन्नत नश्लका पशहुरुको ददगो व्यिस्थापनका लामग 
गाईको सेक्सेड मसिेन (Sexed Semen), िैसी, बाख्रा, बांगरुको उच्च नश्लको मसिेन खररद गरी 
व्यिसावयक फाियहरुलाई उपलधि गराईएको। 

६. कृवष तथा पश ु सेिा प्रसार काययक्रि सांचालन गने िूल्य म्जभबेिार स्थानीय तहहरु सांग 
विमिन्न काययक्रि सांचालन, वकसान सूम्चकरण र कृवष पशपुन्त्छीको त्याङ्क व्यािस्थापनका 
लामग स्थानीय तहका प्रविमिकहरुसांग िैिामसक बैठकहरुको आयोजाना गरी सिन्त्िय 
अमििवृि गरीएको। 

७. स्थानीय तहको सांिाव्यता, क्षिता र िागका आिारिा स्थानीय तहहरुबाट सांचालन गनय 
उपयकु्त कृवष, पशपुन्त्छी विकासका काययक्रिहरु स्थानीय तहिा नै हस्तानतरण िाफय त 
सांचालन गने व्यिस्था मिलाईएको। 

८. वकसान िा सभबम्न्त्ित सरोकारिालाहरूलाई तरकारी, फलफुल तथा िाछा िासकुो  उम्चत 
सियिा र िूल्यिा खररद िा मबक्री गनय उपयकु्त मनणयय मलन िद्दत गनयको लामग सियिै 
प्रदेशका प्रिखु बजारहरुको िूल्य जानकारी उपलधिगराउनका लामग कृवष िूल्य सूचना 
प्रणाली (www.krishibajar.p1.gov.np) स्थापना गररएको। 

क्र  .स .  विद्यिान अिस्था / सिस्या  सिुारका लामग प्रस्तावित वक्रयाकलाप 

१ िातहतका कायायलयिा लेखा, प्रशासनतथा 
प्राविमिक तफय का कियचारीहरु ररक्त 
रहेकाले काययसभपादनिा सिस्या। 

प्रदेश लोक सेिा िाफय त जनशक्ती व्यिस्थापन 

२ पश ु रोग मनदान, खाद्य तथा दानाको 
गणुस्तर पररक्षण प्रयायि  निएको अिस्था  

पश ुरोग मनदान, खाद्य तथा   दानाको गणुस्तर  
पररक्षणका लामग एवककृ   प्रादेम्शक प्रयोगशालाको 
स्थापना गने 

३ िन्त्रालय र िातहतका कायायलयिा विमिन्न 
सरोकारिाला योजना िाग िई आउने र 
त्यस्ता िागहरुलाई आिश्यकताको 
आिारिा सवह योजना पवहचान गरी बजेट 
व्यिस्थापन सिस्या रहेको।  

नीम्ज के्षर तथा सिूह सहकारीको तफय िाट ५० 
प्रमतशत लगानी प्रमतििता सवहत विस्ततृ 
आयोजना प्रमतिदेन DPR सवहत प्राि िागहरुलाई 
Project Bank (योजना बैंक  )  को आिारिा प्राि 
योजनाहरु लाई प्रथामिवककरण गरी योजना 
छनौट गनय काननुकोो धयिस्था गने।  
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क्र  .स .  विद्यिान अिस्था / सिस्या  सिुारका लामग प्रस्तावित वक्रयाकलाप 

४ िन्त्रालय िातहत िेटेरीनरी अस्पतालहरुिा  
उपचार गराउने सेिा सेिाग्रहीको 
मिडिाडले सेिा प्रिाहिा कदठनाई हनु े
गरेको ।  

टोकन प्रणालीको विकास गरी सेिाग्राही र पशकुो 
विश्रािको लामग पिुायिार विकास गनुय पने। 

 िागिानी फािय, सोलखुभुबकुो छुटै्ट अम्स्तत्ि 
नहेको 

उपलव्ि जनशम्क्तिाटै छुटै्ट कायायलयको रुपिा 
धयिस्थापन गररन ुपने 

 छ िटा म्जल्लाहरुिा िेटेरीनरर अस्पताल 
तथा पश ुसेिा विज्ञ केन्त्र निएको  

ईलाि, ता्लेजङु्ग, तेह्रथिु, िोजपरु, खोटाङ्ग र 
सोलखुभुबिुा उपलव्ि जनशम्क्तिाटै छुटै्ट कायायलय 
स्थापना गरर सांचालनको धयिस्था हनु ुपने 

 

7. खानेपानी मसांचाई तथा उजाय िन्त्रालय 

नेपालको सांवििानले पररकल्पना गरे अनसुारको सांघीय सांरचनाको कायायन्त्ियनको सन्त्दियिा 
प्रदेशस्तरको खानेपानी, मसांचाई, उजाय, विद्यतु, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पवहरो) व्यिस्थापन 
सभिन्त्िी कायय गने उदे्दश्यले प्रदेश सरकारको मिमत २०७८/१०/२३ को मनणययानसुार खानेपानी, 
मसांचाई तथा उजाय िन्त्रालयको स्थापना िएको छ । यस िन्त्रालय अन्त्तगयत ७ िटा खानेपानी तथा 
सरसफाई मडमिजन कायायलय, १४ िटा जलश्रोत तथा मसांचाइ विकास मडमिजन, िमूिगत जलश्रोत 
तथा मसांचाइ विकास मडमिजन,  कन्त्काई मसांचाइ व्यिस्थान कायायलय,  चन्त्दा िोहना मसांचाइ व्यिस्थापन 
कायायलय, जलािार व्यिस्थापन काययक्रि कायायन्त्ियन ईकाई र २ िटा ि ूतथा जलािार व्यिस्थापन 
कायायलय रहेका छन ्। 
 

7.१ काययक्षरे 

• प्रदेशस्तरको खानेपानी, मसांचाई, उजाय, विद्यतु, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पवहरो) व्यिस्थापन 
सभिन्त्िी  

• अध्ययन, अनसुन्त्िान, नीमत, काननु, िापदण्ड, गरुुयोजना, योजना तथा आयोजना मनिायण, 

कायायन्त्ियन, सञ्चालन, िियत सांिार, सिन्त्िय र मनयिन 

• सेिाको गणुस्तर र सेिा शलु्कको आिार मनिायरण र मनयिन 

• मनजी क्षेरको सहिामगता र लगानी प्रिियन सभबन्त्िी नीमत तथा िापदण्ड मनिायरण र मनयिन 

• प्रदेश मिरको जलश्रोत उपयोग तथा नदी सांरक्षण सभबन्त्िी  

• योजना तजुयिा, कायायन्त्ियन र अनगुिन तथा िलु्याङ्कन 

• आयोजनाहरुको पवहचान, अध्ययन, सिेक्षण, तयारी, मनिायण, सांचालन, कायायन्त्ियन, सभिार र 
व्यिस्थापन अनगुिन र सञ्चालनिा सिन्त्िय 

• प्रदेशस्तरिा जलािार सांरक्षण तथा जलउपयोग नीमतको तजुयिा तथा कायायन्त्ियन, प्रविमि विकास 
र व्यिस्थापन 
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• जल गणुस्तर सभबम्न्त्ि प्रयोगशाला धयबस्थापन 

• सबै लाई स्िच्छ खानेपानी उपलधिता र स्िच्छ पहचुको समुनिता 
• स्िच्छ खानेपानी सेिा विस्तारिा मनम्ज क्षेरको सहिामगता प्रबियन सभबम्न्त्ि नीमत तथा िापदण्ड 

तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन 

• पानी गणुस्तर अनगुिन तथा लेखाजोखाको ढाांचा मनिायण एबि गणुस्तरको िापदण्ड मनिायरण 
र कायायन्त्ियन  

• ढल मनकास तथा सरसफाई धयबस्थापन 
7.2 स्िीकृत दरबन्त्दी 

जनशम्क्त सभिन्त्िी 

मस.नां. स्िीकृत 
दरिन्त्दी 

पदपूमतय ररक्त पदपूमतय हनु नसक्नाका 
कारण 

१ ३४६ २५९ ८७ लोकसेिािा िाग आकृमत 
फारि िरी पठाइएको 
विज्ञापन हनु नसकेको 

नोटः िन्त्रालय र िातहतका मनकायहरुको सिेत दरबन्त्दी सिािेश । 

7.3 िौमतक सभपमतको अिस्था 
िौमतक पूिायिार सभिन्त्िी 

मस.नां. वििरण पररिाण एकाइ कैवफयत 

१ घरजग्गा २२ िटा खानेपानी खोटाङ र िोजपरुको मडमिजन 
कायायलय बाहेक सबै कायायलयहरुको 
आफ्नै जग्गिा ििन रहेको 

 सिारीसािन 
चारपाङ्ग्र े

३८ िटा िियत गरी हाल चाल ुहालतिा रहेका 

२ सिारीसािन 
दईुपाङ्ग्र े

१५१ िटा िियत गरी हाल चाल ुहालतिा रहेका 

३ िेशीनरी 
औजार 

पयायि िारािा 
रहेको 
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7.4 बजेट कायायन्त्ियनको अिस्था 
                बजेट रु. हजारिा 

मस.नां. आ.ि. विमनयोम्जत बजेट खचय 
 

बााँकी 
 

कैवफयत 

१ २०७४/०७५     

२ २०७५/०७६ ६००७३ ५२७२४ ७३४९  

३ २०७६/०७७ ८१००६ ६३९२४ १७०८२  

४ २०७७/०७८ ८०००१ ५३८७८ २६१२३  

५ २०७८/०७९ ५७३६३ ३६४३८ २०९२६  

६ २०७९/०८० ६५५९५ ९९०७ ५५६८८ िांमसर सभि 

 

7.5 उपलम्धि 

(लागत रु. हजारिा) 

आ.ि. कायय वििरण पररिाण  एकाई लागत  उपलव्िी 

२०
७५

/०
७६

 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

८१५ िटा २५९८१  

मसांम्चत क्षेर विस्तार 
तथा पनुस्थायपना 

५२२ िटा ९१६९८० मसांचाई क्षरे विस्तार 
१२०० हे. 

जल उत्पन्न प्रकोप २६१ िटा ३१२९२५ तटबन्त्ि मनिायण ५ हे. तथा 
जग्गा उकास २०० हे. 

उजाय विकास ३ िटा ७००० सोलार पभप वितरण ४० 
थान र २ िटा 
ल.ज.वि.आ. िियत 

२०
७६

/०
७७

 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

१२३५ िटा ३४२१४ ८३.५% अन्त्तसभि 
आिारितू खानेपानी सेिा 
किरेज, लािाम्न्त्ित 
जनसांख्या ४०८४१  

मसांम्चत क्षेर विस्तार 
तथा पनुस्थायपना 

६२० िटा २००७९५९ मसांचाई क्षरे विस्तार 
१५०० हे. 
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जल उत्पन्न प्रकोप २७१ िटा १०२८४५६ तटबन्त्ि मनिायण ६ हे. तथा 
जग्गा उकास २०० हे. 

उजाय विकास ४ िटा ६४८८ ४० वक.मि क्षिताको सौयय 
उजाय प्रणाली जडान, 
बायोग्यााँस जडान कायय 
३४४ िटा, ५ िटा 
ल.ज.वि.आ.िियत तथा 
४१३ थान सिुाररएको 
चलुो वितरण 

२०
७७

/०
७८

 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

१३३६ िटा ३३८६२ ८६.०८% अन्त्तसभि 
आिारितू खानेपानी सेिा 
किरेज, लािाम्न्त्ित 
जनसांख्या ५६६२४ 

मसांम्चत क्षेर विस्तार 
तथा पनुस्थायपना 

८१६ िटा १५३६८४० मसांचाई क्षरे विस्तार 
१४५० हे. 

जल उत्पन्न प्रकोप २३७ िटा ७३४१४० तटबन्त्ि मनिायण ६ हे. तथा 
जग्गा उकास २०० हे. 

उजाय विकास ३ िटा ४३२०१ ७ वक.मि क्षिताको सौयय 
उजाय प्रणाली जडान तथा 
६९ थान सिुाररएको चलुो 
वितरण 

२०
७८

/०
७९

 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

११३२ िटा २९२३६ ९०% अन्त्तसभि आिारितू 
खानेपानी सेिा किरेज, 
लािाम्न्त्ित जनसांख्या 
१०१३५७  

मसांम्चत क्षेर विस्तार 
तथा पनुस्थायपना 

४६८ िटा २७८४३९० मसांचाई क्षरे विस्तार 
१६५० हे. 

जल उत्पन्न प्रकोप १७७ िटा ११९३३१० तटबन्त्ि मनिायण ८ हे. तथा 
जग्गा उकास २०० हे. 

उजाय विकास ३ िटा ६१००० सौयय उजाय प्रणाली जडान, 
१६०० थान सिुाररएको 
चलुो वितरण तथा  
२१९८ थान घरेल ुसौयय 
उजाय जडान 
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२०
७९

/०
८०

 

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

१४१२ िटा २५१५५  

मसांम्चत क्षेर विस्तार 
तथा पनुस्थायपना 

४५० िटा १३९१३३९  

जल उत्पन्न प्रकोप २०० िटा ५९६२८८  

उजाय विकास ९ िटा १५५००  

 

7.6 बेरुजकुो अिस्था 

क्र. 
सां. 

कुल बेरुज ु 

(रु हजारिा) 

हाल सभिको 
फछयौट 

(रु हजारिा)  

सभपरीक्षण 

(रु हजारिा) 

बााँकी बेरुज ु

(रु हजारिा)  
प्रगमत  (%) 

१ 905210.41 

 

288735.51 

 

185245.10 

 

465299.74 

 
24.06 

 

7.7 सिस्याहरु 

• दरिन्त्दी अनसुारको ररक्त प्राविमिक कियचारीहरुको  पदपतुी हनु नसकेको  
• बहबुशीय स्रोत समुनम्ितता निएको र िए पमन बहबुशीय स्रोत को आिश्यकता बिोम्जि 

बावषयक बजेट मबमनयोजन निएकोले तोवकएको सियिा आयोजना सभपन्न गनय कदठनाई िएको  
• सांम्घय सशतय तफय का आयोजनाहरुको मनरन्त्तरतािा हनुे/नहनुे दिवििा, स्रोत समुनम्ितता तथा 

बहिुवषयय योजना म्स्िकृती को प्रकृयािा सिस्या  
• खानेपानी, मसचाई र उजाय को बजेट न्त्यनु िएकोले सियिा आयोजना सभपन्न हनु ्नसकेको 

र सांम्घय सरकार, प्रदेश सरकार र ददगो विकास ले तोकेको लक्ष्य हामसल गनय नसवकने  

• साविक पूिायञ्चल क्षेरीय मसचाांईको ििनिा हाल  दईु िटा िन्त्रालय रहको हदुााँ िन्त्रालयिा 
पदामिकारीहरु र कियचारीहरुको काययकक्ष व्यिस्थापन गनय कदठनाई रहेको  

7.8 सिस्या सिािानका उपायहरु 

•  सभबम्न्त्ित मनकायिा पदपतुीको लागी िाग आकृती पठाई सवकएको हुाँदा सियिै विज्ञापन 
िई पदपूती प्रकृया अगाडी बढाईन ुपने 

• बहबुशीय स्रोत समुनम्ितता बिोम्जि बावषयक बजेट मबमनयोजन हनुपुने 

• पयायि बजेट मबमनयोजन हनुे पने 

• दईु िटा िन्त्रालयलाई अलग अलग ििनको व्यिस्था हनु ुपने  
7.9 निीनति प्रयासहरु 

काययलयबाट हनुे परचारलाई अटोिेसन प्रणाली िारा गररने गरेको । 

योजनाहरुको सभझौता काययक्षेर (Field) िै  गएर गनय शरुुिात गररएको । 
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8. पययटन तथा सांस्कृमत िन्त्रालय 

प्रदेश सरकार िम्न्त्रपररषदको मिमत २०७८/१0/२३ गतेको मनणययानसुार साविक उद्योग, पययटन, 

िन तथा िातािरण िन्त्रालयबाट वििाजन िई पययटन तथा सांस्कृमत िन्त्रालयको स्थापना िएको 
हो। यस िन्त्रालय अन्त्तगयत २ िटा पययटन कायायलय,  पययटन विकास आयोजना र प्रदेश सांग्रालय 
रहेका छन ्। 

 

8.१.  काययक्षरे  

पययटकीय होटल, िोटल, ररसोटय, लज, रािल तथा रेवकङ्ग िामिला एजेन्त्सी, गाईड, न्त्याम्फ्टङ, 

क्यानोइङ्ग आददको दताय, अनिुमत, निीकरण र मनयिन, 

१. ग्रािीण पययटन, पयाय पययटन, सभिेलन पययटन इत्यादद सभबन्त्िी, 
२. सांघीय कानून बिोम्जि क्यामसनो दताय, अनिुमत र मनयिन सभबन्त्िी, 
३. प्रदेश पययटक प्रहरी व्यिस्थापन, 

४. प्रदेशस्तरिा सङ्ग्रहालय, अमिलेखालय सभबन्त्िी नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुयिा, 
कायायन्त्ियन र मनयिन, 

५. विश्वसभपदा सूचीिा परेका स्िारक र परुाताम्त्िक िहत्िका स्थल सभबन्त्िी विषय, 

६. िाषा, मलवप, सांस्कृमत, लमलतकला र िियको सांरक्षण र प्रयोग सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, 

कानून, िापदण्ड तथा योजना तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन 

७. ऐमतहामसक, िामियक, सााँस्कृमतक एिि ्कला र िास्तकुलाको दृवष्टले िहिपूणय दरबारहरुको 
सांरक्षण, सांिार, अध्ययन, अनसुन्त्िान तथा व्यिस्थापन, 

८. प्रदेश सङ्ग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन  

९. प्रदेशस्तरका परुाताम्त्िक िहत्िका स्थल, ऐमतहामसक र िामियक साांस्कृमतक सभपदा, प्राम्चन 
स्िारक, सङ्ग्रहालय साांस्कृमतक िरोहर सभबन्त्िी नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजना 
तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन एिि ्सांरक्षण, सांिार, अध्ययन, अनसुन्त्िान, उत्खनन ्तथा 
पनुमनयिायण, 

१०. ििय, परभपरा र गठुी अन्त्तगयत चमत आएका विमिन्न जारा, पियहरुको सञ्चालन र 
व्यिस्थापन, 

११. सांस्कृमतको विकास सभबन्त्िी नीमत तथा कानून तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन। 
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8.2 स्िीकृत दरबन्त्दी  

क्र 
स 

िन्त्रालय / कायायलय दरबन्त्दी पदपमुतय ररक्त कैवफयत 

१ पययटन तथा सांस्कृमत 
िन्त्रालय 

२३ १६ ७  

२ पययटन विकास 
आयोजना 

२३ १९ ४ अस्थायी 
दरबन्त्दी 

३ पययटन विकास 
कायायलय िरान 

९ ६ ३  

४ पययटन कायायलय 
काकडमिट्टा 

९ ६ ३  

५ प्रदेश सांग्राहलय 
िनकुटा 

११ ६ ५  

 

8.3 िौमतक सभपमतको अिस्था 

मस  .नां .  वििरण पररिाण एकाई कैवफयत 

१ घरजग्गा  िन्त्रालयको ििन िनिन्त्रालयको नाििा रहेको, पययटन 
कायायलय कााँकडमिट्टा, प्रदेश सांग्रालय िनकुटाको आफ्न ै
ििन िएको र पययटन कायायलय िरानको कायायलय िाडािा 
रहेको । 

२ सिारी सािन  चार 
पााँग्र े

3 थान िन्त्रालयको 
नाििा नरहेको 

 सिारी सािन  दईु 
पााँग्र े

20 थान  

३ िेम्शनरी औजार 
(कभ्यटुर, 
ल्यापटप) 

१४ थान नरहेको 

 

8.4 बजेट कायायन्त्ियनको अिस्था 

मस नां आ ि विमनयोम्जत 
बजेट 

खचय बााँकी 

१ २०७८।०७९ 
69763000 45462518.39 24300481.61 

२ २०७९।०८० 122689000 17393520.80 105295479.20 
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8.5 उपलम्धि 

 

आ.ि. कायय वििरण 

कायय  
पररिाण 

लागत  

(रु.हजारिा) उपलम्धि कैवफयत  

२०७८
/०७९ 

पययटन के्षरसाँग आबि 
रािल, रेवकङ तथा टुर 
गाइडहरुको क्षिता अमििृवि 
काययक्रि,  १ 

३०० 
क्षिता 
अमििृवि  

काययक्रि 

 

अन्त्तरप्रदेश, अन्त्तरायवष्ट्रय पययटन 
व्यिसायी, परकार र 
सरोकारिालाहरु बीच 
अन्त्तरवक्रया तथा प्रचारप्रसार 

गोष्ठी,  

२ ११७०.५ 

काययक्रि 

सञ्चालन   

प्रदेशमिरका िामियक 
िािहरुको बहिुावषक 
जानकारी पमु्स्तका प्रकाशन 

१ ४९३ पसु्तक 

प्रकाशन    

१४ िटा म्जल्लाका िहत्िपूणय  
पययटकीय स्थान सवहतको 
बकुलेट तयार 

१ ९९२.५४ 

बकुलेट तयार    

प्रादेम्शक पययटन विकासका 
लामग web based digital 

portal, mobile app मनिायण 

१ ९५३.१६ 

    

प्रदेश नां. १ को पययटनलाई 

प्रिियन गनय सांचार िाध्यिबाट 
काययक्रि सांचालन गने 

१ ३०० 

पययटन प्रिियन 
सभिन्त्िी 
काययक्रि 
सञ्चालन 
गररएको   

प्रदेश नां. १ को पययटन तथा 
ब्राण्ड नाि तयारी, प्रचारप्रसार 
सािग्री उत्पादन र वितरण 

१ ३०० 
ब्राण्ड नाि 
तयार  

  

वकाँ रात सभ्यता र सांस्कृमतको 
विषयिा खोज तथा 
अनसुन्त्िान  

४ ३७.२६१   

  

प्रदेश प्रज्ञा प्रमतष्ठान ऐन तजुयिा  १ २५.१०१     
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िाषा,सावहत्य,कला र 
सांस्कृमतको क्षेरिा काययरत 
श्रष्टाहरुको सभिान  

१ ९२.५९१ 

काययक्रि 

सञ्चालन 
िएको   

िाषा सांरक्षण 

काययक्रि(निेार,ले्चा,दनिुार 
र वकाँ रात राई 
चाम्भलङ,खाभिामति) 

४ ३८.८३४ 

काययक्रि 

सञ्चालन 
िएको 

  

अनगुिन, िलु्याांकन मनरीक्षण 
तथा सिन्त्िय 

१ १५.२१३ 

विमिन्न 
स्थानिा 
अनगुिन 
मनरीक्षण   

२०७९
/०८० 

१. पययटन प्रिियनको लामग 
मडम्जटल बोडय जडान  ५ ५०००     

२.पययटकीय गरुुयोजना 
मनिायण(सभिाव्यता अध्ययन) १ ३००० 

प्रदेश १ को 
पययटकीय 
गरुुयोजना 
मनिायण िएको 
हनु े 

कायायन्त्ियन 
चरणिा 
रहेको  

३. अिरुो िनु्त्ििु पदिागय 
प्रिियन  

५००० 
पदिागय 

मनिायण हनु े 

कायायन्त्ियन
को चरणिा 
रहेको  

४.िाषा, सावहत्य कला र 
सांस्कृमत क्षेरिा काययरत 
श्रष्टाहरुको 
सभिान(अध्ययन/सिेक्षण/अनु
सन्त्िान) १ १५००   

काययविमि 
मनिायण िई 
काययक्रि 
कायायन्त्ियन
को चरणिा 
रहेको 

प्रदेशको कािकाजको िाषाको 
लामग अध्ययन र ऐनको 
िस्यौदा तयारी (अध्ययन/ 
सिेक्षण/अनसुन्त्िान) 

१ ४०० ऐनको 
िस्यौदा तयार 
हदैु     
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स्िमृत, प्रमतष्ठान, फाउण्डेशन, 

अध्ययन केन्त्र तथा 
सांघसांस्थाहरुलाई अनदुान 
(अन्त्य) 

३० ३०००० 

सूचना 
प्रकाशन िई 
िाग सांकलन 
हदैु गरेको   

  

प्रदेशमिरका परुाताम्त्िक तथा 
ऐमतहामसक स्थलहरुको 
अमिलेम्खकरण 
(अध्ययन/सिेक्षण/अनसुन्त्िान
)  १५०० 

प्रस्ताि िाग 
गररएको   

  

िामियक तथा साांस्कृमतक 
सांघसांस्थाहरुलाई सहयोग 
(िामियक तथा साांस्कृमतक 
सांस्था सहायता) १० ५००० 

िाग सांकलन 

िईरहेको   

  

िाषा, कला, सावहत्य र सांस्कृमत 
प्रिियनका लामग 
सांघसांस्थाहरुलाई सहयोग(अन्त्य 
सहायता) १० २५०० 

िाग सांकलन 

िईरहेको   

 

8.6 बेरुजकुो अिस्था  

  नरहेको 
8.7 सिस्याहरु 

1.  कभ्यटुर सभिम्न्त्ित प्राविमिक कियचारी नहदुा Website सञ्चालन Web Portal तथा  Internet 

सभिन्त्िी काययिा जवटलता रहेको।  

2.  िन्त्रालयको काययक्षेर अनसुार जनशम्क्त अपगु िएको। 

3.  िौमतक सांरचना (ििन, पावकय ङ) को अिाि रहेको। 

4.  सिारी सािनको अिाि रहेको।     

5.  म्जल्लाम्स्थत कायायलय नहदुा म्जल्लािा सेिा प्रिाह गनय कदठनाई िएको। 

8.8 सिस्या सिािानका उपायहरु 

1. मबमिन्न िन्त्रालयिा िएका िौमतक सािनको पूनवियतरण गनय उपयकु्त हनुे। 

2. िौमतक सािनका लामग आिश्यक बजेट व्यिस्थापन गनुयपने।    

3. िन्त्रालयिा आिश्यक जनशम्क्त पूमतय नहनु्त्जेल काययसाँग सभबम्न्त्ित अन्त्य िन्त्रालयका 
कियचारीलाई थप म्जभिेिारी तोक्न सवकनेः जस्तो कभ्यटुर इम्न्त्जमनयरलाई २ 
िन्त्रालय हेने गरी म्जभिेिारी तोक्न सवकने। 
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 9. िमूि व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी मनिारण िन्त्रालय 

नेपालको सांवििान २०७२ ले अांमगकार गरेका राज्यका मनदेशक मसध्दान्त्त र नीमत अनरुुप िमुििा 
रहेको दोहोरो स्िामित्ि अन्त्त्य गदै वकसानको वहत ध्यानिा राम्ख िैज्ञामनक िमुिसिुार लाग ुगने, 

िमुिको उत्पादनमसलता , प्रकृमत तथा िातािरणीय सांन्त्तलुन सिेतका आिारिा मनयिन तथा 
व्यिस्थापन गदै त्यसको सिमु्चत उपयोग गनै नीमत मलएको छ । यस िन्त्रालय अन्त्तरयगत प्रदेश 
सहकारी रम्जष्टार तथा प्रम्शक्षण कायायलय रहेको छ । 

 

9.१ काययक्षरे 

१. ििूी व्यिस्थापन, ि-ूउपयोग तथा चक्लाबन्त्दी सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून तथा 
िापदण्डको तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

२. सरकारी तथा साियजमनक जग्गाको प्रादेम्शक अमिलेख व्यिस्थापन, 

३. सांघीय सरकारबाट िमूि सभबन्त्िी नक्सा, िौगोमलक सूचना र अमिलेख प्राि गने 
(प्रदेशमिरको नापनक्सा र अमिलेखको व्यिस्थापन 

४. नाप नक्साका मनयन्त्रण विन्त्दहुरुको सिाल स्थापना, 
५. क्रिबि वकत्ता नापी र ििूी लगत सभबन्त्िी िापदण्ड र कायायन्त्ियन, 

६. िमूिहीनको जीविकोपाजयन र पनुःस्थायपना सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून, िापदण्ड तथा 
योजना तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

७. प्रदेशको स्िामित्ििा रहेको सरकारी जग्गा िाडािा ददने सभबन्त्िी नीमत, कानून तथा 
िापदण्ड तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

८. गठुी तथा गठुी जग्गा व्यिस्थापन सभबन्त्िी नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजना तजुयिा, 
कायायन्त्ियन र मनयिन तथा गठुी र गठुी जग्गाको सांरक्षण, अमिलेख व्यिस्थापन एिि ्सो 
सभबन्त्ििा सांघ र स्थानीय तहसाँग सिन्त्िय, 

९. सहकारी सांस्था, सहकारी सांघ तथा सहकारी बैंक सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून तथा 
िापदण्डको तजुयिा र कायायन्त्ियन, सञ्चालन अनिुमत, मनयिन, त्याङ व्यिस्थापन र अध्ययन 
अनसुन्त्िान 

१०. सहकारी बचत तथा ऋण पररचालन सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून र िापदण्डको तजुयिा, 
मनयिन, 

११. सहकारी सभबन्त्िी सांघीय अन्त्तरप्रादेम्शक र स्थानीय तहका मनकायसाँग सिन्त्िय र सहकायय, 
१२. सहकारी क्षेरको विकास तथा प्रिियन क्षिता अमििवृि र पररचालन 

१३. गररबी मनिारण सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून, िापदण्ड एिां योजना तजुयिा, कायायन्त्ियन 
र मनयिन तथा अध्ययन, अनसुन्त्िान, सिेक्षण, सूचना सङ्कलन, गररब घरपररिार पवहचान, 

सािाम्जक सरुक्षा र सांरक्षण, 
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9.२ स्िीकृत दरबन्त्दी   

मस  .नां .  पद स्िीकृत दरबन्त्दी पदपूती ररक्त 

१ सम्चि १ ० १ 

२ अमिकृत निौ/दशौ २ ० २ 

३ अमिकृत सातौ/आठौं ६ ३ ३ 

४ कानून अमिकृत सातौ १ ० १ 

५ नापी अमिकृत सातौ १ ० १ 
६ सिेक्षक पााँचौ १ ० १ 
७ अमिकृत पााँचौ/छैठो ८ ३ ५ 
८ सहायक चौथो/पााँचौ १ १ ० 
९ कभ्यूटर अपरेटर २ १ १ 
१० ह .स .चा .  २ २ ० 
११ का .स .  ३ ३ ० 

 

9.3 िौमतक सभपमतको अिस्था 

मस  .नां .  वििरण पररिाण 

१ घरजग्गा आफ्नो स्िामित्ििा निएको 

२ सिारी सािन म्जप -३ 

िोटरसाइकल - ६ 
३ िेम्शनरी औजार कभ्यूटर - १३ थान  ,फोटो कवप िेमसन -२ ,

स्क्यानर िेमसन  - १  

 

9.4 िजेट कायायन्त्ियनको अिस्था  

मस .नां. आ  .ि  विमनयोम्जत बजेट खचय बााँकी 

१ २०७८/
०७९ 

२६६३०००० १४३१४९५६.७० १२३१५०४३.३० 

२ २०७९/
०८० 

२०१४१०००० १३१०९१०४ १८८३००८९५.४७ 

 

9.5 उपलधिी  

• गररि तथा बेरोजगार जनशम्क्तलाई स्िरोजगार सीपिूलक तामलि 

• िमूिहीन सकुुभिासीको पनुस्थापयनाका लामग स्थानीय तह तथा अन्त्य साझेदारीिा आिास 
व्यिस्थापन 
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मस  .नां .  आ  .ि .  कायय वििरण कायय 
पररिाण 

एकाई लागत 
)रु .लाखिा(  

उपलम्धि 

१ २०७८ 

/०७९ 

गररि तथा बेरोजगार जनशम्क्तलाई 
स्िरोजगार सीपिूलक तामलि 

२५ २ ५०  

  िमूिहीन सकुुभिासीको 
पनुस्थापयनाका लामग स्थानीय तह 
तथा अन्त्य साझेदारीिा आिास 
व्यिस्थापन 

३३३ ०.३ १००  

  सहकारीहरुका  लामग िस्तगुत तथा 
व्यिस्थापकीय सहयोग 

२० २.५ ५  

  उत्पादनिूलक  ,रोजगारिूलक  
सहकारीहरुलाई आिश्यकता  

अनसुार ििन मनिायण,उपकरण 
विकासकासािग्री तथा क्षिता  

लामग आिश्यक सहयोग तथा  
िस्तगुत र प्राविमिक अनदुान 

क.िौमतक 
मनिायण १८  

ख. क्षिता 
विकास-२०  

२५ 

 
 

२.५ 

 
 

५०० 

 

  गररब तथा विपन्न िगयको 
सांलग्नतािा सञ्चालन हनुे 
सहकारीलाई सहयोग काययक्रि 

३० ५ १५०  

  िागिा आिाररत गररिी मनिारण 
काययक्रि 

२५ ४ १००  

  तामलि मलई बेरोजगार अमत विपन्न 
सिूहलाई उद्यिका लामग 
आिश्यक प्रविमि हस्तान्त्तरण 

१ िाग 
अनसुार 

२००  

  िमूिहीनलाई जीविकोपाजयनका 
लामग परभपरागत पेसा प्रिियन 
तथा उद्यिका लामग आिश्यक 
सािग्री /उपकरण हस्तान्त्तरण  

१ " ५०  

 

9.6 सिस्याहरु 

- दरबन्त्दी अनसुारिा कियचारी अिाि हनु ु। 

- यस िन्त्रालय अन्त्तरगत म्जल्ला स्तरिा िातहत मनकाय नहनु ु। 
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10. यातायात व्यिस्था तथा सञ्चार िन्त्रालय 

यस यातायात व्यिस्था तथा सञ् चार िन्त्रालयको स्थापना वि.सां. २०७८ िाघ २३ गते िएको हो। 

प्रदेशस्तरको यातायात सभबन्त्िी नीमत, कानून, िापदण्ड र योजनाको तजुयिा तथा कायायन्त्ियन, अध्ययन, 

अनसुन्त्िान तथा मनयिनका साथै प्रदेशमिरको सिारी दताय र निीकरण, साियजमनक यातायातको रुट 
मनिायरण गनुयका साथै सञ् चार िाध्यिको दताय, अनिुमत, अमिलेख, िगीकरण, आचारसांवहता र अनगुिन 
लगायतका काययहरू सभपन्त् न गने उदे्दश्य साथ स्थापना िएको हो । यस िन्त्रालय अन्त्तगयत यातायात 
व्यिस्था कायायलय सिारी,  यातायात व्यिस्था कायायलय स.चा.अ.प.,  २ िटा यातायात व्यिस्था 
कायायलय,  ४ िटा यातायात व्यिस्था सेिा कायायलय रहेका छन ्। 

 

10.१ काययक्षरे 

1. प्रदेशस्तरको यातायात सभबन्त्िी नीमत, कानून, िापदण्ड र योजनाको तजुयिा तथा 
कायायन्त्ियन, अध्ययन अनसुन्त्िान र मनयिन, 

2. प्रदेशमिरको सिारी दताय र निीकरण, चालक अनिुमत र निीकरण, 

3. प्रदेशमिर साियजमनक यातायातको रुट अनिुमत, िापदण्ड, गणुस्तर र िाडा दर मनिायरण 
र अनगुिन तथा मनयिन, 

4. िातािरणिैरी, अपाङ्गतािैरी, जेष्ठ नागररक िैरी लैवङ्गकिैरी यातायात प्रणालीको प्रिियन, 

5. सिारी प्रदषुण अनगुिन तथा लेखाजोखाको ढााँचा मनिायण एिि ्गणुस्तरको िापदण्ड 
मनिायरण र कायायन्त्ियन, 

6. प्रदेश तहिा यातायात सरुक्षा र सिारी प्रदषुण मनयन्त्रण सभबन्त्िी योजना मनिायण र 
कायायन्त्ियन ।  

7. प्रदेशस्तरको सूचना प्रविमि तथा विद्यतुीय सञ्चार िाध्यि सञ्चालन सभबन्त्िी नीमत, कानून 
र िापदण्ड तजुयिा, कायायन्त्ियन तथा अनिुमत, इजाजत र निीकरण, मनयिन, 

8. प्रदेशस्तरिा तारयकु्त र ताररवहत ब्रोडव्याण्ड पूिायिारको विकास, व्यिस्थापन र मनयिन, 

9. प्रदेशमिर सूचना प्रविमिको प्रिियन, टेमलसेन्त्टर र सूचना प्रविमि पाकय को मनिायण, 

व्यिस्थापन, सञ्चालन र मनयिन 

10. प्रदेशस्तरका इन्त्टरनेट सेिा र अनलाइन तथा अन्त्य प्रविमििा आिाररत सञ्चार 
िाध्यिको दताय, अमिलेख, अनिुमत, नविकरण र अनगुिन, 

11. प्रदेश सरकार िातहतका मनकायहरुिा प्रयोग िएका सफ्टिेयरको िापदण्ड मनिायरण, 

सफ्टिेयरिा प्रविष्ट त्याङ्कको सरुक्षा र दरुुपयोग मनयन्त्रणको प्रत्यािमूत, 

12. साइिर सरुक्षा अनगुिन, 

13. छापा सञ्चार िाध्यिको दताय, अनिुमत, अमिलेखाङ्कन, िगीकरण, आचार सांवहता मनिायरण 
र अनगुिन, 

14. प्रसे सूचना प्रिाह, सूचना सािग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण, 
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15. श्रिजीवि सञ्चारकिीहरुको न्त्यूनति पाररश्रमिक अनगुिन, 

16. प्रदेशस्तरीय प्रसे रम्जष्ट्रार सभबन्त्िी 
17. केबलु वितरणको इजाजत, निीकरण र मनयिन, 

18. चलम्चर मनिायण, मसनेिा हल सञ्चालन तथा प्रदशयन 

10.2 स्िीकृत दरबन्त्दी  

मस  .नां .  िन्त्रालय  /कायायलयको नाि  स्िीकृत 
दरिन्त्दी 

पदपूमतय ररक्त पदपूमतय हनु नसकेको कारण 

१ यातायात तथा सञ्चार 
िन्त्रालय 

१७ १५ २ कभ्यटुर अप्रटेर पदपूती हनु 
नसकेको 

२ यातायात व्यिस्था /सेिा  
कायायलय  सनुसरी ¸सिारी 

२८ २७ १ बढुिा पदपूमतय हनु नसकेको 

३ यातायात व्यिस्था सेिा / 
कायायलय स.चा.अ.प., 
इटहरी  

२५ २४ १ बढुिा पदपूमतय हनु नसकेको 

४ यातायात व्यिस्था /सेिा  
कायायलय , झापा 

४० ४० ०  

५ यातायात व्यिस्था /सेिा 
कायायलय¸ इलाि 

८ ७ १  पदपूमतय हनु नसकेको 

६ यातायात व्यिस्था /सेिा  
कायायलय , िोरङ 

९ ९   

७ यातायात व्यिस्था /सेिा  
कायायलय , िनकुटा 

९ ९   

८ यातायात व्यिस्था /सेिा  
कायायलय , उदयपरु 

११ ११   

९ यातायात व्यिस्था/ 
सेिा कायायलय , ओखलढुङ्गा 

१३ ७ ६ पदपूमतय हनु बााँकी 

 

10.3 िौमतक सभपमतको अिस्था  

मस  .नां .  वििरण पररिाण एकाई कैवफयत 

१ ििन ४  िटा  

२ गामड ५ िटा  

३ िोटर साइकल १० िटा  
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10.4 बजेट कायायन्त्ियनको अिस्था  

मस  .नां .  आ  .ि .  विमनयोम्जत बजेट खचय  बााँकी कै. 

१ २०७८/७९ २२७८८४००० १९८४६०३०३ २९४२३६९७  

२ २०७९/८० ३०५०००००० ९५६३०००० २०९३७००००  

 
 

10.5 उपलधिी  

• चाल ुआ.ि.को यस िन्त्रालय िातहात रहेका कायायलयहरुको रेकडयअनसुार िागय 
िसान्त्तसभिको  सिारी चालक अनिुमत पर  ३७३३८१ थान वितरण  र  सिारी 
दताय सख्या ४६९५३४ थान  राजश्व तफय  रु १¸०५¸७२¸६५¸५०६। जभिा िएको   

• सिारी चाप बढीहनुे सनुसरी म्जल्लाको ईटहरी नगरपामलका चौकिा रावफक लाईट 
जडान गररएको  । 

• प्रदेश १अन्त्तरगत चारिटा सिारीचाप व्यस्त हनुे शहरहरुिा रावफकलाईट जडानका 
लामग प्रवक्रया अगामड बढेको  

• झापा र ईलाििा िवहला¸ अपाङ्ग¸ दमलत¸ आदीिासी जनजामत र वपछडािगयका 
परकारहरुको क्षिता विकास काययक्रि सभपन्न िएको । 

• रेमडयो नेपाल प्रादेम्शक कायायलय िनकुटािाट प्रदेश डायरी प्रत्येक शकु्रिार प्रसार िई 
रहेको छ । 

• ई-ररक्शा स्थानीय तहिा हस्तान्त्तरण गनयका लामग सांघ प्रदेश र स्थानीय तहसांग िोरङ¸ 
झापा¸ सनुसरी र उदयपरुिा अन्त्तरवक्रया काययक्रि सभपन्न गररएको  । 

• यातायात व्यिस्था कायायलयले सभपादन गने कायय̧  सिस्या र सिािान सिेवटएको 
बरृम्चर मनिायण गरर प्रसारण गररएको । 

 

10.6 बेरुजकुो अिस्था   

मस  .नां .  वििरण रकि कैवफयत 

१ आ.ि. ०७७/०७८ सभिको १३५६८९९४.५९  

२ आ.ि. ०७८/०७९ सभिको  १९२७२१२.५०  

३ जभिा १५४९६२०६.५९  

४ यस आ.ि.को फर्छ्यौट ०  

५ खदु बााँकी  १५४९६२०६.५९  
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10.7 सिस्याहरु 

• िौमतक पूिायिारको अिाि (ििन, पररक्षाहल, रायल सेन्त्टर र प्रिेश िागय)  

• सिारी सािनका रेकडय फायलहरु ईलेक्रोमनक िसयनिा राख्न सवकएको छैन   

• ई-ररक्शा दताय नविकरण सभिन्त्िी सिस्या । 

•  मि.आर.एस. (VRS) System  र RMIS को मलङ्क गनय सवकएको छैन । 

•  सिारी अनिुमत परको छपाई र वितरणिा छ िवहना िन्त्दा िढी सिय लाग्ने गरेको । 

•  साविकका कािहरुको पनुरािलोकन हदुा जनशम्क्तिा पनुरािलोकन हनु नसकेको । 

•  राजश्व िकु्तामन प्रणालीलाई अनलाईन गनय सवकएको छैन । 

•  सिारी अनिुमत परको परीक्षाको प्रिेश पर पररक्षाथीले वप्रन्त्ट गने व्यिस्था निएको । 

•  कभ्यूटराईज्ड गनय नसकेको कारण प्रदेश अन्त्तरगत रहेका सिारी  सािनहरुको 
एवकन वििरण तयार हनु नसकेको । 

•  सिै यातायात कायायलयहरुिा टोकन प्रणाली लागू गनय सवकएको छैन। 

• बातािरणिैरी, अपाङिैरी, जेष्ठ नागररकिैरी र लैवङ्गकिैरी यातायात प्रणालीको प्रिियन 
गनय सवकएको छैन । 

• सिारी प्रदषुण अनगुिन तथा लेखाजोखाको ढााँचा मनिायण एिां गणुस्तरको िापदण्ड मनिायरण 
र कायायन्त्ियन, गनय सकम्ोएको छैन । 

• प्रदेश स्तरको सचुना प्रमबमि तथा मबद्यतुीय सञ्चार िाध्यिहरुको प्ररय्ाि िारािा मनयिन 
गनय सकीएको छैन । 

•  प्रदेश मिर सूचना प्रविमिको प्रिियन, टेमलसेन्त्टर र सूचना प्रविमि पाकय को मनिायण, 
व्यिस्थापन, सञ्चालन र मनयिन, गनय सवकएको छैन । 

• छापा सञ्चार िाध्यिको दताय, अनिुमत, अमिलेखाङ्कन, बगीकरण, आचार सांवहता मनिायरण र 
अनगुिन, गनय सवकएको छैन । 

• यातायात प्रणालीलाई सरुम्क्षत विश्वसनीय एिि ् प्रविमियकु्त बनाई सेिालाई सहज र 
सियसलुि बनाउने कायय।  

• यातायात कायायलयहरुले प्रिाह गने सेिालाई व्यिम्स्थत, ियायददत, सरुम्क्षत, सवुििायकु्त र 
अपाङ्गिैरी बनाउन मबतायिोड, मबराटनगर, उदयपरु, ओखलढुङ्गा र िनकुटा म्जल्लाका 
यातायात कायायलयको ििन मनिायण शरुु गने नसवकएको ।  

• शहर सौन्त्दयीकरण र दघुयटना न्त्यूनीकरण गने अमिप्रायले प्रदेशका ठूला शहरहरुिा 
पावकय ङ्गस्थल तथा बसपाकय लाई व्यिम्स्थत गने सवकएको छैन ।  

• सूचना प्रविमिको अमिकति उपयोग गरी प्रदेशलाई मडम्जटल प्रदेशको रुपिा विकमसत गनय 
र  सञ्चारगहृ, सञ्चारकिी र प्रसे जगतको व्यिसावयकता विकास गने कायय प्राि िारािा 
गनय सवकएको छैन ।  
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10.8 सिस्या सिािानका उपायहरु 

• सिै यातायात व्यिस्था कायायलयहरुिा आफ्नै ििन¸ रायल सेन्त्टर लगायत आिश्यकता 
अनसुार पयायि िौमतक पूिायिार मनिायण गरीन ुपने । 

• सिारी सािनहरुको रेकडय फायलहरुलाई ईलेक्रोमनक िसयनिा राख्न सवकएिा भयानअुल 
खोजीकायय मनरुत्सावहत िई सेिा प्रिािकारीतािा बवृि हनुे । 

•  मि.आर.एस.(VRS) System र RMIS को मलङ्क गराई सेिा प्रदान गनय सवकएिा छलकपटको 
सभिािना कि िई सेिा प्रिािकाररतािा सिेत बवृि हनुे । 

•  सिारी अनिुमत परको छपाई गरी छोटो सियिा वितरणको व्यिस्था   

▪ मिलाउन प्रदेशस्तरिा छपाईको व्यिस्था गनुय पने िा केन्त्रिा क्षिता बढाउन ुपने । 

•  जनशम्क्तलाई पयायि सेिा सवुििा र तामलिको  व्यिस्था  गने सिय सियिा जनशम्क्तको 
पनुरािलोकन हनु ुपने । 

• सिारी सािनहरुको वििरण कभ्यटुरराईज गरी रेकड अध्यािमिक गनुय पने । 

• सिै यातायात कायायलयहरुिा टोकन प्रणाली लाग ुगनुय पने ।  

• िखु्य सिस्याको रुपिा रहेको नगद कारोिारलाई ई-पेिेन्त्ट िाफय त िकु्तानी मलनसके 
यातायात व्यिस्था कायायलयको मिड िेरै हदसभि किगनय सवकन्त्छ। 

 

10.9 निीनति प्रयोगहरु 

• सिारी चालक अनिुमत परको लामग अनलाईन मनिेदनको व्यिस्था गरीएको । 

• िोरङ¸ झापा र सनुसरीका रायल सेन्त्टरिा िन्त्रालयले मस.मस.क्यािेरा जडान गरी प्रत्यक्ष 
अनगुिन गरी परीक्षालाई पारदम्शय बनाउन थामलएको। 

 

11. िन िातािरण तथा ि-ूसांरक्षण िन्त्रालय 

िन, िातािरण तथा ि-ूसांरक्षण िन्त्रालय, प्रदेश नां. १, विराटनगरको स्थापना मिमत २०७८/१०/१६ 
गते िएको हो । यस िन्त्रालयको साविक उद्योग, पययटन, िन तथा िातािरण िन्त्रालय (स्थावपत 
मिमत २०७४/१०/२९) वििाजन िइ  बनेको हो । यस िन्त्रालय अन्त्तगय प्रदेश िन मनदेशनालय,  
िन अनसुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण केन्त्र,  १५ िटा मडमिजन िन कायायलय रहेका छन ्। 

 

11.१ काययक्षरे 

१. प्रदेशस्तरिा िन क्षेरको नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजना तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन  

२. िन्त्यजन्त्त ुर िन पैदािार ओसारपसार सभबन्त्िी मनयिन र अपराि मनयन्त्रण, 

३. िन, िनस्पमत, िन्त्यजन्त्त ुर जैविक विवििता सभबन्त्िी प्रादेम्शक सङ्ग्रहालय व्यिस्थापन,  

४. प्रदेशस्तरिा सांरक्षण क्षेर र चरन क्षेरको व्यिस्थापन, 

५. म्चमडयाखानाको व्यिस्थापन, 
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६. जमडबटुी खेती प्रविमि प्रियिन, विस्तार तथा बजारीकरण नीमत तथा कानून तजुयिा तथा 
कायायन्त्ियन र मनयिन, अध्ययन अनसुन्त्िान तथा त्याङ्क सङ्कलन,  

७. िन तथा िातािरण सभबन्त्िी विषयिा प्राविमिक सूचना तथा सेिा प्रिाह, 

८. िन अमतक्रिण तथा िन डढेलो मनयन्त्रण तथा रोकथाि सभबन्त्िी नीमत, सिन्त्िय र 
सहयोग, 

९. प्रदेशस्तरका िनस्पमत उद्यान तथा हबेररयिहरुको व्यिस्थापन र िनस्पमत पवहचान तथा 
अमिलेखीकरण सभबन्त्िी नीमत र व्यिस्थापन, 

१०. प्रदेशस्तरिा जैविक विवििताको अध्ययन, अनसुन्त्िान, व्यिस्थापन, मनयिन, सांरक्षण एिि ्
लािाांश बााँडफााँड,  

११. प्रदेशस्तरिा जलािार सांरक्षण सभबन्त्िी नीमत, प्रविमि विकास, व्यिस्थापन, 

१२. प्रदेशमिर ि ूतथा जलािार सांरक्षण, 

१३. िातािरण सांरक्षण तथा स्िच्छता सभबन्त्िी प्रविमि विकास र व्यिस्थापन, 

१४. िातािरण तथा जलिाय ु पररितयन सभबन्त्िी नीमत, कानून, िापदण्ड, योजना तजुयिा, 
कायायन्त्ियन र मनयिन, 

१५. िातािरणीय सूचना प्रणालीको स्थापना, 
१६. िातािरणीय जोम्खिको लामग तयारी तथा उिार, 

१७. िातािरणीय गशालाको स्थापना, सञ्चालन र व्यिस्थापन 

१८. प्रदेशस्तरिा ठोस, िाय,ु तरल, जल, ध्िमन तथा विितुीय लगायत प्रदषुणको िापदण्ड 
मनिायरण, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

१९. न्त्यून काबयनिूखी तथा िातािरणिैरी विकास प्रवक्रया र हररतक्षेर प्रिियन, 

२०. िन सांरक्षण क्षेर तथा प्राकृमतक सभपदाको पवहचान, सांरक्षण, सभिियन र व्यिस्थापकीय 
पिमत मनिायरण, 

२१. िातािरणीय क्षेरको अध्ययन, अनसुन्त्िान, क्षिता अमििवृि, िातािरणीय सशुासन तथा 
परीक्षण, 

२२. िपूररमि क्षेर तथा िन क्षेरको पवहचान, िगीकरण, सांरक्षण र व्यिस्थापन, 

२३. नदी उकास, नहर तथा सडक वकनारािा िकृ्षारोपण व्यिस्थापन, 

२४. िकृ्षारोपणको लामग ददगो तथा गणुस्तरीय बीउ उत्पादन, बीउ बगैंचा स्थापना र 
व्यिस्थापन, 

२५. प्रदेशमिर िकृ्षारोपण तथा सांिार सभबन्त्िी नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुयिा, कायायन्त्ियन 
मनयिन, 

२६. प्रदेशमिर जमडबवुट तथा अन्त्य गैरकाष्ठ िन पैदािार सभबन्त्िी व्यिस्थापन, 

२७. िन्त्यजन्त्त ुर चराचरुुङ्गी सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून तथा िापदण्ड िजुयिा, कायायन्त्ियन 
र मनयिन, 
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11.२ स्िीकृत दरबन्त्दी 

मस.नां पद शे्रणी/ तह दरबन्त्दी पदपमुतय ररक्त कैवफयत 

१ सम्चि रा.प.प्रथि १ १ २   

२ सहसम्चि रा.प. प्रथि १ ० १   

३ मड.ि.अ./ि.ि.ूसां.अ. अमिकृतस्तर 

नबौं/दशौ 
२४ १३ ११   

४ सहायक िन 
अमिकृत 

अमिकृतस्तर  

सातौ/आठौ 
१४८ ९६ ५२   

५ शाखा अमिकृत अमिकृतस्तर  

सातौ/आठौ 
५ २ ३   

६ लेखा अमिकृत अमिकृतस्तर  

सातौ/आठौ 
५ ३ २   

७ अमिकृत छैठौं (प्रा.) अमिकृतस्तर 

छैठौं 
० १६ -१६ रेिरको 

दरिन्त्दीिा 
८ अमिकृत छैठौं 

(प्रशासन) 
अमिकृतस्तर 

छैठौं 
० ७ -७ ना.स.ुको 

दरिन्त्दीिा 
९ अमिकृत छैठौं 

लेखा) 
अमिकृतस्तर 

छैठौं 
० ० -६ लेखापालको 

दरिन्त्दीिा 
१० रेन्त्जर सहायक 

पाचौ 
६४ ३६ २८   

११ ना.स ु सहायक 
पाचौ 

१७ ७ १०   

१२ लेखापाल सहायक 
पाचौ 

१६ ७ ९   

१३ खररदार सहायक 
चौथौ 

१५ ४ ११   

१४ फरेष्टर स हायक 

चौथौ/पाचौ 
३२ ८० -४८ सांघ पलु 

दरबन्त्दी 
१५ सिुदेार रा.प.अनां. 

प्रथि 

३ ० ३   

१६ जिदार रा.प.अनां. 
वितीय 

८ ३४ -२६ सांघ पलु 

दरबन्त्दी 
१७ हिल्दार रा.प.अनां. 

ततृीय 

१८ ० १८   

१८ िेकामनकल अपरेटर सहायक 
चौथौ 

५ ३ २   
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१९ कायायलय सहयोगी शे्रणी विवहन ४६ ३६ १०   

२० िन रक्षक शे्रणी विवहन ५१३ ३०६ २०७   

२१ ह.स.चा. शे्रणी विवहन २७ २६ १   

२२ चौवकदार शे्रणी विवहन १५ १५ ०   

२३ हेल्पर शे्रणी विवहन ४ १ ३   

२४ सशस्त्र िन रक्षक शे्रणी विवहन ९५ ६१ ३४   

  जभिा    १०६२ ७६० ३०२ 

 

 

11.3 िौमतक सभपम्त्तको अिस्था 
• मडमिजन िन कायायलय ििन-15 िटा 
• सबमडमिजन िन कायायलय ििन-70 िटा 
• आिास ििन-17 िटा 
• सिारीसािन (चारपााँग्र)े-42 िटा ( ३ िटा गाडी िू.ि.त.ि.प.का िा रहेको ) 

11.4 बजेटको कायायन्त्ियन अिस्था  

क्र.सां. आ.ि. विमनयोम्जत 
बजेट खचय बजेट खचय प्रमतशत कैवफयत 

१ २०७४/०७५ ६५२७४ ४१७७५ ६४   
२ २०७५/०७६ २७४९७९१ २०२३८२७ ७४   
३ २०७६/०७७ ३८४०३२९ २२०७४९६ ५७   
४ २०७७/०७८ ३१६०३४ २२५९०४ ७१   
५ २०७८/०७९ १६६३९९१ १३६७४३६ ८२   
६ २०७९/०८० १८२३०५४ ५१२५२६ २८   

  जभिा १०४५८४७२ ६३७८९६४ ६१   
 

11.5 उपलम्धिहरु 

• काठ उत्पादन  - 73165504 क्यू.फी. 
• दाउरा उत्पादन - 16318 चट्टा  

• जडीबटुी तथा गैरकाष्ठ िन पैदािार उत्पादन (खोटो सिेत) - 21062031 वक.ग्रा. 
• िू.अ. कर सांकलन -  रु. 2178056649 

• राजश्व सांकलन -  रु. 1111860256 

• प्रदेश कर (िन पैदािार विवक्रवितरण) -  रु. 48869457 

• रोजगारी शृ्रजना - 75783 जना 
• सािदुावयक िन उपिोक्ता सिूह गठन तथा हस्तान्त्तरण - 36 िटा 
• मनजी िन दताय - 209 िटा 
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• कबलुीयमत िन गठन - 5 िटा 
• िामियक िन गठन -३  िटा 
• सािदुावयक िन कायययोजना नविकरण - 1283  िटा 
• मसिसारक्षेर व्यिस्थापन - 193  िटा 
• सािदुावयक िनिा पयायपययटन प्रिियन - 29 िटा 
• उद्यान मनिायण/शहरी हररत पाकय  मनिायण - 8 िटा 
• अमतक्रिण मनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन - 83 हेक्टर 

• डढेलो व्यिस्थापन कायययोजना कायायन्त्ियन  - 75 पटक 

• जमडबटुी खेती विस्तार - 49 ्याकेज 

• िनिा आिाररत उद्योग स्थापना - 119 िटा 
• जमडबटुी िण्डारण तथा प्रशोिन केन्त्र स्थापना - १५ 

• विरुिा उत्पादन तथा वितरण - 18573401 िटा 
• नसयरी मनिायण - 66 िटा 
• नसयरी िियत - 226 िटा  

• बकृ्षारोपण - 578 हेक्टर  

• कृवषिन विकास काययक्रि - 30 ्याकेज 

• हररयाली प्रिियन काययक्रि  - 30 ्याकेज  

• जलिाय ुपररितयन अनकूुलन निनुा गाउाँ काययक्रि - 61 स्थान 

• एवककृत िसू्खलन मनयन्त्रण - 103 स्थान 

• सडक सांग ि ूसांरक्षण - 31 वक.मि. 
• शहरी जलािार व्यिस्थापन - 12 स्थान  

• एवककृत सखु्खा क्षेर व्यिस्थापन - 36 स्थान 

• पयायिरणीय/पययटकीय/जैविक विवििता क्षेर जलािार व्यिस्थापन - 24 स्थान 

• खानेपानी तथा मसाँचाई जलािार व्यिस्थापन - 15 स्थान 

• जलविितु जलाशय जलािार सांरक्षण - 7 स्थान 

• िायो इम्न्त्ज. खोला वकनारा सांरक्षण - 50.5 वक.मि. 
• आकम्स्िक ि-ूसांरक्षण काययक्रि - 33 स्थान 

• गल्छी पवहरो मनयन्त्रण/ि-ूसांरक्षण - ३०  स्थान 

• िौमतक पूिायिार तथा उद्योग क्षेरसाँग सभबम्न्त्ित साँम्क्षि िातािरणीय अध्ययन 22 िटा, 
प्रारम्भिक िातािरणीय अध्ययन प्रमतिेदन  89 िटा तथा िातािरण व्यिस्थापन योजना 
३ िटा स्िीकृत िई कायायन्त्ियनिा गएको । 
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11.6 बेरुजकुो अिस्था 

मस.नां. 
आमथयक 

िषय कायि बेरुज ु सभपरीक्षण बााँकी बेरुज ु कै. 

१ ०७४/७५ १४२८२५९०१.५० ७२८७०७६७.६७ ६९९५५१३३.८३   

२ ०७५/७६ १२२२७२४३६.६० ११९६३०६६.७५ ११०३०९३६९.८५   

३ ०७६/७७ ११४३८३१५८.९१ ७७३३२००.३४ १०६६४९९५८.५७   

४ ०७७/७८ ९४६२२८६५.७७ ३०५६५१०.३६ ९१५६६३५५.४१   

५ ०७८/७९ ४४७०९६८४.४३ ८७९४८२.६० ४३८३०२०१.८३   

जभिा ५१८८१४०४७.२१ ९६५०३०२७.७२ ४२२३११०१९.४९   

 

11.7 सिस्याहरु 

• काययबोझका आिारिा दरबन्त्दी निएको र िएको दरिन्त्दीिा पमन पदपमुतय बााँकी रहेको।  

• वफल्ड स्तरका कायायलयहरुिा िौमतक पूिायिार, सिारी सािन, जनशम्क्त र अन्त्य श्रोत 
सािनहरुको अपयायिता । 

• पूिायिार विकासका कमतपय कािहरु िन क्षेरिा सांचालन गदाय िातािरणीय अध्ययन र 
नेपाल सरकारको पूिय स्िीकृती नमलई कायायन्त्ियन हनुे गरेको, सिन्त्ियको अिाि देम्खएको। 

• प्रदेश स्तरिा सेिा प्रिाहको एकीकृत वितरण र तहगत सांयन्त्रिा सिुार गनय नसवकएको  

• िन ऐन, 2076, िन मनयिािली, २०७९ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 (सांशोिन 
२०७५) िा प्रकृमतक श्रोत िामथको पाँहचु, मनयन्त्रण, मनयिन, उपयोग सभबन्त्ििा दफाहरु 
बाम्झएकोले काययसभपादनिा असर परेको अिस्था ।  

• प्रदेश कानून बिोम्जि तय िएको दण्ड जररिानाको कायायन्त्ियनिा जवटलता मसजयना िएको। 

• मडमिजनल िन अमिकृतलाई सांघले खटाउने गरी िन ऐन, 2076 िा व्यिस्था  िएको 
तर सो पदको सिायोजन र कायय क्षेर प्रदेश सरकारिा रहेकोले कानूनी अस्पष्टता िएको।  

• िन क्षेरबाट ढुङ्गा मगट्टी बालिुा मनकासीको मनयिनिा स्थानीय तहसाँग सिन्त्िय र स्पष्ट 
कानूनको अिाि िएको। 

11.8 सिस्या सिािानका उपायहरु 

• सांगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण गरी सियानकुुल सांगठन तथा व्यिस्थापन सांरचना 
तयार गने र आिश् यक स्रोत सािनको उम्चत व्यिस्थापन गनुयपने । 

• सांवििानको अनसूुम्च 5 देम्ख ९ सभि रहेको अमिकारहरुको सूचीिा प्राकृमतक श्रोत सांग 
सभबम्न्त्ित रहेको एकल तथा साझा अमिकारहरुको पनुरािलोकन गरी स्पष्ट अमिरका 
क्षेर तोवकन ुपने । 
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• विकास मनिायणका काययहरु सञ्चालन गदाय सम्भन्त्ित सरोकारिालाहरु विच सिन्त्िय र 
सहकायय हनुपुने । 

• िन क्षेरबाट ढुङ्गा मगट्टी बालिुा मनकासीको मनयिन लगायत अन्त्य दिवििा रहेका विषयिा 
छलफल गरी यथाम्शघ्र प्रदेश िन मनयिािली जारी गनुयपने ।  

11.9 निीनति प्रयोगहरु 

• िन उपिोक्ता सिूहहरुिा पछाडी परेका/पाररएका िगय सिदुायहरुलाई सकरात्िक 
वििेदको आिारिा िन पैदािारहरुको उपयोगिामथको पाँहचु अमिबिृी िएको । 

• काययसभपादन र सेिा प्रिाहका क्रििा प्रविमिको प्रयोगलाई प्राथमिकतािा राखी 
सरोकारिाला सबैलाई पहुाँचयोग्य बनाइएको । 

12. सडक पूिायिार तथा सहरी विकास िन्त्रालय 

नेपालको स ांवििानले पररकल्पना गरे अनसुारको सांघीय सांरचनाको कायायन्त्ियनको सन्त्दियिा सांवििानको 
िाग १३ िा प्रदेश काययपामलका सभबन्त्िी िएको व्यिस्था बिोम्जि मिमत २०७४/११/०३ िा 
विमिन्त् न ७ िटा िन्त्रालयसवहत प्रदेश िम्न्त्रपररषद्को गठन िएकोिा मिमत २०७८/१०/२३ िा 
साविकको िौमतक पूिायिार विकास िन्त्रालय वििाजन िई  सडक पूिायिार तथा शहरी विकास 
िन्त्रालयको  स्थापना िई मनयमित काजकाज गरररहेको ।यस िन्त्रालय अन्त्तगयत विमिन्न ७ िटा 
म्जल्लाहरुिा पिुायिार विकास कायायलय र ४ िटा म्जल्लािा शहरी विकास कायायलयहरु स्थापना गरर 
प्रदेश अन्त्तगयतका १४ िटा म्जल्लािा सेिा प्रिाह िैरहेको अिस्था छ ।  

 
12.१ काययक्षरे 

१. प्रदेशमिरको ग्रािीण तथा शहरी विकास योजना तजुयिा ग्रािीण तथा शहरी पूिायिार 
मनिायण सञ्चालन िियत सांिार, 

२. ग्रािीण तथा शहरी आिास/ििन योजनाहरुको कायायन्त्ियन मनदेशन र मनयिन, 

३. प्रदेशस्तरका सरकारी कायायलयहरुको िौमतक पूिायिार सभबन्त्िी नीमत, कानून, िापदण्ड 
र योजना तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन 

४. प्रदेशमिर उपयकु्त ििन मनिायण प्रविमिको प्रििन 

५. प्रदेशस्तरिा ििन सांवहताको कायायन्त्ियन र मनयिन 

६. प्रदेशको राजिानी शहरको विकास, योजना तजुयिा कायायन्त्ियन र सांयोजन, 

७. िौगमियक अध्ययन, सरुम्क्षत बसोिास, बम्स्त एकीकरण र स्थानान्त्तरण सभबन्त्िी प्रादेम्शक 
नीमत, कानून, िापदण्ड र योजना तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

८. रज्जिुागय, जलिागय लगायतका िैकम्ल्पक यातायात प्रविमिको प्रिियन, सभिाव्यता 
अध्ययन आयोजना कायायन्त्ियन, सञ्चालन र व्यिस्थापन, 
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९. प्रदेश लोकिागय सभबन्त्िी नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजना तजुयिा र मनिायण, 

स्तरोन्नमत, िियत सांिार त्याङ व्यिस्थापन, सडक प्रविमि सभबन्त्िी अध्ययन अनसुन्त्िान, 

यातायात सरुक्षा कायायन्त्ियन र मनयिन, 

१०. सडक, पलु, झोलङु्गे पलु लगायत अन्त्य िौमतक पूिायिार व्यिस्थापन नीमत, कानून, 

िापदण्ड तथा योजना तजुयिा र मनिायण, स्तरोन्नमत, िियत सांिार, त्याङ्क व्यिस्थापन, 

११. आददिासी, सीिान्त्तकृत, गररब रेखा लोपोन्त्िखु, जेष्ठ नागररक लम्क्षत आिास सभबन्त्िी र 
नीमत, िापदण्ड तथा योजना तजुयिा र कायायन्त्ियन  

12.2 स्िीकृत दरबन्त्दी 

मस.नां पद तह/शे्रणी स्िीकृत दरबन्त्दी पदपतुी ररक्त 

१ प्रदेश सम्चि एघारौं १ १ ० 

२ मनदेशक एघारौं १ ० १ 

३ मसमडई  निौ/दशौं १७ ७ १० 

४ इम्न्त्जमनयर  सातौ/आठौं ५७ २२ ३५ 

५  शाखा अमिकृत  सातौं ३ २ १ 

६ लेखा अमिकृत  आठौं १ १ ० 

७ कानून अिकृत सातौ १ १ ० 

८ प्रशासन पाचौं / छैठौं १४ ११ ३ 

९ सब-इम्न्त्जमनयर (पााँचौ/ छैटौं) ६० ३५ २५ 

१० लेखापाल अमिकृत छैठौं १२ १२ ० 

११ ल्याब टेम्क्नमसयन पाचौं/छैठौं ८ ० ८ 

१२ कभ्यटुर अपरेटर पाचौं/छैठौं ५ ० ५ 

१३ प्रशासन सहायक चौथो/पााँचौं ५ २ ३ 

१४ स.ले.पा चौथो १ १ ० 

१५ का.स. शे्रणी विवहन ३५ ११ २४ 

१६ हसचा शे्रणी विवहन १५ ० १५ 

  जभिा   २३६ १०६ १३० 

 

12.3 िौमतक  सभपमतको अिस्था  

 

मस.नां कायायलयको नाि िबन जग्गा कैवफयत 

१ 

सडक पिुायिार तथा शहरी 
विकास िन्त्रालय,मबराटनगर पक्की ६ १-६-६-० स्िामित्ििा नरहेको 

२ 

यातायात पूिायिार 
मनदेशनालय,इटहरी - - िाडिा मलएको 
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३ 

पूिायिार विकास 
कायायलय,िोरङ - - िाडिा मलएको 

४ 

पूिायिार विकास 
कायायलय,झापा 

 पक्की १ 
परुानो - 

म्ज.स.स.को ििन 
प्रयोग गरेको 

५ 

पूिायिार विकास 
कायायलय,उदयपरु  पक्की १   

म्ज.प्रा.का.को 
नाििा रहेको 

६ 

पूिायिार  विकास 
कायायलय,ओखलढुांगा 

 पक्की १ 
परुानो   

नयााँ ििन मनिायण 
प्रकृयािा रहेको 

७ 

पूिायिार विकास 
कायायलय,िोजपरु 

 पक्की १ 
परुानो - 

म्ज.सां.समिमतको 
ििनिा बसीरहेको 

८ 

पूिायिार विकास 
कायायलय,सांखिुासिा 

 पक्की १ 
परुानो   

म्ज.सां.समिमतको 
ििनिा बसीरहेको 

९ 

 पूिायिार विकास 
कायायलय,पााँचथर 

 पक्की १ 
परुानो   

म्ज.सां.समिमतको 
ििनिा बसीरहेको 

१० 

शहरी विकास तथा ििन 
कायायलय,िोरङ 

 पक्की १ 
परुानो   

सांघ िाट 
हस्तान्त्तरण िइ 
आएको  

११ 

शहरी विकास तथा ििन 
कायायलय,िनकुटा 

 पक्की १ 
परुानो   

सांघ िाट 
हस्तान्त्तरण िइ 
आएको  

१२ 

शहरी विकास तथा ििन 
कायायलय,ओखलढुांगा 

 पक्की १ 
परुानो   

सांघ िाट 
हस्तान्त्तरण िइ 
आएको  

१३ 

शहरी विकास तथा ििन 
कायायलय,इलाि - - िाडिा मलएको 

14 चार पाङ्ग्र ेसिारी सािन 28 िटा िातहतका मनकायिा 
सिेत गरी 15 दईु पाङ्ग्र ेसिारी सािन 153 िटा 

 

12.4 िजेट कायायन्त्ियनको अिस्था 

मस  .नां .  आ  .ि .  विमनयोम्जत िजेट खचय बााँकी 
१ 2074/075 193390000 109888151 ८३५०१८५९  
२ 2075/076 3566362000 1757861195.36 1808500805 

३ 2076/077 3337186000 2461945581.85 875240418.20 

४ 2077/078 3402541000 2715680866.71 686860133.30 

५ 2078/079 4754665000 2324000000 2430665000 

६ 2079/080    
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12.5 उपलम्धिहरु 

 

सडक पिुायिार तथा शहरी विकास िन्त्रालयबाट मनिायण सभपन्न िएका सडक तथा पलु मनिायणको अबस्था 

आ.ब.  

सडक मनिायण सभपन्न िएका (वक.मि.) िोटरेि
ल 
पलु 
मनिायण 
सभपन्न 
(सां
ख्या) 

झोलङु्ग े
पलु 
मनिायण 
सभपन्न 
(सांख्या) 

रयाक 
ओपन  िियत ग्रािेल कम्च्च 

RCC/ 
PCC 

सोमलङ कालोपरे 

२०७५/
२०७६ ६०१ १२८.९ १८१.३ ०.५८  २६.१८ १० ७ ७.५ 

२०७६/
२०७७ ६१.५४ २११.३५ ४७७.८२ ३.९५ ४.१७ ५२.२१ १२ २९ १४२.६ 

२०७७/
२०७८ ५१.१३ १७५.३१ १०९.१९ २.४ २.७६ ४०.६१ ८ ४४ ५५.१९ 

२०७८/
२०७९ 

१०६.१
६ ३८०.१९ ९१ १.५३ ९.९५ ९८.७२ २५ २५ १९.०८ 

जभिा 
८१९.८

३ ८९५.७५ ८५९.३१ ८.४६ १६.८८ २१७.७२ ५५ १०५ 

२२४.३
७ 

 

आिास, ििन तथा सहरी विकास तफय  पााँच बषयको िौमतक प्रगती  

मस.नां मनिायण सांरचना इकाई मनिायण सभपन्न 
मनिायणािीन 
सांख्या 

१ सािदुावयक/ सिा हल ििन मनिायण िटा 105 157 

२ सरकारी ििन मनिायण िटा 33 6 

३ खेलकुद पूिायिार मनिायण िटा 50 6 

४ एकीकृत िस्ती विकास िटा 54 12 

५ जनता आिास काययक्रि िटा 4551 2428 

६ सहरी सडक (ढलान) वक.मि 37.5 9.5 

७ सहरी सडक (कालोपरे) वक.मि 18 4.25 

८ पाकय  मनिायण िटा 46 10 

९ बसपाकय  मनिायण िटा 18 4 

१० गेट/ भ्यटुािर मनिायण िटा 11 5 

११ प्रहरी ििन मनिायण िटा 29 0 

१२ अन्त्य पूिायिार मनिायण िटा 42 7 

१३ िियत सभिार  िटा 148 18 

१४ डी.पी.आर िटा 125 10 
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12.६ बेरुजकुो अिस्था 

आ ब कायि िेरुज ु सिपररक्षण बााँकी 

२०७४।०७५ 0 0 0 

२०७५।०७६ 709204073.8 161305434.8 547898639 

२०७६।०७७ 3015512518 25270311284 488481234.5 

२०७७।०७८ 940769063.8 273048189 667020874.8 

२०७८।०७९                    -                      -                      -    
 

12.7 सिस्याहरु 

1. सांघीय सशतय अनदुानका आयोजनाहरुिा आयोजनको स्िीकृत अिस्था अनसुारिजेट  

   विमनयोजन नहनु ु 

२. सांिले सशतय अनदुानका आयोजनाहरु मबचैिा वफताय लग्न ु। 

३. प्रयाि Space (काययस्थल/ठााँउ/कायायलय) को अिाि । 

४. दरिन्त्दी र काययबोझ अनसुारको जनशम्क्त आपमुतय नहनु ुतथा सिय सापेक्ष पररिाजयन 
नहनु।ु 

५. खरुा प्रकृमतको आयोजनाको सांख्या अत्यामिक हनु ु। 

६. प्रदेश पिुायिार मनमत मनिायण हनु नसक्न ु। 

७. स्पस्ट कायय वििाजन(सांघ/प्रदेश/स्थानीय)नहनु ु। 

८. काययक्षेर बाम्झने गरी िजेट विमनयोजन हनु ु। 

९. पिुय तयारी िेगरको आयोजनािा िजेट विमनयोजन हनु ु। 

१2.8 सिस्या सिािानको उपायहरु 

१. योजना छनौटको िापदण्ड बनाउन ुपने । 
२. प्रशासकीय ििन तथा कायायलय ििनहरुको यथामसग्र मनिायण गनुयपने  । 
३. लोकसेिा आयोगबाट अस्थायी सूची मलई करारिा कियचारी आपमुतय गनुयपने । 
४.  तोवकएको िापदण्ड र काययतामलका बिोम्जि कायय सभपादन गनुयपने । 
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१3. सािाम्जक विकास िन्त्रालय 

सािाम्जक विकास िन्त्रालयले सिाजको वहत र सािाम्जक विकास सभबन्त्िीका काययहरु सभपादन 
गदयछ । यस िन्त्रालयको उदे्दश्य सिाजको सािाम्जक विकास सभबन्त्िी काययको हेरचाह गनुय र  
गाउाँ विकास सेिा सञ्चालन गरी गाउाँलेहरूको खाना, लत्ताकपडा, बास, स्िास््य सेिा र म्शक्षाका 
आिश्यकताहरू परुा गने प्रयास गनुयहो। यस िन्त्रालय अन्त्तगयत म्शक्षा विकास मनदेशनालय र म्शक्षा 
तामलि केन्त्र रहेका छन ्। 

13.१ काययक्षरे 

१. िवहला हक सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत कानून, िापदण्ड तथा योजना तजुयिा, कायायन्त्ियन र 
मनयिन, 

२. लैवङ्गक वहांसा, िानि बेचमबखन तथा ओसारपसार सभबन्त्िी नीमत तथा कायययोजना तजुयिा र 
कायायन्त्ियन 

३. िवहला अमिकार सभबन्त्िी नेपालको सांवििानिा िएका व्यिस्था अन्त्तरावष्ट्रय सम्न्त्ि, सभझौता 
र प्रमतििताको कायायन्त्ियन मनरोिात्िक र सांरक्षणात्िक उपाय र पनुस्थायपना, 

४. िवहला सशम्क्तकरण तथा लैवङ्गक सिानता सभबन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान, 

५. लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट र लैवङ्गक पररक्षण, 

६. बाल बामलकाको हकवहत सांरक्षण सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजना 
तजुयिा, कायायन्त्ियन, अध्ययन, अनसुन्त्िान र मनयिन, 

७. बाल अमिकार सभबन्त्िी नेपालको सांवििानिा िएका व्यिस्था, अन्त्तरावष्ट्रय सम्न्त्ि, सभझौता 
र प्रमतििताको कायायन्त्ियन, मनरोिात्िक र सांरक्षणात्िक उपाय र पनुस्थायपना, 

८. बालिैरी शासकीय प्रबन्त्ि, सेिा प्रिाह, बाल उिार कोष व्यिस्थापन र बाल सिुार तथा 
पनुस्थायपना 

९. जेष्ठ नागररकको हकवहत सांरक्षण सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजना 
तजुयिा, कायायन्त्ियन, अध्ययन, अनसुन्त्िान र मनयिन 

१०. जेष्ठ नागररक सभबन्त्िी नेपालको सांवििानिा िएका व्यिस्था, अन्त्तरावष्ट्रय सम्न्त्ि, सभझौता र 
प्रमतििताको कायायन्त्ियन, मनरोिात्िक र सांरक्षणात्िक उपाय र पनुस्थायपना 

११. अपाङ्गता िएका नागररकको हकवहत सांरक्षण सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून, िापदण्ड तथा 
योजना तजुयिा, कायायन्त्ियन, अध्ययन, अनसुन्त्िान र मनयिन, 

१२. अपाङ्गता िएका नागररक सभबन्त्िी नेपालको सांवििानिा िएका व्यिस्था अन्त्तरावष्ट्रय सम्न्त्ि, 

सभझौता र प्रमतििताको कायायन्त्ियन, सांरक्षणात्िक उपाय र पनुस्थायपना, 
१३. प्रदेशस्तरिा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता िएका व्यम्क्त, असहाय र अशक्त, बालबामलकाका र 

िवहला सभबन्त्िी काययहरुको अनगुिन तथा िूल्याङ्कन, 

१४. प्रदेशमिरका गैरसरकारी सांघ, सांस्थाहरुको अमिलेख व्यिस्थापन र सिन्त्िय, 

१५. सिाज कल्याण र सांघ सांस्था सभबन्त्िी काययहरुको अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 

१६. सािाम्जक सरुक्षा सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून तथा िापदण्डको मनिायण तथा कायायन्त्ियन 
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१७. सािाम्जक सरुक्षा कोष व्यिस्थापन र मनयिन सभबन्त्ििा सांघ, प्रादेम्शक मनकाय तथा स्थानीय 
तहसाँग सभपकय , सिन्त्िय र सहकायय 

१८. गररबी मनिारण सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून, िापदण्ड एिि ्योजनाको तजुयिा, कायायन्त्ियन 
र मनयिन तथा अध्ययन, अनसुन्त्िान, सिेक्षण, सूचना सङ्कलन, गररब घरपररिार पवहचान, 

सािाम्जक सरुक्षा र सांरक्षण, 

१९. प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च म्शक्षा सभबन्त्िी नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुयिा, 
कायायन्त्ियन र मनयिन, 

२०. शैम्क्षक परािशय सेिाको िापदण्ड मनिायरण, अनिुमत तथा मनयिन, 

२१. प्रदेशस्तरिा पसु्तकालय सभबन्त्िी नीमत, कानून तथा िापदण्ड तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

२२. प्रादेम्शक म्शक्षा, प्राविमिक तथा व्यिसावयक तालीि र छारिमृ्त्त सभबन्त्िी नीमत, कानून तथा 
िापदण्ड मनिायरण कायायन्त्ियन र मनयिन तथा पाठ्यक्रि, पाठ्य पसु्तक तथा पाठ्य सािाग्री 
मनिायण, उत्पादन र वितरण, 

२३. प्रदेशस्तरको शैम्क्षक िानि सांसािनको आिश्यकता प्रक्षेपण तथा शैम्क्षक योजनाको मनिायण 
र कायायन्त्ियन 

२४. प्रदेशस्तरिा विद्यालय तहको म्शक्षकको सेिा शतय योग्यता, क्षिता र म्शक्षक व्यिस्थापनको 
िापदण्ड मनिायरण र मनयिन 

२५. िाध्यमिक तहको पररक्षा व्यिस्थापन, 

२६. प्रदेशस्तरिा प्राम्ज्ञक अनसुन्त्िान तथा शैम्क्षक त्याङ्क व्यिस्थापन, 

२७. यिुा सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून तथा योजना तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन, यिुा 
िैज्ञामनक प्रोत्साहन, 

२८. खेलकूद सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून तथा िापदण्ड मनिायरण, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

खेलकूद तथा खेलकूद पूिायिारको विकास र प्रिियन, 

२९. खेलकूद प्रशासन र सांघ सांस्थाको सिन्त्िय र मनयिन, 

३०. रावष्ट्रय र प्रादेम्शक खेलकूद प्रमतयोमगता तथा काययक्रि आयोजना र सहिामगता, 
३१. प्रदेशस्तरिा विज्ञान प्रविमिको विकास तथा विस्तार, सो सभबन्त्िी त्याङ्क सङ्कलन, प्रशोिन 

र सिेक्षण तथा जनशम्क्त विकास र उपयोग, 

३२. िैज्ञामनक अध्ययन अनसुन्त्िान एिि ्विज्ञान र प्रविमिको आविष्कार, उन्नयन र विकास, 

३३. विज्ञान सङ्ग्रहालय र ्लानेटोररयिको स्थापना, सञ्चालन र व्यिस्थापन।  

13.2 स्िीकृत दरबन्त्दी 

मस  .नां .  स्िीकृत दरिन्त्दी पदपूती ररक्त पदपूमतय हनु नसक्नाका कारण 

१ . ८३ ५१ ३२ लोकसेिा पदपूती िईनसकेको ।  

नोटः ह.स.चा. र का.स. र स्िीपर सिािेश निएको । 
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13.3 िौमतक सभपमतको अिस्था  

घरजग्गा 
मस  .नां .  वििरण पररिाण एकाई 

१ िोरङ मसांहदेिी ३५-०-०-० रोपनी 
२ िोरङ िमनगािा ९-१४-१५-० विगहा 
३ िोरङ िमनगािा ०-१९-७.५-० विगहा 
४ विराटनगर ४ िा सेफहाउसले 

चचेको जमिन र घर १ 
१ १ ओटा घर 

 

सिारीसािन 

मस  .नां .  वििरण पररिाण एकाई 

१ चारपाङ्ग्र े ५ िटा 
२ िोटरसाईकल ११ िटा 
३ स्कुटर ७ िटा 

 

13.4 बजेट कायायन्त्ियनको अिस्था 

मस नां आ ि विमनयोम्जत बजेट खचय बााँकी 
१ २०७४/०७५ 139545000.0 88793272.0  

२ २०७५/०७६ 1109963582.0 762061636.0  

३ २०७६/०७७ 1357190000.0 192974207.0  

४ २०७७/०७८ 1239724000.0 355649115.0  

५ २०७८/०७९ 528232000.0 406304819.0  

६ २०७९/०८० 1743304000.0 339993000.0 1403111000.0 
 

13.5 उपलम्धि 

1. साक्षर प्रदेश घोषणा, 
2. प्रदेशस्तरीय प्राविमिक विश्वविद्यालयको स्थापना, 
3. प्रदेश खेलकूद विकास बोडयको गठन, 
4. िन्त्रालयसाँग सभबम्न्त्ित नीमत तथा कानूनहरुको मनिायण, 
5. बालवििाह मबरुिको प्रदेश रणमनत मनिायण, 
6. शवहद रांगशालािा फडयलाईटको धयिस्था, 
7. सािदुावयक विद्यालयहरुिा ICT र स्िच्छ वपउनेपानीको सवुििा विस्तार, 
8. दीघयकामलन पनुस्थायपना गहृको स्थापना र सञ्चालन, 
9. प्रत्येक म्जल्लािा निूना विद्यालय स्थापनाको शरुुिात, 
10. बौविक अपाङ्गता िएका बालबामलकाहरुका लामग आिामसय विद्यालय स्थापना, 
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11. ठूला विद्यालय विकासका लामग आमथयक अनदुानको धयिस्था, 
12. प्राविमिक म्शक्षालयहरुको विस्तार, 
13. प्राविमिक म्शक्षा र धयािसावयक तामलिका लामग बैदेम्शक सहयोगिा पररयोजना 

सञ्चालन, 
14. उत्कृष्ट व्यिस्थापन िएका सािदुावयक विद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन काययक्रिको शरुुिात, 
15. बालिैरी विद्यालय र स्काउट विकासका लामग विद्यालयहरुलाई आमथयक अनदुानको 

शरुुिात, 
16. मनजािमत आिासीय विद्यालय िनकुटालाई प्रदेश िातहतिा सञ्चालन गने गरी काययविमि 

स्िीकृत, 
17. खेलकूद पूिायिारको विस्तार र सािदुावयक क्याभपसलाई आमथयक अनदुान । 

 
13.6 बेरुजकुो अिस्था 

मस  .नां .  वििरण रकि कैवफयत 
1 आ.ि.२०७८/०७९ सभिको 16,24,33,000  

2 आ.ि.२०७९/०८० को 1,36,11,000  

3 जभिा 17,60,44,000  

4 यस आ.ि.िा फछययौट 1,60,81,000  

5 खदु बााँकी बेरूज ु 15,99,63,000  

 
 

13.7 सिस्याहरु 

• सांघीय कानून तजुयिा नहुाँदा प्रादेम्शक म्शक्षा नीमत, TVET म्शक्षा नीमत, तथा अन्त्य म्शक्षा 
सभबम्न्त्ि कानून बन्न नसक्न ु। 

• बालबामलका, ज्येष्ठनागररक, िवहला तथा अपाङ्गताको क्षेरिा काययरत बालगहृ, बिृाश्रि, 
सेफहाउस लगायतले कानून विपररत, िापदण्ड विपररतको कायय गरेको अिस्थािा दताय 
खारेजी, जररिाना, कािायही मसफाररस,लगायतका कािायही गने कुनै अमिकार िन्त्रालयलाई 
निएको िार अनगुिनको  अमिकार िएको ।  

• कायायन्त्ियन गने मनकाय नहनु ु।  

• िन्त्रालयबाट नै स-साना आयोजनाहरूको कायायन्त्ियन गनुयपने । 

  

13.8 सिस्या सिािानका उपायहरु  

• दरबन्त्दी बिोम्जि कियचारीको पदपूती गनुयपने ।  

• प्रदेश आयोजना बैँकको तत्काल कायायन्त्ियन गरर आयोजनालाई टुक्र्याउने, रकािान्त्तर गने 
प्रणालीको अन्त्त्य गनुयपने ।  
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13.9 निीनति प्रयोगहरु 

• सचुना तथा जानकारी िन्त्रालयको िेिसाईडिा मनयमित प्रकासन गने गररएको ,  

• सचुना अमिकारी तथा गनुासो सनेु्न अमिकारीको व्यिस्था गरर सचुना तथा गनुासोको उम्चत 
सभबोिन गररएको , 

• हेल्पडेक्सको व्यिस्था गररएको ।  

 

१4. स्िास््य िन्त्रालय 

नेपालको सांमबिान २०७२ को िाग १३ िारा १६२िा प्रदेश काययपामलका सभबन्त्िी धयबस्था िए 
बिोम्जि प्रदेश नां.१ िम्न्त्रपररषदको गठन सांवििानको िारा १६८ अनसुार मिमत २०७४/११/३ 
गते िएको हो । प्रदेश सांरचनाको स्थापना कालिा गठन िएको ७ िटा िन्त्रालय िध्ये सािाम्जक 
विकास िन्त्रालय वििाजन िई मिमत २०७८/१०/२३ गतेका ददन स्िास््य िन्त्रालयको  स्थापना 
िएको हो।  

यस िन्त्रालय िातहत स्थायी प्रकृमतका  प्रदेश स्िास््य मनदेशनालय, प्रदेश स्िास््य तामलि केन्त्र, 

प्रदेश जनस्िास््य प्रयोगशाला, प्रदेश स्िास््य आपूमतय व्यिस्थापन केन्त्र, िदन िण्डारी अस्पताल तथा 
रिा सेन्त्टर, प्रादेम्शक आयिेुद अस्पताल, १४ िटा अस्पतालहरु, १४ िटा स्िास््य कायायलयहरु, 

१४ िटा आयिेुद औषिालय/स्िास््य केन्त्र रहेका छन ् िने अस्थायी प्रकृमतका १/१ िटा प्रदेश 
स्िास््य आपतकामलन काययसांचालन केन्त्र, विराटनगर र सांक्रािक रोग तथा सघन उपचार केन्त्र र 
प्रादेम्शक प्रषेण केन्त्र रहेका छन ्। 

14.१ काययक्षरे 

1= स्िास््य सेिा तथा पोषण सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, कानून, िापदण्ड तथा योजना तजुयिा, 
कायायन्त्ियन र मनयिन, 

2= प्रियिनात्िक, प्रमतकारात्िक, उपचारात्िक, प्रसािक तथा पनुस्थायपनात्िक स्िास््य सेिाको 
व्यिस्थापन, 

3= स्िास््य सेिा सभबन्त्िी प्रदेशस्तरीय प्राम्ज्ञक, व्यािसावयक र पेशागत सांघ सांस्थाको अमिलेख 
व्यिस्थापन र मनयिन, 

4= प्रदेशस्तरीय स्िास््य सेिाको गणुस्तर मनिायरण, अनगुिन र मनयिन, 

5= रावष्ट्रय िापदण्ड बिोम्जि औषिीजन्त्य तथा स्िास््य प्रविमि सभबन्त्िी सािग्रीको उत्पादन 
तथा सञ्चय, अमिकति खरुा िूल्य मनिायरण, अम्न्त्ति मबसजयन, गणुस्तर तथा िापदण्ड 
मनिायरण र मनयिन, 

6= रावष्ट्रय िापदण्ड अनरुूप अस्पताल, नमसयङ्ग होि, मनदान केन्त्र, उपचार केन्त्र र अन्त्य स्िास््य 
सांस्था तथा प्रयोगशालाको दताय, सञ्चालन, अनिुती र मनयिन, 

7= रावष्ट्रय िापदण्ड बिोम्जि स्िास््य बीिा लगायतका सािाम्जक स्िास््य सरुक्षा काययक्रिको 
व्यिस्थापन तथा मनयिन, 

8= प्रदेशस्तरिा स्िास््य क्षेरको िानिस्रोत विकास र व्यिस्थापन, 
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9= औषिी मनगरानी(फिाय कोमिम्जलेन्त्स), औषिीको उम्चत प्रयोग र सकु्ष्ि जीिनमनरोिक 
प्रमतरोि(एम्न्त्ट िाइक्रोिायल रेमसस्टेन्त्स) न्त्यूनीकरण, 

10= खोप व्यिस्थापन, 

11= सांिेदनशील औषिी तथा अन्त्य स्िास््य सािग्री खररद तथा आपूमतय व्यिस्थापन, 

12= प्रदेशस्तरिा स्िास््य सेिा सभबन्त्िी अध्ययन तथा अनसुन्त्िान, स्िास््य लेखा पिमतको 
सांस्थागत व्यिस्थापन, सूचना प्रिाह प्रणालीको व्यिस्थापन, 

13= जनस्िास््य मनगरानी(पम्धलक हेल्थ सिेलेन्त्स) व्यिस्थापन, 

14= सूमतयजन्त्य िस्तकुो मनयन्त्रणका लामग सिन्त्िय तथा मनयिन, 

15= स्िास््य सभबन्त्िी आपतकालीन अिस्था, िहािारी व्यिस्थापन, आकम्स्िक स्िास््य सेिा 
प्रिाह, आपतकालीन अिस्थाका लामग औषिी तथा औषिीजन्त्य सािग्रीको प्रादेम्शक 
बफरस्टक व्यिस्थापन, 

16= सरूिा तथा नसने रोग मनयन्त्रण तथा रोकथाि, 

17= रावष्ट्रय िापदण्ड अनरुुप स्िास््य सेिा सभिन्त्िी िौमतक पूिायिार विकास तथा व्यिस्थापन 

18= स्िास््यजन्त्य फोहर व्यिस्थापन सभबन्त्िी िापदण्ड मनिायरण, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

19= प्रदेशस्तरको सरसफाई तथा स्िच्छता सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, काननु तथा िापदण्ड 
तजुयिा र कायायन्त्ियन, 

20= स्िास््य, सरसफाई तथा स्िच्छता अमियानिा मनजी क्षेरको सहिामगता प्रिियन सभबन्त्िी 
नीमत तथा िापदण्ड तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन, 

21= आयिेुददक, यनुानी, आभची, होमियो्यामथक, प्राकृमतक म्चवकत्सा लगायतका अन्त्य प्रचमलत 
परभपरागत स्िास््य उपचार सेिा सभबन्त्िी प्रदेशस्तरीय िापदण्ड मनिायरण, कायायन्त्ियन, 

अनगुिन र मनयिन, 

22= जनसांख्या, बसाईसराई र पररिार मनयोजन सभबन्त्िी प्रादेम्शक नीमत, काननु तथा योजना 
तजुयिा, कायायन्त्ियन र मनयिन, अध्ययन तथा अनसुन्त्िान, सचुना प्रणालीको स्थापना र 
सञ्चालन एिि ्सो सभबन्त्ििा सांघ तथा स्थानीय तहसाँग सिन्त्िय । 

14.2 स्िीकृत दरबन्त्दी 

मस  .नां .  

स्िीकृत 
दरबन्त्दी पदपूमतय ररक्त पदपूमतय हनु नसक्नाका कारण कैवफयत  

1 916 469 447 

प्रदेश मनजािती अध्यादेश जारी िए 
पिात िन्त्रालयबाट िाग आकृमत 
फारि िरी प्रदेश लोकसेिा 
आयोगिा पठाइएको। 
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14.3 िौमतक सभपमतको अिस्था  

मस  .नां .  वििरण पररिाण एकाइ कैवफयत 

1 जग्गा 636-13-2-6.5 रोपनी  

 घर 143 िटा 
कच्ची- 29, अिय पक्की- 9, 
पक्की- 105 

2 
  

सिारीसािन 
५६ थान चारपाङे्र सिारी सािन 

177 थान दइुपाङे्र सिारी सािन 
 

14.4 बजेट कायायन्त्ियनको अिस्था 
 

मस  .नां .  आ  .ि .  
विमनयोम्जत बजेट 
(हजारिा) खचय (हजारिा) बााँकी (हजारिा) कैवफयत 

5 2078/079 3606864 2697133.4 909730.60   
6 2079/080 ३५६०९०७ ८७७०५६ २६८३८५१ पौष 

िसान्त्तसभिको 
 

14.5 उपलम्व्ि 

आ  .ि .  कायय वििरण कायय 
पररिाण एकाइ उपलधिी 

2075
/076 

विद्यालय नमसयङ 
काययक्रि 

14 
विद्यालय 
सांख्या 

१४ िटा िाध्यमिक विद्यालयहरूिा 
नमसयङ काययक्रि लागू 

आयिेुद 
स्िास््यकिीहरूको 
क्षिता अमििृवि 
तामलि 

140 जना 

  
साियजमनक 
शौचालय मनिायण 

3 िटा रां गेली, बराहके्षर र पथरी शमनिरेिा 
साियजमनक शौचालय मनिायण गररएको 

स्िास््य सांस्था 
सदुृढीकरण  

100 
स्िास््य 
सांस्था 
सांख्या 

स्िास््य सांस्थाहरुको िियत सभिार 
तथा स्तरोन्नमत तथा ल्याि सेिा 
विस्तार गररएको 

2076
/077 

एन्त्टी हेिोफेमलक 
फ्याक्टर औषिी 
व्यिस्थापन 

93 जना 

प्रदेशिा रहेका ९३ जना 
हेिोवफमलया िएका व्यम्क्तहरूका 
लामग एन्त्टी हेिोफेमलक ्याक्टर 
औषिी व्यिस्थापन गररएको। 
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आ  .ि .  कायय वििरण कायय 
पररिाण एकाइ उपलधिी 

SNCU कक्ष 
स्थापना 

2 
अस्पताल 
सांख्या 

म्जल्ला अस्पताल पााँथचर र 
सांखिुासिािा SNCU कक्ष स्थापना 
िएको 

भयावटमनयटी िेवटङ 
होि मनिायण 

3 
अस्पताल 
सांख्या 

खोटाङ सांखिुासिा तथा िोजपरुिा 
भयावटमनयटी िेवटङ होि मनिायण िई 
सञ्चालनिा रहेको 

अम्क्सजन ्लान्त्ट 
जडान 

1 
अस्पताल 
सांख्या 

म्जल्ला अस्पताल िनकुटािा मनिायण 
िएको 

DR – Xray 
उपकरण खररद 1 िटा  म्जल्ला अस्पताल खोटाङ  DR – 

Xray सेिा सरुू  
विद्यालय नमसयङ 
काययक्रि 

56 
विद्यालय 
सांख्या 

थप ५६ िटा िाध्यमिक 
विद्यालयहरूिा नमसयङ काययक्रि लागू 

2077
/078 

अम्क्सजन ्लान्त्ट 
जडान 

4 
अस्पताल 
सांख्या 

प्रादेम्शक अस्पताल िरपरु, म्जल्ला 
अस्पताल पााँचथर, िोजपरु र 
सांखिुासिािा अम्क्सजन ्लान्त्ट 
जडान गररएको 

अस्पतालहरूिा 
मडम्जटल मडस््ले 
बोडय जडान 

७ अस्पताल 
सांख्या 

पााँचथर खोटाङ तेह्रथिु िनकुटा 
सोलखुभुब ुसांखिुासिा र ता्लेजडु्ड 
अस्पतालहरूिा जडान गररएको 

अल्रासाउन्त्ड 
िेमसन खररद ३ िटा  

िनकुटा िोजपरु र इलाि 
अस्पतालहरूिा अल्रसाउन्त्ड िेमसन 
खररद 

इलेक्रोमनक 
टोकन मसस्टि ७ 

अस्पताल 
सांख्या 

पााँचथर खोटाङ तेह्रथिु िनकुटा 
इलाि सांखिुासिा र प्रादेम्शक 
अस्पताल िरपरु अस्पतालहरूिा 
जडान गररएको 

पानी शिुीकरणका 
लामग वटरिने्त्ट 
्लान्त्ट जडान 

5 
अस्पताल 
सांख्या 

इनरूिा पााँचथर िोजपरु सांखिुासिा 
र िनकुटा अस्पतालहरूिा ्लान्त्ट 
जडान गररएको 

इिरजने्त्सी कक्ष 
मनिायण  /सिुार  

7 
अस्पताल 
सांख्या 

उदयपरु ओखलढुङ्गा तेह्रथिु 
सांखिुासिा सोलखुभुब ुता्लेजङु 
खोटाङ अस्पतालहरूिा इिरजेन्त्सी 
कक्ष मनिायण तथा सिुार गररएको। 
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आ  .ि .  कायय वििरण कायय 
पररिाण एकाइ उपलधिी 

ABG िेमसन 
खररद 

4 िटा 
िनकुटा िोजपरु पााँचथर र 
सांखिुासिा अस्पतालहरूिा ABG 
िेमसन खररद गररएको 

DR – Xray 
उपकरण खररद 1 िटा  प्रादेम्शक अस्पताल िरपरु  DR – 

Xray उपकरण खररद 
मसटी स्क्यान सेिा 
सरुू १ 

अस्पताल 
सांख्या 

प्रादेम्शक अस्पताल िरपरुिा मसटी 
स्क्यान सेिा सरुू 

जेररयावरक िाडय 
स्थापना 

2 
अस्पताल 
सांख्या 

प्रादेम्शक अस्पताल िरपरु र उदयपरु 
अस्पतालिा स्थापना गररएको 

नागररक आरोग्य 
सेिा केन्त्र स्थापना 

40 िटा 
आयिेुद सेिा कायायलय निएका 
स्थानीय तहिा नागररक आरोग्य 
सेिा केन्त्र स्थापना गररएको 

अस्पतालजन्त्य 
फोहोरिैला 
व्यिस्थापनका 
लामग गरुूयोजना 
तयार 

12 
अस्पताल 
सांख्या 

प्रदेश िातहतका म्जल्ला अस्पताल 
इनरूिा तथा िदन िण्डारी अस्पताल 
तथा रिा सेन्त्टर बाहेका सबै 
अस्पताल 

कोमिड -१९  
केन्त्रउपचार   

स्थापना 
1 िटा 

HDU सवहतको १०० शैयाको 
कोमिड उपचार केन्त्र स्थापना गरी 
नागररको उपचारको प्रबन्त्ि 
मिलाइएको। 

विद्यालय नमसयङ 
काययक्रि 

75 
विद्यालय 
सांख्या 

थप ७५ िटा (जभिा 145) 
िाध्यमिक विद्यालयहरूिा नमसयङ 
काययक्रि लागू 

  
िमथयङ सेन्त्टरको 
स्तरोन्नमत  /सदुृढीक
रण 

10 सांख्या 

ग्रािीण आिा स्िास््य सरुक्षा 
काययक्रि अन्त्तगयत सनुसरी इलाि र 
सांखिुासिा म्जल्लाका १० स्िास््य 
सांस्थाहरूको सदुृढीकरण ( िौमतक 
तथा प्राविमिक) गररएको।  

2078
/079 

अम्क्सजन ्लान्त्ट 
जडान 

9 
अस्पताल 
सांख्या 

सोलखुभुब ुतेह्रथिु खोटाङ ता्लेजङु 
ओखलढुङ्गा उदयपरु इलाि इनरूिा 
अस्पताल र िदन िण्डारी अस्पताल 
तथा रिा सेन्त्टरिा अम्क्सजन ्लान्त्ट 
जडान िएको। 
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आ  .ि .  कायय वििरण कायय 
पररिाण एकाइ उपलधिी 

अस्पतालजन्त्य 
फोहोर 
व्यिस्थापनका 
लामग ििन मनिायण 

7 
अस्पताल 
सांख्या 

इनरूिा उदयपरु ता्लेजङु िनकुटा 
पााँचथर अस्पताल िदन िण्डारी 
अस्पताल तथा रिा सेन्त्टर र रां गेली 
अस्पतालिा फोहोर व्यिस्थापन ििन 
मनिायण िएको। 

एभबलेुन्त्स खररद 9 िटा िातहतका अस्पतालहरूिा 
हस्तान्त्तरण गररएको। 

शि बाहन खररद 2 िटा उदयपरु र प्रादेम्शक अस्पताल 
िरपरुिा  

स्िास््य सांस्था 
सबलीकरण 

143 
स्िास््य 
सांस्था 
सांख्या 

स्थानीय तहिा रहेका स्िास््य 
सांस्थाहरूको स्तरोन्नमत तथा िियत 
सिुार गररएको। 

DR – Xray 
उपकरण खररद   

 म्जल्ला अस्पताल इलाि र 
पााँचथरिा DR – Xray उपकरण खररद 
गररएको। 

शि गहृका लामग 
विज खररद 

9 िटा 

पााँचथर, इलाि, िचेी, तेह्रथिु, 

िनकुटा, सोल,ु उदयपरु र िदन 
िण्डारी अस्पताल तथा रिा सेन्त्टर) 
अस्पतालिा Mortuary (शि गहृ) 
का लामग विज खररद गररएको।  

भयावटमनयटी िेवटङ 
होि मनिायण 

2 िटा ता्लेजङु र इलाि अस्पतालिा 
ओवपडी हल 
मनिायण 

1 िटा िदन िण्डारी अस्पताल तथा रिा 
सेन्त्टरिा ओवपडी हल मनिायण  

िाइक्रोबायोलोजी 
ल्याब सेिा विस्तार 

4 
अस्पताल 
सांख्या 

इलाि  खोटाङ उदयपरु अस्पताल र 
िदन िण्डारी अस्पताल तथा रिा 
सेन्त्टरिा िाइक्रोबायोलोजी ल्याब 
सेिा विस्तार गररएको। 

Automatic 
Hospital 
Laundry 
Washing 
Machine with 
Dryer खररद 

8 िटा इलाि, इनरूिा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, 
तेह्रथिु, पााँचथर अस्पताल, िदन 
िण्डारी अस्पताल तथा रिा सेन्त्टर र 
रां गेली अस्पतालिा खररद गररएको। 
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आ  .ि .  कायय वििरण कायय 
पररिाण एकाइ उपलधिी 

प्राथमिक स्िास््य 
केन्त्रिा पोष्टिाटयि 
घर मनिायण  

3 िटा 
िनकुटा, पााँचथर र िोजपरु म्जल्लाका 
3 िटा प्राथमिक स्िास््य केन्त्रिा 
पोष्टिाटयि घर  

आङ्ग खस्ने सिस्या 
िएका 
िवहलाहरूको 
मनःशलु्क 
शल्यवक्रया 

207 
िवहला 
सांख्या 

शल्यवक्रया पिात आङ्ग खस्न ेसिस्या 
िई रूग्ण अिस्थािा रहेका 
िवहलाहरूको जीिनस्तर सिुार 
िएको।  

िमथयङ सेन्त्टरको 
स्तरोन्नमत  /सदुृढीक
रण 

12 सांख्या 

ग्रािीण आिा स्िास््य सरुक्षा 
काययक्रि अन्त्तगयत उदयपरु तेह्रथि 
िोरङ िोजपरु खोटाङ र ता्लेजङु 
म्जल्लाका १२ स्िास््य सांस्थाहरूको 
सदुृढीकरण गररएको।  

नागररक आरोग्य 
सेिा केन्त्र स्थापना 

13 िटा 
आयिेुद सेिा कायायलय निएका 
स्थानीय तहिा नागररक आरोग्य 
सेिा केन्त्र स्थापना गररएको 

 
अस्पतालहरुको 
स्तरउन्नती 4 िटा 

म्जल्ला अस्पताल तेह्रथिु, पााँचथर र 
िोजपरुलाई ५० शैयािा, िचेी 
अस्पताललाई २०० शैयाको 
प्रादेम्शक अस्पतालिा स्तरउन्नती 
गररएको ।  

 

14.6 बेरूजकुो अिस्था 

आ  .ि .  
बेरूज ु(हजारिा) 

फछयोट 
(हजारिा) फछयोट हनु बााँकी बरेूज ु(हजारिा) 

मनयमित गने असलु गने 
पेश्की 
कायि जभिा 

 
मनयमित गने 

असलु 
गने 

पेश्की 
कायि जभिा 

2075/76 19390.52 4634.63 495 24520 
308.23

9 19390.52 4326.4 495 24211.9 

2076/77 63285.8 2396.78 2558 68241 1906.8 63280.8 2395 658 66333.8 

2077/78 650.4 522.46 5904.02 7076.9 69.288 650.4 453.17 5904.02 7007.59 

जभिा 83326.72 7553.9 8957.02 99838 2284.3 83321.72 7174.5 7057.02 97553 
अस्पताल 

विकास 
समिमततफय  6360 2766 1955 11081 626 6360 2766 1329 10455 

कूल 89686.72 10319.9 10912 110919 
2910.3

3 89681.72 9940.5 8386.02 108008 
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14.7 सिस्याहरु 

• अस्पतालहरुको सेिा सञ्चालन गनयका लामग िौमतक पिुायिारको किी ।  
• सियसापेक्ष अस्पतालहरूको सांगठन सांरचना पनुरािलोकन निएकाले सेिा प्रिाहिा 

कदठनाइ उत्पन्न हनु।ु 

• िातहतका कायायलयिा जनशम्क्तको अिाि। 

• निौ/दशौ तहको िे.स.ुको दरबन्त्दी रहेका अस्पतालिा सहायक स्तरका कियचारीबाट 
आमथयक अमिकार सञ्चालन गनुय परेकोले कायायन्त्ियन प्रवक्रयािा जवटलता हनु।   

• अस्पतालिा लेखाको दरबन्त्दी नहनु ुर एउटै लेखाले िेरै कायायलयको लेखा प्रशासन हेनुय 
पने िएकोले काययक्रि कायायन्त्ियनिा कदठनाइ हनु।ु 

• अस्पतालबाट हनुे खररद प्रवक्रयाको कािलाई सहजीकरण गनय प्रशासमनक तथा प्राविमिक 
कियचारी किी हनु।ु 

14.8 सिस्या सिािानका उपायहरु 

• िन्त्रालय/कायायलयहरूिा एकीकृत कायायलय व्यिस्थापन प्रणाली (Intregated office 

Management System) लागू गनुय पने 

• काययसभपादनिा आिाररत प्रोत्साहन प्रणाली लाग ुगनुय पने 

• हरेक मनकायिा क्षमतपमूतयसवहतको नागररक बडापर पूणयरूपिा लाग ुगनुय पने 
 

14.9 निीनति ्प्रयोगहरू 

• सेिा प्रिाहलाई व्यिम्स्थत गनय अस्पतालहरूिा Electronic Token system लाग ुगररएको। 

• अस्पतालहरूिा Digital Display Board जडान गररएको। 

• म्जल्ला अस्पताल पााँथचरिा Electronic Medical Record (EMR) शरुू गररएको।  
• नागररक बडापरको व्यिस्था 
• ई-हाम्जरीको व्यिस्था  

 

15. प्रदेश लोक सेिा आयोग 

नेपालको सांवििानको िाग २३, िारा २४४ िा प्रत्येक प्रदेशिा प्रदेश लोक सेिा आयोग रहने र 
आयोगको गठन, काि, कतयव्य र अमिकार प्रदेश कानून बिोम्जि हनुे व्यिस्था रहेको छ।सो अनसुार 
२०७६ िार १७ िा प्रदेश लोक सेिा आयोग ऐन, २०७६ लागू िई ऐनको दफा ३ बिोम्जिको 
समिमतको मसफाररसिा िाननीय प्रदेश प्रिखुज्यूबाट मिमत २०७६ िाघ ९ िा आयोगका िाननीय 
अध्यक्ष र सदस्यको मनयमु्क्त िए साँगै यस प्रदेश नां १ िा प्रदेश लोक सेिा आयोगको औपचाररक 
गठन िएको हो। प्रदेश लोक सेिा आयोगिा अध्यक्ष सवहत मतन जना सदस्य रहने व्यिस्था छ ।  
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15.१ काययक्षरे 

• प्रदेश मनजािती सेिा, प्रदेश प्रहरी सेिा, प्रदेश सांगदठत सांस्था, प्रदेशको अन्त्य सरकारी सेिा, स्थानीय 
सरकारी सेिा र स्थानीय तहको सांगदठत सांस्थाको पदिा उपयकु्त उभिदेिार छनौट गने। 

• प्रदेश लोक सेिा आयोगको काि कारिाहीलाई स्िच्छता, मनष्पक्षता कायि गरर योग्यता 
प्रणालीलाई व्यिम्स्थत बनाउन ु।  

• प्रदेश लोक सेिा आयोगबाट मलइएको परीक्षािा  छनोट िएका उिेिारहरुलाई मनयमु्क्तको लामग 
सभबन्त्िीत मनकायिा मसफारीस गने ।  

• कियचारीहरुको  सेिा, सतय, सवुििा र सरक्षाको सभबन्त्ििा आिश्यकता अनसुार परािशय उपलधि 
गराउने ।  

 

15.2 स्िीकृत दरबन्त्दी  

१. कियचारी तफय ः सम्चि 1, उपसम्चि १, सातौं तह अमिकृत 3, छैटौं तह अमिकृत 7, 
सहायकस्तर पााँचौ तह 2, ह.स.चा. (करार) ४ तथा कायायलय सहयोगी (करार) ५ सिेत 
जभिा 2३ जना कियचारी काययरत रहेको। 

(प्रदेश सरकारको मनणययानसुार आयोगिा कुल ३२ जनाको अस्थायी दरिन्त्दी स्िीकृत 
िएको।) 

 

15.3 िौमतक सभपमतको अिस्था 

मस.नां. सािानको नाि पररिाण एकाइ 

1 िोटरसाइकल 9 थान 

2 स्कारवपयो २ थान 

3 कार २ थान 

4 स्कारवपयो जीप १ थान 

5 स्कुटर २ थान 

6 साइकल ४ थान 

7 डेस्कटप कभ्यटुर /ल्यापटप 37 थान 
8 अन्त्य िेम्शनरी सािान 68 थान 
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15.4 बजेट कायायन्त्ियनको अिस्था 

आ.ि. विमनयोम्जत 
िजेट 

खचय बााँकी कै. 

2076/077 52097000.00 14907882.65 37189117.35   

2077/078 55922000.00 31486243.70 24435756.30   

2078/079 84241000.00 63285044.54 20955955.46   

2079/080 90000000.00 26920718.62 63079281.38 पौष सभि 

 

15.5 उपलम्व्ि 

आ.ि. कायय वििरण कायय पररणाि एकाई लागत  उपलम्व्ि कैवफयत 

2076/077 मनयिािली र 
मनदेम्शका िनाउने 

5 िटा 
 

काययिा 
सहजता 

 

2077/078 विज्ञापन प्रकाशन 133 पद 
   

2078/079 विज्ञापन प्रकाशन 577 पद 
   

 मल.प.सांचालन 710 पद    

 मल.प.नमतजा 
प्रकाशन 

307 पद    

 अन्त्तिायताय तथा 
मसफाररस 

280 पद    

2079/080 विज्ञापन प्रकाशन 1212 पद 
  

2079 
िाघ 09 
सभििा 

 मल.प.सांचालन 346 पद   

 मल.प.नमतजा 
प्रकाशन 

533 पद   

 अन्त्तिायताय तथा 
मसफाररस 

90 पद   

15.6 बेरुजकुो अिस्था 

मस नां. वििरण रकि कैवफयत 

1 आ.ि.077/078 सभिको 549240.00 सभिामनत सिोच्च अदालतिा 
कियचारीको सिायोजन ग्रेड 
सभिन्त्िी िदु्दा विचारामिन रहेको 
ग्रडे रकिको िार िेरुज ुरहेको 
। 
 
  

2 आ.ि.078/089 को 0.00 

3 जभिा 549240.00 

4 यस आ.ि. िा फर्छ्यौट 0.00 

5 खदु बााँकी बेरुज ु 549240.00 
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15.7 सिस्याहरु 

• आयोगको काययप्रकृमत, कायय सांिेदनम्शलता तथा गोपमनयतालाई िध्यनजर गरी सो 
अनरुुपको स्थायी सांगठन सांरचना स्िीकृत नहनु ुतथा सांरचना अनसुार कियचारी 
व्यिस्थापन नहनु,ु 

• प्रदेश मनजािती सेिा सभबन्त्िी कानून र स्थानीय सरकारी सेिा सभबन्त्िी कानून जारी हनु 
वढलाइ हनु,ु 

• प्रदेश लोक सेिा आयोगलाई आिश्यक पने दक्ष/विज्ञ पयायि सांख्यािा स्थानीय स्तरिा 
उपलधि नहनु ु। 

• लोक सेिा आयोग (सांघीय) र ७ िटै प्रदेशबाट हनुे विज्ञापनिा सिान तहको पदिा 
उभिेदिार हनु पाउने विद्यिान कानूनी व्यिस्थाले आिेदकले लोक सेिा आयोग (सांघीय) 
र ७ िटै प्रदेशबाट क्रिश: परीक्षा ददई आफुलाई पायक पने ठाउाँिा सदै जााँदा अन्त्य 
प्रदेशिा पदपूमतय हनु नसकी पद ररक्त हनुे अिस्था रहन,ु 

15.8 सिस्या सिािानका उपायहरु 

• आयोगबाट प्रस्तावित स्थायी सांगठन सांरचना स्िीकृत गरी प्रदेश वकताबखानािा दताय हनुपुने 

• स्िीकृत सांगठन सांरचना अनसुार कियचारी व्यिस्थापन हनुपुने 

• स्थानीय सरकारी सेिा सभबन्त्िी कानूनहरु मनिायण हनुपुने, 

• आयोगको स्थायी सांगठन सांरचना स्िीकृत गरी कियचारी व्यिस्थापन गनुय, 
• प्रदेश मनजािती सेिा ऐन र स्थानीय सरकारी सेिा ऐन बनाई कायायन्त्ियनिा ल्याउन,ु 

15.1० निीनति प्रयोगहरु 

• RMIS, PLMBIS,CGAS, ONLINE RECRUITMENT MANAGEMENT SYSTEM, PAMS 
लगायतका सफ्टिेयर सांचालनिा रहेको । 
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१6. प्रदेश योजना आयोग 

प्रदेश योजना आयोग (कायय सञ् चालन तथा गठन) आदेश, २०७५ अनसुार प्रदेश योजना आयोगको 
गठन िएको हो । प्रदेश योजना आयोग िखु्यिन्त्री तथा िम्न्त्रपररषद् अन्त्तगयत रहेको प्रदेशको 
विकास योजना तथा नीमत तजुयिािा सल्लाह सझुाि ददने मनकाय हो । यसले आमथयक विकासको 
मनमित्त स्रोत सािनको व्यिस्था गने तथा विमनयोजन गने काययिा सिन्त्िय र सहजीकरण गदयछ । 
यसले विकास योजना, नीमत तथा काययक्रिहरूको अनगुिन तथा िूल्याङ्कनको कायय गदयछ । साथै 
यसले विकास नीमत र काययक्रिहरू कायायन्त्ियनको लामग सहम्जकरण गदयछ । यसैगरी यसले प्रदेशको 
आमथयक विकास सभबि विषयहरूिा विचार आदानप्रदान, बहस, छलफल र अन्त्तरवक्रयाका लामग 
एउटा िञ्चको रूपिा कायय गदयछ । िाननीय िखु्यिन्त्रीले प्रदेश योजना आयोगको अध्यक्षता गनुयहनु्त्छ 
िने आयोगिा एक जना पणूयकालीन उपाध्यक्ष, चार जना सदस्यहरू र एक जना सदस्य सम्चि रहन े
व्यिस्था छ । 

 

16.१ काययक्षरे 

प्रदेश योजना आयोग (कायय सञ् चालन तथा गठन) आदेश, २०७५ अनसुार आयोगको काि, 

कतयव्य र अमिकार मनभनानसुार रहेका छन ्। 
१. दीघयकालीन सोच, त्यपरक नीमत तथा योजना तजुयिा गने । 

२. प्रदेश विकाससभबन्त्िी नीमत, योजना, काययक्रि तथा आयोजनाको अनगुिन िूल्याङ्कन गने । 

३. प्रदेश र स्थानीय तहको विकाससभबन्त्िी नीमत तथा योजना तजुयिा र कायायन्त्ियनिा 
सिन्त्िय, सहयोग र सहजीकरण गने । 

४. प्रदेशस्तरको कुनै नीमतको सान्त्दमियकता िा विकास योजनाका अध्ययन, अनसुन्त्िान तथा 
अन्त्िेषण गने । 

 

16.2 स्िीकृत दरबन्त्दी 

मस.नां. दरिन्त्दी स्िीकृत पदपूमतय ररक्त कैवफयत 

१ प्रदेश सम्चि १ १ ०  

२ उपसम्चि ३ ० ३  

३ शाखा अमिकृत, सातौं/आठौं ३ ० ३  

४ इम्न्त्जमनयर १ ० १  

५ त्याङ्क अमिकृत १ १ ०  

६ सहायक/अमिकृत, सािान्त्य प्रशासन ३ २ १ 
२ जना 
काजिा 

७ सहायक/अमिकृत विविि कभ्यटुर १ २ ० 
२ जना 
काजिा 
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८ सहायक/अमिकृत न.ेप्र. लेखा १ १ ०  

९ प्रशासन सहायक चौंथो १ ० १  

१० ह.स.चा. तह विहीन ४ ४ ०  

११ का.स. तह विहीन ४ ४ ०  

 जभिा २३ १५ ९  

 

16.3 िौमतक सभपमतको अिस्था 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4 बजेट कायायन्त्ियनको अिस्था 

आ.ि. विमनयोम्जत बजेट खचय बााँकी 
०७५/०७६ 66100000 37076327.51 29023672.49 

०७६/०७७ 73218000 24253299.00 48964701.00 

०७७/०७८ 42238000 22494937.00 19743063.00 

०७८/०७९ 39624000 21775458.00 17848542.00 

०७९/०८० 50688000 14047815.14 36640184.86 

 

 

 

 

  

मस.नां. वििरण पररिाण एकाई कैवफयत 

१ घरजग्गा - - िाडािा 

२ सिारीसािन 
९ िटा िोटरसाइकल/स्कुटर 

४ िटा गाडी 

३ िेम्शनरी औजार 

१४ िटा एसी 
११ िटा ल्यापटप 

२ िटा सफ्टियेर 

१ िटा Online UPS 

१४ िटा डेक्सटप 
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16.5 उपलम्धि  

आ.ि. कायय वििरण उपलम्धि 

०७
५/

७६
 

प्रथि आिमिक योजना 
मनिायण 

प्रदेशको प्रथि आिमिक योजना २०७५/७६-
२०८०/८१ मनिायण िई कायायन्त्ियन िईरहेको 

िध्यिकालीन खचय 
सांरचना मनिायण 

गत आमथयक बषयको िास्तविक स्रोत अनिुान र खचय 
अनसुार आगािी तीन आमथयक बषयको बजेट प्रके्षपण 
गररएको- क्रिागत 

बावषयक विकास 
काययक्रि मनिायण 

विकास बजेटलाई व्यिहाररक, पारदशी तथा 
कायायन्त्ियनयोग्य बनाउन आयजनाको हालसभिको 
उपलम्धि, यो बषयिा हनुे प्रिखु वक्रयाकलाप र सोको 
लामग विमनयोम्जत बजेटको स्पष्ट खाका सवहतको 
दस्तािेज तयार िएको- क्रिागत 

२०
७६

/०
७७

 प्रदेश पाश्वयम्चर मनिायण, 

िध्यिकालीन खचय 
सांरचना तथा बावषयक 

विकास काययक्रि 
मनिायण 

उपलधि त्याङ्कीय सूचनालाई प्रादेम्शक तथा स्थानीय 
तहका लामग उपयोगी दस्तािजेको रुपिा पाश्वयम्चर 
तयार िएको 

२०
७७

/०
७८

 

आिमिक योजनाको 
िध्यािमि सिीक्षा, 
िध्यिकालीन खचय 
सांरचना तथा बावषयक 
विकास काययक्रि 
मनिायण 

आिमिक योजनाको लक्ष्य अनरुुप प्रदेश सरकारिारा  
सभपाददत गरेका कायय तथा उपलन्त्िीहरुको िध्यािमि 
सिीक्षा गररएको 

२०
७८

/०
७९

 िध्यिकालीन खचय 
सांरचना तथा बावषयक 
विकास काययक्रि 
मनिायण 

गत आमथयक बषयको िास्तविक स्रोत अनिुान र खचय 
अनसुार आगािी तीन आमथयक बषयको बजेट प्रके्षपण 
गररएको 

२०
७९

/०
८०

 

बावषयक विकास 
काययक्रि मनिायण, 

प्रदेशको आमथयक तथा 
सािाम्जक विकासको 
िोडल मबषयक पसु्तक 
तयारी 

प्रदेशको आमथयक तथा सािाम्जक रुपान्त्तरणिा केन्त्रीत 
िएर विमिन्न विषयहरु सिेटी प्रदेशको आमथयक तथा 
सािाम्जक विकासको िोडल मबषयक दस्तािेज तयार 
िएको छ 
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16.6 बेरुजकुो अिस्था 
मस.नां. वििरण रकि 

१ आ.ि. ०७७/०७८ सभिको  १३७२६२६.०० 

२ आ.ि. ०७८/०७९ को २४०१२९.०० 

३ जभिा १६१२७५५.०० 

४ यस आ.ि. िा फर्छ्यौट ०.०० 

५ खदु बााँकी बेरूज ु १६१२७५५.०० 

 

16.7 सिस्या 

१. आमथयक िामिला तथा योजना िन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगको योजना सभबन्त्िी काययिा 
दोहोरोपना हनु,ु 

२. राजनीमतक पररम्स्थमतका कारण आयोगिा पदामिकारीहरुको पद ररक्त हनु,ु 
३. आफ्नै सम्चिालय ििनको अिाि, 
४. अनसुन्त्िान, विकाससाँग सभबम्न्त्ित िहाशाखा िए पमन िानि सांसािनको पररचालन गनय 

नसवकएको, 
५. विषय विज्ञको सहज उपलधिता नहनु ु। 

 

16.8 सिस्या सिािानका उपायहरु 

१. आमथयक िामिला तथा योजना िन्त्रालयसाँगको सिन्त्ियिा कायय गने  गररएको,  
२. ििन िाडािा मलई कायय सञ्चालन गररएको, 
३. आिश्यकताअनसुार सेिा करारिा जनशम्क्त व्यिस्था गररएको, 
४. आयोगको कािकारबाहीलाई प्रविमििैरी र पारदशी बनाउन Website मनिायण गररएको, 
५. आयोगको आगािी कायययोजना मनिायण गररएको । 

 

16.9 निीनति प्रयोगहरु 

1. प्रदेश नां.१ को सािाम्जक तथा आमथयक रूपान्त्तरण 

2. नेपालिा ददगो विकास लक्ष्य सभबन्त्िी प्रदेशगत साियजमनक खचय खोजी नीमत सिेक्षण: 
प्रदेश नां.१ 

3. प्रदेश नां.१ सरकारको बजेट तथा काययक्रििा ददगो विकास लक्ष्यको साङ्केतीकरण गनय 
सहयोगी स्रोत  पमु्स्तका, २०७९ 

4. प्रदेश नां. १ को आन्त्तररक राजस्ि सभिाव्यता अध्ययन सभबन्त्िी प्रमतिेदन 
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१7. िखु्य न्त्यायामििक्ताको कायायलय  

नेपालको सांवििानको िारा १६० िा िखु्य न्त्यायामििक्ता सभबन्त्िी व्यिस्था छ । प्रदेश सरकारको 
िखु्य कानूनी सल्लाहकार हनुे र सांिैिामनक एिां कानूनी विषयिा प्रदेश सरकार िा प्रदेश सरकारले 
तोवक ददएका अन्त्य अमिकारीलाइय राय सल्लाह ददन ुमनजको कतयव्य हनुे छ िन्न ेसांिैिामनक व्यिस्था 
छ । प्रदेश सिािा आिश्यकता अनसुार कानूनी प्रश्नहरुिा आफ्नो राय व्यक्त गने र न्त्यावयक 
अियन्त्यावयक मनकायिा प्रदेश सरकारको तफय बाट िदु्दा िामिलािा प्रमतमनमित्ि र प्रमतरक्षा गने 
म्जभिेिारी  सिेत िखु्य न्त्यायामििक्तालाई रहेको छ र िखु्य न्त्यायामििक्ता कायायलयको स्थापना 
२०७४।११।२४ िएको हो ।  

 

१7.१  काययक्षरे  

१. प्रदेश नां. १ पक्ष/ विपक्ष िएका मनकायहरुलाई राय परािशय उपलधि गराउने । 

२. पक्ष /विपक्ष िएका िदु्दाहरुको बहस पैरिी र प्रमतरक्षा गने /गराउने । 

३. अदालतिाट िएका फैसलाहरु को कायायन्त्ियन गनय सहजीकरण गने । 

४. प्रदेश सरकार िा अन्त्तगयतका मनकायहरुलाई कानूनी तथा सांिैिामनक विषयिा राय  

सल्लाह उपलधि गराउने । 

६. वहरासत तथा थनुिुा कक्षहरु मनरीक्षण अनगुिन गने / गराउने । 

 

१7.२ स्िीकृत दरिन्त्दी  

मस.नां. पद      शे्रणी सेिा सिहु/उपसिहु कुल 
दरबन्त्दी 

पदपमुतय 

१ उप 
न्त्यायामििक्ता 

रा.प.विमतय न्त्याय सरकारी 
िवकल 

१ १ 

२ शाखा अमिकृत रा.प.तमृतय न्त्याय सरकारी 
िवकल 

३ १ 

३ नायब शधुबा 5/6 प्रशासन सा.प्र. २ - 

४ लेखापाल  रा.प.अ.प्र. प्रशासन लेखा १ १ 

५ स्िकीय सम्चि     १  

६ स.क.अपरेटर रा.प.अ.वि. विविि  १ १ 

७ ह.स.चा. शे्रणी विवहन इम्न्त्ज. िे./जे.िे २ २ 

८ का.स. शे्रणी विवहन प्रशासन सा. प्र. ३ २ 

 जभिा    १५ ८ 
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१7.3 िौमतक  सभपमतको अिस्था  

१. क्षेरीय हलुाक कायायलयको ििनिा कायायलय सांचालनिा रहेको । 

२. सिारी सािन 

 - चार पाङ्ग्र ेसिारी सािन : ३ िटा 
 - दईु पाङ्ग्र ेसिारी सािन : ३ िटा  

१7.4 िजेटको कायायन्त्ियनको अिस्था  

बजेट (रु हजारिा) 

आ.ि. 
विमनयोजन बजेट खचय बााँकी 

२०७४।७५ ६२,०५ २७,२७ ३४,७८ 

२०७५।७६ २२,३८७ १९,१५१ ३२,३६ 

२०७६।७७ २८,१६४ १७,७७१ १०,३९३ 

२०७७।७८ १८,५७८ १०,७९१ ७७,८७ 

२०७८।०७९ १७,५९३ १६,७९३ ८०० 

२०७९।०८० १९,५०० ४४,२६ १५,०७४ 

 

१7.5  उपलधिीहरु :  

 १. प्रदेश सरकारको तफय िाट िहस पैरिी गरेको । 

 २. प्रदेश सरकार तथा अन्त्तगयतका मनकायहरु लाई राय परािशय उपलधि गराएको। 

 ३. सरोकारिाला मनकायसांग अन्त्तरवक्रया गररएको । 

 ४. अन्त्तर प्रदेश अनिुि आदान प्रदान गररएको । 

 ५. स्थानीय मनकायको क्षिता विकास सभबन्त्िी काययसाल सांचालन गररएको । 

 ६. स्थामनय न्त्यावयक समिमतको दक्षता अमििमृ्ध्द सभबन्त्िी काययक्रि गररएको । 

 ७. िालसिुार गहृको अनगुिन तथा थनुिुा कक्षहरुको अनगुिन मनरीक्षण गरीएको। 

िखु्य न्त्यायामििक्ताको कायायलय, प्रदेश नां. १ विराटनगर को स्थापना काल आ.ि. २०७४/०७५ 
देम्ख आ.ि. २०७८/०७९ सभिको प्रदेश सरकार प्रत्यथी िई दायर िएका िदु्दाहरु िध्ये प्रत्येक 
आ.ि. िा दताय तथा फर्छ्योट िएका िदु्दाहरुको वििरण : 

आ.ि. अ. ल्या. दताय जभिा फर्छ्योट बााँकी 

२०७४/०७५ - ३ ३ - ३ 

२०७५/०७६ ३ ३३ ३६ १२ २४ 

२०७६/०७७ २४ ४४ ६८ २० ४८ 

२०७७/०७८ ४८ ४५ ९३ ३५ ५८ 

२०७८/०८९ ५८ ६७ १२५ ५२ ७३ 
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१7.6 िेरुजकुो अिस्था :  

(रु.हजारिा) 

आ.ब. अम्न्त्ति लेखापरीक्षण 

कायि बेरुज ु सभपरीक्षण बााँकी 
२०७४/७५ ४९ ४९  

२०७५/७६ 0.00 - - 
२०७६।७७ ५३१ १०० ४३१ 

२०७७।७८ ३८८ - ३८८ 

२०७८।७९ -   

जभिा ९६८ १४९ ८१९ 

 

१7.7 सिस्याहरु :  

- ििन निएको  

- जनशम्क्तको अिाि रहेको 
- आिश्यक कानून सिेत  मनिायण हनु नसकेको । 

 

१7.8 सिस्या सिािानका उपायहरु :- 
-कायायलय ििनको व्यिस्था हनुपुने 

-दरिन्त्दी बिोम्जिको पद पमुतय हनुिा साथै प्रस्तावित दरिन्त्दीको स्िीकृत हनुपुने । 

-ऐन/कानूनको मनिायण हनुपुने । 

 

१८. प्रदेश अनसुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण प्रमतष्ठान  

प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको क्षिता विकास गने िूलितु उदे्दश्य राम्ख प्रदेश सरकार, प्रदेश नां. 
१ िारा प्रदेश प्रम्शक्षण केन्त्र (सांचालन तथा व्यिस्थापन) मनयिािली, २०७७ को रुपिा कानूनी 
व्यिस्था गरर विमिित रुपिा वि.सां. २०७७ असोज १८ गते यस प्रदेश प्रम्शक्षण केन्त्रको स्थापना 
गररएकोिा हाल प्रदेश सरकारिारा मिमत २०७९ श्रािण ३० गते प्रदेश अनसुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण 
प्रमतष्ठान ऐन, २०७९ जारी गरी प्रदेश प्रम्शक्षण केन्त्रलाई प्रदेश अनसुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण प्रमतष्ठानको 
रुपिा कायि गरेको छ।  

18.1 काययक्षरे 

प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको क्षिता विकास तथा सशम्क्तकरण गनय साियजमनक पदामिकारीका 
लामग तालीि सांचालन गने, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सभबन्त्िी अध्ययन एिां अनसुन्त्िान गरी 
सभबम्न्त्ित मनकायलाई परािशय ददन ुयस केन्त्रको िूख्य काययको रुपिा रहेको छ।  
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18.2 म्स्िकृत दरबन्त्दी  

क्र.स पद सेिा सिहु शे्रणी/तह पदपतुी 

१ काययकारी मनदेशक       पदस्थापन 

२ शाखा अमिकृत प्रशासन सा.प्र/प्रशासन (अमिकृतस्तर सातौ) सरुिा 
३ शाखा अमिकृत प्रशासन सा.प्र/प्रशासन रा.प तमृतय कािकाज 

४ ईम्न्त्जमनयर पूिायिार प्राविमिक अमिकृतस्तर सातौं करार 
४ लेखा अमिकृत छैटौ लेखा लेखा अमिककृतस्तर छैटौ सरुिा 
५ अमिकृतस्तर छैटौ प्रशासन सा.प्र/प्रशासन अमिककृतस्तर छैटौ सरुिा 

६ ब.कभ्यटुर अपरेटर विविि सा.प्र/प्रशासन रा.प. अन.प्रथि  कािकाज 

७ लेखापाल लेखा लेखा रा.प. अन.प्रथि  कािकाज 

८ सहायक प्रशासन सा.प्र/प्रशासन सा.पाचौ सरुिा 

९ व्यिस्थान सहायक प्रशासन सा.प्र/प्रशासन रा.प.अन. ददमतय   कािकाज 

१० खररदार   सा.प्र/प्रशासन रा.प.अन. िमतय   कािकाज 

११ सिारी चालक       करार 

१२ का.स       करार 

१३ का.स       करार 

१४ का.स       करार 

१५ कुम्चकार       करार 

18.3 िौमतक सभपम्त्तको अिस्था 
स्थानीय विकास प्रम्शक्षण प्रमतष्ठान,जािलाखेल अन्त्तगयत ग्रािीण विकास प्रम्शक्षण केन्त्र हुाँदाका 
बखत देम्ख परुाना ििनहरु रहेको हुाँदा केही ििनहरु िियत हनु नसक्ने, केही ििनहरु िियत 
गदाय कािलाग्ने र केही ििनहरु आांशीक िियत िएको । 

18.4 उपलम्धि 

• ििन मनिायणको ठेक्का प्रकृयाहरु शरुुिात िएको । 

• जनप्रमतमनमि/कियचारीहरुको क्षिता विकास िएको । 

• सहायकस्तरका कियचारीहरुको २ सिूहको तामलि सिपन्न िएको । 

• गेष्ट हाउसको िियत सभिार पिात काययकारी मनदेशकको आिास तयार िएको । 

• जनप्रमतमनमि परुुष–१०४५ र िवहला–८९ जना गरी जभिा ११३४ जनाले क्षिता 
विकास तामलि मलएको । 

• कियचारी परुुष–७५७ र िवहला–२१० जना गरी जभिा ९६७ जनाले क्षिता विकास 
तामलि मलएको । 

18.5 बेरुजकुो अिस्था 
• असूल उपर गनुयपने बेरुज ु– रु २७०००। िएको । 

• मनयमित गनुयपने बेरुज ु– रु ३३५६३। िएको । 
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18.6 सिस्याहरु 

• प्रम्शक्षणहल राम्रो निएको  

• कायायलय ििन परुानो िएको 
• सहिागी आिास परुानो िएको 
• सहिागी आिासिा फमनयमसङ राम्रो निएको 
• सिारी सािन अपगु 

• बजेट पयायि नहनु ु

• कियचारी आिास म्जणय िएको 
18.7 सिस्याका सिािानका उपायहरु 

• प्रम्शक्षणहल नयााँ प्रविमि यकु्त बनाउन ुपने । 

• कायायलय ििन नयााँ बनाउन ुपने । 

• सहिागी आिास नयााँ बनाउन ुपने । 

• सहिागी आिासिा नयााँ फमनयमसङ गनुयपने । 

• सिारी सािनहरु नयााँ खररद गनुयपने । 

• बजेट पयायि हनुपुने । 

• कियचारी आिास नयााँ बनाउनपुने । 
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पररच्छेद- तीन 
प्रदेशको सिम्स्टगत अिस्था, सझुाि तथा मनष्कशय 

19. सिग्र प्रदेशको आिार िषयको तलुनािा हालसभिको उपलधिी 

क्र.सां. सूचक/लक्ष्य एकाइ २०७५/७६ 
उपलम्धि 

२०७८/७९  

उपलम्धि 

१ आमथयक िृविदर (म्स्थरिूल्यिा) प्रमतशत  4.5 5.41 

२ कुल गाहयस््य उत्पादन (उत्पादकको 
िूल्यिा) 

रु करोडिा 50,584 76,326 

३ कृवष के्षरको कुल गाहयस््य उत्पादनिा 
योगदान 

प्रमतशत 37.3 34.3 

४ उद्योग के्षरको कुल गाहयस््य उत्पादनिा 
योगदान 

प्रमतशत 19.06 17.0 

५ सेिा के्षरको कुल गाहयस््य उत्पादनिा 
योगदान 

प्रमतशत 44.18 48.70 

६ कृवष के्षरको िावषयक औसत िृविदर प्रमतशत 3.7 2.86 

७ गैर कृवष क्षरेको िावषयक औसत िृविदर प्रमतशत 5.2 6.50 

८ उद्योग के्षरको िावषयक औसत िृविदर प्रमतशत 4.9 6.40 

९ सेिा के्षरको िावषयक औसत िृविदर प्रमतशत 5.3 6.80 

१० प्रमतव्यम्क्त आय अिेररकी डलर 934.0 1267 

११ िरुाम्स्फमत प्रमतशत 5.5 6.09 

१२ बहआुयामिक गररबीिा रहेको जनसांख्या प्रमतशत 19.7 15.90 

१३ िानि विकास सूचकाङ्क  सूचकाङ्क   ०.५०४   

(सन ्२०१४ 
को)  

  ०.६०२   

(सन ्२०२० 
को)  

१४ आमथयक असिानता सभपम्त्तिा (Gini) सूचकाङ्क 0.35 0.33 

१५ िामथल्लो १० र तल्लो ४० प्रमतशत 
जनसांख्याको आभदानीको अनपुात (PALMA 

Ratio) 

अनपुात 1.01 0.98 

१६ साक्षरता दर प्रमतशत 79.10 93.00 

१७ खदु िनाय दर प्रमतशत 95 97 

१८ अपेम्क्षत आय ु(जन्त्िकेो सियिा) िषय 70.70 71.60 
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१९ बाल ितृ्यदुर प्रमत हजार जीवित जन्त्ििा सांख्या 36 27 

२० आिाघण्टाको दूरीिा आिारितू स्िास््य 
सेिा प्राि गने पररिार 

प्रमतशत 51 70 

२१ बेरोजगारी दर प्रमतशत 10.20 7.30 

२२ रोजगार आभदानीिा लैवङ्गक असिानता 
(परुुष : िवहला) 

अनपुात ०.५८:०.४२ ०.५६:०.४४ 

२३ सडक घनत्ि (वक.मि./  

१०० िगय 
वक.मि.) 

45.69 54 

२४ कालोपरे सडक वक मि 26.18  217.72 

२५ आिाघण्टाको दूरीिा यातायातको पहुाँच 
िएको जनसांख्या 

प्रमतशत 78.0 89.0 

२६ विद्यतुिा पहुाँच प्रा् त पररिार प्रमतशत 91.40 98.00 

२७ खानेपानी पगेुको जनसख्या प्रमतशत 90 98.20 

२८ सशुासन सूचकाङ्क  (-२.५ देम्ख २.५ सभि) सूचकाङ्क -0.७८ 0.40 

२९ भ्रष्टाचार अनिुमूत सूचकाङ्क (० देम्ख १०० 
सभि) 

सूचकाङ्क 31 32 

३० िनले ढाकेको के्षरफल प्रमतशत 43.24 48.96 

 

स्रोतः प्रथि आिमिक योजना(आमथयक िषय २०७६।०७७ देम्ख २०८०।०८१) र िध्यकामलन खचय 
सांरचना (आमथयक िषय २०७९।०८० देम्ख २०८१।०२) प्रदेश योजना आयोग प्रदेश नां १ 

 

िामथ तामलकािा प्रस्ततु गररएको त्याांकहरु क्षरेगत रुपिा प्रस्ततु गररएको छः  

आमथयक के्षरका त्याांकहरुको विश्लषेण गदाय केवह त्याांकहरुको सकारात्िक नमतजा देम्खएको िएता पमन 
कुल ग्राहस्थ उत्पादनिा औद्योमगक के्षरको योगदान अपेम्क्षत िृवि हनु नसकेको र कोमिड १९ को 
िाहािारीको कारणले सिग्र रावष्ट्रय अथयतन्त्रिा देम्खएका सिस्याहरु यस प्रदेशिा पमन रहेको पाइन्त्छ। 

सािाम्जक के्षरका त्याांकहरुको विश्लषेण गदाय अपेम्क्षत नमतजा प्राि निएता पमन सकारात्िक सूचकहरु 
रहेको पाइन्त्छ। 

 

िौमतक के्षरका त्याांकहरुको विश्लषेण गदाय सडक मसचाई खानेपानी र विद्यतुको के्षरिा सािान्त्य प्रगमत 
देम्खएता पमन पयायि लगानीको अिािले अनिुामनत उपलधिी हामसल हनु सकेको देम्खदैन। 

शासवकय के्षरको त्याांकहरुको विश्लषेण गदाय अपेम्क्षत उपलधिी हामसल निएतापमन क्रिश सिुार हुाँदै 
गएको देम्खन्त्छ। 
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20. प्रदेश सरकारको साियजमनक वित्तको म्स्थमत 
विगत पााँच आमथयक िषयको विमनयोजन बजेट र खचयको वििरण                              (रु.हजारिा) 

म्शषयक/ 
आमथयक 
िषय 

आमथयक िषय 
2074/075 

को बााँकी 
अिमि 

आमथयक िषय 
2075/ 
076 

आमथयक िषय 
2076/ 
077 

आमथयक िषय 
2077/ 
078 

आमथयक िषय 
2078/ 
079 

पााँच आ.ब.को 
जभिा  

बजेट विमनयोजन 

चाल ु 542994 16672656 17889256 17606819 15968978 68680703 

पूाँजीगत 477506 21819883 25748066 25761731 18761875 92569061 

विम्त्तय 
व्यिस्था 

0 0 80000 40000 30000 150000 

जभिा 1020500 38492539 43717322 43408550 34760853 161399764 

खचय 

चाल ु 423657 9764254 11966648 12085212 13127215 47366986 

पूाँजीगत 191851 11438676 17866596 15866049 16839221 62202393 

विम्त्तय 
व्यिस्था 

0 0 0 0 0 0 

जभिा 615508 21202930 29833244 27951261 29966436 109569379 

 

विमनयोजनको तलुनािा खचय प्रमतशत 

चाल ु 78.02 58.56 66.89 68.64 82.20 68.96 

पूाँजीगत 40.18 52.42 69.39 61.59 89.75 67.19 

जभिा 60.31 55.08 68.24 64.39 86.20 67.86 
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21. विगत पााँच आमथयक िषयको आयको वििरण                              (रु.हजारिा) 

 

आयको मबबरण आमथयक िषय 
2074/075 

को बााँकी 
अिमि 

आमथयक िषय 
2075/ 076 

आमथयक िषय 
2076/ 
077 

आमथयक िषय 
2077/ 
078 

आमथयक िषय 
2078/ 
079 

सांम्घय सरकारबाट 
बााँडफााँडबाट िै प्राि राजस्ि 

00 6867682 7491243 8913030 9468448 

सांम्घय सरकारबाट प्राि 
अनदुान 

1020500 18494762 17989938 17610320 18465548 

आन्त्तररक आय 00 2502844 3215463 4241858 4421403 

जभिा 1020500 27865288 28696645 30765208 32355400 

 
 

प्रदेश सरकारको विगत पााँच िषयको आय र व्ययको विश्लषेण गदाय खचय गने क्षितािा क्रिश 
सिुार हुांदै आएको साथै आयतफय  सिेत क्रिश बवृि हुांदै आएको देम्खन्त्छ। 

 

22. प्रदेशको सिग्र बेरुजकुो म्स्थमतः 
िहालेखापरीक्षकको िावषयक प्रमतिेदन 2078 अनसुार गत िषयसभिको बेरुज ुरु. 1 अिय 69 
करोड 61 लाख 29 हजार रहेकोिा यो िषय रु. 44 करोड 70 लाख 29 हजार सिपरीक्षण 
िई रु. 1 अिय 24 करोड 91 लाख बााँकी रहेको र यो िषय रु. 1 अिय 26 करोड 51 लाख 
56 हजार थप िई जभिा बेरुज ुरु 2 अिय 51 करोड 42 लाख 56 हजार कायि िएको 
छ।  

(रु. हजारिा) 
क्र.सां. वििरण गत िषय सभिको यो िषयको जभिा बेरुज ुरकि 

1 प्रदेश सरकारी मनकायको बेरुज ु 1244195 1258927 2503122 

2 समिमत तथा अन्त्य सांस्था 4905 6229 11134 

जभिा 1249100 1265156 2514256 
 

23. सझुािहरु 

1. विषय क्षेरगत नीमतको तजुयिा र कायायन्त्ियन 

2. नीमत िागबिोम्जिका कानूनहरु तजुयिा र िएका कानूनहरु सियसापके्ष सिुार गने 

3. प्रदेशका विद्यिान सांरचनाहरुको पनुरािलोकन गरी स्थायी प्रकृमतको सांरचना तयार गने 

4. प्रशासमनक पूिायिार तयार गने 
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5. आिश्यक र पयायि जनशक्तीको व्यिस्था र मनरन्त्तर क्षिता विकास 

6. प्रदेश सरकारको आन्त्तररक आय अमििवृि गने उपाय अिलभिन गने 

7. काययविमनयोजनको पनु विस्ततृीकरण गरी बझुाइिा एकरुपता कायि गने 

8. प्रदेशले सभपादन गने काययहरुको िापदण्ड तयार गरी कायायन्त्ियन गने 

9. योजना बैंकिाफय त योजना र बजेटलाई जोड्ने व्यिस्था गने 

10. अन्त्तर-तह ठाडो र तेसो सभिन्त्ि, सिन्त्िय र सहकायय कायि गने 

11. विकासलाई सन्त्तमुलत बनाउन े

12. लगानीलाई उत्पादनिूलक क्षेरिा रुपान्त्तरण गने 

13. कृवष र औद्योमगक क्षेरको अग्र र पषृ्ठ सभिन्त्ि कायि गने 

14. पययटन पूिायिारको विकास गदै ब्राम्न्त्डङ र प्रिियन गने 

15. स्िास््य क्षेरिा सरल पहुाँच, स्तरीकरण र विकास गने 

16. प्राविमिक म्शक्षाको विकासिा जोड ददने 
17. शासन व्यिस्थािा सशुासन कायि गने। 

 

24. सझुाि कायायन्त्ियनको तरीका 

1. सझुािलाई वक्रयाकलापिा रुपान्त्तरण गने 

2. सझुािको िगीकरण र प्राथमिकीकरण गने 

3. कायायन्त्ियनको िापदण्ड तोक्ने 
4. िापदण्ड अनसुार कायायन्त्ियनका लामग म्जभिेिारी तोक्ने 
5. कायायन्त्ियनको लामग आिश्यक र पयायि स्रोतसािनको व्यिस्था गने 

6. अनगुिन िूल्याङ्कका सूचकहरु तयार गने 

7. अनगुिन िूल्याङ्कनको म्जभिेिारी तोक्ने 
8. स्पष्ट सियसारणी सवहतको कायययोजना बनाई कायायन्त्ियन गने 
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25. निूना कायययोजना 

मस.नां कायायन्त्ियनको 
विषय 

म्जभिेिारी 
मनकाय 

सहयोगी मनकाय सियसीिा उपलम्धि 

1 विषय क्षेरगत 
नीमतको तजुयिा र 
कायायन्त्ियन 

 

प्रदेश सरकार प्रदेश सिा र 
विषयगत 
िन्त्रालय सिै 

६ िवहना 
मिर 

विषय क्षेरगत 
नीमत तजुयिा हनु े

2 नीमत 
िागबिोम्जिका 
कानूनहरु तजुयिा 
र िएका 
कानूनहरु 
सियसापेक्ष 
सिुार गने 

प्रदेश सरकार प्रदेश सिा र 
विषयगत 
िन्त्रालय सबै 

६ िवहना 
मिर 

िाग 
बिोम्जिका 
कानून तजुयिा र 
सांशोिन हनु।े 

3 प्रदेशका 
विद्यिान 
सांरचनाहरुको 
पनुरािलोकन 
गरी स्थायी 
प्रकृमतको 
सांरचना तयार 
गने 

प्रदेश सरकार विषयगत 
िन्त्रालहरु सबै 

3 िवहना प्रदेश 
सरकारका 
स्थायी सांरचना 
तयार हनु े

4 प्रशासमनक 
पूिायिार तयार 
गने 

 

प्रदेश सरकार विषयगत 
िन्त्रालयहरु 
सबै 

1 िषय प्रशासमनक 
पूिायिारको 
पूियतयारी हनुे। 

5 आिश्यक र 
पयायि 
जनशक्तीको 
व्यिस्था र 
मनरन्त्तर क्षिता 
विकास 

 

प्रदेश सरकार विषयगत 
िन्त्रालयहरु, 
प्रदेश लोकसेिा 
आयोग र प्रदेश 
अनसुन्त्िान तथा 
विकास प्रम्शक्षण 
प्रमतष्ठान 

मनरन्त्तर आिश्यक र 
पयायि दक्ष 
जनशक्तीको 
व्यिस्थापन 
हनुे। 

नोटः अनगुिन िूल्याांकन मनयमित हनुे छ । 
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21. मनश्कषय 

सांघीयताको कायायन्त्ियनसांगै स्थापना िएको प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रथि काययकाल सभपन्न गररसकेको 
छ।सरकारले प्रथि काययकालिा ऐन कानूनको तजुयिा गने, आफ्ना सांस्थागत सांगठनको विकास र 
विस्तार गने, विकास प्रशासन सभपादन लगायतका काययहरु अगाडी बढाएको छ।यस िीचिा कियचारी 
सिायोजन िाफय त प्रदेश सरकारले आफ्ना अलग्गै कियचारीहरु प्रामि गररसकेको छ िने अपगु 
कियचारी िनाय र छनौटका लामग आिश्यक कानूनी र सांस्थागत व्यिस्था सिेत गररसकेको छ।प्रदेश 
सरकारको दोश्रो काययकाल सरुु हुाँदै गदाय सांवििान र कानून प्रदत्त प्रदेश सरकारका एकल र साझा 
अमिकारहरुको प्रिािकारी कायायन्त्ियन गदै प्रदेश सरकारको औम्चत्य पषु्टी गने अिशर यस 
सरकारसाि ुरहेको देम्खन्त्छ।अन्त्त्यिा िामथ प्रस्ततु गररएका सझुािहरु स्पष्ट सियसारणीसवहत उल्लेख 
गररएको कायाययोजना बिोम्जि कायायन्त्ियन गरेर आगािी ददनिा जनअपेक्षा बिोम्जिका अपेम्क्षत 
प्रमतफल प्राि गने अपेक्षा गनय सवकन्त्छ। 
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सन्त्दिय सािग्रीहरु 

 

१. नेपालको सांवििान 

2. पन्त्रौँ योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१)  

3. प्रथि आिमिक योजना प्रदेश नां. १  (२०७६/०७७-२०८०/०८१)  

4. प्रदेश सिा सम्चिालयको अमिलेख  

5. िखु्य िन्त्री तथा िन्त्रीपररषद कायायलय प्रदेश नां. १ को अमिलेख  

6. प्रदेश िन्त्रालयहरुको अियिावषयक एिि ्िावषयक प्रगती प्रमतिेदन  

7.िहालेखा पररक्षकको अम्न्त्ति लेखा पररक्षणको प्रमतिेदनहरु 

8. प्रदेश नां. १ को िध्यिकालीन खचय योजना (2079/80-2081/82) 

9. प्रदेश सरकार प्रदेश नां.१ को आ.ि. 079/80 को िावषयक बजेट तथा काययक्रि पमु्स्तका   

10. प्रदेश सरकार प्रदेश नां. १ को आ.ि. 078/079 को आमथयक सिेक्षण पमु्स्तका  

11. नेपाल पररचय (दसौ सांस्करण) २०७९ http://www.doinepal.gov.np/intro-nepal 

12. विषयगत िन्त्रालय तथा मनकायहरुबाट प्राि अध्यािमिक त्याांक 

13. विषयगत िन्त्रालय तथा मनकायहरुको िेिसाइट 
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अनसूुची-एक 

प्रदेश सिाबाट पाररत िएका ऐनहरुको वििरण 

मस.नां
.  

ऐनको नाि मस.नां.  
ऐनको नाि 

1 प्रदेश आमथयक काययविमि ऐन, २०७४ 7 
िखु्य न्त्यायामििक्ताको काि¸कतयव्य र अमिकार 
तथा सेिा र अन्त्य शतयका सभबन्त्ििा व्यिस्था 
गनय बनेको ऐन, २०७५ 

2 विमनयोजन ऐन¸२०७5 8 
िखु्यिन्त्री र िन्त्रीको पाररश्रमिक तथा सवुििा 
सभबन्त्ििा व्यिस्था गनय बनकेो ऐन, २०७५ 

3 
प्रदेश साियजमनक मलखत प्रिाणीकरण 
(काययविमि) ऐन, २०७४ 

9 
 प्रदेश सिाका पदामिकारी तथा सदस्यको 
पाररश्रमिक तथा सवुििा सभबन्त्िी व्यिस्था गनय 
बनेको ऐन, २०७५ 

4 
  गाउाँ सिा र नगर सिा सांचालन 
(काययविमि)ऐन, २०७५ 

10 

 गााँउ सिा तथा नगर सिाका सदस्यहरुले 
पाउने सवुििाको सभबन्त्ििा व्यिस्था गनय 
बनेको ऐन, २०७५ 

5 
 प्रदेश नां.१ आकम्स्िक कोष सांचालन 
ऐन, २०७५ 

11 

म्जल्ला सिा र म्जल्ला सिन्त्िय समिमतका 
सदस्यहरुले पाउने सवुििाको सभबन्त्ििा 
व्यिस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ 

6 
 म्जल्ला सिा सांचालन काययविमि ऐन, 

२०७५ 
12 प्रदेश नां.१ प्रदेशसिा मनयिािली २०७४ 

13 प्रदेश आमथयक काययविमि ऐन, २०७५ 24 
प्रदेश सशुासनको प्रत्यािमूत गने सभबन्त्ििा 
व्यिस्था गनय बनेको ऐन¸ २०७५  

14   विमनयोजन ऐन, २०७५ 25 
प्रदेश सिा सम्चिालय सभिन्त्ििा व्यिस्था गनय 
बनेको ऐन, २०७५ 

15 

प्रदेश रेमडयो, एफ.एि. र टेमलमिजन 
प्रसारण सभबन्त्ििा व्यिस्था गनय 
बनेको ऐन¸२०७५ 

26 
प्रदेश आमथयक काययविमि (पवहलो सांशोिन) 
ऐन, २०७५ 
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मस.नां
.  

ऐनको नाि मस.नां.  
ऐनको नाि 

16 

म्जल्ला सिाको काि, कतयव्य र 
अमिकार सभबन्त्ििा व्यिस्था गनय 
बनेको ऐन¸ २०७५ 

27 
िृहत विराट के्षर विकास सभबन्त्ििा व्यिस्था 
गनय बनेको ऐन, २०७५ 

17 

अन्त्तर प्रदेश िामसन्त्दाको सिान 
व्यिहार, सरुक्षा र सवुििा सभबन्त्ििा 
व्यिस्था गनय बनेको ऐन¸ २०७५ 

28 
प्रदेश विपद् व्यिस्थापन ऐन, २०७५ लाई 
सांशोिन गने सभिन्त्ििा व्यिस्था गनय बनेको 
ऐन  

18 
विपद् व्यिस्थापनका सभबन्त्ििा व्यिस्था 
गनय बनेको ऐन, २०७५ 

29 
प्रदेश खेलकुद सभिन्त्ििा व्यिस्था गनय बनेको 
ऐन, २०७५ 

19 
प्रदेश सािाम्जक विकास सांस्था ऐन, 

२०७५ 
30 

प्रदेश नां.१ प्रदेशसिा (पवहलो सांशोिन) 
मनयिािली, २०७५ 

20 
प्रशासकीय काययविमि (मनयमित गने) 
सभबन्त्ििा बनकेो ऐन¸२०७५  

31 
गाउाँ तथा नगरसिाका सदस्यहरुको सेिा 
समुबिा सभिम्न्त्ि ऐन 2075 लाई सांशोिन गनय 
बनेको ऐन 

21 
 प्रदेश वित्तीय व्यिस्थापन सभबन्त्िी 
ऐन, २०७५ 

32 
म्जल्ला सिा र म्जल्ला सिन्त्िय समिमतका 
सदस्यहरुको सवुििा सभबन्त्िी ऐन, २०७५ लाई 
सांशोिन गनय बनकेो ऐन 

22 

प्रदेश  कर तथा गैरकर राजस्ि 
लगाउने र उठाउने सभबन्त्ििा 
व्यिस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ 

32 
प्रदेश सरकारको अथय सभिन्त्िी प्रस्तािलाई 
कायायन्त्ियन गनय बनकेो ऐन, २०७६ 

23 
प्रदेश घरेल ुवहांसाको सभबन्त्ििा 
व्यिस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ 

33 प्रदेश विमनयोजन ऐन, २०७६ 

34 
मसांचाई सभबन्त्ििा व्यिस्था गनय 
बनेको ऐन, २०७५ 

47 
प्रदेश पययटन विकास सभबन्त्ििा व्यिस्था गनय 
बनेको ऐन, २०७५ 

35 
ििन मनिायण सभिन्त्ििा व्यिस्था गनय 
बनेको ऐन, २०७५ 

48 

साियजमनक मनजी साझेदारी तथा लगानी 
प्रामिकरणका सभबन्त्ििा व्यिस्था गनय बनकेो 
ऐन, २०७६ 
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मस.नां
.  

ऐनको नाि मस.नां.  
ऐनको नाि 

36 
प्रदेश लोक सेिा आयोग सभबन्त्ििा 
व्यिस्था गनय बनेको ऐन, २०७६ 

49 
िनिोहन प्राविमिक विश्वविद्यालयको सभबन्त्ििा 
व्यिस्था गनय बनेको ऐन, २०७६ 

37 
प्रदेश स्िायत्त सांस्था गठन गने 
सभबन्त्ििा बनकेो ऐन, २०७६ 

50 
प्रदेशको  िातािरण सांरक्षण सभबन्त्ििा 
व्यिस्था गनय बनेको ऐन, 2076 

38 
प्रदेश विद्यतु सभबन्त्ििा व्यिस्था गनय 
बनेको ऐन, २०७५ 

51 
प्रदेशस्तरिा फिय दताय निीकरण तथा तत ्
सभबन्त्िी अन्त्य व्यिस्था गनय बनेको ऐन, 2076 

39 
प्रदेश सहकारी सभबन्त्ििा व्यिस्था 
गनय ऐन, २०७५ 

52 
प्रदेश औद्योमगक व्यिस्थाका सभबन्त्ििा 
व्यिस्था गनय बनेको ऐन, 2076 

40 प्रदेश आमथयक ऐन, 2077 53 
प्रदेश  िनको व्यिस्था गनयको लामग बनेको 
ऐन, 2076 

41 प्रदेश  विमनयोजन ऐन, 2077 54 
प्रदेश नां. 1 जनस्िास््य सभबन्त्ििा व्यिस्था गनय 
बनेको ऐन, 2076 

42 
प्रदेश  प्रहरीका सभबन्त्ििा व्यिस्था 
गनय बनेको ऐन,2077 

55 
प्रदेश नां. 1 िालिामलकाको अमिकार सभबन्त्ििा 
व्यिस्था गनय बनेको ऐन, 2076 

43 

प्रदेश  सिारी तथा यातायातका 
सभबन्त्ििा व्यिस्था गनय बनेको ऐन, 

२०७६ को पवहलो सांशोिनको  

सभबन्त्ििा व्यिस्था गनय बनेको ऐन, 
२०७७ 

56 
प्रदेश कृवष व्यिसाय पियिन अनदुान सभबन्त्ििा 
व्यिस्था गनय बनेको ऐन, 2077 

44 
प्रदेश साियजमनक सडकको सभबन्त्ििा 
व्यिस्था गनय बनेको ऐन, २०७७ 

57 

प्रदेश आमथयक काययविमि तथा वित्तीय 
उत्तरदायीत्ि सभबन्त्ििा व्यिस्था गनय बनेको 
ऐन, 2078 

45 प्रदेश आमथयक ऐन, २०७८ 58 
केही प्रदेश ऐनलाई सांशोिन गनय बनेको ऐन, 

2078 

46 विमनयोजन ऐन, २०७८ 59 
प्रदेश अनसुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण प्रमतष्ठान 
सभबन्त्ििा व्यिस्था गनय बनकेो ऐन, 2078 
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ऐनको नाि मस.नां.  
ऐनको नाि 

60 
प्रदेश सञ्चार िाध्यि व्यिस्थापन गनय 
बनेको ऐन 

62 प्रदेश सरकारको  आमथयक  ऐन, २०७9 

61 
प्रदेश प्रज्ञा प्रमतष्ठान सभबन्त्ििा 
व्यिस्था गनय बनेको ऐन, 2078 

63 प्रदेश विमनयोजन ऐन, 2079 





111 

 

अनसूुची-दईु 
 

प्रदेश सरकार (िन्त्रीपररषद्) जारी िएका अध्यादेश, मनयिािली, मनदेम्शका तथा काययविमिहरुको 
वििरण 

१. अध्यादेशहरु 
 

क्र.सां. अध्यादेश 

1 प्रदेश मनजािती सेिा अध्यादेश, २०७९ 
2 केही प्रदेश ऐनलाइय सांशोिन गनय बनेको अध्यादेश, २०७९ 

 
२. मनयिािलीहरु 

क्र.सां. मनयिािली 
1 प्रदेश सिा मनयिािली, 2074 

2 प्रदेश आमथयक काययविमि मनयिािली,2075 

3 सािाम्जक विकास सांस्था मनयिािली, २०७५ 

४ प्रदेश घरेल ुवहांसा सभििी मनयािािली ,२०७६ 

५ प्रदेश बजार अनगुिन मनयिािली, २०७६ 

६ िखु्यिन्त्री ग्रािीण सडक सिुार आयोजना (सांचालन) मनयिािली, २०७६ 

७ प्रदेश खेलकुद मनयिािली, २०७६ 

८ प्रदेश रेमडयो, एफ.एि. र टेमलमिजन प्रशारण सभबन्त्िी मनयिािली, २०७६ 

९ प्रदेश सहकारी मनयिािली, २०७६ 

१० साियजमनक-मनजी साझेदारी काययक्रि कायायन्त्ियन मनयिािली, २०७६ 

११ िखु्यिन्त्री यिुा उद्यिशीलता विकास कोष (सञ्चालन) मनयिािली, २०७६ 

१२ साियजमनक मनजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्रामिकरण मनयिािली, २०७७ 

१३ प्रदेश साियजमनक खररद मनयिािली, २०७७ 

१४ कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार सञ्चालन मनयिािली, २०७७ 

१५ पययटन विकास मनयिािली, २०७७ 

१६ प्रदेश नां. १ प्रदेश िातािरण सांरक्षण मनयिािली, २०७७ 

१७ प्रदेश सशुासन (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) मनयिािली, २०७७ 
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१८ प्रदेश प्रम्शक्षण केन्त्र (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) मनयिािली, २०७७ 

१९ प्रदेश सिारी तथा यातायात व्यिस्था मनयिािली, २०७७ 

२० िखु्य न्त्यायामििक्ताको काि, कतयव्य¸ अमिकार र सेिाका अन्त्य शतय सभबन्त्िी 
मनयिािली, २०७८ 

२१ प्रदेश नां. १ मनजी तथा साझेदारी फिय दताय मनयिािली,२०७८ 

२२ प्रदेश कृवष व्यिसाय प्रिियन अनदुान मनयिािली, २०७८ 

२३ प्रदेश सरकार (काययवििाजन) मनयिािली, 207९ 

२४ प्रदेश सरकार (काययसभपादन) मनयिािली, 207९ 

3. मनदेम्शकाहरु 

क्र.सां. मनदेम्शका 
1 योजना पवहचान, छनौट तथा कायायन्त्िय प्रवक्रया मनदेम्शका २०७५ 

2 िेटेररनरी मनयि मनदेम्शका, 2075 

3 विद्यालय म्शक्षाको शैम्क्षक गणुस्तर सिुार मनदेम्शका, २०७६ 

4 स्िस्थ म्जिन प्रिियन काययक्रि मनदेम्शका, २०७६ 

5 प्रदेश श्रि सल्लाहकार पररषद् गठन सभबन्त्िी मनदेम्शका, २०७६ 

6 अपाङ्गता रोकथाि तथा पनुस्थायपना काययक्रि(सञ्चालन) मनदेम्शका, २०७६ 

7 कोरोना प्रिावित गररब पवहचान तथा राहत वितरण मनदेम्शका, २०७६ 

8 कोशी अस्पताल कोमिड १९ उपचार केन्त्र (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) 
मनदेम्शका, २०७७ 

9 कृवष धयिसाय राहत काययक्रि सञ्चालन मनदेम्शका, २०७७ 

१० वकशोरी सशक्तीकरण काययक्रि सञ्चालन मनदेम्शका, २०७९ 

११ िखु्यिन्त्री ड्यासबोडय सञ्चालन तथा व्यिस्थापन मनदेम्शका, २०७९ 

१२ साियजमनक खचयको िापदण्ड र मितव्यवयता सभबन्त्िी मनदेम्शका, 2079 

4. काययवििीहरु 

१ प्रदेश िम्न्त्रपररषद् काययविमि, 2075 

2 प्रदेश सिपरुक अनदुान सभबन्त्िी काययविमि, 2075 

3 प्रदेश विशेष अनदुान सभबन्त्िी काययविमि, २०७५ 

4 प्रदेश विकास स्ियांसेिक पररचालन काययविमि, 2075 
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5 सगरिाथा वटन्त्स क्लब (एस.वट.सी) (सांचालन तथा व्यिस्थापन) काययविमि, 

2075 

6 जनता आिास काययक्रि कायायन्त्ियन काययविमि, 2075 

7 प्रदेश राजपर प्रकाशन काययविमि, २०७५ 

8 विपद् व्यिस्थापन कोष (सांचालन) काययविमि, २०७५ 

9 प्रदेश सेिाका कियचारी पदस्थापना तथा सरुिा सभिन्त्िी काययविमि, 2076 

10 सेिा करारिा ईम्न्त्जमनयर तथा सि-ईम्न्त्जमनयर छनौट सभिन्त्िी काययविमि 
काययविमि, २०७६ 

11 सगरिाथा वटन्त्स क्लब (एसटीसी) मबउ कोष स्थापना तथा सांचालन काययविमि, 

२०७६ 

12 सेिा करारिा कृवष अमिकृत, प्राविमिक सहायक र नायि प्राविमिक छनौट 

सभिन्त्िी काययविमि, २०७६ 

13 अपाङ्गता िएका व्यम्क्तहरुको प्रदेश स्तरीय समिमत गठन सभिन्त्िी काययविमि, 

२०७६ 

14 विद्यालय नमसयङ्ग काययक्रि सञ्चालन काययविमि, २०७६ 

15 प्रदेश स्िास््य कियचारी करार काययविमि, २०७६ 

16 कृवष व्यिसाय प्रिियन अनदुान काययविमि, २०७६ 

17 प्रदेशस्तरीय पययटन प्रिियन समिमतको सांचालन तथा व्यिस्थापन सभिन्त्िी 
काययविमि, 2076 

18 स्िास््य म्शविर (सञ्चालन) काययविमि, २०७६ 

19 िनकुटा औद्योमगक ग्राि सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सभिन्त्िी काययविमि, 

२०७६ 

20 प्रदेश स्िास््य वििा सांयोजन समिमत गठन सभबन्त्िी काययविमि, २०७६ 

21 प्रदेश नां. १ कोरोना जनसरुक्षा कोष (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) काययविमि, 
२०७६ 

22 होिस्टे सञ्चालन तथा व्यिस्थापन काययविमि, २०७७ 

23 िखु्यिन्त्री अत्यािश्यक सेिा केन्त्र (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) काययविमि, 
२०७७ 

24 सािाम्जक विकास िन्त्रालय योजना तथा काययक्रि सञ्चालन काययविमि, २०७८ 

25 खाजा खचय सभबम्न्त्ि काययविमि, २०७८ 
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26 स्िचामलत विद्यतुीय कायायलय प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) काययविमि, 

२०७८ 

27 कानून तजुयिा तथा सझुाि समिमत (गठन तथा सञ्चालन) काययविमि, २०७८ 

28 वित्तीय सशुासन जोम्खि िूल्याङ्कन काययविमि, २०७८ 

29 अन्त्तरायवष्ट्रय विकास सहायता पररचालन तथा सिन्त्िय सभबन्त्िी काययविमि, 

२०७८ 

30 स्िमृत प्रमतष्ठान, फाउण्डेशन र अध्ययन केन्त्रलाइय अनदुान रकि प्रदान गने 
सभबन्त्िी काययविमि, २०७८ 

31 अस्पताल ििन मनिायण पिूय अनिुती सभबन्त्िी काययविमि, २०७९ 

32 जनतासाँग िखु्यिन्त्री काययक्रि सञ् चालन काययविमि, २०७९ 

33 हािी स्ियिसेिी अमियान (सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) काययविमि, २०७९ 

34 सांगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण सभबन्त्िी काययविमि, २०७९ 

35 मनिायचन क्षेर पूिायिार विशेष काययक्रि (सञ्चालन) काययविमि, २०७९ 

36 कियचारी प्रोत्साहन काययविमि काययविमि, २०७९ 

37 विशेषज्ञ म्चवकत्सक प्रोत्साहन सभबन्त्िी काययविमि, २०७९ 

38 रावष्ट्रय खेलकुद प्रमतयोमगताको लामग प्रदेशस्तरीय तयारी सभबन्त्िी काययविमि, 

२०७९ 

39 जनयिु, दोस्रो जनआन्त्दोलन, ििेश आन्त्दोलन र आददिासी जनजाती 
आन्त्दोलनका क्रििा सहादत प्राि गने पररिालाइय रकि उपलधि गराउने 
सभबन्त्िी काययविमि, २०७९ 

40 अनदुान तथा सहायता सभबन्त्िी काययविमि, २०७९ 

41 श्रष्टा सभिान सभबन्त्िी काययविमि, २०७९ 

42 िमूिवहन, गररब र सकुुभबासी िगय उत्थान सहयोग तथा तामलि सञ्चालन गने 
काययविमि, २०७९ 

43 सहकारी क्षेरिा काययक्रि सञ्चालन गने काययविमि, २०७९ 

44 प्रदेश परकाररता परुस्कार तथा सभिान काययविमि, २०७९ 

45 परकाररता छारिमृ्त्त सभबन्त्िी काययविमि, २०७९ 

46 मनजािती आिासीय विद्यालय (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) काययविमि, २०७९ 

47 स्िास््यकिी करार सेिा सभबन्त्िी काययविमि, २०७९ 



115 

 

अनसूुची-तीन 
प्रदेश िन्त्रालयहरु र अन्त्तगयतका मनकायहरुको नाि 

 
1. िखु्यिन्त्री तथा िम्न्त्रपररषद्को कायायलय 

1.1 प्रदेश अनसुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण प्रमतष्ठान 

1.2 िखु्यिन्त्री तथा िम्न्त्रपररषद्को कायायलयको सभपकय  कायायलय, िनकुटा 
1.3 प्रदेश लगानी प्रामिकरण 

2. आन्त्तररक िामिला तथा कानून िन्त्रालय 

3. आमथयक िामिला तथा योजना िन्त्रालय 

3.1 प्रदेश लेखा मनयन्त्रक कायायलय विराटनगर 

3.2 प्रदेश लेखा ईकाइ कायायलय, झापा/पााँचथर/िनकुटा/उदयपरु/ओखलढुङ्गा 
4. उद्योग, श्रि तथा रोजगार िन्त्रालय 

4.1 उद्योग, िाम्णज्य तथा उपिोक्ता वहत सांरक्षण मनदेशनालय, विराटनगर, िोरङ्ग 

4.2 घरेल ुतथा साना उद्योग कायायलय, झापा / िोरङ / सनुसरी / इलाि / पााँचथर / ता्लेजङु /  

   सांखिुासिा / िोजपरु / िनकुटा / तेह्रथिु / खोटाङ / ओखलढुङ्गा / सोलखुभुब ु/ उदयपरु 

4.3 व्यािसावयक तथा सीप विकास तामलि केन्त्र, ओखलढुांगा /झापा 
5. कृवष िन्त्रालय 

5.1 कृवष विकास मनदेशनालय, विराटनगर, िोरङ्ग 

5.2 पशपुन्त्छी तथा ित्स्य विकास मनदेशनालय, विराटनगर, िोरङ्ग 

5.3 कृवष व्यिसाय प्रििन सहयोग तथा तामलि केन्त्र, झभुका, सनुसरी 
5.4 पश ुसेिा तामलि केन्त्र, दहुिी, दहुिी,सनुसरी 
5.5 कृवष ज्ञान केन्त्र, झापा / िोरङ / सनुसरी / इलाि / पााँचथर / ता्लेजङु / सांखिुासिा /  

    िोजपरु / िनकुटा / तेह्रथिु / खोटाङ / ओखलढुङ्गा / सोलखुभुब ु/ उदयपरु 

5.6 िेटनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्त्र, झापा/िोरङ/सनुसरी/पााँचथर/ सांखिुासिा/िनकुटा/  

   ओखलढुङ्गा/ उदयपरु 

5.7 बीउ विजन प्रयोगशाला, झभुका,सनुसरी 
5.8 बाली सांरक्षण प्रयोगशाला, झभुका,सनुसरी 
5.9 िाटो तथा िल पररक्षण प्रयोगशाला, झभुका,सनुसरी 
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6. खानेपानी, मसांचाई तथा उजाय िन्त्रालय 

6.1 खानेपानी तथा सरसफाई मडमिजन कायायलय, मडमिजन नां. १, पााँचथर/ नां. २  

   ओखलढुङ्गा/नां. ३ सनुसरी / नां 4 झापा/ नां. ५ िनकुटा/ िोजपरु/खोटाङ 

6.2 जलश्रोत तथा मसांचाइ विकास मडमिजन,  झापा/िोरङ/सनुसरी/इलाि/पााँचथर/ता्लेजङु /  

   सांखिुासिा/िोजपरु/िनकुटा/तेह्रथिु/खोटाङ/ओखलढुङ्गा/सोलखुभुब/ुउदयपरु 

6.3 िमूिगत जलश्रोत तथा मसांचाइ विकास मडमिजन, िोरङ्ग 

6.4 कन्त्काई मसांचाइ व्यिस्थान कायायलय, झापा 
6.5 चन्त्दा िोहना मसांचाइ व्यिस्थापन कायायलय, िोरङ्ग, िोरङ्ग 

6.6 जलािार व्यिस्थापन काययक्रि कायायन्त्ियन ईकाई, िोरङ्ग, विराटनगर 

6.7 ि ूतथा जलािार व्यिस्थापन कायायलय, िनकुटा/ओखलढुङ्गा 
7. पययटन तथा सांस्कृमत िन्त्रालय 

7.1 पययटन कायायलय, िरान, सनुसरी/ कााँकडमिट्टा, झापा 
7.2 पययटन विकास आयोजना, विराटनगर िोरङ्ग 

7.3 प्रदेश सांग्रालय, िनकुटा 
8. िमूि व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी मनिारण िन्त्रालय 

8.1 प्रदेश सहकारी रम्जष्ट्रार तथा सहकारी प्रम्शक्षण कायायलय, सनुसरी 
9. यातायात व्यिस्था तथा सञ्चार िन्त्रालय 

9.1 यातायात व्यिस्था कायायलय सिारी, ईटहरी,सनुसरी 
9.2 यातायात व्यिस्था कायायलय स.चा.अ.प., ईटहरी,सनुसरी 
9.3 यातायात व्यिस्था कायायलय, झापा/ओखलढुङ्गा 
9.4 यातायात व्यिस्था सेिा कायायलय, इलाि/विराटनगर/गाईघाट/िनकुटा 

10. िन, िन िातािरण तथा ि-ूसांरक्षण िन्त्रालय 

10.1 प्रदेश िन मनदेशनालय, िरान 

10.2 िन अनसुन्त्िान तथा प्रम्शक्षण केन्त्र, सनुसरी 
10.3 मडमिजन िन कायायलय, झापा/िोरङ/सनुसरी/इलाि/पााँचथर/ता्लेजङु /सांखिुासिा/  

िोजपरु/िनकुटा/ तेह्रथिु/खोटाङ/ओखलढुङ्गा/सोलखुभुब/ुउदयपरु गाईघाट/उदयपरु 
मरिेणी 

11. सडक पूिायिार तथा शहरी विकास िन्त्रालय 

11.1 यातायात पूिायिार मनदेशनालय, ईटहरी सनुसरी 
11.2 पूिायिार विकास कायायलय पााँचथर/झापा/िोरङ/िोजपरु/सांखिुासिा/उदयपरु/ओखलढुङ्गा 
11.3 शहरी विकास तथा ििन कायायलय, इलाि/िनकुटा/िोरङ/ओखलढुङ्गा 
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12. सािाम्जक विकास िन्त्रालय 

12.1 म्शक्षा विकास मनदेशनालय, िनकुटा 
12.2 म्शक्षा तामलि केन्त्र, सनुसरी 

13.  स्िास््य िन्त्रालय 

13.1 प्रदेश जनस्िास््य प्रयोगशाला, विराटनगर 

13.2 प्रदेश स्िास््य आपूमतय व्यिस्थापन केन्त्र, विराटनगर 

13.3 स्िास््य तामलि केन्त्र, िनकुटा 
13.4 स्िास््य मनदेशनालय, िनकुटा 
13.5 स्िास््य कायायलय, झापा/िोरङ/सनुसरी/इलाि/पााँचथर/ता्लेजङु /  

सांखिुासिा/िोजपरु/िनकुटा/तेह्रथिु/खोटाङ/ओखलढुङ्गा/सोलखुभुब/ुउदयपरु 

13.6 म्जल्ला अस्पताल, उदयपरु/रां गेली,िोरङ/इनरुिा,सनुसरी/इलाि/पााँचथर/ता्लेजङु /  

सांखिुासिा/िोजपरु/िनकुटा/तेह्रथिु/खोटाङ/ओखलढुङ्गा/सोलखुभुब ु

13.7 म्जल्ला आयिेुद स्िास््य केन्त्र,  झापा/िोरङ/सनुसरी/इलाि/पााँचथर/ता्लेजङु  

/सांखिुासिा/िोजपरु/िनकुटा/तेह्रथिु/खोटाङ/ओखलढुङ्गा/सोलखुभुब/ुउदयपरु 

13.8 िदन िण्डारी अस्पताल तथा रिा सेन्त्टर, उलायिारी, िोरङ्ग 

13.9 प्रादेम्शक आयिेुद अस्पताल, लखनपरु, झापा 
13.10 प्रादेम्शक अस्पताल, िरपरु, झापा 

 


