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आथक वष २०७४/20७५ को 

 म ालयगत वा षक ग त ववरण 
 
 

 

 

 
 
 

देश सरकार 
आथक मा मला तथा योजना म ालय 

देश नं. ३, हेट डा, मकवानपरु 
२०७५ 



 

  

मन्त्िव्य 
नेपाल संघीय संरचनामा रुपान्त्िरण भएको सरुुको वर्िमा प्रदेश नं.३ को सरकारले र्वत्तीय अनशुासनलाई 
आत्मसाि गरी आ.व. ०७४/७५ को छोटो अवर्िका लार्ग भए पर्न बजेट प्रदेश सभामा प्रस्ििु गरी 
बजेटको कायािन्त्वयन गरेको अवस्था सविर्वददिै छ। आर्थिक वर्ि समाप्त हनु कररब अढाई मर्हना बााँकी 
हुाँदा आएको बजेटमा र्वकास कायिक्रम िथा ठूला योजनाका लार्ग बजेट र्वर्नयोजन नगरी चाल ुप्रकृर्िका, 
प्रर्िवद्ध खचिहरु र ऐन, र्नयम, मापदण्ड, कायिर्वर्ि जस्िा र्वर्यहरु ियार गनि बजेट र्वर्नयोजन भएको हुाँदा 
बजेटको आकार र खचिको स्वरुप सानो देखखएको हो।प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन, २०७४ को दफा २० 
बमोखजम आर्थिक वर्ि समाप्त भएको दईु मर्हना र्भर बजेट िथा कायिक्रमको कायािन्त्वयनको अवस्थाको 
मूलयांकन गरी आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयले र्नददिष्ट र्ववरणहरु सर्हिको वार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण 
साविजर्नक गनुिपने व्यवस्था रहेको छ।यस अनसुार नै वार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण ियार गररएको हो। 

प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न मन्त्रालय, सखचवालय िथा कायािलयहरुबाट सम्पादन भएका कायिहरुलाई थप 
पारदशी र उत्तरदायी बनाउन यस र्ववरणले महत्वपूणि योगदान परु् याउने कुरामा म र्वश्वस्ि छु।प्रस्ििु 
र्ववरणमा यस प्रदेशका सम्पणुि र्नकायहरुको संखिप्त पररचय, सोच, उद्देश्य, लक्ष्य, िोर्कएको कायि खजम्मेवारी, 
संगठन संरचना, आ.व.२०७४/०७५ मा स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र र्िनको अवस्था, हालसम्म 
र्नमािण गररएका कानून एवं कायिर्वर्िको र्ववरण, सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरु र बजेट बक्तव्यमा 
उखललखखि नीर्ि िथा कायिक्रमको प्रगर्ि समेर्टएको छ। 

अन्त्त्यमा आ.व. २०७४/७५ मा र्वर्नयोखजि बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक कानून, 

संरचना र जनशखक्तको न्त्यूनिामा पर्न प्रस्ििु वार्र्िक प्रगर्ि र्ववरणबाट सम्पाददि महत्वपूणि कायिहरुको 
बारेमा जानकारी हनुे र्वश्वास र्लएको छु। प्रस्ििु प्रर्िवेदन प्रदेश सरकारका साविजर्नक र्नकायहरुको 
गर्िर्वर्िमा खजज्ञासा राख्न े सरोकारवाला सबैलाई उपयोगी हनुे देख्दछु।प्रर्िवेदन ियार गनिका लार्ग 
आवश्यक र्ववरण उपलब्ि गराई सहयोग परु् याउने सबै मन्त्रालय र्नकाय र प्रर्िवेदनलाई सम्पादन गरी 
ियार गनि खर्टएका आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयका सखचव लगायि सम्पूणि कमिचारीलाई र्वशेर् 
िन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु। 

 

 

 

कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल 

आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्री 



 

  

प्रस्ििु प्रगर्ि र्ववरणको सम्बन्त्िमा 
प्रस्ििु प्रगर्ि र्ववरणमा र्वर्नयोजन ऐनद्वारा सखचवालय िथा मन्त्रालयहरुलाई आर्थिक वर्ि २०७४/७५मा 
र्वर्नयोजन बजेटबाट प्राप्त भएका उपलब्िीहरुलाई समावेश गररएको छ। 

प्रस्ििु प्रगर्ि र्ववरणमा उखललखखि र्वर्भन्न मन्त्रालयहरुको कायि िेर प्रदेश सरकार (कायि र्वभाजन) 
र्नयमावली, २०७४ बमोखजम उललेख गररएको छ। 

प्रस्ििु र्ववरणमा उललेख गररएका सूचना िथा िथ्याङ्क, प्रगर्ि र्ववरण लगायिका जानकारीहरु सम्बखन्त्िि 

मन्त्रालयहरुले उपलब्ि गराएको सूचनाका अर्िररक्त प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयको खचि र्ववरणमा 
आिाररि रही प्रस्ििु गररएको छ। 

 

 

आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय 

प्रदेश नं. ३ 
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प्रदेश-सभा सखचवालय 

१. पषृ्ठभरू्म: 
   
 
 

संर्विानले र्लएका उद्देश्यहरु हार्सल गनिका लार्ग प्रदेश सभाले र्विार्यकी सरकार गठन िथा र्नयन्त्रण 
गदिछ।िी कायिहरु मयािददिरुपमा व्यवस्थापन गनि सभामखु र उप सभामखुको व्यवस्था गरेको छ।प्रदेश 
नं. ३ को प्रदेश सभा र्नयमावली २०७४ मा र्वर्भन्न सर्मर्िहरु संसदीय दलहरु, प्रमखु सचेिकहरु, 

सचेिकहरु जस्िा संरचनाहरु रहने व्यवस्था छ।उललेखखि संरचनाको प्रभावकारी र मयािददि व्यवस्थापन 
गनिको लार्ग कमिचारीहरुको आवश्यक्ता पने हनुाले प्रदेश सभा सखचवालयको स्थापना भएको हो। 

२. सोचः 
प्रदेश स्िरीय राज्य व्यवस्थामा र्वर्िको शासन र सर्विानको भावनालाई सम्मान गने। 

३. उद्दशे्यः 

▪ साविजर्नक सरोकारका र्वर्यमा जनर्हि प्रवििन गनि आवश्यक र्विेयकको औखचत्यिा परु्ष्ट गदै 
कायािन्त्यनको लार्ग पास गने। 

▪ सरकारका हरेक गर्िर्विीमा संसदीय सर्मर्ि माफि ि र्नगरानी एवं र्नदेशन गदै सरकार संचालनका 
लार्ग मागि प्रसस्ि गने। 

▪ साविभौम संसदको रुपमा रहेको सभाले सरकार गठन र अर्वश्वासको प्रस्िावको माध्यमबाट शखक्त 
पथृकीकरणको र्सद्धान्त्ि अवलम्बन गदै र्सर्मि सरकारको अविारणालाई मिुि रुप ददने। 

४. लक्ष्यः 
▪ मौर्लक हक कायािन्त्वयन गनि कानून र्नमािण गने। 

▪ साविजर्नक महत्वका र्वर्यमा आवश्यक कानून र्नमािण गने। 

▪ संसदको र्विार्यर्क कायिमा सहयोग गने। 

▪ संसदीय सर्मर्ि माफि ि र्वर्यगि मन्त्रालयहरुको कायिमा र्नयन्त्रण र्नगरानी एवं समन्त्वय गने। 

५. कायि खजम्मेवारीः 
प्रदेश सभा सखचवालयका देहायका कायि खजम्मेवारी रहेका छन:् 

▪ प्रदेश सभा प्रदेश सभा सर्मर्िको र्विार्यकी कायिमा सहयोग गने। 

▪ प्रदेश सभा, सर्मर्ि र सभाका सदस्यलाई आवश्यक सेवा सरु्विा उपलव्ि गराउने। 
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▪ प्रदेश सभाको काम कारबाही सचुारु ढङ्गले संचालन गनि प्रशासर्नक, आर्थिक र भौर्िक व्यवस्थापन 
कायिलाई व्यवखस्थि र प्रभावकारी बनाउने। 

▪ प्रदेश सभा पररसरमा सरुिा प्रबन्त्ि र्मलाउने। 

▪ संसदीय अध्ययन िथा अनसुन्त्िान सम्बन्त्िी कायि गने। 

▪ प्रदेश सभाका दलका कायािलयलाई आवश्यक सेवा सरु्विा उपलव्ि गराउने। 

 
६. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दीः 
 (क) संगठन संरचना  
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(ख) स्वीकृि दरबन्त्दी 

क्र.सं. पद शे्रणी/िह सेवा समूह 
जम्मा 
दरबन्त्दी 

कैर्फयि 

1.  सखचवालय सखचव रा.प.प्रथम संसद  १  
2.  उपसखचव रा.प.दद्विीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन २  
3.  उपसखचव रा.प.दद्विीय कानून  १  
4.  शाखा अर्िकृि रा.प.ििृीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ४  
5.  लेखा अर्िकृि रा.प.ििृीय प्रशासन लेखा १  
6.  कानून अर्िकृि रा.प.ििृीय न्त्याय कानून १  
7.  कम््यटुर अर्िकृि रा.प.ििृीय र्वर्वि  १  
8.  नायब सबु्वा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ७  
9.  कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम र्वर्वि  १  
10.  माइक संचालक रा.प.अनं.प्रथम र्वर्वि  २  
11.  इलेखरिर्सयन रा.प.अनं.प्रथम इखन्त्ज. इले. १  
12.  सह-लेखापाल रा.प.अनं.दद्विीय प्रशासन लेखा १  
13.  मयािदापालक प्र.र्न.  प्रहरी  १  
14.  मयािदापालक    ६  
15.  हलकुा सवारी चालक शे्रणीर्वहीन   ३  
16.  कायािलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन   ३  

जम्मा 36  
 
 

७. आ.ब. २०७४/०७५ मा सखचवालयको नाममा स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र िीनको 
अवस्थाः 

 

क्र.सं. 
कायिक्रम बुंदा 

नं. 
कायिक्रमको नाम 

भौर्िक 
प्रगर्ि 

र्वत्तीय प्रगर्ि कैर्फयि 

- - - - - 
योजना कायिक्रम 
नरहेको 
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८. आ.व. २०७४/०७५ को वार्र्िक बजेट वक्तव्यमा समावेश सखचवालयसाँग सम्बद्ध कायिक्रम र 
र्िनको अवस्थाः 

 

क्र.सं. 
कायिक्रम बुंदा 

नं. 
कायिक्रमको नाम 

भौर्िक 
प्रगर्ि 

र्वत्तीय प्रगर्ि कैर्फयि 

- - - - - योजना कायिक्रम नरहेको 
 

९. चाल ुर पूाँजीगि खचि खशर्िकको प्रगर्ि र्ववरणः 
(क) चाल ुखचि 
 

क्र.सं. ख.खश.नं. खचि खशर्िक र्वर्नयेखजि बजेट खचि रु 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

कै. 

१ 21111 पाररश्रर्मक कमिचारी 4488000 1965904 43.84  
२ 21112 पाररश्रर्मक पदार्िकारी 36720000 27253584 74.22  
3 21121 पोर्ाक 750000 320000 42.67  
४ 21132 महंर्ग भत्ता 320000 62864 19.65  
५ 21134 कमिचारी बैठक भत्ता 2000000 186075 9.30  
6 21139 अन्त्य भत्ता 2531600 2284250 90.23  
7 21141 पदार्िकारी बैठक भत्ता 25000000 2906२५0 11.63  
8 21142 पदार्िकारी अन्त्य सरु्विा 24955000 18672508 74.82  
9+ 21149 पदार्िकारी अन्त्य भत्ता 2225000 0 0  
10 22111 पानी र्बजलुी 690000 362514 52.54  
11 22112 संचार महसलु 600000 377293 62.88  
12 22211 ईन्त्िन पदार्िकारी 1380000 1380000 100  
13 22212 इन्त्िन कायािलय प्रयोजन 500000 424375 84.88  
14 22213 सवारी सािन ममिि 500000 277665 55.53  
15 22214 र्वमा िथा नर्वकरण खचि 100000 75595 75.60  
16 22221 मेखशनरी औजार ममिि 100000 100000 100  
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17 22231 सा.सम्पखत्तको म. संभार 2000000 1782150 89.11  
18 22313 मसलन्त्द िथा का.स.खचि 2200000 2200000 100  
19 22314 इ. अन्त्य प्रयोजन 200000 162209 81.10  

20 22315 प.प.छपाइ िथा सूचना 
प्रकाशन 

500000 339296 67.86  

21 22413 करार सेवा शलुक 1500000 310323 20.71  
22 22511 कमिचारी िार्लम खचि 200000 200000 100  
23 22522 कायिक्रम खचि 1500000 1488773 99.25  
24 22612 भ्रमण खचि 500000 500000 100  
25 22613 र्व.व्य.िथा प्र. भ्रमण खचि 500000 0 0  
26 22711 र्वर्वि खचि 2000000 1488527 74.43  
  जम्मा 113955600 65120455 57.14  
द्रष्टव्य: ब.उ.खश.नं. ७०३२१२०१३ सभामखु र उपसभामखुको पाररश्रर्मक सरु्विा र ब.उ.खश.नं. 
७०३२१२११३ व्यवस्थार्पका प्रशासर्नक खचि 
 
 (ख) पूाँजीगि  

क्र.सं. ख.खश.नं. खचि खशर्िक 
र्वर्नयोखजि 
बजेट 

खचि रु 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

कैर्फयि 

१. 31112 भवन र्नमािण 3000000 476261 15.87  
२. 31115 फर्निचर िथा र्फरसचर 3000000 2562013 85.40  
3. 31121 सवारी सािन 9000000 6037762 67.08  
४. 31122 मेखशनरी िथा औजार 5000000 2789186 55.78  
५. 31132 सफ्टवेयर िथा बौ.स.ख. 500000 42319 8.46  
  जम्मा 20500000 11907611 58.08  
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१०. सखचवालयबाट हाल सम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कायिर्वर्िको र्ववरणः 
पेश भएको र्विेयक: संख्या १३ 

३ नं. प्रदेश सभामा दिाि भएका र्विेयक  

र्विेयक 
संख्या 

र्विेयक दिाि  
र्मर्ि 

र्विेयकको नाम 
 

प्रदेश सभाबाट 
पाररि र्मर्ि 

 

प्रदेश प्रमखु 
समि 

प्रमाखणकरणको 
लार्ग पठाएको 

र्मर्ि 

प्रदेश प्रमखुबाट 
प्रमाखणकरण 

र्मर्ि 
कै. 

१. २०७४/१२/२ 

प्रदेश सरकारको आर्थिक 
कायिर्वर्ि र्नयर्मि िथा 
ब्यवखस्थि गनि बनकेो ऐन, 
२०७४ 

२०७४/१२/१
६ 

२०७४/१२/२
१ 

२०७४/१२/
२१  

२. 
 

२०७४/१२/०
२ 

प्रदेश स्िरका केर्ह 
साविजार्नक र्लखि 
प्रमाखणकरण ऐन, २०७४ 

२०७४/१२/१
६ 

२०७४/१२/२
१ 

२०७४/१२/
२१  

३. २०७४/१२/१
८ 

गाउाँ / नगर / खजलला  सभा 
लनसञ्चा (कायिर्वर्ि) 

सम्बन्त्िी र्विेयक, २०७४ 

२०७५/०१/१
४ 

२०७५/०१/२
० 

२०७५/०१/
२०  

४. २०७४/१२/२
० 

मखु्य मन्त्री िथा मन्त्रीको 
पाररश्रर्मक िथा सरु्विा 
सम्बन्त्िमा ब्यवस्था गनि 
बनेको र्विेयक, 
२०७४ 

    

५. 
 

२०७४/१२/२
० 

प्रदेश सभाका पदार्िकारी 
िथा सदस्यहरुको पाररश्रर्मक 
र सरु्विा सम्बन्त्िमा ब्यवस्था 
गनि बनकेो र्विेयक, २०७४ 

    

६. 
 

२०७४/१२/२
० 

स्थानीय िहका पदार्िकारी 
िथा सदस्यले पाउन े
सरु्विाको सम्बन्त्िमा 
ब्यवस्था गनि बनेको र्विेयक, 
२०७४ 

२०७५/०१/१
४ 

२०७५/०१/२
० 

२०७५/०१/
२०  

७. 
 

२०७५/०१/१
२ 

प्रदेश र्वर्नयोजन र्विेयक, 
२०७५ 

२०७५/०१/१
३ 

२०७५/०१/१
६ 

२०७५/०१/
१६  
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८. 
 

२०७५/०२/०
२ 

मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको काम, 
कििव्य अर्िकार िथा सेवाका 
शिि सम्बन्त्िमा ब्यवस्था गनि 
बनेको र्विेयक, २०७५ 

    

९. 
 

२०७५/०२/१
४ 

प्रदेश र्वत्तीय हस्िान्त्िरण 
ब्यवस्थापन र्विेयक, 
२०७५ 

२०७५/०२/३
१ 

२०७५/०३/०
५ 

२०७५/०३/
०५  

१०. २०७५/०२/१
४ 

प्रदेश आकखस् मक कोर् 
सम्बन्त्िमा व्यवस् था गनि 
बनेको र्विेयक ,२०७५  

२०७५/०२/३
१ 

२०७५/०३/१
० 

२०७५/०३/
२०  

११. 
 

२०७५/०२/२
५ 

कर िथा गैरकर राजस् व 
लगाउने र उठाउन े
सम्बन्त्िमा व्यवस् था गनि 
बनेको र्विेयक,२०७५ 

२०७५/०३/२
१ 

२०७५/०३/३
१ 

२०७५/०३/
३२  

१२. 
 

२०७५/०३/०
१ 

प्रदेश आर्थिक र्विेयक, 
२०७५ 

२०७५/०३/२
१ 

२०७५/०३/३
१ 

२०७५/०३/
३२  

१३. 
 

२०७५/०३/१
९ 

प्रदेश र्वर्नयोजन 
र्विेयक,२०७५ 

२०७५/०३/१
९ 

२०७५/०३/३
१ 

२०७५/०३/
३२  

   पाररि र्विेयक: संख्या १० 
   प्रदेश सभा र्नयमावली: संख्या १ 
 
 
 
 

११. सखचवालयबाट आ.ब. २०७४/०७५ मा गरेका अन्त्य गर्िर्वर्ि र र्िनको उपलब्िी। 

िार्लम/गोर्ष्ठ: २ पटक 
 (क) कमिचारी पनुिािजगी िार्लम 
 (ख) साविजर्नक लेखा र्वर्यक िार्लम 
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मखु्यमन्त्री िथा मखन्त्रपररर्द्को कायािलय 

१. पषृ्ठभरू्मः  

नेपालको संवैिार्नक इर्िहासको शरुुवाि र्व.सं. २००४ सालको "नेपाल सरकार वैिार्नक कानून" 
र्नमािणसाँगै भएको हो। सो र्विान पश्चाि ्२००७ साल, २०१५ साल, २०१९ साल, २०४७ साल, २०६३ 
साल र २०७२ साल आखश्वन ३ गिे जारी भएको नेपालको संर्विान समेि गरी नेपालमा सािवटा संर्विान 
र्नमािण भईसकेका छन।् हाल कायािन्त्वयनमा रहेको नेपालको संर्विान संवैिार्नक इर्िहासमा नै संर्विान 
र्नमािण कायि सम्पन्न गनिको लार्ग दोस्रोपटक र्नवािखचि संर्विानसभा बनाई राष्ट्रपर्िद्वारा जारी भएको हो। 
यो संर्विान जनिाको साविभौम अर्िकार प्रयोग गरी संर्विानसभाबाट पाररि भएकोले यसको महत्व र्वशेर् 
रहेको छ। 

नेपालको संर्विानको प्रस्िावनामा नेपालको शासन व्यवस्था संघीय लोकिाखन्त्रक गणिन्त्रात्मक हनुे उललेख 
छ भने िारा ५६ मा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय िह गरी िीन िहको रहने व्यवस्था छ 
र राज्यशखक्तको बााँडफााँडको सन्त्दभिमा संर्विानको अनसूुखच ५ मा संघको, अनसूुची ६ मा प्रदेशको, अनसूुची 
७ मा संघ र प्रदेशको, अनसूुची ८ मा स्थानीय िहको र अनसूुची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको 
अर्िकारको साझा सूची उललेख गररएको छ। िारा ५८ मा यस संर्विान बमोखजम संघ, प्रदेश िथा स्थानीय 
िहको अर्िकारको सूची वा साझा सूचीमा उललेख नभएको वा यो संर्विानमा कुनै िहले प्रयोग गने गरी 
निोर्कएको र्वर्यमा संघको अर्िकार हनुे गरी अवखशष्ट अर्िकार (Residual Right) को प्रयोग गने अर्िकार 
भने संघलाई प्रदान गररएको छ। 

संर्विानमा उललेख गररएको प्रदेश अर्िकारको सूची हेने हो भने प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शाखन्त्ि सरुिादेखख 
गठुी व्यवस्थापनसम्म गरी २१ वटा बुाँदामा प्रदेशका एकल अर्िकारको सूची समेर्टएको छ। संर्विानको 
भाग १३ अन्त्िगिि िारा १६२ देखख िारा १७४ सम्म प्रदेश कायिपार्लकासाँग सम्बखन्त्िि र्वर्य समावेश 
छन।् प्रदेशको कायिकाररणी अर्िकार प्रदेश मखन्त्रपररर्द् मा र्नर्हि रहने संवैिार्नक व्यवस्था अनरुुप र्मिी 
२०७४।०८।१० िदनसुार नोभेम्बर २६, २०१७ र २०७४ मखससर २१ गिे िदनसुार र्डसेम्बर ७, 

२०१७ मा गरी दईु चरणमा संघीय संसद र प्रदेश संसदको र्नवािचन सम्पन्न भई केन्त्द्र र प्रदेश दवैु िहमा 
सरकार गठन भइसकेका छन।् 
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२. कायि खजम्मेवारी  

मखु्यमन्त्री िथा मखन्त्रपररर्द्को कायािलयको कायि खजम्मेवारीहरु 
▪ प्रदेश मखन्त्रपररर्द् िथा मखु्यमन्त्रीको कायािलय सम्बन्त्िी, 
▪ प्रदेश र्भरको शासन व्यवस्थाको सामान्त्य र्नदेशन, र्नयन्त्रण र सञ्चालन, 

▪ प्रदेश सरकारको कायिर्वभाजन िथा कायिसञ्चालन, 

▪ प्रदेश सरकारको नीर्ि िजुिमा, स्वीकृर्ि, कायािन्त्वयन, अनगुमन र मूलयाङ्कन, 

▪ प्रदेश सरकारको कायिसम्पादन र्नयमावली िजुिमा र कायािन्त्वयन, 

▪ प्रदेश मन्त्रालयहरुको कायिको समन्त्वय, सपुररवेिण, अनगुमन िथा मूलयाङ्कन र र्नयन्त्रण, 

▪ प्रदेश मखन्त्रपररर्द्का र्नयिको कायािन्त्वयन र अनगुमन, 

▪ प्रदेश मखन्त्रपररर्द् मा पेश हनुे र्नयम र आदेशको िजुिमा, स्वीकृर्ि िथा प्रमाणीकरण, 

▪ प्रदेशर्भरको राजनीर्िक, आर्थिक, सामाखजक, शाखन्त्ि सवु्यवस्था एंव प्रशासर्नक गर्िर्वर्िहरुको 
अद्यावर्िक जानकारी र सम्बोिन, 

▪ मानव अर्िकारको संरिण र प्रवद्धिन, 

▪ सशुासन, भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण र प्रशासन सिुार, 

▪ संवैिार्नक र्नकाय िथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्त्य संघीय िथा प्रादेखशक 
आयोगसंगको सम्पकि  र समन्त्वय, 

▪ संघीय सरकारको स्वीकृर्ि बमोखजम दद्वपिीय वा बहपुिीय स्िरमा भएका सखन्त्ि, सम्झौिा वा 
सहमर्ि कायािन्त्वयन 

▪ प्रदेश प्रमखुको सम्पकि  सम्बन्त्िी र्वर्य (प्रर्िवेदन समेि), 
▪ अन्त्िरप्रदेश पररर्द् र संघ िथा अन्त्य प्रदेश र स्थानीय िहसाँगको समन्त्वय र अन्त्िरसम्बन्त्ि, 

▪ प्रदेशस्िरका आयोग िथा र्नकायहरुको गठन एवम ्सञ्चालन र पदार्िकारीहरुको र्नयखुक्त एवम ्
सेवा, सरु्विा सम्बन्त्िी नीर्ि िथा कानूनको िजुिमा र कायािन्त्वयन, 

▪ र्नवािचन कायिमा सहयोग र समन्त्वय, 

▪ प्रदेशस्िरीय मानव संशािन र्वकास योजना िजुिमा र कायािन्त्वयन, 

▪ प्रदेश र्नजामिी सेवा र अन्त्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्त्िी नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड 
िजुिमा एवम ्कायािन्त्वयन र अर्भलेख व्यवस्थापन, 

▪ प्रदेशस्िरका सरकारी र्नकायको संगठन िथा व्यवस्थापन सभेिण र व्यवस्थापन परीिण, 

▪ प्रदेशस्िरीय िार्लम नीर्ि िथा मापदण्ड र्निािरण र स्िरीकरण िथा रार्ष्ट्रय र प्रदेसस्िरका िार्लम 
केन्त्द्रसाँगको सम्पकि  एवं समन्त्वय, 

▪ प्रदेशस्िरमा साविजर्नक सेवा र्विरणको न्त्यूनिम मापदण्ड र्निािरण र सेवाग्राही सन्त्िरु्ष्ट िथा सेवा 
प्रवाहको अनगुमन, 

▪ गाउाँपार्लका र नगरपार्लकाको कमिचारी र कायािलयको व्यवस्था सम्बन्त्िी कानून िजुिमा। 
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३. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दीः 
 ३.१ मखु्यमन्त्री िथा मखन्त्रपररर्द्को कायािलयको सागंठर्नक संरचना  
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३.२ मखु्यमन्त्री िथा मखन्त्रपररर्द्को कायािलयको दरबन्त्दी िेररज 

क्र.सं. पद शे्रणी/िह सेवा समूह 
जम्मा 
दरबन्त्दी 

कैर्फयि 

1.  प्रमखु सखचव रा.प.र्वखशष्ट प्रशासन  १  
2.  सखचव रा.प.प्रथम प्रशासन  २  
3.  सखचव रा.प.प्रथम न्त्याय कानून १  
4.  उपसखचव रा.प.दद्विीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ७  
5.  उपसखचव रा.प.दद्विीय न्त्याय कानून १  
6.  शाखा अर्िकृि रा.प.ििृीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ८  
7.  लेखा अर्िकृि रा.प.ििृीय प्रशासन लेखा १  
8.  कम््यटुर अर्िकृि रा.प.ििृीय र्वर्वि  १  
9.  नायब सबु्वा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्त्य प्रशासन १२  
10.  कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम र्वर्वि  ४  
11.  सह-लेखापाल रा.प.अनं.दद्विीय प्रशासन लेखा १  
12.  हलकुा सवारी चालक शे्रणीर्वहीन   6  
13.  कायािलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन   ७  

जम्मा 52  

४. आ.व. 2074/075 मा मखु्यमन्त्री िथा मखन्त्रपररर्द्को कायािलयको नाममा स्वीकृि योजना िथा 
कायिक्रमहरु र र्िनको अवस्थाः 

क्र.सं. 
कायिक्रम 
बदुा नं. 

कायिक्रमको नाम 
भौर्िक 
प्रगर्ि 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि 

कैर्फयि 

1.   
प्रदेश सरकारबाट जारी गनुिपने 
ऐन कानून र्नमािण गने। 

  

िेरै ऐन कानून िजुिमा गनुिपने जनु 
उपलब्ि समयमा असंभव िर संभव 
भएजर्ि कानून मस्यौदा/िजुिमा 
भएकोले प्रगर्ि प्रर्िशि खलुाउन 
कदठन। 

2.   
भ्रष्टाचार र्नवारण सम्बन्त्िी 
रणनीर्ि िजुिमा गने। 

70  
रणनीर्िको आिारको रुपमा 
अविारणापर ियार गररएको र 
रणनीर्िको मस्यौदा गररएको। 
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3.   

छलफल अन्त्िरर्क्रया गरी 
प्रदेश सरकारको दीघिकार्लन 
रणनीर्ि िथा कायिक्रम िजुिमा 
र प्रकाशन। 

100  

प्रदेश समन्त्वय पररर्द्को बैठकमा 
बहृि अन्त्िरर्क्रया गरी प्रर्िवेदन समेि 
ियार गरी कायािलयको आर्िकाररक 
वेबसाईटमा प्रकाशन गररएको। 

4.   

र्वकास अविारणा एवं 
व्यवस्थापनका लार्ग बहृि ्
छलफल, गोर्ष्ठ, परामशि एवं 
प्रर्िवेदन। 

100   

5.   कमिचारी िार्लम/प्रखशिण 100  
राजपरांर्कि, राजपर अनंर्कि र 
शे्रणीर्वहीन िहका कमिचारीहरुलाई 
िार्लम प्रदान गररएको। 

५. आ.व. 2074/075 को वार्र्िक बजेट वक्तव्यमा समावेश कायािलयसाँग सम्बद्ध कायिक्रम र 
र्िनको अवस्थाः 

 
६. चाल ुर पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण 

क्र.सं. 
खचि 
संकेि 

खचि खशर्िकको नाम र्वर्नयोखजि बजेट खचि प्रगर्ि प्रर्िशि कै 

1.  २११११ पाररश्रर्मक कमिचारी ३६०००००.०० २२७३२२५.९० ६३.१५  
2.  २१११२ पाररश्रर्मक पदार्िकारी ५२०००००.०० ५०५३६८२.०० ९७.१९  
3.  २११२१ पोशाक १६००००.०० ७५०००.०० ४६.८८  
4.  २११३२ महंगी भत्ता १०००००.०० ६४५१७.०० ६४.५२  
5.  २११३९ अन्त्य भत्ता २०००००.०० २०००००.०० १००.००  
6.  २२१११ िारा िथा र्बजलुी ५०००००.०० १९३५१४.४१ ३८.७०  
7.  २२११२ संचार महशलु ५०००००.०० ४८३३२०.०० ९६.६६  
8.  २२२११ इन्त्िन (पदार्िकारी) ७५००००.०० ३९६२३८.१५ ५२.८३  

क्र.सं. 
बजेट 

वक्तव्यको बुंदा 
नं. 

कायिक्रमको 
नाम 

भौर्िक प्रगर्ि र्वत्तीय प्रगर्ि कैर्फयि 

- - - - - - 
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9.  २२२१२ 
इन्त्िन (कायािलय 
प्रयोजन) 

५०००००.०० २५४०८८.५० ५०.८२  

10.  २२२१३ सवारी सािन ममिि  २००००००.०० १५६२२३७.०० ७८.११  

11.  २२२१४ 
बीमा िथा नर्वकरण 
खचि 

१०००००.०० १०००००.०० १००.००  

12.  २२२३१ 

र्नर्मिि साविजर्नक 
सम्पर्िको ममिि 
सम्भार खचि 

१००००००.०० ६४१०५९.०० ६४.११  

13.  २२३११ 
मसलन्त्द िथा कायािलय 
सामाग्री 

२५०००००.०० २१९९५२१.०० ८७.९८  

14.  २२३१४ इन्त्िन-अन्त्य प्रयोजन १०००००.०० १३५५०.०० १३.५५  

15.  २२३१५ 
परपर्रका छपाइ िथा 
सचुना प्रकाशन खचि 

५०००००.०० १५३७५७.०० ३०.७५  

16.  २२४१३ करार सेवा शलुक १४०००००.०० ४५८८६१.०० ३२.७८  
17.  २२५११ कमिचारी िार्लम २०००००.०० ०.०० ०.००  
18.  २२५२२ कायिक्रम खचि २८०००००.०० १९७६९०२.०० ७०.६०  

19.  २२६११ 
अनगुमन िथा 
मूलयांकन खचि 

३००००००.०० १९७८२७९.०० ६५.९४  

20.  २२६१२ भ्रमण खचि ५०००००.०० ३३२३०.०० ६.६५  

21.  २२६१३ 
र्वखशष्ट व्यखक्तको भ्रमण 
खचि 

५०००००.०० ०.०० ०.००  

22.  २२७११ र्वर्वि खचि १००००००.०० ५३२६६१.०० ५३.२७  
   चाल ुखचि जम्मा २७११००००.०० १८६४३६४२.९६ ६८.७७  

23.  ३१११५ फर्निचर िथा र्फरस्चसि २५०००००.०० २४६३३०१.०० ९८.५३  
24.  ३११२१ सवारी सािन १३००००००.०० १२९३०१३९.०० ९९.४६  
25.  ३११२२ मेखशनरी औजार ३००००००.०० २९६७९५७.०० ९८.९३  

26.  ३११३२ 

कम््यटुर सफ्टवेयर 
र्नमािण िथा खरीद 
खचि एवं अन्त्य बौर्द्धक 

सम्पर्िको प्रार्प्त 

५०००००.०० ४२३१९.०० ८.४६  

   पूाँजीगि खचि जम्मा १९००००००.०० १८४०३७१६.०० ९६.८६  
   चाल ुर पूाँजीगि जम्मा ४६११००००.०० ३७०४७३५८.९६ ८०.३५  
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७. मन्त्रालय/सखचवालय/कायािलयबाट हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कायिर्वर्िको र्ववरण 

प्रदेशस्िरमा कानून सम्बन्त्िी हालसम्मको समग्र र्ववरण 

प्रदेश सभावाट पाररि भएका र्विेयक 
१. प्रदेशस्िरका केही साविजर्नक र्लखि प्रमाणीकरण सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक, 2074 

(प्रमाणीकरण) 
२. प्रदेश सरकारको आर्थिक कायिर्वर्ि र्नयर्मि िथा व्यवखस्थि गनि बनेको र्विेयक,2074  

(प्रमाणीकरण) 
३. स्थानीय िहका पदार्िकारी िथा सदस्यले पाउन ेसरु्विा सम्वन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक, 

2075 (प्रमाणीकरण) 
४. गाउाँ।नगर।खजललासभा सञ्चालन (कायिवर्ि) सम्बन्त्िी र्विेयक, 2075 (प्रमाणीकरण) 
५. प्रदेश र्वर्नयोजन र्विेयक, 2075 (प्रमाणीकरण) 
६. प्रदेश आकखस्मक कोर् सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक, 2075 (प्रमाणीकरण) 
७. प्रदेश सर्िि कोर्बाट केही रकम खचि गने र र्वर्नयोजन गने सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको 

र्विेयक, 2075 (प्रमाणीकरण) 
८. प्रदेश सरकारको अथि सम्बन्त्िी प्रस्िावलाई कायािन्त्वयन गनि बनेको र्विेयक, 2075 (प्रमाणीकरण) 
९. कर िथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेकोर्विेयक, 2075 

(प्रमाणीकरण) 
१०. प्रदेश र्वत्तीय हस्िान्त्िरण र्विेयक, 2075 (प्रमाणीकरण) 
११. मखु्यमन्त्री र मन्त्रीको पाररश्रर्मक िथा अन्त्य सरु्विा सम्बन्त्िी व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक, 

२०७५ (पाररि) 
१२. प्रदेश सभाका सभामखु, उपसभामखु िथा सदस्यको पाररश्रर्मक र सरु्विा सम्बन्त्िी र्विेयक 

(२०७५) (पाररि) 
१३. मखु्य न्त्यायर्िवक्ताको काम कििव्य र अर्िकार िथा सेवाको शिि सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको 

र्विेयक, २०७५ (पाररि) 
१४. प्रशासर्नक कायिर्वर्ि (र्नयर्मि गने) सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्वियेक, 2075 पाररि 
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प्रदेश सभामा दिाि भएका र्विेयक 
१. प्रादेखशक दगु्ि र्वकास वोडि स्थापना गने सम्बन्त्िी बनेको र्विेयक  
२. प्रदेश सभा सखचवालय सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक 
३. संस्था दिाि सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक 
४. र्वपद व्यवस्थापन सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक 
५. प्रादेखशक स्वास्थ्य सेवासम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक 

 
मन्त्रालयबाट सैद्धाखन्त्िक सहमर्ि िथा मखन्त्रपररर्द् बाट सैद्धाखन्त्िक स्वीकृर्ि भएका र्विेयक  

१. प्रदेश रार्ष्ट्रय वनको संरिण र सवु्यवस्था गनि वनेको र्विेयक  
२. प्रादेखशक औद्योर्गक व्यवसाय सम्बन्त्िी र्विेयक  
३. प्रादेखशक ब्यापार िथा व्यवसाय सम्बन्त्िी व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक 
४. र्वद्यिुीय सञ्चार माध्यम (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक  
५. छापा सञ्चार माध्यम (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक  
६. सूचनाको हक सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक  
७. जग्गा प्रार्प्त सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक  
८. बालबार्लकाको हक अर्िकार सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक 
९. प्रदेश सवारी िथा यािायाि सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक 
१०. प्रदेश साविजर्नक सडक सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक 
११. सामाखजक सरुिा सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक (सैद्धाखन्त्िक सहमर्ि) 
१२. प्रदेखशक सहकारी सम्बन्त्िी र्विेयक (सैद्धाखन्त्िक सहमर्ि) 

 

xfn;Ddsf k|sflzt /fhkqx? 

क्र.सं. राजपरको नाम प्रमाखणकरण र्मर्ि 
1.  प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ३ (कायि र्वभाजन) र्नयमावली,२०७४ २०७४/११/१६ 

2.  
प्रदेशस्िरका केही साविजर्नक र्लखि प्रमाणीकरण सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि 
बनेको र्विेयक )2074(   

3.  प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन, २०७४ २०७४/१२/२१ 
4.  ३ नं. प्रदेश सरकार राजपरको नमनुा ढााँचा २०७५/०१/१२ 

5.  
प्रदेश सखञ्चि कोर्बाट केही रकम खचि गने र र्वर्नयोजन गने सम्बन्त्िमा 
व्यवस्था गनि बनेको ऐन, (र्वर्नयोजन ऐन,२०७५) 

२०७५/०१/१६ 
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6.  स्थानीय िहका पदार्िकारी िथा सदस्यको सरु्विा सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ २०७५/०१/२० 
7.  गाउाँ/नगर/खजलला सभा सञ्चालन (कायिर्वर्ि) ऐन, २०७५ २०७५/०१/२० 

8.  
प्रदेश सभाका सभामखु, उपसभामखु िथा सदस्यहरुको पाररश्रर्मक र 
सरु्विा सम्बन्त्िी आदेश, २०७५ 

२०७५/०२/०२ 

9.  
मखु्यमन्त्री र मन्त्रीको पाररश्रर्मक िथा अन्त्य सरु्विा सम्बन्त्िी आदेश, 
२०७५ 

२०७५/०२/०२ 

10.  प्रदेश र्वत्तीय हस्िान्त्िरण ऐन, २०७५ २०७५/०३/०५ 
11.  प्रदेश आकखस्मक कोर् ऐन, २०७५ २०७५/०३/२० 
12.  प्रदेश आर्थिक ऐन, 2075 2075/03/32 
13.  प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन, 2075 2075/03/32 
14.  कर िथा गैरकर राजस्व सम्बन्त्िी ऐन, 2075 2075/03/32 

८. आ.व. 2074/075 मा गरेका अन्त्य गर्िर्वर्ि र र्िनको उपलखब्िः 
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आन्त्िररक मार्मला िथा काननु मन्त्रालय 

१. पषृ्ठभरू्म: 

संर्विान जारी भएपर्छ राज्य संचालन संघ, प्रदेश र स्थानीय िहबाट हनुेगरी राज्यशखक्तको बााँडफााँट भएको 
छ। राज्यको पनुसंरचना पश्चाि ्देशमा हाल ७५३ स्थानीय िह, ७ प्रदेश र संघ रहेको छ।देशमा स्थानीय 
िह र संघ िथा प्रदेशको र्नवािचन सम्पन्न भएपर्छ नेपाल सरकारको र्मर्ि २०७४।१०।१० को 
र्नणियानसुार यस प्रदेश नं. ३ मा सािवटा मन्त्रालयहरु स्थापना भइि कायि सञ्चालन गने मध्ये यो मन्त्रालय 
पर्न एक हो।यस मन्त्रालयको कायि िेर खास गरेर शाखन्त्ि सरुिा, सूचना िथा संचार र प्रदेश स्िरका 
कानूनहरुको िजुिमा गने रहेको छ। 

२. सोच: 

नागररक स्वन्त्रिाको उच्च सम्मान गदै सरुखिि, शान्त्ि एवं प्रर्वर्िमैरी प्रदेश  

३. उद्दशे्य: 

▪ शाखन्त्ि सवु्यवस्था र सरुिा कायम गरी जनिाको खजउ, िन र स्विन्त्रिाको संरिण गने। 

▪ नेपालको संर्विानद्वारा प्रत्याभिू नागररक स्विन्त्रिा, र्वर्िको शासन, मानव अर्िकार लगायि 
लोकिाखन्त्रक मूलय र मान्त्यिाको संरिण एवं सम्बििन गने। 

▪ पारदखशििा िथा सशुासनको लार्ग सूचना प्रर्बर्िमैरी शासन ब्यवस्था संचालन गने। 

▪ प्रदेश सरकारको लार्ग आवश्यक पने कानूनहरुको र्नमािण गरी लोकिन्त्रको संरिण गने। 

४. लक्ष्य: 

जनिाको चाहना र आवश्यकिा अनरुूप प्रदेशमा भरपदो शाखन्त्ि सरुिा एवं सवु्यवस्था कायम गरी र्वर्िको 
शासन एवं प्रर्विीमैरी वािावरण र्सजिना गरी शासकीय प्रवन्त्ि र्मलाउन ुयस मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको 
छ। 
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५. कायि खजम्मेवारी:  

▪ आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालयको कायि खजम्मेवारी प्रदेश सरकार, मखन्त्रपररर्द् को र्मर्ि 
२०७४/११/१६ मा स्वीकृि गरेको प्रदेश सरकार (कायि र्वभाजन र्नयमावली ) २०७४ ले 
िोकेको छ। 

▪ प्रदेश शाखन्त्ि सरुिा र सवु्यवस्था सम्बन्त्िी नीर्ि, कानून, मापदण्ड र योजना िजुिमा िथा कायािन्त्वयन, 

र्नयमन, सूचना संकलन, मूलयाङ्कन र प्रर्िवेदन िथा संघसाँगको समन्त्वय र सहकायि 
▪ अर्िर्वखशष्टव्यखक्त, महत्वपूणि भौर्िक संरचना, संवेदनशील साविजर्नक स्थल िथा समारोहको सरुिा 
▪ संघीय र प्रदेश सरुिा र्नकायसाँगको सम्पकि , सम्बन्त्ि, सूचना आदान प्रदान र समन्त्वय 

▪ संघीय कानून बमोखजम प्रदेश प्रहरी संचालन, व्यवस्थापन र र्नयमन 

▪ प्रदेश र्भरको अपराि अनसुन्त्िान, सूचना संकलन, रोकथाम, र्नयन्त्रण िथा समन्त्वय 

▪ कानून, न्त्याय िथा प्रदेश सभा मार्मला सम्बन्त्िी 
▪ प्रदेशसभामा पेश हनुे र्विेयक िजुिमा र प्रमाणीकरण सम्बन्त्िी  

▪ अन्त्िरािर्ष्ट्रय सीमा िेरमा हनुे अपराि र गर्िर्वर्िको सूचना संकलन, र्वश्लरे्ण र उपयोग िथा 
अन्त्िरािर्ष्ट्रय सीमा सरुिामा सहयोग  

▪ आिारभिू मानव अर्िकारको संरिण, नागररक स्विन्त्रिाको रिा िथा प्रबद्धिनमा सहयोग 
▪ प्रादेखशक कारागार िथा र्हरासिको व्यवस्थापन र सरुिा, थनुवुा िथा कैदीहरूको मानव 

अर्िकारको संरिण र एकप्रदेशबाट अको प्रदेशमा अर्भयकु्त, थनुवुा वा कैदीको स्थानान्त्िरण 
सम्बन्त्िी 

▪ सामदुार्यक प्रहरी 
▪ प्रदेश र्भरको सडक सरुिा िथा िार्फक व्यवस्थापन र यािायाि िेरको र्सखन्त्डकेट िथा काटेर्लङ्ग 

र्नयन्त्रण  

▪ प्रदेश र्भर न्त्यार्यक र अिि न्त्यार्यक र्नकायले गरेका फैसला कायािन्त्वयन 

▪ प्रदेशर्भरका गैर सरकारी संघ, संस्थाहरुको अर्भलेख र समन्त्वय 

▪ गनुासो र र्ववाद ब्यवस्थापन  

▪ संघीय मापदण्ड बमोखजम हािहर्ियार, खरखजाना िथा र्वष्फोटक पदाथिको र्नयमन 

▪ फौजदारी कायिर्वर्ि कानूनको कायािन्त्वयन 

▪ अपराि िथा यािना पीर्डिको पनुस्थािपना र िर्िपूर्िि 
▪ र्नवारक नजरबन्त्द र स्थानहद सम्बन्त्िी 
▪ अन्त्िरप्रदेश सरुिा सम्बन्त्िी 
▪ सरकारी प्रयोजनका लार्ग जग्गा अर्िग्रहण िथा सम्पखत्त प्रार्प्त सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि िथा कानून 

िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन िथा जग्गा र्ववाद समािान 
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▪ स्थानीय प्रशासन संचालन, व्यवस्थापन र समन्त्वय 
▪ पाररवाररक मार्मला (र्ववाह, सम्पखत्त हस्िान्त्िरण, सम्बन्त्ि र्वच्छेद, टुहरुा, िमिपरु, िमिपरुी 

उत्तरार्िकार र संयकु्त पररवार) सम्बन्त्िी नीर्ि, कानून र मापदण्डको कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ र्वपद् व्यवस्थापन, जोखखम न्त्यूनीकरण र र्वपद् प्रर्िकायि, प्रादेखशक र्वपद् कोर् स्थापना र संचालन, 

स्थानीय र्वपद् कोर्मा सहयोग, र्वपद् िथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन िथा अनसुन्त्िान, र्वपद् 
जोखखम िेर नरशांकन र बस्िी स्थानान्त्िरण सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, कानून कायािन्त्वयन, मापदण्ड 
र योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ उपार्ि, सम्मान िथा र्वभरू्णको र्सफाररस 

▪ प्रदेशस्िरमा साविजर्नक र्बदा, उत्सव, उदी आददको व्यवस्थापन 

▪ प्रदेशस्िरमा ददगो शाखन्त्ि व्यवस्थापन िथा द्वन्त्दबाट पीर्डि िथा र्वस्थार्पि व्यखक्तको पनुस्थापना 
सम्बन्त्िी 

▪ सत्यर्नरुपण िथा मेलर्मलाप र वेपत्ता पाररएका व्यखक्त सम्बन्त्िी 
▪ प्रदेशस्िरको र्वद्यिुीय संचार माध्यम संचालन (रेर्डयो, एफ. एम. िथा टेर्लर्भजन समेि) सम्बन्त्िी 

नीर्ि, कानून र मापदण्ड िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन िथा अनमुर्ि, इजाजि र नवीकरण 

▪ प्रदेशस्िरमा िारयकु्त र िाररर्हि ब्रोडब्याण्ड पूवाििारको र्वकास, व्यवस्थापन र र्नयमन 

▪ प्रदेशस्िरमा सूचना प्रर्वर्िको प्रवििन, सूचना प्रर्वर्ि पाकि को र्नमािण, सञ्चालन र र्नयमन 

▪ प्रदेशर्भर टेर्लसेन्त्टर संचालन, व्यवस्थापन र र्नयमन 

▪ प्रदेशस्िरका इन्त्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्त्य प्रर्वर्िमा आिाररि संचार माध्यमको दिाि, 
अर्भलेख, अनमुर्ि, नर्वकरण, अनगुमन र र्नयमन 

▪ साइवर सरुिा अनगुमन 

▪ छापा संचार माध्यमको दिाि, अनमुर्ि, आचार संर्हिा र्निािरण र अनगुमन, अर्भलेखाङ्कन, बगीकरण, 

सञ्चालन र र्नयमन 

▪ प्रसे सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र र्विरण 

▪ श्रमजीर्व सञ्चारकमीहरुको न्त्यूनिम पाररश्रर्मक अनगुमन 

▪ प्रदेशस्िरीय प्रसे रखजष्ट्रार सम्बन्त्िी 
▪ केबलु र्विरणको इजाजि, नवीकरण र र्नयमन 

▪ सूचनाको हक सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, कानून िथा मापदण्डको िजुिमा र कायािन्त्वयन 

▪ चलखचर र्नमािण, हल संचालन िथा प्रदशिन अनमुर्ि र र्नयमन 

▪ प्रदेश सरकारले गनुि पने िर कुनै मन्त्रालयलाइि निोर्कएको कायि 
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६. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दी: 

६.१ आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालयको सागंठर्नक संरचना 
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६.२ आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालयको स्वीकृि दरबन्त्दी 

क्र.सं. पद शे्रणी/िह सेवा समूह 
दरबन्त्दी 
संख्या 

कैर्फयि 

1.  प्रदेश सखचव रा.प.प्रथम प्रशासन  १  

2.  उप सखचव रा.प.दद्विीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन २  

3.  उप सखचव रा.प.दद्विीय न्त्याय कानून १  

4.  शाखा अर्िकृि रा.प.ििृीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ६  

5.  लेखा अर्िकृि रा.प.ििृीय प्रशासन लेखा १  

6.  कानून अर्िकृि रा.प.ििृीय न्त्याय कानून २  

7.  नायब सबु्बा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन  सामान्त्य प्रशासन ९  

8.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम र्वर्वि  ४  

9.  सह लेखापाल  रा.प.अनं.दद्विीय प्रशासन लेखा १  

10.  खररदार रा.प.अनं.दद्विीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन १  

11.  हलकुा सवारी चालक    ४  

12.  कायािलय सहयोगी    ६  

जम्मा 38  
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७. आ.व.२०७४/०७५ मा मन्त्रालयको नाममा स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र र्िनको 
अवस्थाः 

स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु 

कायिक्रम 
बदुा नं. कायिक्रमको नाम भौर्िक प्रगर्ि 

र्वत्तीय प्रगर्ि 
(रु.) कैर्फयि 

१.  

प्रदेश सरकारबाट जारी 
गनुिपने सबै ऐन कानूनहरुको 
प्राथर्मकिाको आिारमा ियार 
गरी प्रदेश सभामा प्रस्ििु गने 
व्यवस्था र्मलाउने प्रयोजनका 
लार्ग। 

प्राथर्मकिा र्निािरण गरी १० 
वटा कानून प्रदेश सभाबाट पाररि 
भएको र ३ वटा प्रदेश सभामा 
दिाि भएको 

४,७५,९००।-  

२.  मन्त्रालयगि प्रोफाईल र्नमािण 
एवं प्रकाशन 

मन्त्रालयको प्रारखम्भक प्रोफाईल 
ियार भएको ०।-  

३.  प्रदेश राजपर प्रकाशन १० वटा ऐन राजपरमा प्रकाशन 
भएको ०।- 

२२३१५ 
खचि 
खशर्िकबाट 
भकु्तानी 
भएको 

४.  
िमिा अर्भवरृ्द्ध सम्बन्त्िी 
कानून िजुिमा िथा िार्लमको 
व्यवस्था गने 

एक वटा िार्लम संचालन भएको ७७,३५४।-  

५.  
अनभुव आदान प्रदान र 
समसामार्यक र्वर्यक 
छलफल कायिक्रम 

साि वटै प्रदेशका आन्त्िररक 
मार्मला िथा कानून मन्त्रालयका 
माननीय मन्त्रीज्यूहरु र्बच अन्त्िर 
प्रदेश अनभुव आदान प्रदान र 
समसामर्यक र्वर्यक छलफल 
कायिक्रम हेटौंडामा सम्पन्न 
भएको। 

२,००,२५१।-  

६.  
सडक सरुिा सचेिना 
सम्बन्त्िी कायिक्रम प्रचार 
प्रसार एवं जागरण कायिक्रम 
र प्रर्िवेदन 

सडक सरुिा सचेिना सम्बन्त्िी 
िीन वटा कायिक्रम संचालन 
भएको। 

५२,०८५।-  
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८. आ.व.२०७४/०७५ को वार्र्िक बजेट वक्तव्यमा समावेश मन्त्रालयसाँग सम्बद्ध कायिक्रम 
र र्िनको अवस्था: 

बजेट वक्तव्यमा समावेश मन्त्रालयसाँग सम्बद्ध कायिक्रमहरु 

क्र.सं. 
बजेट वक्तव्यको  

बुंदा नं. 

कायिक्रमको  
नाम 

भौर्िक  
प्रगर्ि 

र्वत्तीय प्रगर्ि 
(रु.) 

कै. 

१.  

२३. प्रदेश सरकारले ियार गनुि पने 
नीर्ि, कानून र मापदण्ड िजुिमाका 
लार्ग िि ्िि ्मन्त्रालयहरुलाई 
आवश्यक स्रोिको अभाव हनु नददन े
व्यवस्था गरेको छु। 

प्रदेश सरकारबाट 
जारी गनुिपने सबै ऐन 
कानूनहरुको 
प्राथर्मकिाको 
आिारमा ियार गरी 
प्रदेश सभामा प्रस्ििु 
गने व्यवस्था र्मलाउने 
प्रयोजनका लार्ग। 

प्राथर्मकिा र्निािरण 
गरी १० वटा 
कानून प्रदेश 
सभाबाट पाररि 
भएको र ३ वटा 
प्रदेश सभामा दिाि 
भएको 

४,७५,९००।- 
 
 
 
 

 

२.  

२८. प्रदेश नं. ३ को मन्त्रालयगि 
सूचना, जानकारी एवं िथ्याङ्कहरु 
संकलन गरी प्रदेश स्िरका 
सूचनाहरुलाई एकीकृि गनि बजेट 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

मन्त्रालयगि 
प्रोफाईल र्नमािण 
एवं प्रकाशन 

मन्त्रालयसाँग 
सम्बखन्त्िि 
र्नकायहरुबाट 
सूचना, जानकारी 
एवं िथ्याङ्कहरु 
संकलन गने कायि 
भएको। 

०  

३.  

प्रदेश र्भर कुनै पर्न वखि आई पने 
र्वपदजन्त्य घटना एवं संकटमा 
न्त्यूनिम राहिको लार्ग प्रदेशस्िरीय 
र्वपद् व्यवस्थापन कोर्, िमिावान 
यवुाहरुको प्रर्िभालाई प्रष्फुटन गनि 
यवुा वैज्ञार्नक र अनाथ, असहाय 
बालबार्लकालाई ित्काल राहि 
ददनका लार्ग प्रदेश बाल उद्धार कोर् 
स्थापना गने प्रबन्त्ि चाल ुआ.व. मै 
र्मलाइनेछ। 

- - - 

बजेट 
वक्तव्यमा 
समावेश 
भएको िर 
बजेट 
र्वर्नयोजन 
नभएको  

४.  

४२. प्रदेश सरकारको समग्र कायि 
प्रणालीलाई प्रर्वर्ि मैरी बनाउन 
आवश्यक पने नीर्ि र्नमािण गरी 
उपयकु्त कायिक्रमहरु संचालनको 
प्रर्क्रया शरुु गररनेछ 

कम््यटुर सफ्टवयेर 
र्नमािण िथा खरीद 
खचि एवं अन्त्य 
वौर्द्धक सम्पखत्त प्रार्प्त 
खचि 

मन्त्रालयको वबेपेज 
र्नमािण भई 
संचालनमा आएको। 

४२,३१९।-  
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९. चाल ुर पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरणः 

(क) चाल ुखचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरणः 

क्र.सं. खचि संकेि खचि खशर्िकको नाम बजेट खचि 
प्रर्िशि 
प्रगर्ि 

कै. 

१ २११११ पाररश्रर्मक कमिचारी ५४००००० १९३९४९० ३५.९२   
२ २११२१ पोशाक २३३००० ७५००० ३२.१९   
३ २११३२ महंगी भत्ता १५०००० ६४००० ४२.६७   
४ २११३४ कमिचारी बैठक भत्ता ३४०००० २००८२५ ५९.०७   
5 २२१११ िारा िथा र्बजलुी २९५००० ११५७१० ३९.२२   
6 २२११२ संचार महशलु ३००००० १६९००८ ५६.३४   
7 २२२११ इन्त्िन (पदार्िकारी) ५०००० ० ०.००   
8 २२२१२ इन्त्िन (कायािलय प्रयोजन) ४००००० २४१६६० ६०.४२   
९ २२२१३ सवारी सािन ममिि  ५००००० ४८२७९१ ९६.५६   

10 २२२३१ 
र्नर्मिि साविजर्नक सम्पर्िको 
ममिि सम्भार खचि 

२००००० ४२७९५ २१.४०   

11 २२३११ 
मसलन्त्द िथा कायािलय 
सामाग्री 

२५००००० १२६८९९४ ५०.७६   

12 २२३१४ इन्त्िन-अन्त्य प्रयोजन १००००० ० ०.००   

13 २२३१५ 
परपर्रका छपाइ िथा सचुना 
प्रकाशन खचि 

५००००० ४७७१९ ९.५४   

14 २२४१३ करार सेवा शलुक ५००००० २०२७२० ४०.५४   
15 २२५११ कमिचारी िार्लम २००००० १२०२५० ६०.१३   
16 २२५२२ कायिक्रम खचि १६००००० ८०५५९० ५०.३५   
17 २२६११ अनूगमन िथा मूलयांकन खचि ५००००० ४३८०२० ८७.६०   
18 २२६१२ भ्रमण खचि ५००००० २८६०९५ ५७.२२   
19 २२७११ र्बर्बि खचि ५००००० ४९५११८ ९९.०२   
20 २५३१५ अन्त्य संस्था सहायिा १०००००० १०००००० १००.००   
21 २८१४९ अन्त्य भाडा १३०००० १३०००० १००.००   

    चाल ुखचि जम्मा १५८९८००० ८१२५७८५ ५१.११   
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(ख) पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण 

क्र.सं. ख.शी.नं. खचि शीर्िक र्वर्नयोखजि बजेट खचि (रु) 
प्रर्िशि 
प्रगर्ि 

कै. 

१ ३१११५ फर्निचर िथा र्फरचसि २०३९००० २०००१७८ ९८.१०   
2 ३११२१ सवारी सािन १३०००००० १२७३४०७२ ९७.९५   
३ ३११२२ मेखशनरी औजार ३०००००० २५५२८९५ ८५.१०   

4 ३११३२ 
कम््यटुर सफ्टवेयर र्नमािण 
िथा खरीद खचि एवं अन्त्य 
बौर्द्धक सम्पर्िको प्रार्प्त 

३७०००० ४२३१९ ११.४४   

    पुाँखजगि खचि जम्मा १८४०९००० १७३२९४६४ ९४.१४   

१०. मन्त्रालयबाट हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कायिर्वर्िको र्ववरण: 

(क) प्रदेश सभावाट पाररि भएका र्विेयक (यस मन्त्रालयबाट िजुिमा भएका कानून)  

१. प्रदेशस्िरका केही साविजर्नक र्लखि प्रमाणीकरण सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक 
(2074) (प्रमाणीकरण)  

(ख) प्रदेश सभामा दिाि भएका र्विेयक (यस मन्त्रालयबाट िजुिमा भएका कानून) 
१. प्रदेश सभाका सभामखु, उपसभामखु िथा सदस्यको पाररश्रर्मक र सरु्विा सम्बन्त्िी र्विेयक   

(आदेशद्वारा मखन्त्रपररर्द् बाट जारी) 
 (ग) हालसम्मका प्रकाखशि राजपरहरु 

हालसम्मका प्रकाखशि राजपरहरु 

क्र.सं राजपरको नाम प्रमाखणकरण र्मर्ि 
1.  प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ३ (कायि र्वभाजन) र्नयमावली,२०७४ २०७४/११/१६ 
2.  प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन, २०७४ २०७४/१२/२१ 
3.  ३ नं. प्रदेश सरकार राजपरको नमनुा ढााँचा २०७५/०१/१२ 

4.  
प्रदेश सखञ्चि कोर्बाट केही रकम खचि गने र र्वर्नयोजन गने 
सम्बन्त्िमा व्यबस्था गनि बनेको ऐन, (र्वर्नयोजन ऐन,२०७५) 

२०७५/०१/१६ 

5.  
स्थानीय िहका पदार्िकारी िथा सदस्यको सरु्विा सम्बन्त्िी ऐन, 
२०७५ 

२०७५/०१/२० 
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6.  गाउाँ/नगर/खजलला सभा सञ्चालन (कायिर्वर्ि) ऐन, २०७५ २०७५/०१/२० 

7.  
प्रदेश सभाका सभामखु, उपसभामखु िथा सदस्यहरुको पाररश्रर्मक 
र सरु्विा सम्बन्त्िी आदेश, २०७५ 

२०७५/०२/०२ 

8.  
मखु्यमन्त्री र मन्त्रीको पाररश्रर्मक िथा अन्त्य सरु्विा सम्बन्त्िी 
आदेश, २०७५ 

२०७५/०२/०२ 

9.  प्रदेश र्वत्तीय हस्िान्त्िरण ऐन, २०७५ २०७५/०३/०५ 
10.  प्रदेश आकखस्मक कोर् ऐन, २०७५ २०७५/०३/२० 

११. मन्त्रालयबाट आ.व.२०७४/०७५ मा गरेका अन्त्य गर्िर्वर्ि र र्िनको उपलब्िी: 
▪ १० वटा कानून प्रदेश सभाबाट पाररि भएको, ३ वटा प्रदेश सभामा दिाि भएको र १५ वटा 

र्वदे्ययकको मस्यौदा िजुिमा गनि सैद्धाखन्त्िक सहमिी प्रदान गररएको। 

▪ मन्त्रालयको वेबपषृ्ट र्नमािण भई संचालनमा आएको। 

▪ सडक सरुिा र सचेिना सम्बन्त्िी कायिक्रम ३ पटक र्वर्भन्न खजललामा सम्पन्न भएको। 

▪ साि वटै प्रदेशका आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरु र्बच अन्त्िर 
प्रदेश अनभुव आदान प्रदान र समसामर्यक र्वर्यक छलफल कायिक्रम हेटौंडामा सम्पन्न भएको। 

▪ कायािलयलाई आवश्यक सवारी सािन, मेखशनरी िथा औजार र फर्निचर लगायिका कायिलय 
सामग्रीको खरीद गररएको। 

▪ मन्त्रालयको प्रारखम्भक प्रोफाइल र्नमािण भएको। 

▪ प्रदेश नं. ३ को सबै मन्त्रालयका कमिचारीहरुलाई कानून िजुिमा िथा िमिा अर्भवरृ्द्ध सम्बन्त्िी 
१ ददने  िार्लम प्रदान गररएको। 

▪ गणिन्त्र र प्रजािन्त्र ददवस कायिक्रम आयोजना गररएको। 
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आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय 

१. पषृ्ठभरू्म: 
नेपालको संर्विानको भाग १३ मा प्रदेश कायिपार्लकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैिार्नक व्यवस्था 
बमोखजम आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को र्मर्ि २०७४ साल माघ २८ गिे गठन 
भई कायािरम्भ गरेको छ। प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको र्वश्लरे्ण िथा आर्थिक नीर्िको िजुिमा, कायािन्त्वयन 
र र्नयमन, प्रदेशस्िरको आर्थिक श्रोिको बााँडफााँड, लगानी प्रिेपण र र्वत्तीय व्यवस्थापन िथा प्रदेश राजश्व 
सम्बन्त्िी नीर्ि िथा कानूनको िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन गने दार्यत्व आर्थिक मार्मला िथा योजना 
मन्त्रालयमा रहेको छ। 

प्रदेशस्िरको आर्थिक स्थार्यत्व र मलुय खस्थरिा सम्बन्त्िी नीर्ि िजुिमा र र्नयमन प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन िथा 
प्रदेशको बजेट िजुिमा, कायािन्त्वयन,  र्नयमन र आर्थिक अनशुासन, प्रदेशको साविजर्नक खचि व्यवस्थापन 
िथा प्रदेश स्िरीय अथि, योजना, बजेट, र्वत्तीय संस्थाहरु संचालन व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायिको लार्ग यो 
मन्त्रालय स्थापना भएको हो। 

२. सोच: 
सबल र्वत्त िथा आर्थिक िेर व्यवस्थापन माफि ि ददगो, फरार्कलो िथा उच्चदरको आर्थिक वरृ्द्ध हार्सल 
गरी प्रदेशको आर्थिक सिमिा अर्भवरृ्द्ध गने। 

३. उद्दशे्यः 
उपलब्ि स्रोि सािनको अर्िकिम उपयोग माफि ि आर्थिक िथा सामाखजक र्वकासमा सघाउ परु् याउने। 

४. लक्ष्यः 
राजश्वका स्रोिहरुको िेर पर्हचान गरर आर्थिक उपलखब्िको न्त्यायोखचि र्विरणमाफि ि गररबी र्नवारण, 

रोजगारी र्सजिना गदै समदृ्ध प्रदेश र्नमािणमा योगदान परु् याउने। 

५. कायि खजम्मेवारीः 
आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको कायि खजम्मेवारी प्रदेश सरकार, मखन्त्रपररर्द्को र्मर्ि 
२०७४/११/१६ मा स्वीकृि गरेको प्रदेश सरकार (कायि र्वभाजन) र्नयमावली २०७४ ले िोके अनसुार 
र्नम्नानसुार रहेको छः 
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▪ प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको र्वश्लरे्ण िथा आर्थिक नीर्िको िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ प्रदेशस्िरको आर्थिक स्रोिको बााँडफााँट, लगानी प्रिेपण र र्वत्तीय व्यवस्थापन  

▪ प्रादेखशक र्वत्त सन्त्िलुन सम्बन्त्िी नीर्ि िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ संघको स्वीकृर्िमा वैदेखशक सहयोग, वैदेखशक ऋण र अनदुान प्रार्प्त, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रर्िवेदन 

▪ प्रदेश खस्थि सरकारी सम्पखत्तको एकीकृि र्ववरण र सरकारी बााँकी रकमको लगि िथा असलुउपर 

▪ प्रदेश स्िरीय र्वकास नीर्ि, प्राथर्मकिा, आवर्िक िथा िेरगि योजना र वार्र्िक र्वकास कायिक्रमको 
िजुिमा, कायािन्त्वयन र अनगुमन िथा मूलयाङ्कन 

▪ रार्ष्ट्रय िथा अन्त्िर प्रदेश र्वकास आयोजनाको समन्त्वय र सशिि अनदुानको सदपुयोग 

▪ प्रदेश राजश्व सम्बन्त्िी नीर्ि िथा काननुको िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ प्रदेश साविजर्नक खचि सम्बन्त्िी नीर्िको िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन िथा स्थानीय िह अननदुान 

▪ संघीय नीर्ि अनरुुप सहर्वत्तीयकरण 

▪ प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि सम्बन्त्िी नीर्ि िथा कानूनको र्नमािण, कायािन्त्वयन र र्नयमन  

▪ प्रदेश र्बर्ययोजन ऐन िथा प्रदेशको बजेट िजुिमा, कायािन्त्वयन, र्नयमन र आथिर्क अनशुासन 

▪ प्रदेश संखचि कोर्को संचालन िथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा र्नयन्त्रण एवं व्यवस्थापन 

▪ प्रदेश परुक अनमुान िथा पेश्की खचि र प्रदेश आकखस्मक कोर् व्यवस्था 
▪ प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन 

▪ प्रदेशगि र्वर्नयोजन, राजश्व, िरौटी, कायि संचालन कोर् र अन्त्य सरकारी कोर् िथा सम्पखत्तको एर्ककृि 
र्ववरण र लेखा परीिण 

▪ घरजग्गा रखजषे्ट्रशन शलुक, सवारी सािन कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, पयिटन शलुक, कृर्र् आयमा 
कर, सेवा शलुक, दस्िरु र दण्ड जररवाना संकलन, बााँडफााँट र उपयोग सम्बन्त्िी नीर्ि िथा कानून िजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ संघीय कानून अनसुार प्रकृर्िक श्रोिबाट प्राप्त रोयलटी र शलुक संकलन, र्नयमन र हस्िानान्त्िरण 

▪ राजश्व चहुावट र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ संघसाँगको अन्त्िरसरकारी र्बत्तीय सम्पकि , सम्बन्त्ि र सहकायि 
▪ िथ्याङ्क, सूचना प्रणाली िथा अर्भलेख व्यवस्थापन सम्बन्त्िमा प्रदेखशक नीर्ि, कानून, मापदण्ड एवं योजना 

िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन िथा संघ र स्थानीय िहसाँग सहयोग, समन्त्वय र सहकायि 
▪ बीमा र बीमा व्यवसायको संचालन, व्यवस्थापन, प्रबििन िथा र्वस्िार र र्नयमन 

▪ प्रदेशस्िरका साविजर्नक संस्थान, र्वत्तीय संस्था, सर्मर्ि, प्रर्िष्ठान िथा कम्पनी आददको सञ्चालन, व्यवस्थापन 
सिुार र र्नयमन 

▪ आर्थिक र्वकासमा र्नजी, सहकारी िथ गैरसरकारी िेरसाँगको समन्त्वय र सहकायि 
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६. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दीः 
६.१ आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको संगठन संरचना 
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६.२ आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको दरबन्त्दी िेरीजः 

क्र.सं. पद शे्रणी/िह सेवा समूह दरबन्त्दी संख्या कै 

1.  प्रदेश सखचव रा.प.प्रथम प्रशासन   १  

2.  उपसखचव रा.प.दद्विीय प्रशासन राजश्व २  

3.  उपसखचव रा.प.दद्विीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन २  

4.  शाखा अर्िकृि रा.प. ििृीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ६  

5.  शाखा अर्िकृि रा.प. ििृीय प्रशासन राजश्व ६  

6.  लेखा अर्िकृि रा.प. ििृीय प्रशासन लेखा १  

7.  कानून अर्िकृि रा.प. ििृीय न्त्याय कानून १  

8.  अथिशास्त्री रा.प. ििृीय र्बर्बि  १  

9.  िथ्यांक अर्िकृि रा.प. ििृीय योजना िथा िथ्यांक िथ्यांक १  

10.  कम््यटुर इखन्त्जर्नयर रा.प. ििृीय र्बर्बि   १  

11.  कम््यटुर अर्िकृि रा.प. ििृीय र्बर्बि   १  

12.  नायब सबु्बा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ५  

13.  नायब सबु्बा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन राजश्व ६  

14.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम र्बर्बि   ३  

15.  सह लेखापाल रा.प.अनं.दद्विीय प्रशासन लेखा १  

16.  हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्बर्हन     ४  

17.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्बर्हन     ५  

जम्मा 47  

७. आ.व. २०७४/७५ का लार्ग स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र र्िनको अवस्थाः 

क्र.सं. 
कायिक्रम 
बुंदा नं. 

कायिक्रमको नाम भौर्िक प्रगर्ि र्वत्तीय प्रगर्ि कैर्फयि 

१ १ 
मन्त्रालयको कायि सम्बद्ध कानूनहरुको 
र्नमािण 

१०० ६५   

२ २ 
प्रदेश गौरवका आयोजना अध्ययन र 
पर्हचान पररयोजना पखुस्िका र्नमािण 

८० ०   

३ ३ मन्त्रालयको प्रोफाइल र्नमािण एवं प्रकाशन ५० ०   
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४ ४ 
प्रादेखशक आवर्िक योजना िजुिमा र 
प्रकाशन 

१०० ०   

५ ५ 
प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयको गठन 
सम्बन्त्िी कायिक्रम 

१०० १००   

६ ६ 
अनगुमन िथा मूलयाङ्कन र्नदेखशका र्नमािण 
एवं प्रकाशन 

५० ०   

७ ७ 
प्रादेखशक राजश्व र्नर्ि र राजश्व प्रशासन 
संचालन सम्बन्त्िी अध्ययन र प्रर्िवेदन 

५० २२   

८ ८ 

सवारी सािन खरीद र साविजर्नक खचि 
सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि र मापदण्ड र्नमािण एवं 
प्रकाशन 

१०० ०   

९ ९ 

प्रदेशको समग्र उत्पादन र सेवा िेरमा 
साविजर्नक र्नजी साझेदारी र साविजर्नक 
र्नजी  सहकारीको अविारणालाई संबोिन 
गनि प्रभावकारी कायिर्वर्ि र्नमािण 

५० ०   

१० १० 

बजेट िजुिमा सम्बन्त्िी कायि िथा 
मध्यकार्लन खचि संरचना र्नमािण सम्बन्त्िी 
कायि गनि अन्त्िरर्क्रया, गोष्ठी, छलफल, 

परामशि, अध्ययन, अनसुन्त्िान िथा प्रकाशन 

१०० ८४   

११ ११ 
राजश्व परामशि सर्मर्ि, बजेट सर्मर्ि िथा 
स्रोि अनमुान सर्मर्िको बैठक िथा प्रर्िवेदन 

१०० १००   

१२ १२ 
प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग 
व्यवस्थापन कायिक्रम 

१०० १००   

१३ १३ 

मन्त्रालयको नेितृ्वमा प्रदेशर्भरका सबै 
खजललाहरुको खजललागि अन्त्िरर्क्रया, 
प्रस्िरु्ि एवं िथ्यांक संकलन कायिक्रम, 

छलफल एवं िथ्यांक संकलन कायिक्रम 

१०० ७८.००   

   जम्मा ८३.०८ ४२.२०   
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८. आ.व. २०७४/७५ को वार्र्िक बजेट वक्तव्यमा समावेश मन्त्रालयसाँग सम्बद्ध कायिक्रम र 
र्िनको अवस्थाः 

क्र.सं. 
बजेट 

बक्तब्यको 
बदुा नं. 

कायिक्रमको नाम भौर्िक प्रगर्ि र्वत्तीय प्रगर्ि कैर्फयि 

१ १ 

राजश्व परामशि सर्मिी, बजेट सर्मिी, स्रोि 
अनमुान सर्मिी र उपसर्मिीहरु गठन र 
प्रर्िवेदन प्राप्ती 

१०० १००   

२ २ 
प्रदेश गौरवका आयोजना अध्ययन र 
पर्हचान पररयोजना पखुस्िका र्नमािण 

८० ०   

३ ३ 
नीर्ि िथा योजना आयोगको कायािलय 
व्यवस्थापन 

१०० १००   

४ ४ 
प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय स्थापना 
र व्यवस्थापन 

१०० १००   

५ ५ 
अनगुमन मूलयाङ्कन र्नदेखशकाको मस्यौदा 
ियार  

५० ०   

६ ६ 
प्रदेश साविजर्नक र्नजी साझेदारी नीर्िको 
मस्यौदा ियार 

१०० ०   

७ ७ 
मन्त्रालयको कायि सम्बद्ध कानूनहरुको 
र्नमािण 

१०० १००   

८ ८ सवारी खरीद सम्बन्त्िी मापदण्ड १०० ०   

९ ९ 
बजेट िजुिमा सम्बन्त्िी कायि िथा 
मध्यकालीन खचि संरचना सम्बन्त्िी कायि  

१०० ५०   

१० १० 
अथि मन्त्रालयको नेितृ्वमा खजललागि 
अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम 

१०० ७८   

   जम्मा ९३.०० ५२.८०   
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९. चाल ुर पूाँजीगि खचि खशर्िकको प्रिर्ग र्ववरणः 

खचि 
खशर्िक 
नं. 

खचि खशर्िक र्वर्नयोखजि बजेट खचि 
प्रर्िशि 
प्रगर्ि 

कै. 

२११११ पाररश्रर्मक कमिचारी ३४०००००.०० १२५६७५३.७० ३६.९६   
२११२१ पोशाक २०००००.०० 52500 २६.२५   
२११३२ महंगी भत्ता १०००००.०० 38000 ३८.००   
२११३९ अन्त्य भत्ता १५०००००.०० 892300 ५९.४९   
२२१११ िारा िथा र्बजलुी २०००००.०० 190969 ९५.४८   
२२११२ संचार महशलु ३०००००.०० 225135 ७५.०५   
२२२११ इन्त्िन (पदार्िकारी) ५००००.०० 20000 ४०.००   
२२२१२ इन्त्िन (कायािलय प्रयोजन) ४०००००.०० 397339 ९९.३३   
२२२१३ सवारी सािन ममिि  ५०००००.०० 369835 ७३.९७   
२२२१४ बीमा िथा नर्बकरण खचि १०००००.०० 97436 ९७.४४   

२२२२१ 
मेखशनरी औजार ममिि 
सम्भार िथा संचालन खचि 

१०००००.०० 99440 ९९.४४   

२२२३१ 
र्नर्मिि साविजर्नक 
सम्पखत्तको ममिि सम्भार 
खचि 

२०००००.०० 198851 ९९.४३   

२२३११ 
मसलन्त्द िथा कायािलय 
सामाग्री 

२५०००००.०० 2075176 ८३.०१   

२२३१४ इन्त्िन-अन्त्य प्रयोजन १०००००.०० 20300 २०.३०   

२२३१५ 
परपर्रका छपाइ िथा 
सचुना प्रकाशन खचि 

५०००००.०० 471586 ९४.३२   

२२४११ सेवा र परामशि खचि २०००००.०० 90000 ४५.००   
२२४१३ करार सेवा शलुक ८०००००.०० 553709 ६९.२१   
२२५११ कमिचारी िार्लम २०००००.०० 77200 ३८.६०   
२२५२२ कायिक्रम खचि ९७०००००.०० 4481867 ४६.२०   
२२६११ अनूगमन िथा मूलयाङ्कन खचि ५०००००.०० 491060 ९८.२१   
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२२६१२ भ्रमण खचि ५०००००.०० 103950 २०.७९   

२२६१३ 
र्वखशष्ट व्यक्तीको भ्रमण 
खचि 

३०००००.०० 0 ०.००   

२२७११ र्वर्वि खचि १००००००.०० 651796 ६५.१८   
  चाल ुखचि जम्मा २३३५००००.०० 12855202.7 ५५.०५   

३१११३ 
र्नर्मिि भवनको 
संरचनात्मक सिुार खचि 

१००००००.०० 653354 ६५.३४   

३१११५ फर्निचर िथा र्फरचसि २४५००००.०० 2373925 ९६.८९   
३११२१ सवारी सािन ८००००००.०० 6828650 ८५.३६   
३११२२ मेखशनरी औजार ४५०००००.०० 4158111 ९२.४०   

३११३२ 
कम््यटुर सफ्टवेयर र्नमािण 
िथा खरीद खचि एवं अन्त्य 
वौर्द्धक सम्पर्िको प्रार्प्त 

५०००००.०० 63619 १२.७२   

  पूाँजीगि खचि जम्मा १६४५००००.०० 14077659 ८५.५८   
  कुल जम्मा ३९८०००००.०० 26932861.7 ६७.६७   

१०. मन्त्रालयबाट हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कायिर्वर्िको र्ववरणः 
▪ प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन 

▪ आन्त्िररक पयिटन प्रविद्धन कायिर्वर्ि 

▪ सवारी खरीद सम्बन्त्िी मापदण्ड 

▪ आकखस्मक कोर् सम्बन्त्िी कानून 

▪ सखञ्चि कोर् सम्बन्त्िी कानून 

▪ प्रदेश र्वत्तीय व्यवस्थापन ऐन 

११. मन्त्रालयबाट आ.व. २०७४/०७५ मा गरेका अन्त्य गर्िर्वर्ि र र्िनको उपलब्िीः 
▪ कर िथा गैरकर सम्बन्त्िी कानून संसदमा पेश 

▪ आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको स्थापना 
▪ आ.व. २०७४/०७५ को बजेट ियार िथा संसदमा पेश 

▪ आ.व. २०७५/०७६ को बजेट िथा कायिक्रम ियार िथा संसदमा पेश 

▪ आवश्यक सवारी सािन खरीद 
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भौर्िक पूवाििार र्वकास मन्त्रालय 

१. पषृ्ठभरू्मः 
२०७२ को नेपालको संर्विान लागू भए पश्चाि ्देशमा संघ, प्रदेश िथा स्थानीय गरी िीन िहको सरकार 
रहेको छ। स्वीकृि कायि र्वभाजन र्नयमावली अनसुार र्वर्भन्न िेरहरुमा िीनवटै िहका सरकारहरुले गने 
कायि छुट्याइएको छ। सोही र्नयमावली बमोखजम यस प्रदेश नं ३ का िेह्र खजललाहरुमा र्वर्भन्न भौर्िक 
संरचनाहरको योजना िजुिमा, स्वीकृर्ि सर्हि आवश्यक र्वर्भन्न अध्ययन अनसुन्त्िानका कायिहरु गनि यस 
मन्त्रालयको स्थापना भएको छ। यसका अर्िररक्त योजना र्नमािण, संचालन िथा ममिि संभार लगायिका 
कायिहरु यस मन्त्रालय मािहिका कायािलयहरु बाट हनुे पररकलपना गररएको छ। 

२. सोचः 
र्वर्भन्न भौर्िक संरचनाहरुको र्वकास माफि ि प्रदेशको ददगो र्वकास, समरृ्द्ध, आर्थिक सामाखजक रुपान्त्िरण 
िथा स्वच्छ वािावरण कायम गने। 

३. लक्ष्यः 
पूवाििारहरुको र्नमािण गरी सबै नागररकलाई सवि सलुभ खानपेानी सेवाको पहुाँच सरु्विायकु्त, व्यवखस्थि र 
पर्हचानयकु्त बस्िी र्वकास गने, र्वद्यिुमा आत्मर्नभिरिा, कृर्र् उत्पादकत्व िथा उत्पादनमा वरृ्द्ध िथा सडक 
सञ्चालनको र्वस्िार गने।  

४. उद्दशे्यः 
▪ प्रभावकारी, ददगो, भरपदो, सरुखिि, वािावरण मैरी र कम खखचिलो यािायाि सेवा माफि ि आर्थिक 

र्क्रयाकलाप र्वस्िार र सेवाप्रवाहको प्रभावकाररिा बढाउनकुो साथै संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश 
र्बच िथा प्रदेश र स्थानीय िह र्वच सम्बन्त्ि र्वस्िार गनुि प्रमखु उद्देश्य हो।  

▪ र्सखञ्चि िेर वरृ्द्ध गनुिका साथै जलस्रोिको बहउुद्देश्यीय, अन्त्िरजलािार र जलाशययकु्त आयोजना 
र भरू्मगि र्संचाई आयोजनाहरु लाई अखघ बढाउन।े 

▪ र्वकर्सि र्संचाई प्रणालीमा व्यवस्थापन सदुृढीकरण गरी ददगोपना बढाउन।ु 

▪ र्संचाईको आवश्यकिा भएको स्थान र समयमा र्नवािि रुपमा पानीको उपलब्ििा बढाउन।ु 

▪ जलर्वििु ्सेवाको र्वस्िार गरी सबै घरपररवार र िेरको सहज पहुाँच सरु्नखश्चि गनुि। 

▪ व्यवखस्थि बस्िी र्वकास गरी सबैका लार्ग सलुभ, सरुखिि र वािावरणमैरी आवासको प्रवद्धिन 
गनुि। 
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▪ आिारभिू सरु्विायकु्त, व्यवखस्थि, सरुखिि एवम ्पर्हचानयकु्त सहरको र्वकास गनुि। 

▪ आर्थिक अवसरहरुको सजृना िथा रोजगारी अर्भवरृ्द्ध गरी सहरी िेरको र्वकास गनुि। 

▪ प्रदेशका सबै नागररकहरुलाई आिारभिू स्िरको खानेपानी िथा सरसफाई सेवा उपलब्ि गराउन।ु 

▪ मध्यम िथा उच्च स्िरको खानेपानी िथा सरसफाई सेवा र्वस्िार गनुि। 

▪ मानव बसोबासका प्रमखु िेरहरुमा सरसफाई प्रवद्धिन गनुि। 

५. कायि खजम्मेवारी 

▪ प्रदेशस्िरको उजाि, र्वद्यिु, र्संचाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी िथा पर्हरो) व्यवस्थापन 
सम्बन्त्िी अध्ययन अनसुन्त्िान, नीर्ि, काननु, मापदण्ड, गरुुयोजना, योजना िथा आयोजना र्नमािण, 

कायािन्त्वयन, सञ्चालन, ममिि संभार, समन्त्वय र र्नयमन 

▪ प्रदेशस्िरमा उजाि, र्वद्यिु, र्संचाई िथा खानेपानी सम्बन्त्िी सेवाको गणुस्िर र सेवा शलुकको आिार 
र्निािरण र र्नयमन 

▪ उजाि, र्वद्यिु, र्संचाई सेवा र्बस्िारमा र्नजी िेरको सहभार्गिा र लगानी प्रवद्धिन सम्बन्त्िी नीर्ि िथा 
मापदण्ड र्निािरण र र्नयमन 

▪ रार्ष्ट्रय जलस्रोि नीर्ि र संघीय योजना बमोखजम प्रदेश सीमा नदीका जलउपयोग सम्बन्त्िी 
आयोजनाको पर्हचान, र्नमािण, संचालन, सम्भार र व्यवस्थापन 

▪ प्रदेशर्भरको जलश्रोि उपयोग िथा नदी संरिण सम्बन्त्िी योजना िथा गरुु योजना िजुिमा, 
कायािन्त्वयन र अनगुमन िथा मूलयाङ्कन 

▪ प्रदेशर्भरको जलस्रोि उपयोग हनुे आयोजनाहरुको अध्ययन, सवेिण, ियारी, कायािन्त्वयन, अनगुमन 
र सञ्चालनमा समन्त्वय 

▪ प्रदेशस्िरमा जलािार संरिण िथा जलउपयोग नीर्िको िजुिमा िथा कायािन्त्वयन, प्रर्वर्ि र्वकास र 
व्यवस्थापन 

▪ मौसम र जलमापन सञ्चार सञ्जाल व्यवस्थापन 

▪ जलगणु िथा वायूगणु सम्बन्त्िी प्रयोगशाला व्यवस्थापन 

▪ प्रदेशस्िरको यािायाि सम्बन्त्िी नीर्ि, कानून, मापदण्ड र योजनाको िजुिमा िथा कायािन्त्वयन, 

अध्ययन अनसुन्त्िान र र्नयमन 

▪ प्रदेशर्भरको सवारी दिाि र नवीकरण, चालक अनमुर्ि र नवीकरण 
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▪ प्रदेशर्भर साविजर्नक यािायािको रुट अनमुर्ि, मापदण्ड, गणुस्िर र भाडा दर र्निािरण र अनगुमन 
िथा र्नयमन 

▪ वािावरणमैरी, अपाङ्गिामैरी र लैर्ङ्गकमैरी यािायाि प्रणालीको प्रवद्धिन 

▪ प्रदेश िहमा यािायाि सरुिा र सवारी प्रदरु्ण र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी योजना र्नमािण र कायािन्त्वयन 

▪ रज्जमुागि, जलमागि लगायिका वैकखलपक यािायाि प्रर्वर्िको प्रवद्धिन, सम्भाव्यिा अध्ययन, आयोजना 
कायािन्त्वयन, सञ्चालन र व्यवस्थापन 

▪ प्रदेश लोकमागि, सडक, पलु, झोलङु्गेपलु सम्बन्त्िी नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा र 
र्नमािण, स्िरोन्नर्ि, ममिि सम्भार, िथ्याङ्क व्यवस्थापन, सडक प्रर्वर्ि सम्बन्त्िी अध्ययन अनसुन्त्िान, 

यािायाि सरुिा, कायािन्त्वयन र र्नयमन िथा सडक अर्िकार िेर (राइट अफ वे) को संरिण 

▪ प्रदेशस्िरका सरकारी कायािलयहरुको भौर्िक व्यवस्थापन र र्नमािण सम्बन्त्िी नीर्ि, कानून, मापदण्ड 
र योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ प्रदेश मखु्यमन्त्री, सभामखु, मन्त्री, उपसभामखु, प्रमखुसखचव िथा सखचवहरुको र्नवास व्यवस्थापन 

▪ प्रदेशर्भरको सहरी र्वकास योजना िजुिमा, सहरी पूवाििार र्नमािण, सञ्चालन, ममिि संभार र आवास 
िथा भवन सम्बन्त्िी योजनाहरुको कायािन्त्वयन र मागि र्नदेशन 

▪ प्रदेशर्भर उपयकु्त भवन र्नमािण प्रर्वर्िको प्रवद्धिन 

▪ प्रदेशस्िरमा रार्ष्ट्रय भवन संर्हिाको कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ प्रदेशको राजिानी र प्रादेखशक शहरको र्वकास, योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन, संयोजन र पूवाििार 
र्नमािण 

▪ सरुखिि बसोबास, जग्गा एकीकरण (लयाण्डपूलीङ्ग), घर एर्ककरण (हाउसपूलीङ्ग) सम्बन्त्िी नीर्ि 
िजुिमा र कायािन्त्वयन 

▪ प्रदेशस्िरको खानेपानी, सरसफाई िथा स्वच्छिा सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड 
िजुिमा र कायािन्त्वयन, सेवाको शलुक र्निािरण, योजना, आयोजना कायािन्त्वयन िथा सञ्चालन, संभार 
र र्नयमन 

▪ खानेपानी िथा सरसफाई सेवा र्वस्िारमा र्नजी िेरको सहभार्गिा प्रवद्धिन सम्बन्त्िी नीर्ि िथा 
मापदण्ड िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ सविसािारणलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्ििा र खानेपानी, सरसफाई िथा स्वच्छिामा 
र्पछर्डएको वगिको पहुाँच सरु्नखश्चििा  
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६. सगंठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दी  

६.१ संगठन संरचना 
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6.2 स्वीकृि दरबन्त्दी 

क्र.सं
. 

पद शे्रणी/िह सेवा समूह उपसमूह 
दरबन्त्दी 
संख्या 

कै 

1.  प्रदेश सखचव रा.प.प्रथम इखन्त्जर्नयररङ्ग   १  

2.  उपसखचव रा.प.दद्विीय नेपाल प्रशासन सामान्त्य प्रशासन  १  

3.  र्स.र्ड.ई. रा.प.दद्विीय इखन्त्जर्नयररङ्ग र्सर्भल हा.पा./इररगशेन १  

4.  र्स.र्ड.ई. रा.प.दद्विीय इखन्त्जर्नयररङ्ग र्सर्भल र्व.एण्ड आर. १  

5.  र्स.र्ड.ई. रा.प.दद्विीय इखन्त्जर्नयररङ्ग र्सर्भल जनरल १  

6.  र्स.र्ड.ई. रा.प.दद्विीय इखन्त्जर्नयररङ्ग र्सर्भल हाईवे १  

7.  र्स.र्ड.ई. रा.प.दद्विीय इखन्त्जर्नयररङ्ग र्सर्भल स्यार्नटरी १  

8.  शाखा अर्िकृि रा.प.ििृीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन  ४  

9.  लेखा अर्िकृि रा.प.ििृीय प्रशासन लेखा  १  

10.  कानून अर्िकृि रा.प.ििृीय न्त्याय कानून  १  

11.  इखन्त्जर्नयर रा.प.ििृीय इखन्त्जर्नयररङ्ग र्सर्भल हा.पा. ३  

12.  इखन्त्जर्नयर रा.प.ििृीय इखन्त्जर्नयररङ्ग र्सर्भल र्व.एण्ड आर. ५  

13.  इखन्त्जर्नयर रा.प.ििृीय इखन्त्जर्नयररङ्ग र्सर्भल इररगसेन ३  

14.  इखन्त्जर्नयर रा.प.ििृीय इखन्त्जर्नयररङ्ग र्सर्भल जनरल ३  

15.  इखन्त्जर्नयर रा.प.ििृीय इखन्त्जर्नयररङ्ग र्सर्भल हाईवे ६  

16.  इखन्त्जर्नयर रा.प.ििृीय इखन्त्जर्नयररङ्ग र्सर्भल स्यार्नटरी ६  

17.  नायव सबु्वा रा.प.अनं. प्रथम प्रशासन सामान्त्य प्रशासन  ४  

18.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम र्बर्बि    १  

19.  खररदार रा.प.अनं.दद्विीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन  १  

20.  सह लेखापाल रा.प.अनं.दद्विीय प्रशासन लेखा  १  

21.  हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्बर्हन      ४  

22.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्बर्हन      ५  

जम्मा 55  

 



मन्त्रालयगि प्रगर्ि र्ववरण 2075 

 

40 भौर्िक पूवाििार र्वकास मन्त्रालय 
 

७. आ.व. 2074/2075 कालार्ग स्वीकि योजना िथा कायिक्रमहरु र र्िनको अवस्था 

क्र.सं. कायिक्रम बुंदा नं. कायिक्रमको नाम भौर्िक प्रगर्ि र्वत्तीय प्रगर्ि कै. 

1 1 
मन्त्रालयको कायि िेर सम्बद्ध 
काननुहरुको र्नमािण कायिक्रम 

70 376   

2 2 
प्रदेश गौरjका अयोजनाको 
अध्ययन 

100 497   

3 3 
मन्त्रालयको प्रफाइल र्नमािण एव 
प्रकाशन 

50    

4  यािायाि व्यवस्थापन योजना 
र्नमािण र प्रकाशन 

50    

5 5 
खानेपानी र र्संचाई सम्बन्त्िी 
रणनीर्िक  

100    

6  प्रदेश वैकखलपक उजािको अध्ययन 
एव प्रर्िवेदन 

    

7  
यािायाि व्यवस्थापन नीर्ि काननु 
मापदण्ड र्नमािण अनगुमन र 
प्रकाशन 

60    

8  
यािायाि सडक सिुार सम्बन्त्िी 
सस्था िथा कायािलयहरुको 
अध्ययन अनसुन्त्िान र प्रकाशन 

0.6    

८. आ.व. 2074/2075 कालार्ग स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र र्िनको अवस्था  

क्र.सं. 
कायिक्रम बुाँदा 

नं. 
कायिक्रमको नाम भौर्िक प्रगर्ि र्विीय प्रगर्ि कैर्फयि 

१ 27 

k|b]z uf}/वsf cfof]hgfsf] 
cWoog पl/of]hgf a}+s 
र्नमिf)f / k|utL k|र्िवेbg 
k|sfzg 

100    

२ 31 k|f]kmfOn k|f]h]S^ a}+s 70    

९. चाल ुखचि खशर्िकको प्रगर्ि र्ववरण 
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क्र.सं. 
खचि 
खशर्िक खचि शीर्िक 

र्वर्नयोखजि 
बजेट खचि रु. 

प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

१ २११११ पाररश्रर्मक कमिचारी ३४९१००० १९७३१५६.६ ५६.५२ 
२ २११२१ पोशाक १७३००० ३७५०० २१.६८ 
३ २११३२ महगी भत्ता ९२००० ५१००० ५५.४३ 
४ २११३४ कमिचारीको बैठक भत्ता १२०००० ० ०.०० 
५ २११३९ अन्त्य भत्ता ५०००० ४९५०० ९९.०० 
६ २२१११ पानी िथा र्बजलुी ५००००० ३०८२८० ६१.६६ 
७ २२,११२ संचार महसलु ३००००० २५७८५५ ८५.९५ 
८ २२२११ ईन्त्िन (पदार्िकारी) ५०००० ० ०.०० 
९ २२२१२ ईन्त्िन (कायािलय प्रयोजन) ४००००० २०२२०० ५०.५५ 
१० २२२१३ सवारी सािन ममिि खचि ५००००० ३३८९७९ ६७.८० 

११ २२२२१ मेखशनरी िथा औजार ममिि संभार 
िथा संचालन खचि 

१००००० ० ०.०० 

१२ २२२३१ र्नर्मिि साबिजर्नक सम्पर्िको 
ममिि संभार खचि 

१००००० ९६२८७ ९६.२९ 

१३ २२३११ मसलन्त्द िथा कायािलय सामाग्री २०००००० १५६३१०५ ७८.१६ 
१४ २२३१४ ईन्त्िन अन्त्य प्रयोजन ८०००० ० ०.०० 

१५ २२३१५ 
पर पर्रका,छपाई िथा सचुना 
प्रकाशन खचि ४२२००० २८४८६७ ६७.५० 

१६ २२४११ सेवा परामशि खचि २००००० ० ०.०० 
१७ २२४१३ करार सेवा शलुक ५००००० २८७८४४ ५७.५७ 
१८ २२५११ कमिचारी िालीम खचि २००००० ९२००० ४६.०० 
१९ २२५२२ कायिक्रम खचि ५०००००० ११७०८५५ २३.४२ 
२० २२६११ अनगुमन िथा मलुयाकंन खचि ५००००० ४९४८२० ९८.९६ 
२१ २२६१२ भ्रमण खचि ५००००० १०१५५० २०.३१ 

२२ २२६१३ र्बखशष्ट ब्यखक्त िथा प्रर्िर्निी 
मण्डलको भ्रमण खचि ३००००० ० ०.०० 

२३ २२७११ र्वर्वि खचि ५००००० १२३७८० २४.७६ 
  जम्मा १६०७८००० ७४३३५७८.६ ४६.२३ 
पूाँजीगि खचि खशर्िकको प्रगर्ि र्ववरण 
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क्र.सं. खचि शीर्िक  खचि शीर्िक 
र्वर्नयोखजि 
बजेट 

खचि रु. 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

१ ३१११५ फर्निचर िथा र्फरचसि २५००००० २४६८८९९ ९८.७६ 
२ ३११२१ सवारी सािन ९०००००० ८९१४६०७ ९९.०५ 
३ ३११२२ मेखशनरी िथा औजार ३०००००० २९८२१४३ ९९.४० 

४ ३११३२ 
कम्यटुर सफट्वेयर 
र्नमािण िथा खरीद खचि  

५००००० ३२३७६३ ६४.७५ 

  जम्मा १५०००००० १४६८९४१२ ९७.९३ 
 

१०. मन्त्रालयबाट हालसम्म र्नमािण गररएका कानून िथा कायिर्बिीको र्ववरण   

▪ प्रदेश साविजर्नक सडक सम्बन्त्िी र्विेयकको प्रस्िाव म.प.बाट स्वीकृि भई मस्यौदाको क्रममा 
रहेको। 

▪ प्रदेश सवारी िथा यािायाि सम्बन्त्िी र्विेयकको प्रस्िाव म.प. बाट स्वीकृि भई मस्यौदाको 
क्रममा रहेको।      

११. मन्त्रालयबाट 2074/075 मा गररएका गर्िर्विी र र्िनको उपलब्िी   

▪ प्रदेश खानेपानी िथा सरसफाई र्विेयकको अविारणा पर ियार भई सैद्धाखन्त्िक सहमर्िको लागी 
आन्त्िररक मार्मला िथा काननु िथा आर्थिक मार्मला योजना मन्त्रालयमा पठाइएको। 
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सामाखजक र्वकास मन्त्रालय 

१. पषृ्ठभरू्म: 

प्रदेशस्िरमा स्थापना गररएको ७ मन्त्रालयहरु मध्ये सामाखजक र्वकास मन्त्रालय एक हो।यस मन्त्रालयको 
र्वर्यगि िेर व्यापक रहेको छ।यस मन्त्रालय अन्त्िगिि खशिा, यवुा िथा खेलकूद, भार्ा, संस्कृर्ि, 

पसु्िकालय, स्वास्थ्य, मर्हला बालबार्लका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग िथा सामाखजक सरुिा जस्िा र्वर्य िेरहरु 
िोर्कएका छन।्खास गरी नागररकलाई सविसलुभ र गणुस्िरीय स्वास्थ्य सेवा उपलव्ि गराई जीवनस्िरमा 
सिुार लयाउन,ु अपाङ्ग िथा असक्त नागररकलाई समान व्यवहार र र्वर्शे सेवा सरु्विा उपलव्ि गराउन,ु 

यवुा िथा खेलकूद पूवािािरको र्वकास र्वस्िार एवं भार्ा, र्लपी, कला संस्कृर्िको संरिण र प्रयोग, स्मारक 
र परुािाखत्वक महत्वका स्थल संरिण गने यस मन्त्रालयको मखु्य भरू्मका रहेको छ। 

२. सोचः 

▪ नागररकको मौर्लक अर्िकारको रूपमा रहेको अिारभिू स्वास्थ्य सेवा र्नःशलुक उपलब्ि गराउन।े 

▪ प्रत्येक नागररकले सहज रूपले गणुस्िरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गनि सरनगेरी अवश्यक और्र्ि, 

उपकरण, प्रर्वर्ि र दि स्वास्थ्यकमीहरू सर्हिको प्रभावकारी एवं जवाफदेहीपूणि स्वास्थ्य सेवा 
प्रणालीको स्थापना गने। 

▪ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जनसहभार्गिा प्रवद्धिन गने र यसका लार्ग र्नजी िथा सहकारी िेरको 
संलग्निा वरृ्द्ध र व्यवखस्थि गदै अपनत्व प्रवद्धिन गने। 

▪ सबै नेपाली नागररकहरु शारीररक, मानर्सक,  सामाखजक र भावनात्मक दृर्ष्टकोणबाट स्वस्थ रही 
उत्पादनशील र गणुस्िरीय जीवनयापन गनि सिम हनुे। 

▪ लैर्ङ्गक समानिा माफि ि मयािददि, न्त्यायपूणि, सरुखिि र सभ्य समाजको र्वकास गने। 

▪ बालबार्लका िथा र्कशोर र्कशोरीहरुका अर्िकार संरिण गदै उनीहरुलाई सिम र योग्य 
नागररक बनाउने। 

▪ ज्येष्ठ नागररकको अर्िकारको संरिण एवं सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवस्था गने। 

▪ आिारभिू सामाखजक संरिण, सेवा, सरु्विाहरुमा सबै नागररकको पहुाँच अर्भवरृ्द्ध गने। 

▪ अपाङ्गिा भएका व्यखक्तहरुको आर्थिक सामाखजक सशखक्तकरण िथा पूणि अपाङ्गिा भएका 
व्यखक्तहरुको संरिणको व्यवस्था गने। 
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▪ मानव बेचर्बखन िथा ओसारपसारको र्नयन्त्रणबाट आत्मसम्मानयकु्त समाजको स्थापनागने। 

▪ सामाखजक, आर्थिक िथा राजनीर्िक अवसरहरुमा समान सहभार्गिाको सरु्नश्चििा गरी लैर्ङ्गक 
मूलप्रवार्हकरण र सशखक्तकरण गने। 

▪ बालबार्लका र्वरुद्ध हनुे सबै प्रकारका शारररीक िथा मानर्सक र्हंसा, िर्ि वा दवु्यिवहारबाट 
बालबार्लका िथा र्कशोर र्कशोरीहरुलाई संरिण गने। 

▪ ज्येष्ठ नागररकका सेवा सरु्विाहरुको पहुाँचलाई सहज बनाई उनीहरुलाई सरुखिि र सम्मार्नि 
िलुयाउनकुा साथै सामाखजक संरिणका कायिक्रमलाई समावेसी, गणुस्िरीय एवं प्रभावकारी बनाई 
लोक कलयाणकारी राज्यको स्थापना गनि सघाउ परु् याउने। 

▪ अपाङ्गिा भएका व्यखक्तहरुको अर्िकारको सरु्नखश्चििा गदै उनीहरुको जीवनस्िरमा सिुार गने। 

▪ सामाखजक संरिणका कायिक्रमलाई समावेशी, गणुस्िरीय एवं प्रभावकारी बनाई लोक कलयाणकारी 
राज्यको व्यवस्थापना गनि सघाउ परु् याउने। 

▪ मानव बेचर्बखन िथा ओसारपसारको जोखखम पर्हचान गरी र्नयन्त्रणका लार्ग उपयकु्त कदम 
चार्लने। 

▪ खशिामा सबैको पहुाँच र गणुस्िर अर्भवरृ्द्ध गरी प्रर्िस्पिी, उद्यमी र नवप्रवििनशील मानव पूाँजीको 
र्वकासबाट आर्थिक सामाखजक रूपान्त्िरण गने। 

▪ बहलु संस्कृर्ि एवम ्सम्पदाहरूको संरिण, संवद्धिन र सांस्कृर्िक ससुम्बन्त्िमा आिाररि समाजको 
र्नमािण गने। 

▪ र्वकासमा यवुा सहभार्गिाबाट समदृ्ध राष्ट्र र्नमािण गने। 

▪ स्वयंसेवक सेवाबाट सभ्य, सहयोगी र अन्त्िर्नभिर समाज र्नमािण गने। 

३. उद्दशे्यः 

▪ नागररकको मौर्लक अर्िकारको रूपमा रहेको अिारभिू स्वास्थ्य सेवा र्नःशलुक उपलव्ि गराउन।े 

▪ प्रत्येक नागररकले सहज रूपले गणुस्िरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गनि सरनगेरी अवश्यक और्र्ि, 

उपकरण, प्रर्वर्ि र दि स्वास्थ्यकमीहरू सर्हिको प्रभावकारी एवं जवाफदेहीपूणि स्वास्थ्य सेवा 
प्रणालीको स्थापना गने। 

▪ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जनसहभार्गिा प्रवद्धिन गने र यसका लार्ग र्नजी िथा सहकारी िेरको 
संलग्निा वरृ्द्ध र व्यवखस्थि गदै अपनत्व प्रवद्धिन गने। 

▪ सामाखजक, आर्थिक िथा राजनीर्िक अवसरहरुमा समान सहभार्गिाको सरु्नखश्चििा गरी लैर्ङ्गक 
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मूलप्रवाहीकरण र सशखक्तकरण गने। 

▪ लैर्ङ्गकिामा आिाररि र्हसा, भेदभाव र बर्हष्करणको अन्त्त्य गने। 

▪ र्हंसा प्रभार्वि िथा र्वर्भन्न जोखखममा परेका मर्हला िथा परुुर्हरु समेिका लार्ग अलपकार्लन 
िथा दीििकार्लन संरिणको व्यवस्था गने। 

▪ बालबार्लका र्वरुद्ध हनुे सबै प्रकारका शारीररक िथा मानर्सक र्हंसा, िर्ि वा दवु्यिवहारबाट 
बालबार्लका िथा र्कशोर र्कशोरीहरुलाई संरिण गने। 

▪ ज्येष्ठ नागररकका सेवा सरु्विाहरुको पहुाँचलाई सहज बनाई उनीहरुलाई सरुखिि र सम्मार्नि 
िलुयाउनकुा साथै सामाखजक संरिणका कायिक्रमलाई समावेशी, गणुस्िरीय एवं प्रभावकारी बनाई 
लोक कलयाणकारी राज्यको स्थापना गनि सघाउ परु् याउने। 

▪ सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यखक्तहरुलाई सम्मानपूणि र अवरोिमकु्त वािावरणमा जीवनयापनका 
लार्ग आवश्यकीय कदम चालदै उनीहरुको समिामलुक पहुाँच बढाउने। 

▪ आर्थिक सामाखजक िथा सांस्कृर्िक र्वकासमा पछार्ड परेका समदुायको सािनस्रोि, सेवा र 
सरु्विामा पहुाँच सरु्नखश्चि गने। 

▪ सबै नागररकहरुलाई खशिा प्राप्त गने अर्िकारलाई सरु्नखश्चि गरी खशिामा पहुाँच, गणुस्िर र 
व्यवस्थापनमा बरृ्द्ध गने, 

▪ गणुस्िरयकु्त जीवनयापन गनि चार्हने सीप, योग्यिा, िमिाको, अर्भबरृ्द्ध गने प्रर्िस्पिी, उद्यमी र 
नवप्रवििनात्मक मानव पूाँजीको र्वकासबाट आर्थिक, सामाखजक रुपान्त्िरण गने, 

▪ र्वकासमा यवुा सहभार्गिाबाट समदृ्ध राष्ट्र र्नमािण ध्येयलाई योजनाबद्ध रुपमा खेलकूदको 
माध्यमबाट अखघ बढाउने, 

▪ प्रभावकारी कायियोजना र कायािन्त्वयनका माध्यमबाट भार्ाको जगेनाि र सांस्कृर्िक िरोहरको 
संरिण सम्वद्धिन गने िथा सांस्कृर्िक पिको र्वकासमा जोड ददने, 

४. लक्ष्यः 

▪ संर्विानले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सम्बन्त्िी हकलाइि सरु्नखश्चि गनि गणुस्िरीय स्वास्थ्य सेवामा 
सबैको पहुाँच वरृ्द्ध गरी न्त्यायसंगि एंव जवाफदेही स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको माध्यमबाट स्वास्थ्य 
सेवा उपलव्ि गराउने। 

▪ सामाखजक, आर्थिक िथा राजनीर्िक अवसरहरुमा समान सहभार्गिाको सरु्नश्चििा गरी लैर्ङ्गक 
मूलप्रवाहीकरण र सशखक्तकरण गने। 
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▪ बालबार्लका र्वरुद्ध हनुे सबै प्रकारका शारीररक िथा मानर्सक र्हंसा, िर्ि वा दवु्यिवहारबाट 
बालबार्लका िथा र्कशोर र्कशोरीहरुलाई संरिण गने। 

▪ ज्येष्ठ नागररकका सेवा सरु्विाहरुको पहुाँचलाई सहज बनाई उनीहरुलाई सरुखिि र सम्मार्नि 
िलुयाउनकुा साथै सामाखजक संरिणका कायिक्रमलाई समावेसी, गणुस्िरीय एवं प्रभावकारी बनाई 
लोक कलयाणकारी राज्यको स्थापना गनि सघाउ परु् याउने। 

▪ अपाङ्गिा भएका व्यखक्तहरुको अर्िकारको सरु्नखश्चििा गदै उनीहरुको जीवनस्िरमा सिुार गने। 

▪ सामाखजक संरिणका कायिक्रमलाई समावेशी, गणुस्िरीय एवम ्प्रभावकारी बनाई लोक कलयाणकारी 
राज्यको स्थापना गनि सघाउ परु् याउने। 

▪ मानव बेचर्बखन िथा ओसारपसारको जोखखम पर्हचान गरी र्नयन्त्रणका लार्ग उपयकु्त कदम 
चार्लने। 

▪ सबैलाई जीवनोपयोगी खशिाका अवसरहरू प्रदान गदै जीवनपयिन्त्ि र्सकाइ उन्त्मूख िथा 
नवप्रवििनशील शैखिक प्रणाली र्वकास गने। 

▪ मलुकुको आवश्यकिा अनरुूप गणुस्िरीय, व्यावसार्यक र सीपयकु्त खशिा प्रदान गने। 

▪ रोजगारी एवम ्स्वरोजगारीका लार्ग सीपमूलक खशिाको र्वस्िार गने। 

▪ िार्मिक, परुािाखत्वक िथा ऐर्िहार्सक सम्पदाहरूको पनुर्निमािण गरी संरिण र सम्बद्धिन गने। 

▪ मौर्लक संस्कृर्िहरूको जगेनाि गदै सांस्कृर्िक पयिटनको प्रवद्धिन गने। 

▪ यवुाहरूलाई राष्ट्रको सवािर्ङ्गण र्वकासमा मूलप्रवाहीकरण गने। 

▪ स्वयंसेवी भावनाको प्रवद्धिन र स्वयंसेवकका रूपमा सेवा गनि चाहने व्यखक्त िथा संस्थाहरूलाई 
पररचालन गरी र्वकासको रार्ष्ट्रय अर्भयानमा सहयोग परु् याउने। 

५. कायिखजम्मेवारीः 

▪ प्रदेशस्िरको र्वश्वर्वद्यालय िथा उच्च खशिा सम्बन्त्िी नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ शैखिक परामशि सेवाको मापदण्ड र्निािरण, अनमुर्ि िथा र्नयमन 

▪ प्रदेशस्िरमा पसु्िकालय, संग्रहालय, अर्भलेखालय सम्बन्त्िी नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ प्रादेखशक खशिा, प्रार्वर्िक िथा व्यवसार्यक िार्लम र छारवखृत्त सम्बन्त्िी नीर्ि, काननु िथा 
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मापदण्ड र्निािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन िथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्िक िथा पाठ्य सामाग्री र्नमािण, 

उत्पादन र र्विरण 

▪ प्रदेशस्िरको मानव संसािनको आवश्यकिा प्रिेपण िथा शैखिक योजना र्नमािण र कायािन्त्वयन 

▪ प्रदेशस्िरमा र्वद्यालय िहको खशिकको सेवा शिि, योग्यिा, िमिा र खशिक व्यवस्थापनको 
मापदण्ड र्निािरण र र्नयमन 

▪ माध्यर्मक िहको परीिा व्यवस्थापन 

▪ प्रदेशस्िरमा प्राखज्ञक अनसुन्त्िान िथा शैखिक िथ्याङ्क व्यवस्थापन 

▪ स्वास्थ्य सेवा िथा पोर्ण सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, काननु, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन 
र र्नयमन 

▪ प्रदेशस्िरमा आवश्यक पने प्रविद्धनात्मक, प्रर्िकारात्मक, उपचारात्मक िथा पनुिस्थापनात्मक 
स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन 

▪ स्वास्थ्यसेवा सम्बन्त्िी प्रदेशस्िरीय प्राखज्ञक, व्यवसार्यक र पेसागि संघ संस्थाको दिाि, सञ्चालन 
अनमुर्ि र र्नयमन 

▪ प्रदेशस्िरीय स्वास्थ्य सेवाको गणुस्िर र्निािरण, अनगुमन र र्नयमन 

▪ रार्ष्ट्रय मापदण्ड बमोखजम और्िीजन्त्य िथा स्वास्थ्य प्रर्वर्ि सम्बन्त्िी सामग्रीको उत्पादन िथा 
संचय, अर्िकिम खदु्रा मूलय र्निािरण, अखन्त्िम र्वसजिन, गणुस्िर िथा मापदण्ड र्निािरण र त्यस्िा 
सामग्री उत्पादन गने उद्योगको दिाि, खारेजी, सञ्चालन, अनमुर्ि र र्नयमन 

▪ रार्ष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप अस्पिाल, नर्सिङ्ग होम, र्नदान केन्त्द्र, उपचार केन्त्द्र र अन्त्य स्वास्थ्य संस्था 
िथा प्रयोगशालाको दिाि खारेजी, सञ्चालन, अनमुर्ि र र्नयमन 

▪ रार्ष्ट्रय मापदण्ड बमोखजम स्वास्थ्य बीमा लगायिका सामाखजक स्वास्थ्य सरुिा कायिक्रमको 
व्यवस्थापन िथा र्नयमन 

▪ प्रदेशस्िरीय स्वास्थ्य िेरको मानवस्रोि र्वकास र व्यवस्थापन 

▪ और्िी र्नगरानी (Pharmacovigilance), और्र्िको उखचि प्रयोग र सकु्ष्म जीवर्नरोिक प्रर्िरोि 
(Antimicrobial Resistance) 

▪ खोप र पररवार र्नयोजन 

▪ संवेदनशील और्िी िथा अन्त्य स्वास्थ्य सामग्री खरीद िथा आपूर्िि व्यवस्थापन 
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▪ प्रदेशस्िरमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्त्िी अध्ययन िथा अनसुन्त्िान िथा सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य लेखा 
पद्दर्िको संस्थागि व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह 

▪ प्रदेशस्िरीय जनस्वास्थ्य र्नगरानी (पखब्लक हेलथ सभेलेन्त्स) व्यवस्थापन 

▪ सूर्िि, मददरा र लागपुदाथिजन्त्य वस्िकुो मापदण्ड, र्नयन्त्रण िथा र्नयमन 

▪ स्वास्थ्य िेरमा आपत्कालीन अवस्था, र्वपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकखस्मक स्वास्थ्य सेवा 
प्रवाह, आपिकालीन अवस्थाका लार्ग और्िी िथा और्िीजन्त्य सामग्रीको प्रादेखशक बफरस्टक 
व्यवस्थापन 

▪ सरूवा रोग िथा नसने रोग र्नयन्त्रण िथा रोकथाम 

▪ रार्ष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप स्वास्थ्य सेवा सम्बन्त्िी भौर्िक पूवाििार र्वकास िथा व्यवस्थापन 

▪ स्वास्थ्यजन्त्य फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्त्िी मापदण्ड र्निािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होर्मयो्यार्थक, प्राकृर्िक खचर्कत्सा लगायिका अन्त्य प्रचर्लि परम्परागि 
स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्बन्त्िी प्रदेशस्िरीय मापदण्ड र्निािरण, कायािन्त्वयन, अनगुमन र र्नयमन 

▪ जनसंख्या, बसाइसराइ र पररवार र्नयोजन सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, काननु िथा योजना िजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन िथा अनसुन्त्िान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, िमिा 
अर्भवरृ्द्ध र रार्ष्ट्रय संस्थाहरुसाँगको सम्पकि  र समन्त्वय 

▪ मर्हला हक सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ लैर्ङ्गक र्हंसा, मानव बेचर्बखन िथा ओसारपसार सम्बन्त्िी नीर्ि िथा कायियोजना िजुिमा र 
कायािन्त्वयन िथा अन्त्िरार्ष्ट्रय सखन्त्ि, सम्झौिा र प्रर्िवद्धिाको कायािन्त्वयन, र्नरोिात्मक र 
संरिणात्मक उपाय र पनुस्थािपना 

▪ मर्हला सशखक्तकरण िथा लैर्ङ्गक समानिा सम्बन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान 

▪ लैंर्गक उत्तरदायी बजेट र लैर्ङ्गक परीिण 

▪ बाल बार्लकाको हकर्हि संरिण सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन, अनसुन्त्िान, बालमैरी शासकीय प्रवन्त्ि र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार 
कोर् व्यवस्थापन र बाल सिुार िथा पनुस्थािपना 

▪ प्रदेशस्िरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यखक्त र अशक्त, बाल बार्लकाका र मर्हला सम्बन्त्िी 
कायिहरुको अनगुमन िथा मूलयाङ्कन 
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▪ समाजकलयाण र संघसस्था सम्बन्त्िी कायिहरुको अनगुमन िथा मूलयाङ्कन 

▪ यवुासम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, काननु िथा योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, यवुा वैज्ञार्नक 
प्रोत्साहन 

▪ खेलकूद सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड र्निािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन, खेलकूद 
िथा खेलकूद पूवाििारको र्वकास र प्रवद्धिन 

▪ खेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्त्वय र र्नयमन 

▪ रार्ष्ट्रय र प्रादेखशक खेलकुद प्रर्ियोर्गिा िथा कायिक्रम आयोजना र सहभार्गिा 
▪ लोपोन्त्मखु, सीमान्त्िकृि, गररब, जेष्ठ नागररक लखिि आवास सम्बन्त्िी नीर्ि, मापदण्ड िथा योजना 

िजुिमा र कायािन्त्वयन 

▪ सामाखजक सरुिा सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, कानून िथा मापदण्डको र्नमािण िथा कायािन्त्वयन, कोर् 
व्यवस्थापन, र्नयमन, रार्ष्ट्रय र प्रादेखशक र्नकाय िथा संघ संस्थासाँग सम्पकि , समन्त्वय र सहकायि 

▪ प्रदेशर्भर रोजगारी प्रवद्धिन सम्बन्त्िी नीर्ि, योजना, कायिक्रम िथा मापदण्ड िजुिमा िथा कायािन्त्वयन 
र स्थानीय सरकारसाँग समन्त्वय 

▪ र्वश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुािाखत्वक महत्वका स्थल सम्बन्त्िी 
▪ भार्ा, र्लपी संस्कृर्ि, लर्लिकला र िमिको संरिण र प्रयोग सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, काननु, 

मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ ऐर्िहार्सक, िार्मिक, सााँस्कृर्िक एवं कला र वास्ि ु कलात्मक दृर्ष्टकोणले महत्व बोकेका 
प्रादेखशकस्िरका दरबारहरुको संरिण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्त्िान िथा व्यवस्थापन 

▪ प्रादेखशकस्िरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन 

▪ प्रदेशस्िरका परुािाखत्वक महत्वका स्थल, ऐर्िहार्सक र िार्मिक सांस्कृर्िक सम्पदा, प्राखचन स्मारक, 

संग्रहालय, गढी, सााँस्कृर्िक िरोहर सम्बन्त्िी नीर्ि, काननु, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन 
र र्नयमन एवम ्संरिण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्त्िान, उत्खनन िथा पनुर्निमािण 

▪ िमि, परम्परा र गठुी अन्त्िगिि चर्लआएका र्वर्भन्न जारा, पविहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन 

▪ संस्कृर्िको र्वकास सम्बन्त्िी नीर्ि िथा काननु िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
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६. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दीः 
६.१ संगठन संरचना  
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६.२ स्वीकृि दरबन्त्दीः  

क्र.सं पद शे्रणी/िह सेवा समूह 
दरबन्त्दी 
संख्या कै 

1.  प्रदेश सखचव रा.प.प्रथम प्रशासन   १  

2.  उपसखचव रा.प.दद्विीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन १  

3.  उपसखचव रा.प.दद्विीय खशिा  ३  

4.  प्रमखु मर्हला र्वकास अर्िकृि रा.प.दद्विीय र्वर्वि  १  

5.  प्रमखु मेर्डकल अर्िकृि नवौं/दशौं स्वास्थ्य ज.हे.स. १  

6.  वररष्ठ/उपस्वास्थ्य प्रशासक नवौं/दशौं स्वास्थ्य प.हे.न. १  

7.  शाखा अर्िकृि रा.प. ििृीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ३  

8.  लेखा अर्िकृि रा.प. ििृीय प्रशासन लेखा १  

9.  शाखा अर्िकृि रा.प. ििृीय खशिा खशिा प्रशासन ५  

10.  शाखा अर्िकृि रा.प. ििृीय प्रशासन परुाित्व १  

11.  कानून अर्िकृि रा.प. ििृीय न्त्याय कानून १  

12.  मर्हला र्वकास अर्िकृि रा.प. ििृीय र्वर्वि  २  

13.  मेर्डकल अर्िकृि आठौं स्वास्थ्य ज.हे.स. ३  

14.  आयवेुद खचर्कत्सक आठौं स्वास्थ्य आयवेुद १  

15.  नर्सिङ्ग अर्िकृि सािौं/आठौं स्वास्थ्य प.हे.न. १  

16.  नर्सिङ्ग अर्िकृि सािौं/आठौं स्वास्थ्य ज.हे.न. १  

17.  जनस्वास्थ्य अर्िकृि सािौं/आठौं स्वास्थ्य हे.इ. २  

18.  फामेसी अर्िकृि सािौं/आठौं स्वास्थ्य फामेसी १  

19.  स्वास्थ्य खशिा अर्िकृि सािौं/आठौं स्वास्थ्य स्वास्थ्य खशिा १  

20.  इन्त्टोमोलोखजष्ट सािौं/आठौं स्वास्थ्य हे.इ. १  

21.  नायब सबु्बा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ४  

22.  प्रा.स. रा.प.अनं.प्रथम खशिा खशिा प्रशासन ५  

23.  प्रा.स. रा.प.अनं.प्रथम खशिा परुाित्व १  

24.  िथ्याङ्क सहायक रा.प.अनं.प्रथम आ.यो.ि. िथ्याङ्क १  

25.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम र्बर्बि   २  

26.  मर्हला र्वकास र्नररिक रा.प.अनं.प्रथम र्वर्वि  २  

27.  हेलथ अर्सषे्टन्त्ट ५/६/७औ ं स्वास्थ्य हे.इ. ३  
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28.  स्टाफ नसि ५/६/७औ ं स्वास्थ्य प.हे.न. २  

29.  फामेसी सहायक ५/६/७औ ं स्वास्थ्य फामेसी १  

30.  कर्वराज ५/६/७औ ं स्वास्थ्य आयवेुद १  

31.  सह लेखापाल रा.प.अनं.दद्विीय प्रशासन लेखा १  

32.  हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्बर्हन     ५  

33.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्बर्हन     ८  

जम्मा 68  

 

७. आ. ब. २०७४/०७५ मा मन्त्रालयको नाममा स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र र्िनको अवस्थाः 

क्र.सं. 
कायिक्रम बूाँदा 

नं. 
कायिक्रमको नाम 

भौर्िक 
प्रगर्ि 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि 

कैर्फयि 

१   मन्त्रालयको कायििेर अन्त्िगििका र्वर्वि ऐन, 
र्नयम, कायिर्वर्ि जस्िा कानूनहरुको र्नमािण 

100% 60%   

२   प्रदेश गौरवका आयोजनाको अध्ययन, पररयोजना 
बैंक र्नमािण र प्रर्िवेदन प्रकाशन 

100% 84%   

३   मन्त्रालयको प्रोफाइल र्नमािण एवं प्रकाशन 100% 77%   

४   

सामाखजक सरुिा नीर्ि र्नमािण एवं प्रकाशन 
(योजना माग एवं प्रोफाइल र्नमािण कायि गनि 
अनगुमन मूलयाङ्कनको लार्ग गाडी भाडा िथा 
खजन्त्सी सामाग्री सरुिाको लार्ग घरभाडा 
कायिक्रम समेि) 

100%  94%   

५   
व्यवखस्थि र पूवाििार सर्हिका अनाथालय, 
बदृ्धाश्रम आवश्यकिा, सिुार र सम्भाव्यिा 
अध्ययन एवम ्प्रर्िवेदन प्रकाशन 

100% 92%   

६  

प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य केन्त्द्रहरुबाट सहज, 
सरल र सरु्विाजनक िररकाले स्वास्थ्य उपचार, 
िोर्कएको र्नशलुक और्र्ि एवं स्वास्थ्य सेवा 
उपलब्ि गराउन आवश्यक व्यवस्थापकीय, 
नीर्िगि एवं प्रर्क्रयागि प्रणालीको सिुार 

100% 100%  
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७   

प्रदेशमा सबै स्थानीय िहको केन्त्द्रमा सरु्बिा 
सम्पन्न अस्पिालको स्थापना गनि आवश्यकिा, 
सम्भाव्यिा र मोडार्लटीको अध्ययन िथा 
प्रर्िवेदन प्रकाशन 

100% 40%   

८   

ग्रामीण िहमा र्नरन्त्िर बसी स्वास्थ्यको िेरमा 
अिलुनीय योगदानगने स्वास्थ्य 
स्वयंसेर्वकाहरुको ज्ञान, शीप र िमिामा 
र्नखारिा लयाई अझै खजम्मेवार बनाउने एवम ्
उनीहरुको सेवा, सरु्विा र पाररश्रर्मक समय 
सापेि गनि आवश्यक प्रर्क्रयाको थालनी, 
अध्ययन एवं प्रर्िवेदन 

100% 100%   

९ 4 
प्रदेशमा यवुा वैज्ञार्नक कोर् एवैप्रयोगशाला 
सम्बन्त्िमा अध्ययन र प्रर्िवेदन प्रकाशन 

100% 7%   

१०  
प्रादेखशक खशिा, खशिालय र खशिक सिुार िथा 
प्रभावकाररिा अर्भवरृ्द्ध नीर्ि िथा मापदण्ड 
र्नमािण िथा प्रकाशन 

100% 37%   

११   

प्रादेखशक स्वास्थ्य सेवा, सेवा केन्त्द्र र सेवा 
प्रदायकको सिुार एवम ्प्रभावकाररिा अर्भबरृ्द्ध 
सम्बन्त्िी नीर्ि िथा मापदण्ड र्नमािण िथा 
प्रकाशन 

100% 100%   

१२   
प्रदेशमा भार्ा र्लपी संरिण र सम्वद्धिन सम्बन्त्िी 
अध्ययन, अनसुन्त्िान, मापदण्ड र्नमािण र 
प्रर्िवेदन 

100% 100%   

१३  आपिकालीन बालउद्धार कोर्को र्नमािणको 
अध्ययन कायिर्वर्ि र्नमािण िथा प्रकाशन 

100% 92%   

१४   
सामाखजक िेरको प्रभावकाररिा अर्भवदृि 
सम्बन्त्िी कायिको एर्ककृि अनगुमन, सपुररवेिण 
िथा प्रर्िवेदन 

100% 69%   
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८. आ. व. २०७४/२०७५ को वार्र्िक बजेट वक्तव्यमा समावेश मन्त्रालयसाँग सम्बि कायिक्रम 
र र्िनको अवस्थाः 

क्र.सं. 
बजेट 

वक्तव्यको 
बदुा नं. 

कायिक्रमको नाम भौर्िक प्रगर्ि र्वत्तीय प्रगर्ि कैर्फयि 

१ - - - - - 

९. चाल ुर पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरणः 

क्र.सं. 
खचि 
संकेि 

खचि खशर्िकको नाम बजेट खचि प्रर्िशि कै 

1.  २११११ पाररश्रर्मक कमिचारी २१००००० २०५२०१० 97.71  
2.  २११२१ पोशाक ५०००० ४५००० 90  
3.  २११३२ महंगी भत्ता ९०००० ५५००० 61.11  
4.  २११३४ कमिचारी बैठक भत्ता १००००० १००००० 100  
5.  २११३९ अन्त्य भत्ता १००००० ० 0  
6.  २२१११ िारा िथा र्बजलुी ५०००० ६२०० 12.4  
7.  २२११२ संचार महशलु १००००० ७०९४२ 70.94  
8.  २२२११ इन्त्िन (पदार्िकारी) ५०००० ४५१७५ 90.35  
9.  २२२१२ इन्त्िन (कायािलय प्रयोजन) ३००००० १५३७५९ 51.25  
10.  २२२१३ सवारी सािन ममिि ५००००० ४९२७३२ 98.55  
11.  २२२१४ र्बमा िथा नर्बकरण खचि १००००० ४१९४५ 41.95  

12.  २२२२१ 
मेखशनरी औजार ममिि 
सम्भार िथा संचालन खचि 

१००००० ८२३७७ 82.38  

13.  २२३११ मसलन्त्द िथा कायािलय 
सामाग्री 

२५००००० १४७३९६४ 58.96  

14.  २२३१४ इन्त्िन-अन्त्य प्रयोजन १००००० ० 0  

15.  २२३१५ 
परपर्रका छपाइ िथा 
सचुना प्रकाशन खचि 

५००००० ४०९७६६ 81.95  
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16.  २२४१३ करार सेवा शलुक २००००० १९९८०४ 99.9  
17.  २२५२२ कायिक्रम खचि ६५००००० ४६७१९६६ 71.88  

18.  २२६११ 
अनूगमन िथा मूलयांकन 
खचि 

२००००० १९९५०० 99.75  

19.  २२६१२ भ्रमण खचि १००००० ८९१९० 89.19  
20.  २२७११ र्वर्वि खचि ५००००० २८५७८४ 57.16  

  चाल ुखचि जम्मा १४२४०००० १०४७५११४ 73.56  
21.  ३१११५ फर्निचर िथा र्फरचसि २५००००० २४१०२४५ 96.41  

22.  ३११२१ सवारी सािन 
१२८८०००

० 
१२७८७५०

० 
99.28  

23.  ३११२२ मेखशनरी औजार ३०००००० २८५३८११ 95.13  

24.  ३११३२ 
कम््यटुर सफ्टवेयर र्नमािण 
िथा खरीद खचि एवं अन्त्य 
वौर्द्धक सम्पर्िको प्रार्प्त 

५००००० ४०२३१८ 80.46  

  पुाँजीगि खचि जम्मा १८८८०००० १८४५३८७४ 97.74  
  चाल ुर पुाँजीगि जम्मा ३३१२०००० २८९२८९८८ 87.35  

१०. मन्त्रालयबाट हाल सम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कायिर्वर्िको र्ववरणः 
• स्वास्थ्य िथा पोर्ण ऐनको मस्यौदा ियार  

• सामाखजक सरुिा ऐनको मस्यौदा सम्पन्न 

• यवुा सम्बन्त्िी व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक, २०७५ सैद्धाखन्त्िक स्वीकृर्िको लार्ग ियार भएको। 

 

११. मन्त्रालयबाट आ.व. २०७४/०७५ मा गरेका अन्त्य गर्िर्वर्ि र उपलखब्िः 
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उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

१. पषृ्ठभरू्म:  

नेपालको ददगो र्वकासमा उद्योग, पयिटन िथा वन िेरको महत्वपणुि योगदान रर्ह आएको छ।यसले देशमा 
रोजगारीको र्सजिना, वस्ि ु र सेवाको मूलय अर्भवरृ्द्ध, आवश्यक वस्ि ु िथा सेवाको उपलब्ििा, स्थानीय 
समदुायको आिारभिू वन पैदावारको आवश्यकिा पूर्िि गनिमा सहयोग परु् याउाँछ।साविजर्नक, र्नजी र सहकारी 
िेरको सहभार्गिाद्वारा ददगो एवम ्बहृि ्आिार सर्हिको औद्योर्गक र्वकासमाफि ि रोजगारी र्सजिना गरी 
गररबी न्त्यूनीकरण गनिमा उद्योग िेरको महत्वपूणि भरू्मका रहन्त्छ त्यसैगरी जनसहभार्गिामूलक वन 
व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक सामाखजक र्वकास िथा स्थानीय नेितृ्व र्वकासमा पर्न वन 
िेरको प्रत्यि योगदान रहेको हुाँदा उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण िेर रार्ष्ट्रय प्राथर्मकिा प्राप्त िेरको 
रूपमा रहन गएको छ। 

त्यसैगरी वाखणज्य िेरको र्वकासले वस्ि ुिथा सेवाको सहज आपूर्िि र देशमा उत्पाददि वस्ि ुिथा सेवाको 
र्नयाििबाट आर्थिक वरृ्द्धका साथै वैदेखशक वस्िकुो व्यापार साथै सेवाको व्यापारबाट नवोददि अथििन्त्रले बढी 
फाइदा र्लन व्यापारलाई आर्थिक र्वकासको मेरुदण्डको रुपमा र्लन सर्कन्त्छ।प्राकृर्िक, सााँस्कृर्िक, साहर्सक, 

ऐर्िहार्सक िथा िार्मिक दृर्ष्टबाट नेपाल र्वश्वकै एक प्रमखु पयिटकीय गन्त्िव्य भएकोले पयिटकीय 
गन्त्िव्यहरूको र्वर्विीकरण गदै नयााँ पयिटकीय स्थल र उपजहरूको पर्हचान, र्वकास िथा पयिटकीय 
पूवाििारहरूको र्वकास गरी पयिटन उद्योगलाई रार्ष्ट्रय अथििन्त्रको एक प्रमखु आिारको रूपमा र्वकास गनि 
जरूरी छ।पयिटन प्रवद्धिनको माध्यमबाट रोजगारीका अवसरमा वरृ्द्ध गरी गररबी न्त्यूनीकरण गदै जनिाको 
जीवनस्िरमा सिुार गनुि आवश्यक छ।त्यसैगरी ज्ञानमा आिाररि आिरु्नक अथििन्त्रको र्नमािण गदै ददगो 
र्वकास गनि र्वज्ञान प्रर्वर्ि महत्वपूणि हनु आउाँछ।खासगरी परमाण ुप्रर्वर्ि, अन्त्िररि र्वज्ञान, जैर्वक प्रर्वर्ि, 

अर्िसूक्ष्म प्रर्वर्ि र अन्त्य नवीनिम खोजका िेर लगायिका र्विामा सरुु भएका कायिलाई प्रभावकारी रूपमा 
अखघ बढाउाँदै र्िनको प्रयोगबाट द्रिुिर आर्थिक र्वकासमा लाग्नपुने आवश्यकिा टड्कारो देखखएको छ। 

२. सोचः 

▪ सघन िथा र्वर्वििायकु्त वनस्रोि, र्वखशष्टीकृि जैर्वक र्वर्वििा, समदृ्ध जलािार र उद्यमशीलिायकु्त 
वन िेर। 

▪ अथििन्त्रमा उद्योग िेरको योगदानमा वरृ्द्ध गरी आर्थिक रूपान्त्िरण र सदुृढ अथििन्त्रको र्नमािण। 

▪ वाखणज्य िेरको र्वस्िार गरी र्नकासी प्रवद्धिन माफि ि आर्थिक समरृ्द्ध। 
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▪ गणुस्िरयकु्त उपभोग्य वस्ि ुिथा सेवाको सहज र सविसलुभ आपूर्िि हनुे वािावरणको सरु्नखश्चििा 
सर्हि उपभोक्ताको हक र र्हिको संरिण। 

▪ आर्थिक समरृ्द्धका लार्ग पयिटन र्वकास। 

▪ र्वज्ञान िथा प्रर्वर्िको र्वकासबाट समरृ्द्ध। 

३. उद्दशे्यः 

▪ ददगो वन व्यवस्थापनद्वारा वन िेरको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वरृ्द्ध गनुि। 

▪ जैर्वक र्वर्वििा र स्रोिको संरिण लगायि वािावरणीय सेवाबाट प्राप्त हनुे लाभ वरृ्द्ध गदै न्त्यायोखचि 
र्विरण सरु्नखश्चि गनुि। 

▪ जलवाय ुपररवििनका नकारात्मक प्रभाव न्त्यूनीकरण िथा अनकूुलन र र्वपद् जोखखम न्त्यूनीकरणका 
उपाय अवलम्बन गदै जल, जलस्रोि िथा भरू्मको संरिणबाट भरू्मको उत्पादकत्व वरृ्द्ध गनि जलािार 
िेरको एकीकृि संरिण र व्यवस्थापन गनुि। 

▪ उद्योग िेरको उत्पादन वरृ्द्ध गरी कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा यस िेरको योगदान बढाउन।ु 

▪ औद्योर्गक िेरमा स्वदेशी िथा र्वदेशी लगानी वरृ्द्ध गरी रोजगारीका अवसर सजृना गनुि। 

▪ औद्योर्गक वस्िहुरूको र्नयािि वृर्द्ध गरी व्यापार घाटामा कमी लयाउन।ु 

▪ आन्त्िररक िथा अन्त्िरािर्ष्ट्रय र्नयािि व्यापार प्रवद्धिन गदै स्थानीय कच्चा पदाथि, स्रोि, सािन र सीप 
बढी प्रयोग हनुे वस्िकुो र्नकासी प्रवद्धिन माफि ि प्राप्त हनुे लाभलाई ग्रामीण िहसम्म र्वस्िार गनुि। 

▪ िलुनात्मक लाभका वस्ि ुिथा सेवाको मूलय र गणुस्िरलाई प्रर्िस्पिी बनाई व्यापार घाटा कम 
गनुि। 

▪ उपभोक्ताको हकर्हि संरिण गदै दैर्नक उपभोग्य वस्ि ुिथा सेवा र्नयर्मि र सहज रूपमा आपूर्िि 
हनुे व्यवस्था र्मलाउन।ु 

▪ बजार प्रणालीलाई प्रर्िस्पिी र उपभोक्ताप्रर्ि खजम्मेवार िलुयाउाँदै र्वपद्को समयमा समेि उपभोग्य 
वस्िकुो आपूर्िि हनुे व्यवस्था सरु्नखश्चि गनुि। 

▪ आपूर्िि व्यवस्थालाई ददगो, सरु्नखश्चि, गणुस्िरीय र प्रभावकारी बनाउन।ु 

▪ देशलाई आकर्िक िथा थप सरुखिि गन्त्िव्यको रूपमा र्वकास गदै पयिटन आगमनमा उललेखनीय 
वरृ्द्ध गरी जनिाको आयस्िरमा वरृ्द्ध गनुि। 

▪ पयिटकीय गन्त्िव्य स्थल िथा उपजमा र्वर्विीकरण र र्वकास गनुि। 

▪ नेपालका प्रमखु पयिटकीय उपजहरूको बजारीकरण िथा प्रवद्धिन गनुि। 

▪ र्वज्ञान िथा प्रर्वर्िको र्वकास, र्वस्िार र उपयोग िमिा वरृ्द्ध गनुि। 
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४. लक्ष्यः 

▪ औद्योर्गक िेरको र्वकास र र्वस्िारद्वारा रोजगारीमा वरृ्द्ध, र्नयािि प्रवद्धिन र आयाि प्रर्िस्थापन 
गरी रार्ष्ट्रय अथििन्त्रको अर्भवरृ्द्ध गने। 

▪ वन, वनस्पर्ि, जडीबटुी, वन्त्यजन्त्ि,ु जैर्वक र्वर्वििा र जलािारको समखुचि संरिण, संवद्धिन, 

व्यवसार्यकरण र सदपुयोगद्वारा रोजगारी र्सजिना िथा जीर्वकोपाजिनमा सिुार गरी पाररखस्थर्िक 
प्रणालीबीच सन्त्िलुन कायम गने। 

▪ आन्त्िररक िथा अन्त्िरािर्ष्ट्रय र्नयािि व्यापार प्रवद्धिन गदै स्थानीय कच्चा पदाथि, स्रोि, सािन र सीप 
बढी प्रयोग हनुे वस्िकुो र्नकासी प्रवद्धिन माफि ि प्राप्त हनुे लाभलाई ग्रामीण िहसम्म र्वस्िार गनुिका 
साथै िलुनात्मक लाभका वस्ि ुिथा सेवाको मूलय र गणुस्िरलाई प्रर्िस्पिी बनाई व्यापार घाटा 
कम गनुि। 

▪ गणुस्िरयकु्त उपभोग्य वस्ि ुिथा सेवा सविसलुभ ढङ्गले र्विरणको व्यवस्था र्मलाई आपूर्िि व्यवस्था 
बढी प्रभावकारी बनाउने। 

▪ पयिटन िेरको र्वकासमाफि ि आर्थिक वरृ्द्ध र रोजगारीका अवसर अर्भवरृ्द्ध गने। 

▪ र्वज्ञान र प्रर्वर्िको र्वकास र र्वस्िार गरी सामाखजक, आर्थिक, भौर्िक र वािावरणीय र्वकासका 
पिसाँग आबद्ध गने। 

५. कायि खजम्मेवारी:  

यस मन्त्रालयले जनिालाई र्छटो छररिो िथा सहज सेवा प्रदान गदै शसुासन कायम राखी स्थानीय िह, 

प्रदेश िह र केन्त्द्रको सहकायि िथा समन्त्वयमा समदृ्ध प्रदेश बनाउन देहाय वमोखजमको िेरमा देहाय 
बमोखजमको कायिखजम्मेवारी िय गररएको छः 

▪ व्यापार/वाखणज्य र बजार प्रर्िस्पिाि सम्बन्त्िी नीर्ि, काननु, मापदण्ड िथा योजनाको िजुिमा, 
कायािन्त्वयन एवं र्नयमन र र्सखन्त्डकेट िथा काटेर्लङ्ग र्नयन्त्रण  

▪ प्रादेखशक व्यापार सम्बन्त्िी पूवाििार र्नमािण, प्रवद्र्िन, सहजीकरण, बजार अनगुमन, समन्त्वय, िथ्यांक 
प्रणाली, बौर्द्धक सम्पखत्त संरिण, अध्ययन िथा अनसुन्त्िान र र्नयमन  

▪ ढुवानी/पररवहन प्रणाली िथा कागो व्यवस्थापन  

▪ नेपाल सरकारको सहमर्िमा आर्थिक िथा औद्योर्गक र्वर्यका करारजन्त्य सम्झौिा  

▪ व्यापाररक फमिहरुको दिाि, नवीकरण, खारेजी र र्नयमन  

▪ खानी िथा खर्नज पदाथिको अन्त्वेर्ण सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, कानून, मापदण्ड र योजना िजुिमा 
िथा कायािन्त्वयन र र्नयमन एवं पूवाििार र्वकास, अनसुन्त्िान, सवेिण, लगि संकलन, अर्भलेखांकन, 
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अन्त्वेर्ण, उत्खनन, प्रादेखशक प्रयोगशालाको स्थापना िथा सञ्चालन र संघसाँग समन्त्वय  

▪ भौगर्भिक अध्ययन िथा अनसुन्त्िान र नरसा सम्बन्त्िी  

▪ कलकारखाना औद्योर्गकीकरण सम्बन्त्िी नीर्ि, काननु, मापदण्ड र योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र 
र्नयमन  

▪ उद्योग दिाि, अनमुर्ि, नवीकरण एवं खारेजी र औद्योर्गक र्वकास िथा औद्योर्गक व्यवसायको 
प्रवद्धिन र र्नयमन  

▪ प्रदेशस्िरको उद्योग िेरको भौर्िक पूवाििार र्वकास सम्बन्त्िी योजना िजुिमा र कायािन्त्वयन िथा 
औद्योर्गक िेर र र्वशेर् आर्थिक िेरको स्थापना र र्वस्िार  

▪ औद्योर्गक वस्िकुो र्नयािि प्रवद्धिन 

▪ साविजर्नक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र वस्ि ुआपूर्िि सम्बन्त्िी नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड िजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन  

▪ उपभोक्ता हक अर्िकार संरिण िथा प्रवद्धिन, उपभोक्ता जागरण कायिक्रम िजुिमा कायािन्त्वयन िथा 
अनमुगन  

▪ मलुय र कालोबजारी िथा कृर्रम अभाव र्नयन्त्रण एवं र्नयमन  

▪ संखघय मापदण्ड अनसुार स्ट्यान्त्डडि वगीकरण, गणुस्िर परीिण र र्नयमन  

▪ उपभोक्ता अदालि गठन र संचालन  

▪ अत्यावश्यक वस्िहुरुको प्रादेखशक माग र आपरु्िि सम्बन्त्िी सूचना संकलन, र्वश्लरे्ण, प्रिेपण र 
आपरु्िि व्यवस्था, मौजदािको व्यवस्था र आपरु्िि अन्त्िरप्रादेखशक र स्थानीय िहर्बच समन्त्वय  

▪ लखिि िेर र बगिका लार्ग वस्ि ुर सेवामा प्रादेखशक अनदुान र र्नयमन  

▪ करार, साझेदारी र एजेखन्त्स सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, काननु मापदण्ड, कायािन्त्वयन र र्नयमन  

▪ संघ साँगको समन्त्वयनमा कम्पनी स्थापना सम्बन्त्िी नीर्ि िथा काननु िजुिमा कायािन्त्वयन, र्नयमन 
र कम्पनी र र्नयमन        

▪ दामासाहीमा परेका उद्योग, व्यवसार्यक कम्पनी िथा फमि व्यवस्थापन सम्बन्त्िी नीर्ि काननु 
मापदण्ड िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन  

▪ प्रदेशस्िरमा हार्नकारक पदाथिहरुको र्नयमन िथा व्यवस्थापन  

▪ प्रदेशस्िरमा इन्त्िनको गणुस्िर अनगुमन  

▪ संघीय काननु बमोखजम क्यार्सनो िथा खचठ्ठा दिाि, अनमुर्ि र र्नयमन सम्बन्त्िी  

▪ प्रदेशर्भरका उद्योगहरु र साना, मझौला, घरेल ुिथा लघ ुउद्योगहरु स्थापना  प्रवद्धिन सम्बन्त्िमा 
नीिी िथा मापदण्ड िजुिमा कायािन्त्वयन र र्नयमन  

▪ औद्योर्गक िथा ब्यापार प्रदशिनीको आयोजना िथा व्यवस्थापन  
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▪ उद्योगमा श्रममलुक प्रर्वर्ि र स्वदेशी श्रर्मकको उपयोग  

▪ स्वरोजगारका लार्ग उद्यमखशलिा र्वकास, प्रखशिण, सहरु्लयि कजाि र व्यवस्थापन प्रवद्धिन र 
र्नयमन  

▪ प्रादेखशक पयिटन र्वकासको नीर्ि, कानून, मापदण्ड र योजना र्नमािण, पूवाििार र्वकास, प्रवद्धिन र 
र्नयमन  

▪ पयिटक प्रहरी व्यवस्थापन  

▪ पयिटकीय होटल, ररसोटि, लज, िाभल िथा िेर्कङ्ग एजेन्त्सी, गाईड, ¥यािखफ्टख ङ्ग आददको दिाि, अनमुर्ि, 

नर्वकरण र र्नयमन       

▪ प्रदेशस्िरमा वन िेरको नीर्ि काननु, मापदण्ड, िथा योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन  

▪ वन्त्यजन्त्ि ुर वन पैदावार ओसारपसार सम्बन्त्िी र्नयमन र अपराि र्नयन्त्रण  

▪ वन, वनस्पर्ि, वन्त्यजन्त्ि ुर जैर्वक र्वर्वििा सम्बन्त्िी प्रादेखशक संग्रहालय व्यवस्थापन  

▪ प्रदेशस्िरमा संरिण िेर र चरन िेरको व्यवस्थापन  

▪ हात्तीसार िथा खचर्डयाखानाको व्यवस्थापन  

▪ जर्डवटुी खेिी प्रर्वर्ि प्रवद्धिन, र्वस्िार िथा बजारीकरण सम्बन्त्िी नीर्ि िथा कानून िजुिमा, िथा 
कायािन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन अनसुन्त्िान िथा िथ्यांक संकलन  

▪ वन िथा वािावरण सम्बन्त्िी र्वर्यमा प्रार्वर्िक सूचना िथा सेवा प्रवाह  

▪ वन अर्िक्रमण िथा वन डढेलो र्नयन्त्रण िथा रोकथाम सम्बन्त्िी नीर्ि, समन्त्वय र सहयोग  

▪ प्रदेशस्िरका वनस्पर्ि उद्यान िथा हबेररयमहरुको व्यवस्थापन र वनस्पर्ि पर्हचान िथा 
अर्भलेखखकरण सम्बन्त्िी नीर्ि र व्यवस्थापन  

▪ प्रदेशस्िरमा जैर्वक र्वर्वििाको अध्ययन, अनसुन्त्िान, व्यवस्थापन, र्नयमन, संरिण एवं लाभांश 
बााँडफााँड  

▪ प्रदेशस्िरमा जलािार संरिण िथा स्वच्छिा सम्बन्त्िी प्रर्वर्ि र्वकास र व्यवस्थापन  

▪ प्रदेशर्भर भसू्खलन र्नयन्त्रण  

▪ भपूररर्ि िेर िथा वन िेरको पर्हचान, वर्गिकरण संरिण र व्यवस्थापन  

▪ प्रदेशस्िरमा वािावरणीय संरिण िथा स्वच्छिा सम्बन्त्िी प्रर्वर्ि र्वकास र व्यवस्थापन  

▪ प्रदेशस्िरमा वािावरण सम्बन्त्िी  नीर्ि, काननु, मापदण्ड, योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन  

▪ प्रदेशस्िरमा वािावरणीय सूचना प्रणालीको स्थापना  

▪ प्रदेशस्िरमा वािावरणीय जोखखमका लार्ग ियारी िथा उद्धार  
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▪ प्रदेशस्िरमा वािावरणीय, प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन िथा बािावरण मैरी 
शासकीय प्रबन्त्ि  

▪ प्रदेशस्िरमा ठोस, वाय,ु िरल, जल, ध्वनी िथा र्वद्यिुीय लगायि प्रदरु्णको मापदण्ड र्निािरण, 

कायािन्त्वयन, अनगुमन र र्नयन्त्रण  

▪ प्रदेशस्िरमा न्त्यून काविनमखुी िथा वािावरणमैरी र्वकास प्रर्क्रया र हररि िेर प्रबद्र्िन  

▪ प्रदेशस्िरमा वािावरणीय संरिण िेर िथा प्राकृर्िक सम्पदाको संरिण र सम्वद्र्िन  

▪ प्रदेशर्भर वािावरणीय िेरको अध्ययन, अनसुन्त्िान, िमिा अर्भवरृ्द्ध, वािावरणीय सशुासन िथा 
परीिण  

▪ संरिण िेर पर्हचान र व्यवस्थापकीय पद्धर्ि र्निािरण  

▪ अन्त्िरप्रदेशीय नदी उकास िथा सडक र्कनार विृारोपण व्यवस्थापन  

▪ विृारोपणको लार्ग ददगो िथा गणुस्िरीय बीउ उत्पादन, बीउबगैंचा स्थापना र व्यवस्थापन  

▪ प्रदेशर्भर विृारोपण िथा सम्भार सम्बन्त्िी नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा, कायािन्त्वयन र 
र्नयमन  

▪ प्रदेशर्भर जर्डवटुी िथा अन्त्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्त्िी व्यवस्थापन  

▪ वन्त्यजन्त्ि ुर चराचरुुङ्गी सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन  

▪ प्रदेशस्िरमा र्वज्ञान प्रर्वर्िको र्वकास िथा र्वस्िार, यस सम्बन्त्िी िथ्यांक संकलन, प्रशोिन र 
सवेिण र र्वकास र उपयोग     

▪ वैज्ञार्नक अध्ययन अनसुन्त्िान एवं र्वज्ञान र प्रर्वर्िको आर्वष्कार, उन्नयन र र्वकास   

▪ र्वज्ञान संग्रहालय र ्लानेटोरीयमको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन  

▪ खानेपानी, ध्वनी र हावाको गणुस्िर अनगुमन िथा लेखाजोखाको ढााँचा एवं गणुस्िरको मापदण्ड 
र्निािरण र कायािन्त्वयन 

▪ श्रर्मक एवं श्रर्मकको सामाखजक अध्ययन सरुिा िथा िेड यरु्नयन सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, 

कानून, मापदण्ड र र्नयमन  

▪ श्रमशखक्त, श्रम बजार सम्बन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान र श्रमशखक्त योजना  

▪ औद्योर्गक र्ववाद समािान, श्रम सम्बन्त्िमा सिुार र न्त्यार्यक र्नरुपण  

▪ रोजगार प्रवद्धिन सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन  

▪ कायिस्थल सरुिा, कारखाना र्नरीिण िथा र्नयमन 
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६. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दी:  

संगठन संरचना 
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स्वीकृि दरबन्त्दी 

क्र.सं. पद शे्रणी/िह सेवा समूह 
दरबन्त्दी 
संख्या 

कै 

1.  प्रदेश सखचव रा.प.प्रथम वन समहुकृि नहनुे १  

2.  उपसखचव रा.प.दद्विीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ३  

3.  उपसखचव रा.प.दद्विीय वन ज.फ. २  

4.  शाखा अर्िकृि रा.प. ििृीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ६  

5.  लेखा अर्िकृि रा.प. ििृीय प्रशासन लेखा १  

6.  कानून अर्िकृि रा.प. ििृीय न्त्याय कानून १  

7.  कम््यटुर इखन्त्जर्नयर रा.प. ििृीय र्बर्बि   १  

8.  सहायक वन अर्िकृि रा.प. ििृीय वन ज.फ. ३  

9.  सहायक भ-ूसंरिण अर्िकृि रा.प. ििृीय वन स्वायल १  

10.  सहायक वन अर्िकृि रा.प. ििृीय वन बोटानी १  

11.  वािावरण र्नरीिक रा.प. ििृीय र्वर्वि  १  

12.  नायब सबु्बा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ७  

13.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम र्बर्बि   १  

14.  प्रार्वर्िक सहायक रा.प.अनं.प्रथम वन ज.फ. ४  

15.  प्रार्वर्िक सहायक रा.प.अनं.प्रथम वन स्वायल १  

16.  प्रार्वर्िक सहायक रा.प.अनं.प्रथम वन बोटानी १  

17.  सह लेखापाल रा.प.अनं.दद्विीय प्रशासन लेखा १  

18.  हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्बर्हन     ४  

19.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्बर्हन     ५  

जम्मा 4५  
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७. आ. ब. २०७४/०७५ मा मन्त्रालयको नाममा स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र िीनको 
अवस्था:  

क्र. 
सं. 

कायिक्रमको 
बुाँदा नं. 

कायिक्रमको नाम 
भौर्िक 
प्रगर्ि 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि 

कैर्फयि 

१. १. मन्त्रालयको कायििेर सम्बद्ध कानूनहरुको र्नमािण ५० २५.८  

२. २. 
मन्त्रालय सम्बद्ध प्रदेश गौरवका आयोजनाको 
अध्ययन, पररयोजना बैंक र्नमािण र प्रर्िवेदन 
प्रकाशन 

० ०  

३. ३. मन्त्रालयगि योजना िथा प्रोफाईल र्नमािण एवं 
प्रकाशन 

१०० ९९  

४. ४. 

जहााँ वन त्यहााँ व्यवस्थापन, जहााँ बााँझो त्यहााँ 
विृारोपण नीर्ि अवलम्बन गरी प्रभावकारी वन 
ब्यवस्थापन, समखुचि विृारोपण कायिक्रम, हररि 
शहर प्रबद्धिन, हररि नदी र्कनारा व्यवस्थापन िथा 
साविजर्नक जग्गामा विृारोपण, कृर्र् वन, र्नजी वन 
िथा शहरी वनको र्वकास िथा र्वस्िारका लार्ग 
आवश्यक अध्ययन प्रर्िवेदन प्रकाशन  

१०० ९८.८ 

परामशि 
सेवा 
माफि ि ्
अध्ययन 
प्रर्िवेदन 
ियार 

५. ५. 

कम प्रयोगमा आउने नरमकाठका रुख प्रजार्िबाट 
उत्पादन हनुे काठको र्सजर्नङ िथा र्प्रजरभेर्टभ 
्लाण्टको प्रदेशस्िरमा व्यवस्थापन गनि आवश्यक 
अध्ययन एवं प्रर्िवेदन 

१०० ९८ 

६. ६. 

प्रदेशस्िरमा पर्हचान भएका खानी िथा खर्नजलाई 
पररचालन एवं नयााँ संभार्वि खर्नज श्रोिको 
अन्त्वेर्ण गनि आवश्यक अध्ययन, अनसुन्त्िान र 
प्रर्िवेदन प्रकाशन 

१०० १०० 

७. ७. 
पयिटन सर्कि ट लगायिको पयिटकीय संभावना र 
व्यवस्थार्कय संरचनात्मक आवश्यकिाको खोज, 

अध्ययन अनसुन्त्िान एवं प्रर्िवेदन प्रकाशन 
० ०  
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८. ८. 

्याराग्लाईर्डङ्ग, र् याखफ्टङ्ग, बञ्जी जखम्पङ्ग, हट एयर 
बेलरु्नंङ्ग जस्िा साहर्सक पयिटनलाई र्वस्िार र 
प्रवद्धिन गरी आयआजिन र राजस्व बरृ्द्ध गने 
माध्यमको रुपमा र्वकास गनि आवश्यक अध्ययन 
कायि र प्रर्िवेदन  

० ०  

९. ९. 

वन िथा वन्त्यजन्त्ि ुसंरिण, र्नयन्त्रण िथा अनगुमन 
सम्बन्त्िी कायिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लार्ग 
आवश्यक अध्ययन िथा प्रर्िवेदन (प्रादेखशक रार्ष्टय 
वन र्विेयक ियारीका लार्ग खज. ब. अ., खज. भ.ु 
सं.अ., प्र. सं. अ., फेकोफन लगाएिका सरोकारवाला 
र्नकायहरुसाँग र्वर्भन्न ३ चरणमा छलफल 
अन्त्िरर्क्रया गोष्ठी) 

१०० १००  

१०. १०. 
नागररकहरुलाई स्वच्छ वािावरणमा बााँच्न पाउने 
हक सरुखिि गनि वािावरण प्रदरु्ण र्नयन्त्रण 
सम्बन्त्िी कायिको लार्ग अध्ययन एवं प्रर्िवेदन 

० ०  

नोट: सम्बखन्त्िि खशर्िकमा र्बर्नयोखजि बजेटमध्ये खचि भएको रकमको आिारमा र्वत्तीय प्रगर्ि राखखएको। 

८. आ. ब. २०७४/०७५ को वार्र्िक बजेट बक्तव्य समावेश मन्त्रालयसाँग सम्बद्ध कायिक्रम र 
र्िनको अवस्था:  

क्र. 
सं. 

बजेट 
वक्तव्यको बुाँदा 

नं. 
कायिक्रमको नाम 

खचि (रु 
हजारमा) 

प्रगर्ि 
प्रर्िश
ि 

कै. 

१. ७५, १२०, 

१७२ र १७४ 
मन्त्रालयको कायििेर सम्बद्ध कानूनहरुको र्नमािण १२९.०० ५०  

२. ८९ मन्त्रालय सम्बद्ध प्रदेश गौरवका आयोजनाको अध्ययन, 

पररयोजना बैंक र्नमािण र प्रर्िवेदन प्रकाशन 
० ०  

३. ७५, १२०, 

१७२ र १७४ मन्त्रालयगि योजना िथा प्रोफाईल र्नमािण एवं प्रकाशन ४९५.६० १००  

४. ७३ 
जहााँ वन त्यहााँ व्यवस्थापन, जहााँ बााँझो त्यहााँ विृारोपण 
नीर्ि अवलम्बन गरी प्रभावकारी वन व्यवस्थापन, 

३९५.५ १००  



मन्त्रालयगि प्रगर्ि र्ववरण 2075 

 

66 उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय 
 

समखुचि विृारोपण कायिक्रम, हररि शहर प्रवद्धिन, हररि 
नदी र्कनारा व्यवस्थापन िथा साविजर्नक जग्गामा 
विृारोपण, कृर्र् वन, र्नजी वन िथा शहरी वनको 
र्वकास िथा र्वस्िारका लार्ग आवश्यक अध्ययन 
प्रर्िवेदन प्रकाशन  

५. ७३ 

कम प्रयोगमा आउने नरमकाठका रुख प्रजार्िबाट 
उत्पादन हनेु काठको र्सजर्नङ िथा र्प्रजरभेर्टभ 
्लाण्टको प्रदेशस्िरमा ब्यवस्थापन गनि आवश्यक 
अध्ययन एवं प्रर्िवेदन 

३९४.९ १००  

६. ८८ 
प्रदेशस्िरमा पर्हचान भएका खानी िथा खर्नजलाई 
पररचालन एवं नयााँ संभार्वि खर्नज श्रोिको अन्त्वेर्ण 
गनि आवश्यक अध्ययन, अनसुन्त्िान र प्रर्िवेदन प्रकाशन 

२०० १००  

७. १२० 
पयिटन सर्कि ट लगाएिको पयिटकीय संभावना र 
व्यवस्थाकीय संरचनात्मक आवश्यकिाको खोज, 

अध्ययन अनसुन्त्िान एवं प्रर्िवेदन प्रकाशन 
० ०  

८. १२० 

्याराग्लाईर्डङ्ग, रयाख्टङ्ग, बञ्जी जखम्पङ्ग, हट एयर बेलरु्नङ्ग, 

जस्िा साहर्सक जस्िा साहर्सक पयिटनलाई र्वस्िार र 
प्रबद्धिन गरी आयआजिन र राजस्व बरृ्द्ध गने माध्यमको 
रुपमा र्वकास गनि आवश्यक अध्ययन कायि र प्रर्िवेदन  

० ०  

९. ७३ 

वन िथा वन्त्यजन्त्ि ुसंरिण, र्नयन्त्रण िथा अनगुमन 
सम्बन्त्िी कायिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लार्ग 
आवश्यक अध्ययन िथा प्रर्िवेदन (प्रादेखशक रार्ष्ट्रय वन 
र्विेयक ियारीका लार्ग खज. ब. अ., खज. भ.ु सं.अ., प्र. सं. 

अ., फेकोफन लगाएिका सरोकारवाला र्नकायहरुसाँग 
र्वर्भन्न ३ चरणमा छलफल अन्त्िरर्क्रया गोष्ठी) 

५०० १००  

१० १७२ 
नागररकहरुलाई स्वच्छ वािावरणमा बााँच्न पाउने हक 
सरुखिि गनि वािावरण प्रदरु्ण र्नयन्त्रण सम्बन्त्िी 
कायिको लार्ग अध्ययन एवं प्रर्िवेदन 

० ०  

नोट: नेपाल सरकार, आर्थिक वर्ि २०७४/०७५ को बजेट वक्तव्यमा उललेखखि बुंदा नं. यहााँ उललेख 
गररएको िथा प्रगर्ि प्रर्िशिको महलमा भौर्िक प्रगर्ि उललेख गररएको। 
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९. चाल ुर पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण:  

क्र.सं. खचि संकेि खचि खशर्िकको नाम बजेट खचि प्रर्िशि कै 

१ २११११ पाररश्रर्मक कमिचारी ५०००००० १७७५०९९ ३६   

२ २११२१ पोशाक २४०००० ५२५०० २२   

३ २११३२ महंगी भत्ता १५०००० ५५००० ३७   

४ २११३९ अन्त्य भत्ता २००००० २००००० १००   

५ २२१११ िारा िथा र्बजलुी ५००००० ७७९३२ १६   

६ २२११२ संचार महशलु ३००००० २६३९०९ ८८   

७ २२२११ इन्त्िन (पदार्िकारी) ५०००० ५०००० १००   

८ २२२१२ इन्त्िन (कायािलय प्रयोजन) ३५०००० ३३९०७९ ९७   

९ २२२१३ सवारी सािन ममिि  ५००००० ४९९९२६ १००   

१० २२२१४ र्बमा िथा नर्बकरण खचि १००००० ४९७९२ ५०   

११ २२२२१ 
मेखशनरी औजार ममिि सम्भार 
िथा संचालन खचि 

१००००० ० ०   

१२ २२२३१ 
र्नर्मिि साविजर्नक सम्पर्िको 
ममिि सम्भार खचि २००००० २००००० १००   

१३ २२३११ 
मसलन्त्द िथा कायािलय 
सामाग्री 

२५००००० २४९९९९९ १००   

१४ २२३१४ इन्त्िन-अन्त्य प्रयोजन ५०००० ० ०   

१५ २२३१५ 
परपर्रका छपाइ िथा सचुना 
प्रकाशन खचि 

५००००० १२०८७९ २४   

१६ २२४१३ करार सेवा शलुक ५००००० ३४००० ७   

१७ २२५११ कमिचारी िार्लम २००००० २००००० १००   

१८ २२५२२ कायिक्रम खचि ४५००००० २१७९०५० ४८   

१९ २२६११ अनूगमन िथा मूलयांकन खचि ५००००० ५००००० १००   

२० २२६१२ भ्रमण खचि ५००००० ५००००० १००   

२१ २२६१३ र्बखशष्ठ व्यक्तीको भ्रमण खचि ३००००० ० ०   

२२ २२७११ र्बर्बि खचि ५००००० ४२४०४४ ८५   

    चाल ुखचि जम्मा १७७४०००० १००२१२०९ ५६   
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२३ ३१११३ 
र्नर्मिि भवनको संरचनात्मक 
सिुार खचि 

१०००००० ९५६३०९ ९६   

२४ ३१११५ फर्निचर िथा र्फरचसि २५९२००० २५२५१०८ ९७   

२५ ३११२१ सवारी सािन ९०००००० ६८०९५०० ७६   

२६ ३११२२ मेखशनरी औजार ३०००००० २७१८४७० ९१   

२७ ३११३२ 

कम््यटुर सफ्टवेयर र्नमािण 
िथा खरीद खचि एवं अन्त्य 
बौर्द्धक सम्पर्िको प्रार्प्त 

५००००० ४२३१९ ८   

    पखुजगि खचि जम्मा १६०९२००० १३०५१७०६ ८१   

    चाल ुर पखुजगि जम्मा ३३८३२००० २३०७२९१५ ६८   

 

१०. मन्त्रालयबाट हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एव कायिर्विी:  

आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय (प्रदेश नं. ३) बाट सैद्धाखन्त्िक सहमर्ि प्राप्त भई मस्यौदा ियार 
भएका कानून िथा कायिर्विीहरु यस प्रकार रहेका छन।् 

▪ नदीजन्त्य पदाथि (ढुङ्गा, र्गट्टी, बालवुा र माटो) संकलन र उपयोग सम्बन्त्िी कायिर्वर्ि, २०७५ 

▪ प्रादेखशक रार्ष्ट्रय वन र्विेयक, २०७५ 

▪ प्रादेखशक औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, २०७५ 

▪ प्रादेखशक व्यापार व्यवसाय ऐन, २०७५ 

▪ प्रादेखशक पयिटन नीर्ि, २०७५ 

 

११. मन्त्रालयबाट आ. ब. २०७४/०७५ मा गरेका अन्त्य गर्िर्वर्ि र र्िनको उपलब्िी:  

❖ उद्योग िथा उद्यमखशलिा र्वकास र लघउुद्यम र्वकास मोडेल सम्बन्त्िी अर्भमखुखकरण 

यस मन्त्रालयको आयोजना िथा उद्योग, वाखणज्य िथा आपरु्िि मन्त्रालय, काठमाडौंको समन्त्वय िथा 
सहजीकरण र लघ ुउद्यम र्वकास कायिक्रमको प्रार्वर्िक सहयोगमा यही २०७५ बैशाख २० गिे 
हेटौडा मकवानपरुमा सरोकारवाला र्नकायहरु र्बच प्रस्िरु्िकरण, छलफल िथा अन्त्िरर्क्रया सम्पन्न 
भएको।यस गोर्ष्ठमा १४९ जनाको सहभार्गिा रहेको र्थयो साथै लघ ुउद्यम सम्बन्त्िी सामाग्रीहरुको 
प्रदशिनी समेि राखखएको र्थयो। 
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❖ पयिटन, प्रवद्धिन र र्वकासको लार्ग सरोकारवालाहरुसाँग अन्त्िरर्क्रया गोष्ठी  

उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं.३, हेटैंडाको आयोजनामा काठमाण्डौमा 
२०७५/०१/२४ गिे यो गोर्ष्ठ सम्पन्न भएको र्थयो।यस गोर्ष्ठको मखु्य उदे्धश्य पयिटन प्रवद्धिन र 
यसको संभावना खोजी, पयिटन िेरमा लागेका व्यखक्तहरुसाँग भेटघाट र सम्बन्त्ि र्वस्िार, र्वर्भन्न िेरका 
महानभुावहरुको र्वचार, सरसललाह र सझुाव संकलन िथा पयिटन िेरका व्यवसायीहरुमा यस प्रदेश 
मन्त्रालयका बारेमा जानकारी गराउन ुरहेको र्थयो।यस गोर्ष्ठमा ६६ जनाको सहभार्गिा रहेको र्थयो। 
 

 

❖ र्वश्व वािावरण ददवस, २०१८ को अवसरमा पवुिपखश्चम राजमागि र्कनारा सरसफाई महाअर्भयान 

्लार्ष्टक: सके पनु: प्रयोग गरौ, नसके बर्हस्कार गरौं भन्ने नाराका साथ यस मन्त्रालय, मध्यमाञ्चल 
िेरीय वन र्नदेशनालय, खजलला वन कायािलयहरु, सामदुार्यक वन उपभोक्ता समहुहरु, र्वद्यालय िथा 
अन्त्य सरोकारवाला र्नकायहरुको समन्त्वयमा चरुीयामाई हेटौंडा, मकवानपरु देखी खचिवनको नारायणीसम्म 
राजमागि र्कनारामा वहृि सरसफाई अर्भयान संचालन गररएको र्थयो। 

 
❖ रार्ष्ट्रय विृारोपण ददवस, २०७५ को अवसरमा विृारोपण कायिक्रम  

रार्ष्टय विृारोपण ददवस, २०७५ को अवसरमा र्मर्ि २०७५/०३/१४ गिे भोले कबरु्लयिी वन 

हनािमाडी मकवानपरुमा र्वर्भन्न प्रजार्िका फलफुल, जर्डबटुी लगाएिका ५०० गोटा र्बरुवाको विृारोपण 
गररएको र्थयो। 
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भरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालय 

१. पषृ्ठभरू्म: 
नेपालको संर्विानले देशको मलु संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरर िीन िहको हनुे व्यवस्था गरे अनरुुप 
प्रदेश सभाको र्नवािचन सम्पन्न भई प्रदेश सरकार गठन िथा र्क्रयाखशल समेि भैसकेको छ।प्रदेश सभाको 
र्नवािचन पश्चाि ् नेपाल सरकारको र्मर्ि २०७४।१०।१० को र्नणिय अनसुार प्रदेश ३ मा सािवटा 
मन्त्रालयहरु स्थापना भई कायािरम्भ गररसकेको अवस्था छ।यसै मध्ये यो मन्त्रालय पर्न एक हो।प्रदेश 
सरकार कायि र्वभाजन र्नयमावली २०७४ ले यस मन्त्रालयलाई कृर्र् िथा पशपंुिी र्वकास, भरू्म श्रोि 
व्यवस्थापन िथा सहकारी िेरको र्वकास र समरृ्द्धको लार्ग खजम्मेवारी सखुम्पएको छ।२०७४ सालको 
माघ मर्हनादेखी यो मन्त्रालय सोर्ह अनरुुप र्क्रयाशील छ। 

उपलब्ि भरू्म श्रोिको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन गरी व्यावसार्यक र आिरु्नक कृर्र् प्रणालीको माध्यमबाट 
खाद्य िथा पोर्ण सरुिाको प्रत्याभरू्ि गदै यस प्रदेशलाई प्रमखु कृर्र् उपजहरुमा आत्मर्नभिर बनाउने िथा 
बढ्दो खाद्यान्न आयािलाई क्रर्मक रुपमा न्त्यरु्नकरण गने लक्ष्य प्रार्प्त गनि सहकारी िथा र्नजी िेरको 
प्रबद्धिन गदै कृर्र् िेरको उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवरृ्द्ध गरी गररबी न्त्यरु्नकरणमा योगदान गने ददशामा 
भरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालय अग्रसर छ। 

२. सोच: 
▪ खाद्य सम्प्रभिूा सरु्नखश्चििा सर्हिको आत्मर्नभिर र समदृ्ध प्रदेश। 

३. उद्दशे्य: 
▪ कृर्र् िेरलाई दीगो, प्रर्िस्पिी आिरु्नक र व्यावसार्यक वनाउने। 

▪ प्रर्ि इकाई जर्मन िथा कृर्र् श्रर्मकको उत्पादन िथा उत्पादकत्व अर्भवरृ्द्ध माफि ि उद्योग प्रबद्धिन 
गरी र्नयािि गने अवस्था र्सजिना गने। 

▪ एर्ककृि कृर्र्, पश ुसेवा, भरू्म र सहकारी िेरमा सेवा प्रवाह सरु्नखश्चि गरी बहृत्तर उत्पादन िेर 
बनाउने। 

▪ एकल मर्हला, जनजार्ि, आददबासी, दर्लि लगायि र्पछर्डएको समदुायमा लखिि भरू्म, कृर्र्, िथा 
सहकारी सम्बन्त्िी कायिक्रमहरु सञ्चालन गने। 

▪ चरलाबन्त्दी गरी कृर्र्को समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने। 

▪ “One Health Approach” मा आिाररि वािावरण र्वकास िथा पशपुन्त्छी रोग न्त्यूर्नकरण गने। 

▪ स्थानीय र रैथाने जािका कृर्र् िथा पशपुन्त्छीहरुको संरिण र प्रवद्धिन गरी जैर्वक र्वर्वििाको 
संरिण एवं उपयोग गने। 
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४. लक्ष्य: 
▪ प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मार्नभिर बनाई उच्च र फरार्कलो आर्थिक वरृ्द्धदर हार्सल गने। 

५. कायि खजम्मेवारी:  

भरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालयको कायि खजम्मेवारी प्रदेश सरकार, मखन्त्रपररर्द्को र्मर्ि 
२०७४/११/१६ मा स्वीकृि गरेको प्रदेश सरकार (कायि र्वभाजन) र्नयमावली, २०७४ ले िोके अनसुार 
र्नम्नानसुार रहेको छ। 

▪ कृर्र्, पश ुर्वकास िथा खाद्य पोर्ण सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, कानून मापदण्ड र योजना िजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ कृर्र् िथा पशपुन्त्छीजन्त्य रोग, र्करा एवं महामारी र्नयन्त्रण 

▪ कृर्र् औद्योर्गकीकरण र पशपुन्त्छी उद्योग व्यवसायको र्वकास िथा प्रवद्धिन 

▪ कृर्र् िथा पश ुयाखन्त्रकीकरण र उन्नि औजार र्वकास िथा र्वस्िार 

▪ कृर्र् िथा पशरुोग र्नदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र र्नयमन 

▪ कृर्र् उपज, कृर्र्जन्त्य बस्ि,ुपशपुन्त्छी, पशपुन्त्छीजन्त्य पदाथि र पश ुउत्पादन सामग्री िथा र्बउर्बजन 
एवम ्नश्ल सम्बन्त्िी सेवा र प्रर्वर्िको गणुस्िर र्निािरण, सम्बद्धिा र्निािरण, स्िरीयकरण, प्रमाणीकरण 
र र्नयमन 

▪ प्रादेखशक खाद्य सरुिा, खाद्य अर्िकार, खाद्य सम्प्रभिुा र खाद्य गणुस्िर 

▪ कृर्र् िथा पशपुन्त्छी एवं खाद्य प्रर्वर्ि सम्बन्त्िी अध्ययन,अनसुन्त्िान एवम ्र्वकास िथा प्रबद्धिन, 

िथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोि संरिण 

▪ कृर्र् मल, र्बऊ र र्बर्ादी आपरु्िि व्यवस्था र र्नयमन 

▪ कृर्र् प्रसार, कृर्क िार्लम िथा िमिा र्वकास र सशखक्तकरण 

▪ कृर्र्उपजको न्त्यूनिम समथिन मूलय कायािन्त्वयन 

▪ कृर्र् िथा पशपुन्त्छी बीमा सम्बन्त्िी नीर्ि िथा योजना िजुिमा र कायािन्त्वयन 

▪ कृर्र् बजार, पूवाििार र कृर्र् फामि केन्त्द्रहरुको र्वकास, र्वस्िार िथा सञ्चालन 

▪ रार्ष्ट्रय नीर्ि र मापदण्ड बमोखजम पाराभेटको दिाि, अनमुर्ि, नवीकरण, खारेजी र र्नयमन 

▪ सामरु्हक खेर्ि कृर्र् करार खेर्िको कायािन्त्वयन र प्रबद्धिन 

▪ चरन िथा खकि  सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि िथा कानून िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
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▪ कृर्र् िथा पशपुन्त्छीजन्त्य और्िी, र्वर्ादी र सूक्ष्म पोर्णित्वयकु्त वस्िकुो उपयोग र व्यवस्थापन 
सम्बन्त्िी प्रदेश नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड िजुिमा र कायािन्त्वयन िथा उत्पादन, उपयोग र र्बक्री 
र्बिरणको अनमुर्ि, अनगुमन र र्नयमन 

▪ भरू्म व्यवस्थापन, भमूी प्रशासन र जग्गा नापजााँच, भरू्मसिुार, भउूपयोग िथा चरलाबन्त्दी सम्बन्त्िी 
प्रदेश नीर्ि, कानून िथा मापदण्डको िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ र्नजी, सरकारी िथा साविजर्नक जग्गाको प्रादेखशक अर्भलेख व्यवस्थापन 

▪ जग्गा दिाि, रखजषे्ट्रशन, जग्गािनी प्रमाण पूजाि, दाखखल खारेज, स्वार्मत्व हस्िान्त्िरण सम्बन्त्िी नीर्ि 
िथा मापदण्ड िजुिमा र कायािन्त्वयन 

▪ संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे नरसा, भौगोर्लक सूचना र अर्भलेख िथा प्रदेशर्भरका नापनरसा र 
अर्भलेखको व्यवस्थापन 

▪ नाप नरसाका र्नयन्त्रण र्वन्त्दहुरुको सञ्जाल स्थापना 
▪ क्रमबद्ध र्कत्ता नापी र भरू्म लागि सम्बन्त्िी मापदण्ड र कायािन्त्वयन 

▪ भरू्महीन सकुुम्वासी, दर्लि, मकु्त कमैया, हर्लया, हरवा चरवा आदद वगिको बसोवास, जीर्वकोपाजिन 
र पनुःस्थापना सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ सरकारी जग्गा भाडामा ददने सम्बन्त्िी नीर्ि,कानून,िथा मापदण्ड िजुिमा,कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ सरुखिि बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्त्िी नीर्ि कायािन्त्वयन 

▪ गठुी िथा गठुीजग्गा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन 
र र्नयमन िथा गठुी िथा गठुीजग्गाको संरिण, अर्भलेख व्यवस्थापन र संघीय िथा स्थानीय 
िहसाँग समन्त्वय 

▪ गरबी र्नवारण सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
िथा अध्ययन, अनसुन्त्िान, सवेिण, सूचना संकलन, गररब घरपररवार पर्हचान, सामाखजक सरुिा 
र संरिण 

▪ सहकारी संस्था, सहकारी संघ िथा सहकारी बैंक सम्बन्त्िी प्रादेखशक नीर्ि, कानून िथा मापदण्डको 
िजुिमा र कायािन्त्वयन, सञ्चालन अनमुर्ि, र्नयमन, िथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्त्िान 

▪ सहकारी बचि िथा ऋण पररचालन सम्बन्त्िी प्रादेखशक मापदण्ड र्निािरण र र्नयमन 

▪ सहकारी सम्बन्त्िमा संघीय, अन्त्िरप्रादेखशक र स्थानीय िहका संघ संस्थासाँग समन्त्वय र सहकायि 
▪ सहकारी िेरको र्वकास िथा प्रवििन, िमिा अर्भवरृ्द्ध र पररचालन 
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६. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दी: 

६.१ भरू्म, कृर्र् व्यवस्था िथा सहकारी मन्त्रालयको सागंठर्नक संरचना  
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६.२ भरू्म, कृर्र् व्यवस्था िथा सहकारी मन्त्रालयको स्वीकृि दरबन्त्दी: 

क्र.सं. पद शे्रणी/िह सेवा समूह 
दरबन्त्दी 
संख्या कै 

1.  प्रदेश सखचव रा.प.प्रथम नेपाल कृर्र् समहुकृि नहनु े १  

2.  उपसखचव रा.प.दद्विीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन २  

3.  वररष्ठ कृर्र् र्वकास अर्िकृि रा.प.दद्विीय कृर्र् एग.ृइको एण्ड माकेर्टङ्ग १  

4.  वररष्ठ कृर्र् र्वकास अर्िकृि रा.प.दद्विीय कृर्र् कृर्र् प्रसार १  

5.  प्रमखु नापी अर्िकृि रा.प.दद्विीय इखन्त्जर्नयररङ्ग सभे १  

6.  वररष्ठ पश ुर्वकास अर्िकृि रा.प.दद्विीय कृर्र् ला. पो. एण्ड डेरी डे १  

7.  कृर्र् अथि र्वज्ञ रा.प.ििृीय कृर्र् एग.ृ इको एण्ड माकेर्टङ्ग ३  

8.  खाद्य अनसुन्त्िान अर्िकृि रा.प.ििृीय कृर्र् खा.पो.ग.ुर्न २  

9.  कृर्र् प्रसार अर्िकृि रा.प.ििृीय कृर्र् कृर्र् प्रसार २  

10.  बाली र्वकास अर्िकृि रा.प.ििृीय कृर्र् बाली र्वकास २  

11.  कम््यटुर इखन्त्जर्नयर रा.प.ििृीय र्वर्वि  १  

12.  नार्प अर्िकृि रा.प.ििृीय इखन्त्जर्नयररङ्ग सभे २  

13.  शाखा अर्िकृि रा.प. ििृीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ८  

14.  लेखा अर्िकृि रा.प. ििृीय प्रशासन लेखा १  

15.  पश ुर्वकास अर्िकृि रा.प. ििृीय कृर्र् ला.पो. एण्ड डेरी डे ५  

16.  पश ुखचर्कत्सक रा.प. ििृीय कृर्र् भेटेरीनरी ४  

17.  कानून अर्िकृि रा.प. ििृीय न्त्याय कानून १  

18.  नायब सबु्बा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ७  

19.  कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम र्बर्बि   २  

20.  िथ्याङ्क सहायक रा.प.अनं.प्रथम आ.यो.ि. िथ्यांक १  

21.  प्रार्वर्िक सहायक रा.प.अनं.प्रथम कृर्र् एग.ृइको एण्ड माकेर्टङ्ग २  

22.  प्रार्वर्िक सहायक रा.प.अनं.प्रथम कृर्र् कृर्र् प्रसार २  

23.  प्रार्वर्िक सहायक रा.प.अनं.प्रथम कृर्र् बागबानी १  

24.  पशसेुवा प्रार्वर्िक रा.प.अनं.प्रथम कृर्र् ला.पो. एण्ड डेरी डे ३  

25.  पशसु्वास्थ्य प्रार्वर्िक रा.प.अनं.प्रथम कृर्र् भेटेरीनरी १  

26.  प्रार्वर्िक सहायक रा.प.अनं.प्रथम कृर्र् खा.पो.ग.ुर्न १  

27.  सभेयर रा.प.अनं.प्रथम इन्त्जर्नररङ्ग सभे १  

28.  खररदार रा.प.अनं.दद्विीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन १  

29.  सह लेखापाल रा.प.अनं.दद्विीय प्रशासन लेखा १  

30.  हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्बर्हन इन्त्जर्नररङ्ग  मेकार्नकल ६  

31.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्बर्हन     ६  

जम्मा ७३  
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७. आ.व.२०७४/०७५ मा मन्त्रालयको नाममा स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र र्िनको 
अवस्थाः 

स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु 

कायिक्रम 
बुंदा नं. 

कायिक्रमको नाम 

 
भौर्िक प्रगर्ि 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि  

कैर्फयि 

१ 

मन्त्रालयको कायि िेर सम्बद्ध 
कानूनहरुको (ऐन, र्नयम, 

कायिर्वर्ि, मापदण्ड, र्नदेखशका) 
र्नमािण 

मन्त्रालयको कायि िेर सम्बद्ध 
कानूनहरुको (ऐन, र्नयम, 

कायिर्वर्ि, मापदण्ड, र्नदेखशका) 
र्नमािण सम्बन्त्िी हेटौँडामा २, 

र्सन्त्िलुीमा १ र िरु्लखेल मा १ 
गरी ४ वटा अन्त्िरर्क्रया सम्पन्न 

१००%  

२ 

प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुको 
अध्ययन, पररयोजना बैंक र्नमािण 
र प्रर्िवेदन प्रकाशन 

प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुको 
अध्ययन, पररयोजना बैंक र्नमािण 
सम्बन्त्िमा छलफल सम्पन्न 

८३.२%  

३ 

यस प्रदेशमा दिु िथा दगु्िजन्त्य 
उत्पादनहरु बढाइ कृर्कहरुलाई 
उच्चिम प्रर्िफल ददन एवं 
अथििन्त्रमा दगु्िजन्त्य उत्पादनको 
योगदान बढाउने लगायिका कायि 
गनिको लार्ग प्रादेखशक दगु्ि 
र्वकास बोडि गठन सम्बन्त्िीको 
कायि 

असल दगु्ि उत्पादन अभ्यास 
सम्बन्त्िी दगु्ि र्वकास 
सहकारीलाई िार्लम ददईएको 

५३.६६%  

४ 

व्यावसार्यक कृर्र् र्वकास िथा 
दि कृर्र् जनशखक्त उत्पादनका 
लार्ग एक खजलला एक कृर्क 
िार्लम केन्त्द्रको अविारणालाई 
अगार्ड बढाउन आवश्यक 
प्रर्क्रयाको थालनी गनुिका साथै 

व्यवसार्यक कृर्र् र्वकास िथा 
दि कृर्र् जनशखक्त उत्पादनका 
लार्ग एक खजलला एक कृर्क 
िार्लम केन्त्द्रको अविारणालाई 
अगार्ड बढाउन आवश्यक 
प्रर्क्रयाको थालनी गनुिका साथै 

४०%  
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प्रार्वर्िक सीपको लार्ग आवश्यक 
दि जनशखक्त उत्पादन गनि प्रदेश 
स्िरमै िार्लम केन्त्द्र स्थापनाको 
लार्ग आवश्यक अध्ययन र 
प्रर्िवेदन।प्रादेखशक कृर्र् 
अनसुन्त्िान िथा िार्लम केन्त्द्रको 
अध्ययन र प्रर्िवेदन 

प्रार्वर्िक सीपको लार्ग आवश्यक 
दि जनशखक्त उत्पादन गनि प्रदेश 
स्िरमै िार्लम केन्त्द्र स्थापनाको 
लार्ग छलफल र अन्त्िरर्क्रया 
सम्पन्न भएको 

५ 

प्रदेशका सबै खजललामा कखम्िमा 
एउटा शीि भण्डारको र्नमािण गरी 
कृर्र् उत्पादनको सरुखिि भण्डारण 
र उपयकु्त समयमा उपयोगको 
प्रबन्त्िका लार्ग सम्भाव्यिा 
अध्ययन र प्रर्िवेदन  

१००% १००%  

६ 

प्रदेश न ३ मा भरू्मसिुार नापी 
एवं मालपोि कायािलयहरु रहने 
स्थानका वारेमा अध्ययन 
अनसुन्त्िान िथा प्रर्िवेदन 

१००% १००%  

७ 

खजललागि रुपमा सरकारी, र्नजी, 
ऐलानी िथा गठुी लगायिका 
जग्गाहरुको र्ववरण संकलन िथा 
प्रकाशन 

सरकारी, र्नजी, ऐलानी िथा गठुी 
लगायिका जग्गाहरुको र्ववरण 
संकलन िथा प्रकाशन सम्बन्त्िी 
गोर्ष्ठ सम्पन्न 

१००%  

८ 

प्रदेश अन्त्िगिि रहने सहकारी 
संस्थाहरुको अध्ययन, िथ्यांक 
संकलन र प्रर्िवेदन 

प्रदेश अन्त्िगिि रहने सहकारी 
संस्थानहरुको अध्ययन र िथ्यांक 
संकलन गररएको 

१००%  

९ 

कृर्र् सम्बन्त्िी प्रदेश स्िरीय 
विृखचर र्नमािण िथा रेडीयो, टी भी 
र परपर्रका माफि ि कायिक्रम 
प्रसारण िथा प्रकाशन 

१००% १००%  
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८. आ.व.२०७४/०७५ को वार्र्िक बजेट वक्तव्यमा समावेश मन्त्रालयसाँग सम्बद्ध कायिक्रम र 
र्िनको अवस्था: 

बजेट वक्तव्यमा समावेश मन्त्रालयसाँग सम्बद्ध कायिक्रमहरु 

क्र.सं. बजेट वक्तव्यको बुंदा नं. कायिक्रमको नाम 
भौर्िक 
प्रगर्ि 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि  

कैर्फयि 

१.  

१. प्रदेश संरचना माफि ि ्सम्पादन 
गनुि पने समग्र कायिहरुलाई 
व्यवखस्थि, प्रभावकारी, 
नीर्िसम्मि ् एवं नर्िजाउन्त्मखु 
बनाउन आवश्यक पने र्वकासको 
खाका कोनि एवं गरुुयोजना र्नमािण 
गनि छलफल, परामशि, 
अन्त्िरर्क्रया, स्थलगि भ्रमण 
लगायि कायिका लार्ग आवश्यक 
स्रोिको प्रबन्त्ि गरेको छु। 

प्रदेश संरचना माफि ि ्
सम्पादन गनुि पने 
समग्र कायिहरुलाई 
व्यवखस्थि, प्रभावकारी, 
नीर्िसम्मि एवं 
नर्िजाउन्त्मखु बनाउन 
आवश्यक पने 
र्वकासको खाका कोनि 
एवं गरुुयोजना र्नमािण 
गनि छलफल, परामशि, 
अन्त्िरर्क्रया, स्थलगि 
भ्रमण कायिक्रम 

१००%   

२.  

आर्थिक मार्मला िथा योजना 
मन्त्रालयको अगवुाईमा प्रदेशका 
१३ वटै खजललामा स्थलगिरुपमा 
गई प्रदेशका सबै मन्त्रालय 
माफि ि प्रदेश सरकारको 
अविारणा, सोच एवं योजनाको 
जानकारी ददन र नागररकहरुका 
अपेिाहरु संकलन गने कायिक्रम 
सञ् चालन गनि आवश्यक 
रकमको प्रबन्त्ि गरेको छु। 

प्रदेश सरकारको 
अविारणा, सोच एवं 
अविारणा, सोच एवं 
योजनाको जानकारी 
ददन र नागररकहरुका 
अपेिाहरु संकलन गने 
कायिक्रम 

१००%   
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३.  

यस प्रदेशमा दिु िथा दगु्िजन्त्य 
उत्पादनहरु बढाई कृर्कहरुलाई 
उच्चिम प्रर्िफल ददन एवं 
अथििन्त्रमा दगु्िजन्त्य उत्पादनको 
योगदान बढाउने लगायिका 
कायिक्रम सञ् चालन गनि प्रादेखशक 
दगु्ि र्वकास बोडि गठन गने कायि 
यसै आ.व.मा अगार्ड बढाउने 
व्यवस्थाका लार्ग रकमको प्रबन्त्ि 
गरेको छु।  

 

दगु्ि 
र्वकास 
वोडि 
सम्बन्त्िी 
मस्यौदा 
कानून 
प्रदेश 
सभामा पेश 
भएको 

  

४.  

३१. प्रदेश सरकारले आगामी 
वर्िहरुमा गने कायिक्रमका लार्ग 
मन्त्रालयगि रुपमा नै प्रोफाईल, 

प्रोजेरट बैंक ियार पानि एवं 
र्वर्भन्न अध्ययन, अनसुन्त्िानजन्त्य 
कायि गनि आवश्यक रकम 
र्वर्नयोजन गररएको छ। 

मन्त्रालयगि प्रोफाईल 
र्नमािण एवं प्रकाशन 

मन्त्रालयको 
प्रारखम्भक 
प्रोफाइल 
र्नमािण 
भएको। 
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९. चाल ुर पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरणः 

(क) चाल ुखचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण 

क्र.सं. ख.शी.नं. खचि शीर्िक र्वर्नयोखजि बजेट खचि (रु) 
प्रर्िशि 
प्रगर्ि 

कै 

१ 21111 पाररश्रर्मक कमिचारी 3500000.00 
1423706.5

0 
40.68   

२ 21121 पोशाक 210000.00 30000.00 14.29   
३ 21132 महंगी भत्ता 150000.00 38000.00 25.33   
४ 21139 अन्त्य भत्ता 200000.00 200000.00 100.00   
5 22111 पानी िथा र्बजलुी 375000.00 191276.00 51.01   
6 22112 संचार महशलु 300000.00 299545.00 99.85   
7 22211 ईन्त्िन पदार्िकारी 50000.00 49833.00 99.67   

8 22212 
ईन्त्िन कायािलय 
प्रयोजन 

400000.00 399178.00 99.79   

९ 22213 
सवारी सािन ममिि 
खचि 

500000.00 489799.00 97.96   

१० 22214 
र्वमा िथा नर्वकरण 
खचि 

100000.00 86774.00 86.77   

११ २२२२१ 
मेर्सनरी िथा औजार 
ममिि संभार 

100000.00 95549.00 95.55   

10 22231 
र्नर्मिि साबिजर्नक 
सम्पखत्तको ममिि संभार 
खचि 

200000.00 199528.00 99.76   

11 22311 
मसलन्त्द िथा 
कायािलय सामाग्री  

2750000.00 
2745719.0

0 
99.84   

12 22314 ईन्त्िन अन्त्य प्रयोजन 60000.00 19085.00 31.81   
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13 22315 
परपर्रका, छपाई िथा 
सूचना प्रकाशन खचि 

500000.00 476311.00 95.26   

14 22413 करार सेवा शलुक 375000.00 374774.00 99.94   
15 22511 कमिचारी िार्लम खचि 200000.00 0.00 0.00   

16 22522 कायिक्रम खचि 6300000.00 
3290345.0

0 
52.23   

17 22611 
अनगुमन मूलयाङ्कन 
खचि 

500000.00 499660.00 99.93   

 22613 
र्वखशष्ट व्याखक्त िथा 
प्रर्िर्नर्ि मण्डलको 
भ्रमण खचि 

300000.00 0.00 0.00   

18 22612 भ्रमण खचि 500000.00 499750.00 99.95   
19 22711 र्वर्वि खचि 500000.00 499819.00 99.96   
  जम्मा 18070000.0 11908652 65.90   

 

 (ख) पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण 

क्र.सं. ख.शी.नं. खचि शीर्िक र्वर्नयोखजि बजेट खचि (रु) 
प्रर्िशि 
प्रगर्ि 

कै 

१ 31115 फर्निचर िथा र्फरचसि 3200000.00 3199984.00 100.00   
2 31121 सवारी सािन 8046000.00 7712383.00 95.85   
३ 31122 मेखशनरी िथा औजार 3095000.00 3094962.00 100.00   

4 31132 
कम््यटुर सफ्टवेयर 
र्नमािण िथा खरीद 

659000.00 659000.00 100.00   

   जम्मा 15000000.00 14666329.00 97.78   
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१०. मन्त्रालयबाट हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कायिर्वर्िको र्ववरण: 

-- 
 

११. मन्त्रालयबाट आ.व.२०७४/०७५ मा गरेका अन्त्य गर्िर्वर्ि र र्िनको उपलखब्ि: 

▪ प्रादेखशक दगु्ि र्वकास बोडि गठन सम्बन्त्िी कानून प्रदेश सभामा दिाि भएको र ५ वटा र्विेयकको 
मस्यौदा िजुिमा को क्रममा रहेको  

▪ मन्त्रालयको वेबपषृ्ठ र्नमािण भई सञ्चालनमा आएको (molmac.p3.gov.np) 

▪ कायािलयलाई आवश्यक सवारी सािन, मेखशनरी अजार िथा फर्निचर लगायिका कायािलय 
सामानको खरीद गररएको 

▪ मन्त्रालयको प्रारखम्भक प्रोफाईल र्नमािण भएको  

▪ प्रदेशका १३ वटै खजललाहरुमा गई त्यहााँको संभावना र चनुौर्िबारे सरोकारवालाहरुसाँग छलफल 
भएको  

▪ मन्त्रालयको कायििरर्भर पने र्वर्यहरुमा कानून र्नमािण गनि पटक पटक र्वज्ञ िथा 
सरोकारवालाहरुसाँग वैठक र अन्त्िरर्क्रया गररएको  

▪ मन्त्रालयको प्रर्िवद्धिापर २०७५ र्नमािण गरी प्रकाशन गररएको  

▪ १३ वटै खजललाहरुमा कोलड स्टोर र्नमािण सम्बन्त्िी संभाव्यिा अध्ययन सम्पन्न भएको 
▪ कृर्र्, पशपुन्त्छी िथा सहकारी िेरलाई समेटी एक वतृ्त खचर र्नमािण भएको 
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मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलय 

१. पषृ्ठभरू्मः 
नेपालको संर्विानको िारा १६० मा उललेख भए बमोखजम प्रदेश सरकारको कानूनी सललाहकारको रुपमा 
कायि गनि मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको व्यवस्था भए बमोखजम प्रदेश सरकारको मखु्य कानूनी सललाहकारको 
रुपमा रही संवैिार्नक एवं कानूनी र्वर्यमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले िोर्कददएको अन्त्य अर्िकारी 
समेिलाई कानूनी राय सललाह उपलब्ि गराउन यस कायािलयको स्थापना भएको हो। र्व.सं.२०७४ साल 
२३ फागनुमा मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको र्नयखुक्त पश्चाि ्यस कायािलयले अफ्नो र्नयर्मि कायिसंचालन गदै 
आएको छ। प्रदेश सभाबाट "मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको काम, कििव्य र अर्िकार िथा सेवाका सम्बन्त्िमा 
व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक" पाररि भई प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको अवस्था छ।  

२. सोच:  

प्रदेश सरकारलाई प्रचर्लि संर्विान र कानून बमोखजम कायि सम्पादन गनि सहयोगी भरु्मका र्नवािह गनेछ।  

३. उद्दशे्य: 
▪ प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारका कायािलय वा प्रदेश सरकारले िोर्कददएको अर्िकारीले कुनै 

संबैिार्नक वा कानूनी र्वर्यमा राय परामसि माग गरेमा कानूनी राय प्रदान गने। 

▪ प्रदेश सरकार पि वा र्वपि भएको वा प्रदेश सरकारको हक र्हि वा सरोकार र्नर्हि रहेको वा 
प्रदेश र्भरका साविजर्नक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारको पिबाट बहस पैरवी गने। 

▪ प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन अन्त्िरगि थनुामा रहेका थनुवुा उपर मानवोखचि व्यवहार भए 
नभएको सम्बन्त्िमा अनगुमन गने। 

▪ मानवअर्िकार र मौर्लक हकको संरिणका लार्ग अवश्यक कायि गने। 

४. लक्ष्य: 

▪ संर्विान र कानूनी प्रश्नमा प्रदेश सरकारले मागेको राय सललाह सझुाव प्रदान गरेको हनुेछ।  

▪ प्रदेश सरकार पि वा र्वपि भएको वा प्रदेश सरकारको हक र्हि वा सरोकार र्नर्हि रहेको वा 
प्रदेश र्भरका साविजर्नक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारको िफि वाट अदालिमा उपखस्थि भई 
बहस पैरवी हनुेछ। 

▪ महान्त्यायार्िवक्ताको कायािलय साँग समन्त्वय गरर प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा थनुामा रहेका 
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थनुवुा उपर मानवोखचि व्यवहार भए नभएको अनगुमन गरर मखु्य मन्त्री र महान्त्यायार्िवक्ता 
समि प्रर्िवेदन पेश गररनेछ। 

▪ मौर्लक हको कायािन्त्वयनको लार्ग प्रदेश सरकारलाई अवश्यक सझुाव ददने। 

 

५. कायि खजम्मेवारी: 

क्र.सं. खजम्मेवारी 
प्रमखु खजम्मेवार 

पदार्िकारी /अर्िकारी 
सहायक खजम्मेवारी 

१ कानूनी राय प्रदान मखु्यन्त्यायार्िवक्ता उपन्त्यायार्िवक्ता/ 

खजललान्त्यायार्िवक्ता 

२ बहस पैरवी गने  मखु्यन्त्यायार्िवक्ता उपन्त्यायार्िवक्ता/ 

खजललान्त्यायार्िवक्ता 

३ मौर्लक हकको कायािन्त्वयनमा सझुाव 
प्रदान गने  मखु्यन्त्यायार्िवक्ता उपन्त्यायार्िवक्ता/ 

खजललान्त्यायार्िवक्ता 

४ थनुामा रहेका कैददहरुलाई मानवोखचि 
व्यवहार भए नभएको अनगुमन गने  मखु्यन्त्यायार्िवक्ता उपन्त्यायार्िवक्ता/ 

खजललान्त्यायार्िवक्ता 
६. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दी:  
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मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको कायािलयको दरबन्त्दी िेररज 

क्र.स. पद शे्रणी सेवा समहु/उप समहु कूल दरबन्त्दी कै 
1.  उप सखचव रा.प.दद्विीय न्त्याय सरकारी वर्कल १  
2.  शाखा अर्िकृि रा.प.ििृीय न्त्याय सरकारी वर्कल ३  
3.  नायब सबु्बा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्त्य प्रशासन २  
4.  लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन लेखा १  
5.  कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम र्वर्वि  १  
6.  हलकुा सवारी चालक  शे्रणी र्बहीन ईखन्त्जर्नयररङ्ग मे./ज.मे. १  
7.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्बहीन प्रशासन सामान्त्य प्रशासन २  

जम्मा ११  
 
७. आ.व.२०७४/०७५ मा कायािलयका स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र र्िनको अवस्था। 

क्र.सं. कायिक्रम बुंदा नं. 
कायिक्रमको 

नाम 
भौर्िक प्रगर्ि र्वत्तीय प्रगर्ि कैर्फयि 

१      

 
८. आ.व.२०७४/०७५ को वार्र्िक बजेट वक्तव्यमा समावेस कायािलयसाँग सम्बद्ध कायिक्रम र र्िनको 

अवस्था: 

क्र.स. 
बजेट बक्तव्यको 

बदुा नं. 
कायिक्रमको 

नाम 
भौर्िक प्रगर्ि र्वत्तीय प्रगर्ि कैर्फयि 

१      
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९. चाल ुर पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण: 

क्र.सं. ख.शी.नं. खचि शीर्िक र्वर्नयोखजि बजेट खचि रु. 
प्रर्िशि 
प्रगर्ि 

कै 

१ २१११२ पाररश्रर्मक पदार्िकारी २३३००० २०५६२२ ८८.२५  

२ २११२१ पोशाक १०००० ० 0  

३ २११४२ पदार्िकारी अन्त्य सरु्विा १६०००० ९५७५३ ५९.८५  

४ २२१११ पानी िथा र्बजलुी १५००० १५००० १००  

५ २२११२ संचार महसलु २५००० २५००० १००  

६ २२२१२ इन्त्िन कायािलय प्रयोजन १०००० १०००० १००  

७ २२३११ 
मसलन्त्द िथा कायािलय 
सामाग्री 

५०००० ५०००० १००  

८ २२३१५ परपरीका िथा छपाइ १०००० १०००० १००  

९ २२४१३ करार सेवा शलुक ६०००० ५९४६३ ९९.१  

१० २२७११ र्वर्वि खचि २०००० २०००० १००  

  चाल ुजम्मा ५९३००० ४९०८३८ ८२.७७  

११ ३१११३ 
र्नर्मिि भवनको संरचनागि 
सिुार खचि 

२९५००० २९५००० १००  

१२ ३१११५ फर्निचर िथा र्फरचसि ६००००० ६००००० १००  

१३ ३११२१ सवारी सािन ४५५००० ४५५००० १००  

१४ ३११२२ मेशनरी औजार ४७०००० ४७०००० १००  

  पुाँजीगि जम्मा १८२०००० १८२०००० १००  

  चाल ुर पुाँजीगि जम्मा २४१३००० २३१०८३८ ९६  
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१०. कायािलयवाट हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कयिर्वर्ि र्ववरण: 
नभएको। 

११. कायािलयवाट आ.व.२०७४/०७५ मा गरेको अन्त्य गर्िर्वर्ि र र्िनको उपलब्िी: 

▪ कायािलय स्थापना गरर संचालन गररएको, 
▪ प्रदेश सभामा पेश गररएका र्विेयकहरुमा आवश्यक कानूनी सललाह प्रदान गररएको , 

▪ प्रदेश सरकार पि वा र्वपि भएको मदु्दामा प्रदेश सरकारको िफि बाट र्लखखि जवाफ पेश गनि 
सहयोग गररएको, 

▪ प्रदेश सभा र प्रदेश सभा अन्त्िरगिका र्वर्भन्न सर्मर्िमा उपखस्थि भई कानूनी प्रश्नको सम्बन्त्िमा 
राय प्रदान गररएको, 

▪ संगठन संरचना ियार गररएको (संगठन संरचना पाररि भएको ) 
▪ प्रदेश सभाबाट "मखु्य न्त्यायार्िवक्ताको काम , कििव्य र अर्िकार िथा सेवाका सम्बन्त्िमा व्यवस्था 

गनि बनेको र्विेयक" पाररि भई प्रमाणी करणको चरणमा रहेको अवस्था छ। 
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