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प्रदेश नं. ३, हेटौंडा, मकवानपरु 
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मन्िव्य 

नेपालको संववधान 2072 ले कल्पना गरेअनरुुप संघीयिाको ववर्धवि अभ्यास सरुु भएको कररब सााँढे ३ 
वर्ि परुा भई प्रदेश सभाबाट प्रदेश सरकारको गठन भएपश्चाि अवहले हामी िेस्रो वावर्िक वजेटको ियारी 
गने चरणमा आइपगुेका छौं। आर्थिक वर्ि समाप्त हनु कररब एक मवहना अवर्ध मार बााँकी हुाँदा चाल ु
आर्थिक वर्िमा बजेट खचिको अनपुाि गि आर्थिक वर्िको अनपुािमा बढोत्तरी हनुेमा र्नश्चश्चि छु। संघीयिालाई 
संस्थागि गराउाँदै संववधान िथा अन्य संघीय काननुले प्रदान गरेका प्रादेश्चशक अर्धकारहरुलाई महत्तम 
उपयोग गनि प्रदेश नं.३ सरकार दृढ रहेको छ।  

नेपालको संववधानको धारा 207 को उपधारा २ िथा अन्िर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐनको दफा २२ को 
उपदफा १(क) मा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्िको लार्ग राजश्व र व्ययको अनमुान पेश 
गदाि सो साँगै अश्चघल्लो आर्थिक वर्िमा प्रत्येक मन्रालयलाई छुट्याइएको खचिको रकम र खचि अनसुारको लक्ष्य 
हार्सल भयो वा भएन त्यसको वववरण िथा त्यसरी खचि हनु नसकेको भए सो का कारणहरु एवम ्समाधानका 
उपायहरु समेि साथै पेश गनुि पने व्यवस्था गररए अनसुार प्रदेश सरकारका ववर्भन्न मन्रालयहरु एवम ्
र्नकायहरुको चाल ुआर्थिक वर्िको वैशाख मसान्िसम्म भएको खचि िथा असार मसान्िसम्म हनु सक्ने 
खचिसवहिको मन्रालयगि प्रगर्ि वववरण ियार गररएको छ। 

प्रदेश सरकारका ववर्भन्न मन्रालय, सश्चचवालय िथा कायािलयहरुबाट सम्पादन भएका कायिहरुलाई थप 
पारदशी र उत्तरदायी बनाउन यस वववरणले महत्वपूणि योगदान परु् याउने कुरामा म ववश्वस्ि छु।प्रस्ििु 
वववरणमा यस प्रदेशका सम्पणुि र्नकायहरुको संश्चिप्त पररचय, सोच, उद्देश्य, लक्ष्य, िोवकएको कायि श्चजम्मेवारी, 
संगठन संरचना, आर्थिक वर्ि२०७५/०७६ मा स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र र्िनको अवस्था, 
हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कायिववर्धको वववरण, सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरुको प्रगर्ि 
यथासम्भव समेट्ने कोर्सस गररएको छ। 

अन्त्यमा आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा ववर्नयोश्चजि बजेट िथा कायिक्रम कायािन्वयनका क्रममा कमिचारी 
समायोजनको असर, आवश्यक कानूनको अभाव एवम ्भौर्िक पूवािधारको यथोश्चचि व्यवस्था नहुाँदा समेि 
ववर्भन्न मन्रालय एवम ्र्नकायहरुले आफ्नो पूणि शश्चि पररचालन गरी हार्सल गरेको लक्ष्य, प्रगर्ि एवम ्
उपलश्चधधहरुमा प्रदेश सरकार खशुी नै हनुपुने अवस्था छ।यस प्रगर्ि वववरणले चाल ुआर्थिक वर्िको बजेट 
कायािन्वयनमा आएका समस्याहरुबाट पाठ र्सकेर आगामी आर्थिक वर्िको लार्ग सबै सरोकारवालाहरुलाई 
पषृ्ठपोर्ण, उत्प्ररेरणा एवम ्उत्साह ददनेछ भन्ने अपेिा गरेको छु। प्रर्िवेदन ियार गनिका लार्ग आवश्यक 
वववरण उपलधध गराई सहयोग परु् याउने सबै मन्रालय, र्नकाय र प्रर्िवेदनलाई सम्पादन गरी ियार गनि 
खवटएका आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्रालयका सम्पूणि कमिचारीहरुलाई ववशेर् धन्यवाद ददन चाहन्छु। 

  कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल 

  आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्री 



 

  

  



 

  

 

 

प्रस्ििु प्रगर्ि वववरणको सम्बन्धमा 
 

प्रस्ििु प्रगर्ि वववरणमा ववर्नयोजन ऐनद्वारा सश्चचवालय िथा मन्रालयहरुलाई आर्थिक वर्ि 
२०७5/७6 मा ववर्नयोजन बजेटबाट चाल ु आर्थिक वर्िको बैशाख मसान्िसम्म प्राप्त भएका 
उपलधधीहरुलाई समावेश गररएको छ। 

प्रस्ििु प्रगर्ि वववरणमा उश्चल्लश्चखि ववर्भन्न मन्रालयहरुको कायि िेर प्रदेश सरकार (कायि ववभाजन) 
र्नयमावली, २०७४ बमोश्चजम उल्लेख गररएको छ। 

प्रस्ििु वववरणमा उल्लेख गररएका सूचना िथा िथ्याङ्क, प्रगर्ि वववरण लगायिका जानकारीहरु 
सम्बश्चन्धि मन्रालयहरुले उपलधध गराएको सूचनाका अर्िररि प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयको 
खचि वववरणमा आधाररि रही प्रस्ििु गररएको छ। 

 

 

आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्रालय 

प्रदेश नं. ३ 
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र्मर्ि 2076/02/27 सम्मको मन्रालयगि खचि साराशं (संघीय सशििमा भएको थपघट समेि) 
(रकम रु.) 

मन्रालय/ र्नकाय चाल ु
 ववर्नयोजन  चाल ुखचि  खचि 

प्रर्िशि 
पूाँजीगि 

ववर्नयोजन पूाँजीगि खचि खचि 
प्रर्िशि जम्मा ववर्नयोजन जम्मा खचि खचि 

प्रर्िशि 

प्रदेश सभा सश्चचवालय 30,81,57,000 13,75,60,021 44.64 7,25,00,000 1,07,58,758 14.84 38,06,57,000 14,83,18,779 38.96 

मखु्यमन्री िथा 
मश्चन्रपररर्दको कायािलय 

24,24,12,000 6,82,31,949 28.15 25,49,10,000 6,67,76,156 26.20 49,73,22,000 13,50,08,105 27.15 

आन्िररक मार्मला िथा 
काननु मन्रालय 

24,92,37,000 9,01,52,033 36.17 1,24,59,50,000 70,42,032 0.57 1,49,51,87,000 9,71,94,065 6.50 

आर्थिक मार्मला िथा 
योजना मन्रालय  

14,16,11,000 3,53,27,865 24.95 5,78,20,000 3,22,56,909 55.79 19,94,31,000 6,75,84,774 33.89 

भौर्िक पूवािधार ववकास 
मन्रालय 

72,60,90,000 40,16,20,815 55.31 11,09,49,23,000 2,31,24,96,320 20.84 11,82,10,13,000 2,71,41,17,135 22.96 

सामाश्चजक ववकास 
मन्रालय 

2,91,34,88,000 1,53,47,87,761 52.68 1,50,43,75,000 22,04,26,359 14.65 4,41,78,63,000 1,75,52,14,120 39.73 

उद्योग पयिटन वन िथा 
वािावरण मन्रालय 

1,53,96,26,000 60,54,21,352 39.32 2,55,76,61,000 23,97,54,304 9.37 4,09,72,87,000 84,51,75,655 20.63 

भरू्म व्यवस्था कृवर् िथा 
सहकारी मन्रालय 

1,02,38,28,000 33,99,13,874 33.20 2,10,71,74,000 9,70,02,028 4.60 3,13,10,02,000 43,69,15,903 13.95 

नीर्ि िथा योजना आयोग 3,75,00,000 1,12,92,762 30.11 96,02,000 81,20,170 84.57 4,71,02,000 1,94,12,932 41.21 

मखु्य न्यायार्धविा 1,35,56,000 54,86,502 40.47 1,14,00,000 1,01,19,689 88.77 2,49,56,000 1,56,06,191 62.53 

सश्चिि कोर्मार्थ व्ययभार 87,44,000 42,46,306 48.56    87,44,000 42,46,306 48.56 

अथि वजेट 24,56,83,000   1,15,42,10,000   1,39,98,93,000  0.00 

अन्िर सरकारी ववत्त 
हस्िान्िरण स्थानीय िह 

6,27,30,67,000 2,92,81,55,150 46.68    6,27,30,67,000 2,92,81,55,150 46.68 

जम्मा  13,72,29,99,000 6,16,21,96,390 44.90 20,07,05,25,000 3,00,47,52,724 14.97 33,79,35,24,000 9,16,27,02,808 27.11 

स्रोि : प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलय 
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1 प्रदेश-सभा सश्चचवालय 
 

प्रदेश-सभा सश्चचवालय 

१. पषृ्ठभरू्म : 
   
 
 

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

सचेिकहरु जस्िा संरचनाहरु रहने व्यवस्था छ।उल्लेश्चखि संरचनाको प्रभावकारी र मयािददि व्यवस्थापन 
गनिको लार्ग कमिचारीहरुको आवश्यिा पने हनुाले प्रदेश सभा सश्चचवालयको स्थापना भएको हो। 

२. सोच : 

प्रदेश स्िरीय राज्य व्यवस्थामा ववर्धको शासन र सववधानको भावनालाई सम्मान गने। 

३. उद्दशे्य : 

 साविजर्नक सरोकारका ववर्यमा जनवहि प्रवर्द्िन गनि आवश्यक ववधेयकको औश्चचत्यिा पवुि गदै 
कायािन्वयनको लार्ग पास गने। 

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

 साविभौम संसदको रुपमा रहेको सभाले सरकार गठन र अववश्वासको प्रस्िावको माध्यमबाट शश्चि 
पथृकीकरणको र्सर्द्ान्ि अवलम्बन गदै र्सर्मि सरकारको अवधारणालाई मिुि रुप ददने। 

४. लक्ष्य : 

 मौर्लक हक कायािन्वयन गनि कानून र्नमािण गने। 

 साविजर्नक महत्वका ववर्यमा आवश्यक कानून र्नमािण गने। 

 संसदको ववधावयवक कायिमा सहयोग गने। 

 संसदीय सर्मर्ि माफि ि ववर्यगि मन्रालयहरुको कायिमा र्नयन्रण, र्नगरानी एवं समन्वय गने। 

५. कायि श्चजम्मेवारीीः 

प्रदेश सभा सश्चचवालयका देहायका कायि श्चजम्मेवारी रहेका छन:् 
 प्रदेश सभा, प्रदेश सभा सर्मर्िको ववधावयकी कायिमा सहयोग गने। 

 प्रदेश सभा, सर्मर्ि र सभाका सदस्यलाई आवश्यक सेवा सवुवधा उपलव्ध गराउने। 
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2 प्रदेश-सभा सश्चचवालय 
 

 प्रदेश सभाको काम कारबाही सचुारु ढङ्गले संचालन गनि प्रशासर्नक, आर्थिक र भौर्िक व्यवस्थापन 
कायिलाई व्यवश्चस्थि र प्रभावकारी बनाउने। 

 प्रदेश सभा पररसरमा सरुिा प्रबन्ध र्मलाउने। 

 संसदीय अध्ययन िथा अनसुन्धान सम्बन्धी कायि गने। 

 प्रदेश सभाका दलका कायािलयलाई आवश्यक सेवा सवुवधा उपलव्ध गराउने। 

 
६. स्वीकृि दरबन्दीीः 

क्र .सं.  
पद शे्रणी/िह सेवा समूह जम्मा 

दरबन्दी 
1.  सश्चचवालय सश्चचव रा.प.प्रथम संसद  १ 
2.  उपसश्चचव रा.प.दद्विीय प्रशासन सामान्य प्रशासन २ 
3.  उपसश्चचव रा.प.दद्विीय कानून  १ 
4.  शाखा अर्धकृि रा.प.ििृीय प्रशासन सामान्य प्रशासन ४ 
5.  लेखा अर्धकृि रा.प.ििृीय प्रशासन लेखा १ 
6.  कानून अर्धकृि रा.प.ििृीय न्याय कानून १ 
7.  कम््यटुर अर्धकृि रा.प.ििृीय ववववध  १ 
8.  नायब सधुवा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन ७ 
9.  कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम ववववध  १ 
10.  माइक संचालक रा.प.अनं.प्रथम ववववध  २ 
11.  इलेश्चक्िर्सयन रा.प.अनं.प्रथम इश्चन्ज. 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 शे्रणीववहीन   ३ 
16.  कायािलय सहयोगी शे्रणीववहीन   ३ 

जम्मा 36 
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3 प्रदेश-सभा सश्चचवालय 
 

 

७. चाल ुर पूाँजीगि खचि श्चशर्िकको प्रगर्ि वववरणीः 
 

(रकम रु. हजारमा) 
ख.शी.नं. ववर्नयोश्चजि  

बजेट 
बैशाख मसान्ि सम्मको असार मसान्ि सम्म हनु े

अनमुार्नि 
खचि रु. प्रगर्ि 

प्रर्िशि 
खचि रु. प्रगर्ि प्रर्िशि 

चाल ुिफि       
703212013 8,54,40,00 4,24,63,06 49.70 8,54,40,00 100.00 
703212113 3,09,15,70,00 1,20,82,69,75 39.08 2,17,27,91,21 70.28 

जम्मा 3,17,70,10,00 1,25,07,32,81 39.37 2,25,82,31,21 71.08 
पुाँजीगि िफि       

703212114 72,50,00,00 10,75,87,58 14.84 72,50,00,00 100.00 
जम्मा 72,50,00,00 10,75,87,58 14.84 72,50,00,00 100.00 

कुल जम्मा 3,90,20,10,00 1,35,83,20,39 34.81 2,98,32,31,21 76.45 

स्रोिीः प्रदेश सभा सश्चचवालय 
 

८. प्रदेश सभामा दिाि, पाररि िथा प्रमाणीकरण भएका ववधेयकहरु 

ववधेयक 
संख्या 

ववधेयक दिाि  
र्मर्ि 

ववधेयकको नाम 
 

प्रदेश सभाबाट 
पाररि र्मर्ि 

 

प्रमाश्चणकरणको 
लार्ग पठाएको 

र्मर्ि 

प्रदेश प्रमखुबाट 
प्रमाश्चणकरण र्मर्ि 

1 २०७४/१२/२ 

प्रदेश सरकारको आर्थिक 
कायिववर्ध र्नयर्मि िथा 
व्यवश्चस्थि गनि बनेको ऐन, 
२०७४ 

२०७४/१२/१६ २०७४/१२/२१ २०७४/१२/२१ 

2 २०७४/१२/०२ 
प्रदेश स्िरका केवह साविजार्नक 
र्लखि प्रमाश्चणकरण ऐन, 
२०७४ 

२०७४/१२/१६ २०७४/१२/२१ २०७४/१२/२१ 

3 २०७४/१२/१८ 
गाउाँ / नगर / श्चजल्ला  सभा 
सिालन (कायिववर्ध) 

सम्बन्धी ववधेयक, २०७४ 
२०७५/०१/१४ २०७५/०१/२० २०७५/०१/२० 
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4 प्रदेश-सभा सश्चचवालय 
 

ववधेयक 
संख्या 

ववधेयक दिाि  
र्मर्ि 

ववधेयकको नाम 
 

प्रदेश सभाबाट 
पाररि र्मर्ि 

 

प्रमाश्चणकरणको 
लार्ग पठाएको 

र्मर्ि 

प्रदेश प्रमखुबाट 
प्रमाश्चणकरण र्मर्ि 

4 २०७४/१२/२०     

मखु्य मन्री िथा मन्रीको 
पाररश्रर्मक िथा सवुवधा 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो 
ववधेयक, २०७४ 

2075/05/01 2075/05/21 2075/05/29 

5 २०७४/१२/२० 

प्रदेश सभाका पदार्धकारी िथा 
सदस्यहरुको पाररश्रर्मक र 
सवुवधा सम्बन्धमा व्यवस्था गनि 
बनेको ववधेयक, २०७४ 

2075/05/01 2075/05/24 2075/06/04 

6 २०७४/१२/२० 

स्थानीय िहका पदार्धकारी 
िथा सदस्यले पाउन ेसवुवधाको 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो 
ववधेयक, २०७४ 

२०७५/०१/१४ २०७५/०१/२० २०७५/०१/२० 

7 २०७५/०१/१२ 
प्रदेश ववर्नयोजन ववधेयक, 
२०७५ 

२०७५/०१/१३ २०७५/०१/१६ २०७५/०१/१६ 

8 २०७५/०२/०२ 

मखु्य न्यायार्धविाको काम, 
कििव्य अर्धकार िथा सेवाका 
शिि सम्बन्धमा व्यवस्था गनि 
बनेको ववधेयक, २०७५ 

2075/04/29 2075/05/21 2075/05/29 

9 २०७५/०२/१४ 
प्रदेश ववत्तीय हस्िान्िरण 
व्यवस्थापन ववधेयक, २०७५ 

२०७५/०२/३१ २०७५/०३/०५ २०७५/०३/०५ 

10 २०७५/०२/१४ 
प्रदेश आकश्चस् मक कोर् 
सम्बन्धमा व्यवस् था गनि बनकेो 
ववधेयक ,२०७५  

२०७५/०२/३१ २०७५/०३/१० २०७५/०३/२० 

11 २०७५/०२/२५ 

कर िथा गैरकर राजस् व 
लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा 
व्यवस् था गनि बनकेो 
ववधेयक,२०७५ 

२०७५/०३/२१ २०७५/०३/३१ २०७५/०३/३२ 

12 २०७५/०३/०१ प्रदेश आर्थिक ववधेयक, २०७५ २०७५/०३/२१ २०७५/०३/३१ २०७५/०३/३२ 
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5 प्रदेश-सभा सश्चचवालय 
 

ववधेयक 
संख्या 

ववधेयक दिाि  
र्मर्ि 

ववधेयकको नाम 
 

प्रदेश सभाबाट 
पाररि र्मर्ि 

 

प्रमाश्चणकरणको 
लार्ग पठाएको 

र्मर्ि 

प्रदेश प्रमखुबाट 
प्रमाश्चणकरण र्मर्ि 

13 २०७५/०३/१९ 
प्रदेश ववर्नयोजन 
ववधेयक,२०७५ 

२०७५/०३/१९ २०७५/०३/३१ २०७५/०३/३२ 

14 २०७५/०4/15 
प्रदेश दगु्ध ववकास बोडिको 
स्थापना र व्यवस्थापन गनि 
बनेको ववधेयक 

२०७५/०5/18 २०७५/०5/24 २०७५/०6/04 

15 २०७५/०4/17 
प्रदेश सभा सश्चचवालय 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो 
ववधेयक 

२०७५/०5/18 २०७५/०5/24 २०७५/०6/04 

16 २०७५/०4/22 
प्रदेश प्रशासकीय कायिववर्ध 
र्नयर्मि गने सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक 

२०७५/०5/01 २०७५/०5/21 २०७५/०5/29 

17 २०७५/०4/29 
प्रदेश संस्था दिाि सम्बन्धी 
कानूनी व्यवस्था गनि बनेको 
ववधेयक 

२०७५/०8/11 २०७५/०9/08 २०७५/०9/11 

18 २०७५/०4/31 
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक 

२०७५/०6/02 २०७५/०7/15 २०७५/०7/19 

19 २०७५/०4/31 
प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो 
ववधेयक 

२०७५/०5/18 २०७५/०5/24 २०७५/०6/04 

20 २०७५/०5/25 
प्रदेश कायि संचालन कोर्को 
व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक 

२०७५/०8/11 २०७५/०9/08 २०७५/०9/11 

21 २०७५/०5/29 
प्रदेश खेलकुद ववकास गने 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो 
ववधेयक 

२०७५/०8/11 २०७५/०9/08 २०७५/०9/11 

22 २०७५/०5/29 
प्रदेश प्राववर्धक श्चशिा पररर्द् 
स्थापना र संचालन गनि बनेको 
ववधेयक 

२०७५/०8/11 २०७५/०9/08 २०७५/०9/11 
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ववधेयक 
संख्या 

ववधेयक दिाि  
र्मर्ि 

ववधेयकको नाम 
 

प्रदेश सभाबाट 
पाररि र्मर्ि 

 

प्रमाश्चणकरणको 
लार्ग पठाएको 

र्मर्ि 

प्रदेश प्रमखुबाट 
प्रमाश्चणकरण र्मर्ि 

23 २०७५/०6/05 
प्रदेश सवारी िथा यािायाि 
सम्बन्धी व्यवस्था गनि बनेको 
ववधेयक 

२०७५/०9/12   

24 २०७५/०6/10 
प्रदेश संचार माध्यम 
व्यवस्थापन सम्बन्धी ववधेयक 

२०७५/०8/11 २०७५/०9/08 २०७५/०9/11 

25 २०७५/०8/11 
प्रदेश र्भरको राविय वनको 
संरिण र सवु्यवस्था गनि 
बनेको ववधेयक 

   

26 २०७५/०8/13 
प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक 

2076/01/05  2076/02/13 

27 २०७५/०9/05 
प्रदेश र्भर औद्योर्गक व्यवसाय 
स्थापना िथा संचालन गनि 
बनेको ववधेयक 

   

28 २०७५/०9/09 

प्रदेश सभाका पदार्धकारी िथा 
सदस्यको पाररश्रर्मक र सवुवधा 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई 
संशोधन गनि बनेको ववधेयक 

2076/01/05  2076/01/20 

29 २०७५/10/09 

प्रदेश स्िरका केही साविजर्नक 
र्लखि प्रमाणीकरण ऐन, 
२०७४ लाई संशोधन गनि 
बनेको ववधेयक 

2075/12/25  2076/01/20 

30 २०७५/11/22 
कर िथा गैरकर राजस्व 
सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई 
संशोधन गनि बनेको ववधेयक 

   

31 २०७५/12/05 
प्रदेश बालबार्लकाको अर्धकार 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो 
ववधेयक 

2076/01/04  2076/02/13 

32 २०७५/12/13 
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक    
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ववधेयक 
संख्या 

ववधेयक दिाि  
र्मर्ि 

ववधेयकको नाम 
 

प्रदेश सभाबाट 
पाररि र्मर्ि 

 

प्रमाश्चणकरणको 
लार्ग पठाएको 

र्मर्ि 

प्रदेश प्रमखुबाट 
प्रमाश्चणकरण र्मर्ि 

33 २०७५/12/17 
मदन कुमार भण्डारी स्वास्थ्य 
ववज्ञान प्रर्िष्ठानका सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक 

   

34 २०७५/12/17 
प्रादेश्चशक व्यापार व्यवसाय 
सम्बन्धी ववधेयक    

35 २०७५/12/20 
प्रदेश र्बउववजन सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक 

2076/02/03   

36 २०७५/12/20 
प्रादेश्चशक कृवर् व्यवसाय प्रवर्द्िन 
सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो 
ववधेयक 

2076/02/03   

37 २०७6/01/10 
प्रदेशस्िरमा जलचर संरिण र 
व्यवस्थापन गनि बनेको 
ववधेयक 

   

38 २०७6/01/20 
ववभरू्ण र्सफाररस िथा सम्मान 
र पदक सम्बन्धमा कानूनी 
व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक 

2076/02/17   
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8 मखु्यमन्री िथा मश्चन्रपररर्द्को कायािलय 
 

मखु्यमन्री िथा मश्चन्रपररर्द्को कायािलय 

१. पषृ्ठभरू्मीः  

नेपालको संवैधार्नक इर्िहासको शरुुवाि वव.सं. २००४ सालको "नेपाल सरकार वैधार्नक कानून" 
र्नमािणसाँगै भएको हो। सो ववधान पश्चाि ्२००७ साल, २०१५ साल, २०१९ साल, २०४७ साल, २०६३ 
साल र २०७२ साल आश्चश्वन ३ गिे जारी भएको नेपालको संववधान समेि गरी नेपालमा सािवटा संववधान 
र्नमािण भईसकेका छन।् हाल कायािन्वयनमा रहेको नेपालको संववधान संवैधार्नक इर्िहासमा नै संववधान 
र्नमािण कायि सम्पन्न गनिको लार्ग दोस्रोपटक र्नवािश्चचि संववधानसभा बनाई रािपर्िद्वारा जारी भएको हो। 
यो संववधान जनिाको साविभौम अर्धकार प्रयोग गरी संववधानसभाबाट पाररि भएकोले यसको महत्व ववशेर् 
रहेको छ। 

नेपालको संववधानको प्रस्िावनामा नेपालको शासन व्यवस्था संघीय लोकिाश्चन्रक गणिन्रात्मक हनुे उल्लेख 
छ भने धारा ५६ मा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय िह गरी िीन िहको रहने व्यवस्था छ 
र राज्यशश्चिको बााँडफााँडको सन्दभिमा संववधानको अनसूुश्चच 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 
अर्धकारको साझा सूची उल्लेख गररएको छ। धारा ५८ मा यस संववधान बमोश्चजम संघ, प्रदेश िथा स्थानीय 
िहको अर्धकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संववधानमा कुनै िहले प्रयोग गने गरी 
निोवकएको ववर्यमा संघको अर्धकार हनुे गरी अवश्चशि अर्धकार (Residual Right) को प्रयोग गने अर्धकार 
भने संघलाई प्रदान गररएको छ। 

संववधानमा उल्लेख गररएको प्रदेश अर्धकारको सूची हेने हो भने प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शाश्चन्ि सरुिादेश्चख 
गठुी व्यवस्थापनसम्म गरी २१ वटा बुाँदामा प्रदेशका एकल अर्धकारको सूची समेवटएको छ। संववधानको 
भाग १३ अन्िगिि धारा १६२ देश्चख धारा १७४ सम्म प्रदेश कायिपार्लकासाँग सम्बश्चन्धि ववर्य समावेश 
छन।् प्रदेशको कायिकाररणी अर्धकार प्रदेश मश्चन्रपररर्द् मा र्नवहि रहने संवैधार्नक व्यवस्था अनरुुप र्मर्ि 
२०७४।०८।१० िदनसुार नोभेम्बर २६, २०१७ र २०७४ मश्चससर २१ गिे िदनसुार र्डसेम्बर ७, 

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

मखु्यमन्री िथा मश्चन्रपररर्द्को कायािलयको कायि श्चजम्मेवारीहरु : 
 प्रदेश मश्चन्रपररर्द् िथा मखु्यमन्रीको कायािलय सम्बन्धी, 
 प्रदेश र्भरको शासन व्यवस्थाको सामान्य र्नदेशन, र्नयन्रण र सिालन, 

 प्रदेश सरकारको कायिववभाजन िथा कायिसिालन, 

 प्रदेश सरकारको नीर्ि िजुिमा, स्वीकृर्ि, कायािन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन, 

 प्रदेश सरकारको कायिसम्पादन र्नयमावली िजुिमा र कायािन्वयन, 

 प्रदेश मन्रालयहरुको कायिको समन्वय, सपुररवेिण, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन र र्नयन्रण, 

 प्रदेश मश्चन्रपररर्द्का र्नणियको कायािन्वयन र अनगुमन, 

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

 प्रदेशर्भरको राजनीर्िक, आर्थिक, सामाश्चजक, शाश्चन्ि सवु्यवस्था एंव प्रशासर्नक गर्िववर्धहरुको 
अद्यावर्धक जानकारी र सम्बोधन, 

 मानव अर्धकारको संरिण र प्रवर्द्िन, 

 सशुासन, भ्रिाचार र्नयन्रण र प्रशासन सधुार, 

 संवैधार्नक र्नकाय िथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्य संघीय िथा प्रादेश्चशक 
आयोगसंगको सम्पकि  र समन्वय, 

 संघीय सरकारको स्वीकृर्ि बमोश्चजम दद्वपिीय वा बहपुिीय स्िरमा भएका सश्चन्ध, सम्झौिा वा 
सहमर्ि कायािन्वयन 

 प्रदेश प्रमखुको सम्पकि  सम्बन्धी ववर्य (प्रर्िवेदन समेि), 
 अन्िरप्रदेश पररर्द् र संघ िथा अन्य प्रदेश र स्थानीय िहसाँगको समन्वय र अन्िरसम्बन्ध, 

 प्रदेशस्िरका आयोग िथा र्नकायहरुको गठन एवम ्सिालन र पदार्धकारीहरुको र्नयशु्चि एवम ्
सेवा, सवुवधा सम्बन्धी नीर्ि िथा कानूनको िजुिमा र कायािन्वयन, 

 र्नवािचन कायिमा सहयोग र समन्वय, 

 प्रदेशस्िरीय मानव संशाधन ववकास योजना िजुिमा र कायािन्वयन, 

 प्रदेश र्नजामिी सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सिालन सम्बन्धी नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड 
िजुिमा एवम ्कायािन्वयन र अर्भलेख व्यवस्थापन, 

 प्रदेशस्िरका सरकारी र्नकायको संगठन िथा व्यवस्थापन सभेिण र व्यवस्थापन परीिण, 

 प्रदेशस्िरीय िार्लम नीर्ि िथा मापदण्ड र्नधािरण र स्िरीकरण िथा राविय र प्रदेसस्िरका िार्लम 
केन्रसाँगको सम्पकि  एवं समन्वय, 

 प्रदेशस्िरमा साविजर्नक सेवा वविरणको न्यूनिम मापदण्ड र्नधािरण र सेवाग्राही सन्िवुि िथा सेवा 
प्रवाहको अनगुमन, 

 गाउाँपार्लका र नगरपार्लकाको कमिचारी र कायािलयको व्यवस्था सम्बन्धी कानून िजुिमा। 
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३. स्वीकृि दरबन्दीीः 
 

क्र.सं. 
पद शे्रणी/िह सेवा समूह जम्मा 

दरबन्दी 
1.  प्रमखु सश्चचव रा.प.ववश्चशि प्रशासन  १ 
2.  सश्चचव रा.प.प्रथम प्रशासन  २ 
3.  सश्चचव रा.प.प्रथम न्याय कानून १ 
4.  उपसश्चचव रा.प.दद्विीय प्रशासन सामान्य प्रशासन ७ 
5.  उपसश्चचव रा.प.दद्विीय न्याय कानून १ 
6.  शाखा अर्धकृि रा.प.ििृीय प्रशासन सामान्य प्रशासन ८ 
7.  लेखा अर्धकृि रा.प.ििृीय प्रशासन लेखा १ 
8.  कम््यटुर अर्धकृि रा.प.ििृीय ववववध  १ 
9.  नायब सधुवा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन १२ 
10.  कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम ववववध  ४ 
11.  सह-लेखापाल रा.प.अनं.दद्विीय प्रशासन लेखा १ 
12.  हलकुा सवारी चालक शे्रणीववहीन   6 
13.  कायािलय सहयोगी शे्रणीववहीन   ७ 

जम्मा 52 

४. मखु्यमन्री िथा मश्चन्रपररर्द्को कायािलयको नाममा आर्थिक वर्ि२०७५/०७६ का लार्ग स्वीकृि योजना 
िथा कायिक्रम र र्िनको अवस्थाीः 

क्र.सं. कायिक्रमको नाम (शीर्िकमा) 

बैशाख मसान्ि 
सम्मको 

असार 
मसान्िसम्म हनु े

अनमुार्नि 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि  % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

१ कायािलय पररसरमा सडक कालोपरे सवहि पुाँजीगि 
पूवािधार ववकास 

                     
-    

       -            -    
                               
-    
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क्र.सं. कायिक्रमको नाम (शीर्िकमा) 

बैशाख मसान्ि 
सम्मको 

असार 
मसान्िसम्म हनु े

अनमुार्नि 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि  % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

२ प्रदेशको राजधानी कायम हनुे स्थानमा रहने मन्रालय 
िथा र्नकायहरुको संरचनाहरुको सम्भाव्यिा अध्ययन 
(ड्रईङ र्डजाइन र लागि अनमुान समेि) 

                     
-    

       -            -    
                               
-    

३ प्रदेश ववकास कायिक्रम (स्थार्नय िहलाई अनदुान) - - - - 
४ भवन र्नमािण 60 42 80 80 
५ र्नर्मिि भवनको संरचनात्मक सूधार 100 99 100 100 
६ फर्निचर िथा वफक्चसि 50 52 80 86.20 
७ सवारी साधन 50 46 80 80 
८ मेश्चशनरी िथा औजार 60 71 85 85.78 
९ कम््यटुर सफ्टवेयर र्नमािण िथा खररद एवं अन्य 

बौवर्द्क सम्पत्ती प्राप्ती 
40 20 40 40 

१० अर्िर्थ सत्कार (र्बदेशी कुटनीर्िज्ञ लगायि पाउनाहरु) 10 3 10 5 
११ संघ संस्था एवं उत्कृि कमिचारी परुस्कार िथा वावर्िक 

उत्सव समारोह कायिक्रम 
100 101 100 100 

१२ कमिचारी िमिा ववकास कायिक्रम - - - - 
१३ प्रदेश र्नजामिी वकिाबखाना स्थापना सम्बन्धी, नीर्ि, 

र्नयम, कायिववर्ध 
15 9 15 15 

१४ प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धी कायि कानून 
नीर्ि, कायिववधी 

30 13 50 30 

१५ राजकीय समारोह - -  - 
१६ मखु्यमन्री िथा मश्चन्रपररर्द् कायािलयको कायिसंचालन 

र्नदेश्चशका 
- -  - 

१७ अन्य प्रदेशहरुसाँग अनभुव आदान प्रदान कायिक्रम - -  - 
१८ जनप्रर्िर्नधीहरुको लार्ग अन्िरवक्रया कायिक्रम 20 10 50 20 
१९ प्रदेश समन्वय पररर्द्को बैठक  - 100 - 
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क्र.सं. कायिक्रमको नाम (शीर्िकमा) 

बैशाख मसान्ि 
सम्मको 

असार 
मसान्िसम्म हनु े

अनमुार्नि 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि  % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

२० प्रदेश सरकारको ददघिकार्लन रणनीर्ि, िजुिमा िथा 
प्रकाशन 

25 12 25 25 

२१ ववकाश अवधारणा िथा आगामी वर्िको नीर्ि कायिक्रम 
आदीको लार्ग छलफल गोष्ठी सेर्मनार आदी र सोको 
प्रर्िवेदन 

100 18 100 100 

२२ स्थानीय िहको िमिा अर्भबरृ्द्ी कायिक्रम 60 21 60 60 
२३ नगरपार्लका िथा गाउाँपार्लकाका एवककृि वस्िी 

र्नमािणको लार्ग सशिि अनदुान (प्रस्िावहरु मागी उत्कृष्ठ 
प्रस्िावहरुको लार्ग ददने) 

- -  - 

२४ एक प्रदेशले अको प्रदेशको बार्सन्दालाई समान सदस्य, 

व्यवहार र सवुवधा उपलधध गराउने सम्बन्धी 
- -  - 

२५ कानून र्नयमावलीको मस्यौदा मार्थ 
छलफल/गोष्ठी/कानूनहरु प्रकाशन िथा वविरण 

40 28 60 50 

२६ प्रदेश प्रशासन संचालन सम्बन्धमा सरकारी सेवाको गठन 
र संचालन सम्बन्धी प्रदेश कानून 

- -  - 

२७ प्रदेश संसदहरुको लार्ग नीर्िगि िथा कानूनी 
अर्भमशु्चखकरण कायिक्रम (५ वटा समूहमा) 

- -  - 

२८ प्रदेश नगरपार्लका वा गाउाँपार्लका र्बचको र्बवाद 
समाधान गने प्रवक्रया र कायिववर्ध सम्बन्धी प्रदेश कानून 

- -  - 

२९ भ्रिाचार र्नयन्रण सम्बन्धी संचार माध्यमबाट सचुना 
प्रवाह 

40 13 60 45 

३० भ्रिचार र्नयन्रण सम्बन्धी संचारकमीसंग अन्िरवक्रया 50 5 50 66 
३१ भ्रिचार र्नवारण सम्बन्धी रणनीर्ि िजुिमा 100 78 100 100 
३२ मानव अर्धकार सम्बन्धी गोष्ठी सेर्मनार िथा प्रर्िवेदन 33 35 66 50 
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क्र.सं. कायिक्रमको नाम (शीर्िकमा) 

बैशाख मसान्ि 
सम्मको 

असार 
मसान्िसम्म हनु े

अनमुार्नि 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि  % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

३३ स्थानीय स्िरका न्यायीक र्नकाय स्थापना र संचालन 
सम्बन्धी प्रदेश कानून 

- - - - 

 

५. चाल ुर पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि वववरण 

ब.उ.शी.नं. 
ववर्नयोश्चजि  बैशाख मसान्ि सम्मको 

असार मसान्ि सम्मको 
अनमुार्नि 

बजेट खचि रु. 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

खचि रु. 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

चाल ुिफि       

703313113 8,63,78,000 4,49,23,219 52.01 6,50,08,000 75.26 
703313513 14,55,00,000 39,44,245 2.71 3,43,00,000 23.57 
703313913 1,05,34,000 60,51,808 57.45 60,51,808 57.45 

जम्मा 24,24,12,000 5,49,19,272 22.66 10,53,59,808 43.46 

पुाँजीगि िफि       

703313114 3,95,60,000 1,97,76,887 49.99 3,25,00,000 82.15 
703313514 21,50,00,000 0 - 0 - 
703313914 3,50,000 0 - 0 - 

जम्मा 25,49,10,000 1,97,76,887 7.76 3,25,00,000 12.75 

कुल जम्मा  49,73,22,000 7,46,96,159 30.41 13,78,59,808 56.21 

स्रोिीः मखु्यमन्री िथा मश्चन्रपररर्दको कायािलय 
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आन्िररक मार्मला िथा काननु मन्रालय 

१. पषृ्ठभरू्म : 

संववधान जारी भएपर्छ राज्य संचालन संघ, प्रदेश र स्थानीय िहबाट हनुेगरी राज्यशश्चिको 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 मन्रालयहरु स्थापना भइि कायि सिालन गने मध्ये यो मन्रालय 
पर्न एक हो।यस मन्रालयको कायि िेर खास गरेर शाश्चन्ि सरुिा, सूचना िथा संचार र प्रदेश स्िरका 
कानूनहरुको िजुिमा गने रहेको छ। 

२. सोच : 

नागररक स्वन्रिाको उच्च सम्मान गदै सरुश्चिि, शान्ि एवं प्रववर्धमैरी प्रदेश। 

३. उद्दशे्य : 

 शाश्चन्ि सवु्यवस्था र सरुिा कायम गरी जनिाको श्चजउ, धन र स्विन्रिाको संरिण गने। 

 नेपालको संववधानद्वारा प्रत्याभिू नागररक स्विन्रिा, ववर्धको शासन, मानव अर्धकार लगायि 
लोकिाश्चन्रक मूल्य र मान्यिाको संरिण एवं सम्बधिन गने। 

 पारदश्चशििा िथा सशुासनको लार्ग सूचना प्रववर्धमैरी शासन व्यवस्था संचालन गने। 

 प्रदेश सरकारको लार्ग आवश्यक पने कानूनहरुको र्नमािण गरी लोकिन्रको संरिण गने। 

४. लक्ष्य : 

जनिाको चाहना र आवश्यकिा अनरुूप प्रदेशमा भरपदो शाश्चन्ि सरुिा एवं सवु्यवस्था कायम गरी ववर्धको 
शासन एवं प्रववधीमैरी वािावरण र्सजिना गरी शासकीय प्रवन्ध र्मलाउन ुयस मन्रालयको लक्ष्य रहेको 
छ। 

५. कायि श्चजम्मेवारी : 

आन्िररक मार्मला िथा कानून मन्रालयको कायि श्चजम्मेवारी प्रदेश सरकार, मश्चन्रपररर्द् को र्मर्ि 



मन्रालयगि प्रगर्ि वववरण 2076 ज्येष्ठ 

 

15 आन्िररक मार्मला िथा काननु मन्रालय 
 

२०७४/११/१६ मा स्वीकृि गरेको प्रदेश सरकार (कायि ववभाजन र्नयमावली ) २०७४ ले िोकेको 
छ : 
 प्रदेश शाश्चन्ि सरुिा र सवु्यवस्था सम्बन्धी नीर्ि, कानून, मापदण्ड र योजना िजुिमा िथा कायािन्वयन, 

र्नयमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रर्िवेदन िथा संघसाँगको समन्वय र सहकायि, 
 अर्िववश्चशिव्यश्चि, महत्वपूणि भौर्िक संरचना, संवेदनशील साविजर्नक स्थल िथा समारोहको सरुिा, 
 संघीय र प्रदेश सरुिा र्नकायसाँगको सम्पकि , सम्बन्ध, सूचना आदान प्रदान र समन्वय, 
 संघीय कानून बमोश्चजम प्रदेश प्रहरी संचालन, व्यवस्थापन र र्नयमन, 
 प्रदेश र्भरको अपराध अनसुन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, र्नयन्रण िथा समन्वय, 
 कानून, न्याय िथा प्रदेश सभा मार्मला सम्बन्धी, 
 प्रदेशसभामा पेश हनुे ववधेयक िजुिमा र प्रमाणीकरण सम्बन्धी, 
 अन्िरािविय सीमा िेरमा हनुे अपराध र गर्िववर्धको सूचना संकलन, ववश्लरे्ण र उपयोग िथा 

अन्िरािविय सीमा सरुिामा सहयोग, 
 आधारभिू मानव अर्धकारको संरिण, नागररक स्विन्रिाको रिा िथा प्रबर्द्िनमा सहयोग, 
 प्रादेश्चशक कारागार िथा वहरासिको व्यवस्थापन र सरुिा, थनुवुा िथा कैदीहरूको मानव 

अर्धकारको संरिण र एकप्रदेशबाट अको प्रदेशमा अर्भयिु, थनुवुा वा कैदीको स्थानान्िरण 
सम्बन्धी, 

 सामदुावयक प्रहरी, 
 प्रदेश र्भरको सडक सरुिा िथा िावफक व्यवस्थापन र यािायाि िेरको र्सश्चन्डकेट िथा काटेर्लङ्ग 

र्नयन्रण, 
 प्रदेश र्भर न्यावयक र अधि न्यावयक र्नकायले गरेका फैसला कायािन्वयन, 
 प्रदेशर्भरका गैर सरकारी संघ, संस्थाहरुको अर्भलेख र समन्वय, 
 गनुासो र वववाद व्यवस्थापन, 
 संघीय मापदण्ड बमोश्चजम हािहर्ियार, खरखजाना िथा ववष्फोटक पदाथिको र्नयमन, 
 फौजदारी कायिववर्ध कानूनको कायािन्वयन, 
 अपराध िथा यािना पीर्डिको पनुस्थािपना र िर्िपूर्िि, 
 र्नवारक नजरबन्द र स्थानहद सम्बन्धी, 
 अन्िरप्रदेश सरुिा सम्बन्धी, 
 सरकारी प्रयोजनका लार्ग जग्गा अर्धग्रहण िथा सम्पश्चत्त प्रार्प्त सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि िथा कानून 

िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन िथा जग्गा वववाद समाधान, 
 स्थानीय प्रशासन संचालन, व्यवस्थापन र समन्वय, 
 पाररवाररक मार्मला (वववाह, सम्पश्चत्त हस्िान्िरण, सम्बन्ध ववच्छेद, टुहरुा, धमिपरु, धमिपरुी 
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उत्तरार्धकार र संयिु पररवार) सम्बन्धी नीर्ि, कानून र मापदण्डको कायािन्वयन र र्नयमन, 
 ववपद् व्यवस्थापन, जोश्चखम न्यूनीकरण र ववपद् प्रर्िकायि, प्रादेश्चशक ववपद् कोर् स्थापना र संचालन, 

स्थानीय ववपद् कोर्मा सहयोग, ववपद् िथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन िथा अनसुन्धान, ववपद् 
जोश्चखम िेर नक्शांकन र बस्िी स्थानान्िरण सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून कायािन्वयन, मापदण्ड 
र योजना िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, 

 उपार्ध, सम्मान िथा ववभरू्णको र्सफाररस, 
 प्रदेशस्िरमा साविजर्नक र्बदा, उत्सव, उदी आददको व्यवस्थापन, 
 प्रदेशस्िरमा ददगो शाश्चन्ि व्यवस्थापन िथा द्वन्दबाट पीर्डि िथा ववस्थावपि व्यश्चिको पनुस्थापना 

सम्बन्धी, 
 सत्यर्नरुपण िथा मेलर्मलाप र वेपत्ता पाररएका व्यश्चि सम्बन्धी, 
 प्रदेशस्िरको ववद्यिुीय संचार माध्यम संचालन (रेर्डयो, एफ. एम. िथा टेर्लर्भजन समेि) सम्बन्धी 

नीर्ि, कानून र मापदण्ड िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन िथा अनमुर्ि, इजाजि र नवीकरण, 
 प्रदेशस्िरमा िारयिु र िाररवहि ब्रोडधयाण्ड पूवािधारको ववकास, व्यवस्थापन र र्नयमन, 
 प्रदेशस्िरमा सूचना प्रववर्धको प्रवर्द्िन, सूचना प्रववर्ध पाकि को र्नमािण, सिालन र र्नयमन, 
 प्रदेशर्भर टेर्लसेन्टर संचालन, व्यवस्थापन र र्नयमन, 
 प्रदेशस्िरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्य प्रववर्धमा आधाररि संचार माध्यमको दिाि, 

अर्भलेख, अनमुर्ि, नववकरण, अनगुमन र र्नयमन, 
 साइवर सरुिा अनगुमन, 
 छापा संचार माध्यमको दिाि, अनमुर्ि, आचार संवहिा र्नधािरण र अनगुमन, अर्भलेखाङ्कन, वगीकरण, 

सिालन र र्नयमन, 
 प्रसे सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वविरण, 
 श्रमजीवव सिारकमीहरुको न्यूनिम पाररश्रर्मक अनगुमन, 
 प्रदेशस्िरीय प्रसे रश्चजिार सम्बन्धी, 
 केबलु वविरणको इजाजि, नवीकरण र र्नयमन, 
 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून िथा मापदण्डको िजुिमा र कायािन्वयन, 
 चलश्चचर र्नमािण, हल संचालन िथा प्रदशिन अनमुर्ि र र्नयमन, 
 प्रदेश सरकारले गनुि पने िर कुनै मन्रालयलाइि निोवकएको कायि।  
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६. स्वीकृि दरबन्दी: 

क्र.सं. पद सेवा समूह शे्रणी/िह दरबन्दी संख्या 
१ प्रदेश सश्चचव प्रशासन   रा.प.प्रथम १ 

२ उपसश्चचव प्रशासन सामान्य प्रशासन रा.प.दद्विीय २ 

३ उपसश्चचव न्याय कानून रा.प.दद्विीय १ 

४ शाखा अर्धकृि प्रशासन सामान्य प्रशासन रा.प.ििृीय ६ 

५ लेखा अर्धकृि प्रशासन लेखा रा.प.ििृीय १ 

६ कानून अर्धकृि न्याय कानून रा.प.ििृीय २ 

७ नायव सधुबा प्रशासन सामान्य प्रशासन रा.प.अनं.प्रथम ९ 

८ कम््यूटर अपरेटर वववध   रा.प.अनं.प्रथम ४ 

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

१० खररदार प्रशासन सामान्य प्रशासन रा.प.अनं.दद्विीय १ 

११ 
हलकुा सवारी 
चालक 

    शे्रणीववहीन ४ 

१२ कायािलय सहयोगी     शे्रणीववहीन ६ 

 जम्मा ३८ 

7. मन्रालयको नाममा आर्थिक वर्ि२०७५/०७६ का लार्ग स्वीकृि योजना िथा कायिक्रम र 
र्िनको अवस्था: 

क्र.सं. 
कायिक्रमको 

नाम (शीर्िकगि) 

बैशाख मसान्ि सम्मको 
असार मसान्िसम्म हनु े

अनमुार्नि 
भौर्िक 

प्रगर्ि (%) 
ववश्चत्तय 

प्रगर्ि (%) 
भौर्िक 

प्रगर्ि (%) 
ववत्तीय 

प्रगर्ि (%) 
१ परकाररिा िमिा ववकास सहयोग कायिक्रम 20 20 20 20 

२ 
प्रदेश र्भरको सडक सधुार र िावफक सचेिना 
सम्बश्चन्ध ब्रोसर, श्चस्टकर छपाइि 

0 0 0 0 

३ 
प्रदेश र्भरको सडक सधुार र िावफक सचेिना 
कायिक्रम 

100 95 100 95 

४ लागू और्ध ववरुद्बको सचेिना कायिक्रम  100 100 100 100 
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क्र.सं. 
कायिक्रमको 

नाम (शीर्िकगि) 

बैशाख मसान्ि सम्मको 
असार मसान्िसम्म हनु े

अनमुार्नि 
भौर्िक 

प्रगर्ि (%) 
ववश्चत्तय 

प्रगर्ि (%) 
भौर्िक 

प्रगर्ि (%) 
ववत्तीय 

प्रगर्ि (%) 
५ लागू और्ध ववरुद्बको अन्िराविय ददवस कायिक्रम 0 0 100 100 

६ 
नागररक साँग प्रहरी कायिक्रमको लार्ग प्रचार 
सामाग्री छपाइि िथा वविरण कायिक्रम 

0 0 0 0 

७ होर्डिङ बोडिको र्नमािण कायिक्रम 0 0 0 0 
८ प्रहरी साँग नागररक सनुवाइि कायिक्रम 0 0 0 0 

९ 
सामदुावयक प्रहरी केन्र संचालन सहयोग 
कायिक्रम 

0 0 0 0 

१० सरुिा सम्बन्धी गोष्ठी आयोजना कायिक्रम 100 100 100 100 
११ मन्रालय र्नयन्रण कि संचालन कायिक्रम 0 0 0 0 
१२ लोक कल्याणकारी ववज्ञापन कायिक्रम 0 0 0 0 
१३ चलश्चचर नगरी र्नमािणको अध्ययन अनसुन्धान  0 0 0 0 
१४ सूचना पाकि को अध्ययन अनसुन्धान 0 0 0 0 
१५ अपराधको िेन्ड अध्ययन अनसुन्धान 0 0 0 0 
१६ प्रदेश सरुिा र्नर्ि िजुिमा 0 0 0 0 

१७ 
द्बन्द्ब वपर्डि िथा ववस्थावपि पररवारको लार्ग 
सहयोग कायिक्रम 

0 0 20 20 

१८ 
प्रादेश्चशक ववपद व्यवस्थान कोर्को स्थापना र 
संचालन 

100 100 100 100 

१९ प्रदेश कानून पसु्िकालय स्थापना(फर्निचर खररद) 100 100 100 100 
२० भावर्क सदु्बिा सम्बन्धी सफ्टवेयर खररद 0 0 0 0 
२१ कानूनी नश्चजर संग्रहहरुको खररद 0 0 100 100 
२२ कानूनी मस्यौदा िजुिमा सम्बन्धी िार्लम 0 0 0 0 
२३ कानूनी भार्ा सम्बन्धी िार्लम 0 0 100 95 

२४ 
देवानी र फौजदारी संवहिा सम्बन्धी अन्िरवक्रया 
सेर्मनार, गोष्ठी 

0 0 0 0 

२५ 
मानव अर्धकार संरिण र प्राबधिन कायिक्रम 
(प्रचार प्रसार, अन्िवक्रया) मानव अर्धकार र 

25 25 25 25 
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क्र.सं. 
कायिक्रमको 

नाम (शीर्िकगि) 

बैशाख मसान्ि सम्मको 
असार मसान्िसम्म हनु े

अनमुार्नि 
भौर्िक 

प्रगर्ि (%) 
ववश्चत्तय 

प्रगर्ि (%) 
भौर्िक 

प्रगर्ि (%) 
ववत्तीय 

प्रगर्ि (%) 
मानववय कानूनका सम्बन्धमा स्थार्नय िह िथा 
शैश्चिक संस्थाहरुमा सचेिना कायिक्रम 

२६ 
स्थानीय िहहरुको कानून र्नमािणमा सहजीकरण 
कायिक्रम स्थार्नय िहको न्यावयक सर्मर्िको 
अर्धकार र प्रयोग सम्बन्धमा सहजीकरण 

0 0 0 0 

२७ कानून सम्बन्धी पसु्िक खररद 0 0 100 100 

२८ 
कानून सम्बन्धी सामाग्री उत्पादन, प्रकाशन र 
वविरण 

0 0 0 0 

२९ राजपर ऐन संग्रह छपाइि र वविरण 60 40 80 70 
३० कानून ददवस कायिक्रम  100 100 100 100 

३१ 
प्रदेश सरकारको पवहचान, नागररकलाइि र्नशलु्क 
कानूनी सहायिा अर्भयान 

100 40 100 60 

३२ ववपद व्यवस्थापन िार्लम 0 0 100 100 
३३ ववपद सम्वन्धी सचेिना कायिक्रम 0 0 0 0 
३४ अन्िर प्रदेश अध्ययन भ्रमण  कायिक्रम 0 0 0 0 
३५ ववपद उद्बार सामाग्री खररद 0 0 0 0 
३६ ववपद राहि सामाग्री खररद 0 0 0 0 
३७ कारागार सधुार कायिक्रम चाल ुखचि 0 0 0 0 
३८ कारागार सधुार कायिक्रम पुाँजी खचि 20 20 60 60 
३९ प्रदेश अनसुन्धान व्यूरो सङ्गठनको लार्ग चाल ुखचि 0 0 0 0 
४० प्रदेश प्रहरी सङ्गठन सदुरढीकरण आयोजना चाल ु 0 0 0 0 

४१ 
प्रदेश रश्चजिारको कायािलय स्थापना िथा सिालन 
व्यवस्थापन 

100 10 100 80 

४२ शाश्चन्ि पाकि को र्नमािण 10 10 30 30 
४३ प्रदेश प्रहरी सङ्गठन सदुरढीकरण पुाँश्चजगि खचि 0 0 20 20 

४४ 
प्रदेश अनसुन्धान व्यूरो स्थापना र सन्चालनको 
लार्ग पुाँश्चजगि खचि 

0 0 0 0 
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8. चाल ुर पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि वववरणीः 

ख.शी.नं. 
ववर्नयोश्चजि बैशाख मसान्ि सम्मको असार मसान्ि सम्म हनु ेअनमुार्नि 

बजेट खचि रु. प्रगर्ि 
प्रर्िशि खचि रु. प्रगर्ि 

प्रर्िशि 
चाल ुिफि            
703333113 4,39,07,000 1,36,02,273 30.98 2,13,13,133 48.54 
703333513 19,58,10,000 7,82,39,169 39.96 11,76,10,000 60.06 

जम्मा 23,97,17,000 9,18,41,442 38.31 13,89,23,133 57.95 
पुाँजीगि िफि            
703333114 3,65,00,000 14,78,756 4.05 2,27,00,000 62.19 
७०३३३३५१४ 1,15,68,00,000 2,00,00,000 1.73 2,11,00,000 1.82 

जम्मा 1,19,33,00,000 2,14,78,756 1.80 4,38,00,000 3.67 
कुल जम्मा 1,43,30,17,000 11,33,20,198 7.91 18,27,23,133 12.75 

स्रोिीः आन्िररक मार्मला िथा काननु मन्रालय 

9. मन्रालयबाट हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कायिववर्धको वववरण: 

ऐन 28 वटा 
र्नयमावली 4 वटा 
आदेश 5 वटा 

ऐन अन्िरगिका कायिववर्ध/र्नदेश्चशका 8 वटा 
संसदमा ववचारार्धन ववधेयक १० वटा 

 

ऐन/र्नयम/र्नदेश्चशका/मापदण्ड/कायिववर्धहरुको नाम 

क्र.सं. ऐन 
१ प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध ऐन, २०७४ (ऐन नं. १) 
२ प्रदेशस्िरका केही साविजर्नक र्लखि प्रमाणीकरण ऐन, २०७४(ऐन नं. २) 
३  गाउाँ÷नगर÷श्चजल्ला सभा सिालन (कायिववर्ध) ऐन, २०७५(ऐन नं.३) 
४ स्थार्नय िहका पदार्धकारी िथा सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (ऐन नं. २) 
५ मखु्य न्यायर्धविाको काम कििव्य र अर्धकार िथा सेवाको शिि सम्बन्धी ऐन,2075 (ऐन नं. ९) 
६ मखु्यमन्री र मन्रीको पाररश्रर्मक िथा अन्य सवुवधा सम्बन्धी ऐन,2075(ऐन नं. १०) 
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७  प्रदेश प्रशासर्नक कायिववर्ध (र्नयर्मि गने) ऐन, 2075(ऐन नं.११) 
८ प्रदेश सभाका पदार्धकारी िथा सदस्यको पाररश्रर्मक र सवुवधा सम्बन्धी ऐन,2075(ऐन नं. १२) 
९ प्रदेश सभा सश्चचवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो ऐन,2075(ऐन नं.13) 
१०  प्रदेश ववपद व्यवस्थापन ऐन,2075(ऐन नं. १५) 
११ प्रदेश संस्था दिाि ऐन,2075(ऐन नं. १७) 
१२ प्रदेश सिार  माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५(ऐन नं. २१) 

१३ 
प्रदेश स्िरका केही साविजर्नक र्लखि प्रमाणीकरण (पवहलो संशोधन) ऐन, 2075  
(ऐन नं. २३) 

१४ प्रदेश ववर्नयोजन ऐन, २०७5(आर्थिक वर्ि 075/076 का लार्ग) (ऐन नं. १) 
१५ प्रदेश ववत्तीय हस्िान्िरण ऐन,2075(ऐन नं.४) 
१६ प्रदेश आकश्चस्मक कोर् ऐन, २०७५(ऐन नं. ५) 
१७ कर िथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, 2075(ऐन नं. ६) 
१८ प्रदेश आर्थिक ऐन, 2075(ऐन नं. ७) 
१९ प्रदेश ववर्नयोजन ऐन, २०७5(आर्थिक वर्ि 075/076 का लार्ग)(ऐन नं. ८) 
२० प्रदेश कायि सिालन कोर् ऐन, 2075 (ऐन नं. १८) 
२१ प्रदेश सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन, 2075 (ऐन नं. २२) 
२२ प्रादेश्चशक दगु्ध ववकास वोडि ऐन,2075(ऐन नं.14) 
२३ प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन ,२०७५(ऐन नं.16) 
२४ प्रदेश खेलकूद ववकास ऐन, २०७५(ऐन नं.१९) 

२५ 
प्रदेश प्राववर्धक िथा व्यावसावयक श्चशिा एवं िार्लम पररर्द् स्थापना र सिालन गने ऐन, 
२०७५ (ऐन नं. २०) 

26 प्रदेश सभाका पदार्धकारी िथा सदस्यको पाररश्रर्मक र सवुवधा सम्बन्धी (पवहलो संशोधन) ऐन, 
२०७६ (ऐन नं. ०१) 

27 प्रदेश सहकारी ऐन, 2076 (ऐन नं. ३) 
28 प्रदेश बालबार्लका सम्बन्धी ऐन, 2076(ऐन नं. 2) 
 - र्नयमावली 
१ प्रदेश सरकार (कायिववभाजन) र्नयमावली, 2074 
२ प्रदेश सरकार (कायिसम्पादन) र्नयमावली, 2074 
३ श्चजल्ला समन्वय सर्मर्िको अन्य काम, कििव्य र अर्धकार सम्बन्धी र्नयमावली, 2075 
४ प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध र्नयमावली, 2075 
 - आदेश 
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१ 
प्रदेश सभाका पदार्धकारी िथा सदस्यको पाररश्रर्मक र सवुवधा सम्बन्धी आदेश, 2075- खारेज 
भई ऐन जारी 

२ 
मखु्यमन्री र मन्रीको पाररश्रर्मक िथा अन्य सवुवधा सम्बन्धी आदेश, 2075 - खारेज भई ऐन 
जारी 

३ प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग (गठन िथा कायि सिालन) आदेश, 2075 
४ प्रदेश र्भरका अस्पिालको सिालन र व्यवस्थापन आदेश, 2075 
५ प्रदेश व्यवसाय मि (गठन) आदेश, 2075 
 - ऐन अन्िरगिका कायिववर्ध/र्नदेश्चशका 
१ शैश्चिक परामशि सेवा िथा भार्ा श्चशिण सम्बन्धी र्नदेश्चशका, 2075 
२ नदीजन्य पदाथि (संकलन र उपयोग) कायिववर्ध, २०७५ 
३ प्रदेशस्िरीय संयिु बजार अनगुमन र्नदेश्चशका, २०७५ 
४ प्रदेश आपिकार्लन बाल संरिण कोर् (स्थापना र सिालन) कायिववर्ध, 2075 
५ यवुा वैज्ञार्नक प्रोत्साहन कोर् (स्थापना र सिालन) कायिववर्ध, 2075 
६ प्रदेश साविजर्नक खररद अन्िररम कायिववर्ध, 2075 
७ प्रदेश ववपद कोर् सिालन कायिववर्ध, 2075 
८ मागमा आधाररि प्रदेश ववकास आयोजना (सिालन िथा व्यवस्थापन) कायिववर्ध, 2075 
 - संसदमा ववचारार्धन ववधेयक 
१ सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक  
२ ववभरू्ण र्सफाररस िथा सम्मान र पदक सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक 
३ कर िथा गैरकर राजश्च सम्बन्धी ऐन, 2075 लाई संशोधन गनि बनेको ववधेयक 
४ प्रदेश राविय वनको संरिण र सवु्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक 
५ प्रादेश्चशक औद्योर्गक व्यवसाय सम्बन्धी ववधेयक 
६ प्रादेश्चशक व्यापार िथा व्यवसाय सम्बन्धी ववधेयक 
७ कृवर् व्यवसाय प्रवर्द्िन सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक  
८ प्रदेश बीउ र्बजन व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक 
९ प्रदेशस्िरमा जलचर संरिण र व्यवस्थापन गनि बनेको ववधेयक  
१० मदन कुमार भण्डारी स्वास्थ्य ववज्ञान प्रर्िष्ठान सम्बन्धी व्यवस्था गनि बनेको ववधयेक 
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10. आर्थिक वर्ि 207५/07६ मा गरेका अन्य गर्िववर्ध र र्िनको उपलश्चधधीः 

क्र.सं. अन्य गर्िववर्ध    रकम  

१ 
प्रदेश नं. २ अन्िरगि बारा र पसाि श्चजल्लामा हावाहरुी वपर्डिको आवास 
र्नमािणका लार्ग सहयोग स्वरुप रकम हस्िान्िरण। रु. १ करोड 

२ 
नवुाकोटमा भएको गाडी दघुिटनामा मतृ्य ुभएका पररवारलाई सहयोग प्रदान 
गररएको। रु .२० लाख  

३ आप्तकार्लन कायिसिालन केन्र हस्िान्िरण भई आएको।     
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आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्रालय 

१. पषृ्ठभरू्म : 

नेपालको संववधानको भाग १३ मा प्रदेश कायिपार्लकाको व्यवस्था भएको र सोही संवैधार्नक व्यवस्था 
बमोश्चजम आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्रालय, प्रदेश नं. ३ को र्मर्ि २०७४ साल माघ २८ गिे गठन 
भई कायािरम्भ गरेको छ। प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको ववश्लरे्ण िथा आर्थिक नीर्िको िजुिमा, कायािन्वयन 
र र्नयमन, प्रदेशस्िरको आर्थिक श्रोिको बााँडफााँड, लगानी प्रिेपण र ववत्तीय व्यवस्थापन िथा प्रदेश राजश्व 
सम्बन्धी नीर्ि िथा कानूनको िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन गने दावयत्व आर्थिक मार्मला िथा योजना 
मन्रालयमा रहेको छ। 

प्रदेशस्िरको आर्थिक स्थावयत्व र मलु्य श्चस्थरिा सम्बन्धी नीर्ि िजुिमा र र्नयमन प्रदेश ववर्नयोजन ऐन िथा 
प्रदेशको बजेट िजुिमा, कायािन्वयन,  र्नयमन र आर्थिक अनशुासन, प्रदेशको साविजर्नक खचि व्यवस्थापन 
िथा प्रदेश स्िरीय अथि, योजना, बजेट, ववत्तीय संस्थाहरु संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कायिको लार्ग यो 
मन्रालय स्थापना भएको हो। 

२. सोच : 

सबल ववत्त िथा आर्थिक िेर व्यवस्थापन माफि ि ददगो, फरावकलो िथा उच्चदरको आर्थिक ववृर्द् हार्सल 
गरी प्रदेशको आर्थिक सिमिा अर्भववृर्द् गने। 

३. उद्दशे्य : 

उपलधध स्रोि साधनको अर्धकिम उपयोग माफि ि आर्थिक िथा सामाश्चजक ववकासमा सघाउ परु् याउने। 

४. लक्ष्य : 

राजश्वका स्रोिहरुको िेर पवहचान गरर आर्थिक उपलश्चधधको न्यायोश्चचि वविरणमाफि ि गररबी र्नवारण, 

रोजगारी र्सजिना गदै समरृ्द् प्रदेश र्नमािणमा योगदान परु् याउने। 

५. कायि श्चजम्मेवारीीः 

आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्रालयको कायि श्चजम्मेवारी प्रदेश सरकार, मश्चन्रपररर्द्को र्मर्ि 
२०७४/११/१६ मा स्वीकृि गरेको प्रदेश सरकार (कायि ववभाजन) र्नयमावली २०७४ ले िोके अनसुार 
र्नम्नानसुार रहेको छ : 
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 प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको ववश्लरे्ण िथा आर्थिक नीर्िको िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, 
 प्रदेशस्िरको आर्थिक स्रोिको बााँडफााँट, लगानी प्रिेपण र ववत्तीय व्यवस्थापन, 
 प्रादेश्चशक ववत्त सन्िलुन सम्बन्धी नीर्ि िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, 
 संघको स्वीकृर्िमा वैदेश्चशक सहयोग, वैदेश्चशक ऋण र अनदुान प्रार्प्त, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रर्िवेदन, 
 प्रदेश श्चस्थि सरकारी सम्पश्चत्तको एकीकृि वववरण र सरकारी बााँकी रकमको लगि िथा असलुउपर, 
 प्रदेश स्िरीय ववकास नीर्ि, प्राथर्मकिा, आवर्धक िथा िेरगि योजना र वावर्िक ववकास कायिक्रमको 

िजुिमा, कायािन्वयन र अनगुमन िथा मूल्याङ्कन, 
 राविय िथा अन्िर प्रदेश ववकास आयोजनाको समन्वय र सशिि अनदुानको सदपुयोग, 
 प्रदेश राजश्व सम्बन्धी नीर्ि िथा काननुको िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, 
 प्रदेश साविजर्नक खचि सम्बन्धी नीर्िको िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन िथा स्थानीय िह अनदुान, 
 संघीय नीर्ि अनरुुप सह-ववत्तीयकरण, 
 प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध सम्बन्धी नीर्ि िथा कानूनको र्नमािण, कायािन्वयन र र्नयमन, 
 प्रदेश ववर्नयोजन ऐन िथा प्रदेशको बजेट िजुिमा, कायािन्वयन, र्नयमन र आर्थिक अनशुासन, 
 प्रदेश संश्चचि कोर्को संचालन िथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा र्नयन्रण एवं व्यवस्थापन, 
 प्रदेश परुक अनमुान िथा पेश्की खचि र प्रदेश आकश्चस्मक कोर् व्यवस्था, 
 प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन, 
 प्रदेशगि ववर्नयोजन, राजश्व, धरौटी, कायि संचालन कोर् र अन्य सरकारी कोर् िथा सम्पश्चत्तको एवककृि 

वववरण र लेखा परीिण, 
 घरजग्गा रश्चजिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर, पयिटन शलु्क, कृवर् आयमा 

कर, सेवा शलु्क, दस्िरु र दण्ड जररवाना संकलन, बााँडफााँट र उपयोग सम्बन्धी नीर्ि िथा कानून िजुिमा, 
कायािन्वयन र र्नयमन, 

 संघीय कानून अनसुार प्रकृर्िक श्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी र शलु्क संकलन, र्नयमन र हस्िानन्िरण, 
 राजश्व चहुावट र्नयन्रण सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, 
 संघसाँग अन्िरसरकारी ववत्तीय सम्पकि , सम्बन्ध र सहकायि, 
 िथ्याङ्क, सूचना प्रणाली िथा अर्भलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून, मापदण्ड एवं योजना 

िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन िथा संघ र स्थानीय िहसाँग सहयोग, समन्वय र सहकायि, 
 बीमा र बीमा व्यवसायको संचालन, व्यवस्थापन, प्रवर्द्िन िथा ववस्िार र र्नयमन, 
 प्रदेशस्िरका साविजर्नक संस्थान, ववत्तीय संस्था, सर्मर्ि, प्रर्िष्ठान िथा कम्पनी आददको सिालन, व्यवस्थापन 

सधुार र र्नयमन, 
 आर्थिक ववकासमा र्नजी, सहकारी िथ गैरसरकारी िेरसाँगको समन्वय र सहकायि। 
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६. स्वीकृि दरबन्दीीः 

र्स.नं. पदको नाम िह सेवा समूह 
स्वीकृि 
दरबन्दी 

१ सश्चचव ११ औ ँ प्रशासन  १ 

२ उप-सश्चचव ९/१० औ ँ प्रशासन सा.प्र. २ 

३ उप-सश्चचव ९/१० औ ँ प्रशासन राजश्व २ 

४ शाखा अर्धकृि ७/८ औ ँ प्रशासन सा.प्र. ६ 

५ शाखा अर्धकृि ७/८ औ ँ प्रशासन राजश्व ६ 

६ लेखा अर्धकृि ७/८ औ ँ प्रशासन लेखा १ 

७ कानून अर्धकृि ७/८ औ ँ न्याय कानून १ 

८ िथ्याड्क अर्धकृि ७/८ औ ँ आ.यो.िथा.ि.  १ 

९ कम््यूटर अर्धकृि ७/८ औ ँ ववववध  १ 

१० कम््यूटर इश्चन्जनीयर ७/८ औ ँ ववववध  १ 

११ अथिशास्त्री ७/८ औ ँ ववववध  १ 

१२ सहायक/ अर्धकृि ५/६ औ ँ प्रशासन सा.प्र. 3 

१३ सहायक/ अर्धकृि ५/६ औ ँ प्रशासन राजश्व 6 

१४ कम््यूटर अपरेटर ५ औ ँ ववववध  3 

१५ सहायक ४/५ औ ँ प्रशासन सा.प्र. 2 

१६ सह-लेखापाल चौँथो प्रशासन लेखा 1 

१७ ह.स.चा. िह ववहीन इश्चन्ज. मे./ज.मे. 4 

१८ 
का.स./स्वीपर/माली/
चौकीदार 

िह ववहीन प्रशासन सा.प्र. 5 

जम्मा 47 
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७. मन्रालयको नाममा आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ का लार्ग स्वीकृि योजना िथा कायिक्रम र 
र्िनको अवस्थाीः 

क्र.सं. कायिक्रमको नाम (शीर्िकगि) 
बैशाख मसान्ि सम्मको असार मसान्िसम्म हनु े

अनमुार्नि 

भौर्िक प्रगर्ि 
(प्रर्िशिमा) 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
(प्रर्िशिमा) 

भौर्िक प्रगर्ि 
(प्रर्िशिमा) 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
(प्रर्िशिमा) 

1 आन्िररक पयिटन प्रवर्द्िन र रािसेवक 
कमिचारी प्रोत्साहन कायिक्रम 

41.75 38.56  38.89 

2 आयव्ययको अनमुानीि र्बबरण (रेडबकु) 
प्रकाशन 

- -  40.00 

3 आर्थिक र्बधेयकको छलफल र्नमािण िथा 
प्रकाशन 

- -  40.00 

4 आर्थिक ववश्लरे्ण िथा ववत्तीय िेर व्यवस्थापन 
कायिक्रम 

- -  - 

5 गररबी र्नवारण िथा उच्च आर्थिक बृवर्द् 
हार्सल गने अध्ययन कायिक्रम 

- 30.64  30.64 

6 ऐन र्नयम कायिववर्ध मापदण्ड र्नदेश्चशका 
लगायिका काननुहरुको र्नमािण 

100.00 24.75  24.75 

7 कमिचारी िमिा ववकास कायिक्रम 100.00 61.72  84.92 

8 
गैरकर सम्बन्धी नीर्ि िेरको पवहचान दर 
र्नधािरण, सम्बश्चन्धि मन्रालयसाँग समन्वयात्मक 
कायिक्रम 

- -  - 

9 प्रदेश िथ्याकं व्यवस्थापन कायिक्रम 50.00 35.81  35.81 
10 प्रदेश लगानी व्यवस्थापन कायिक्रम 50.00 1.82  1.82 

11 साविजर्नक र्नश्चज साझेदारी (PPP) र साविजर्नक 
सहकारी साझेदारी (PCP) अध्ययन कायिक्रम 

83.33 19.19  19.19 

12 प्रदेश ववत्त व्यवस्थापन कायिक्रम 100.00 -  - 
13 एक व्यश्चि एक बैंक खािा कायिक्रम - -  - 
14 प्रदेशको राजश्व सम्भाव्यिा अध्ययन 83.33 48.18  48.18 

15 प्रदेशले प्रदान गरेका ववर्भन्न अनदुानमा 
आधाररि कायिक्रमहरुको अनगुमन 

87.50 0.18  0.18 

16 पूवि बजेट छलफल - -  91.67 
17 बजेट कायािन्वयन सर्मिा गोष्ठी - -  - 
18 बजेट कायािन्वयनको अनगुमन कायिक्रम - -  41.03 
19 बजेट प्रस्िावमार्थको छलफल कायिक्रम - -  51.46 
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20 बजेट फाराम वविरण र खचि प्रस्िाव संकलन - -  - 
21 बजेट विव्य र्नमािण िथा प्रकाशन - -  40.00 
22 बजेट सम्बन्धी अन्य गर्िववर्ध र प्रकाशन - -  - 
23 बजेट सर्मर्ि र उपसर्मर्िको बेठक खचि - -  90.00 
24 बजेट र्समा िथा मागिदशिन िय एवं संचार - -  - 
25 ववर्नयोजन र्बधेयक िजुिमा िथा प्रकाशन - -  40.00 

26 मन्रालयगि प्रगर्ि पशु्चस्िका र्नमािण र 
प्रकाशन 

100.00 -  50.00 

27 
योजना र कायिक्रमको ववत्तीय प्रगर्ि अनगुमन 
र प्रर्िवदेन स्वचार्लि र्डश्चजटल प्रणाली 
स्थापना 

10.00 0.75  0.75 

28 राजश्व परामशि सर्मर्िको बैठक, प्रर्िवदेन िथा 
प्रकाशन 

- -  73.33 

29 राजश्व संकलनको अध्ययन, अनसुन्धान र 
सर्मिा 100.00 48.40  48.40 

30 राजश्व सचुना प्रणाली ववकास - -  - 
31 राजश्व सम्बन्धी कानून र्नमािण िथा प्रकाशन 75.00 19.20  19.20 

32 वजेट र्नमािण अर्िररि समय कायि संचालन 
कायिक्रम 

- -  95.00 

33 वावर्िक/अधिबावर्िक/चौमार्सक प्रगर्ि प्रर्िवदेन 
प्रकाशन 

50.00 11.05  11.05 

34 PLMBIS िार्लम 100.00 -  90.00 

35 संघीय िथा प्रादेश्चशक आर्थिक कायि प्रणालीको 
अध्ययन िथा अवलोकन कायिक्रम 

33.33 0.15  11.26 

36 पररयोजना बैंक इकाई संचालन कायिक्रम - -  - 
37 सशिि अनदुान पशु्चस्िका र्नमािण र प्रकाशन - -  66.67 
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८. चाल ुर पूाँजीगि खचि श्चशर्िकको प्रिर्ग वववरणीः 

ब.उ.शी.नं. 
ववर्नयोश्चजि 

बजेट 

बैशाख मसान्ि सम्मको असार मसान्िसम्मको अनमुार्नि 

खचि रु. 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

खचि रु. 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

चाल ुिफि       
703323113 5,58,00,000 1,55,35,599 28 2,38,13,099 43 
703323513 6,79,21,000 96,37,007 14 1,96,37,007 29 
703323123 1,57,90,000 63,27,943 40 1,21,16,460 77 

जम्मा 13,95,11,000 3,15,00,549 23 5,55,66,566 40 
पुाँजीगि िफि       
703323114 4,48,00,000 2,47,12,079 55 2,65,62,079 59 
703323124 1,30,20,000 75,82,900 58 1,03,20,000 79 

जम्मा 5,78,20,000 3,22,94,979 56 3,68,82,079 64 
कुल जम्मा 19,73,31,000 6,37,95,528 32 9,24,48,645 47 

स्रोिीः आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्रालय 

९. मन्रालयबाट हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कायिववर्धको वववरणीः 
 

क्र .सं.  र्नमािण भएका कानून एवं कायिववर्ध कैवफयि 
1 कर िथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, 207५  
2 प्रदेश आकश्चस्मक कोर् ऐन, २०७४  
3 प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध ऐन, 207४  
4 ववर्नयोजन ऐन, 2075  
5 प्रदेश आर्थिक ऐन, 2075  
6 कायि सिालन कोर् ऐन, 2075  

7 
साविजर्नक, र्नजी सहकारी साझेदारी ववधेयक,२०७६ मश्चन्रपररर्दबाट 

मस्यौदा स्वीकृि 
8 प्रदेश सश्चिि कोर् सिालन कायिववर्ध २०७4  
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9 सरकारी सवारी साधन खररद सम्बन्धी मापदण्ड, 207४  
10 प्रदेश ववशरे् अनदुान सम्बन्धी कायिववर्ध, 2075  
11 प्रदेश समपरुक अनदुान सम्बन्धी कायिववर्ध, 2075  
12 साविजर्नक खररद सम्बन्धी अन्िररम कायिववर्ध, 2075  

 

१०. मन्रालयबाट आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ मा गरेका अन्य गर्िववर्ध र र्िनको उपलधधीीः 
 

 अन्िर सरकारी ववत्तीय हस्िान्िरण अन्िगिि १३ श्चजल्लाका १/१ वटा स्थानीय िहलाई ववशेर् 
अनदुान वापि रु. ५ करोडका दरले जम्मा रु. 65 करोड र्नकासा पठाइएको। 

 अन्िर सरकारी ववत्तीय हस्िान्िरण अन्िगिि प्रदेश नं. ३ का ८१ वटा स्थानीय िहका १०१ 
योजनाहरुको लार्ग समपरुक अनदुानस्वरुप रु. 87 करोड 59 लाख 21 हजार स्वीकृि भई 
र्नकासाको प्रवक्रयामा रहेको।
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भौर्िक पूवािधार ववकास मन्रालय 

१. पषृ्ठभरू्मीः 

२०७२ को नेपालको संववधान लागू भए पश्चाि ्देशमा संघ, प्रदेश िथा स्थानीय गरी िीन िहको सरकार 
रहेको छ। स्वीकृि कायि ववभाजन र्नयमावली अनसुार ववर्भन्न िेरहरुमा िीनवटै िहका सरकारहरुले गने 
कायि छुट्याइएको छ। सोही र्नयमावली बमोश्चजम यस प्रदेश नं ३ का िेह्र श्चजल्लाहरुमा ववर्भन्न भौर्िक 
संरचनाहरको योजना िजुिमा, स्वीकृर्ि सवहि आवश्यक ववर्भन्न अध्ययन अनसुन्धानका कायिहरु गनि यस 
मन्रालयको स्थापना भएको छ। यसका अर्िररि योजना र्नमािण, संचालन िथा ममिि संभार लगायिका 
कायिहरु यस मन्रालय मािहिका कायािलयहरु बाट हनुे पररकल्पना गररएको छ। 

२. सोच : 

ववर्भन्न भौर्िक संरचनाहरुको ववकास माफि ि प्रदेशको ददगो ववकास, समवृर्द्, आर्थिक सामाश्चजक रुपान्िरण 
िथा स्वच्छ वािावरण कायम गने। 

३. लक्ष्य : 

पूवािधारहरुको र्नमािण गरी सबै नागररकलाई सविसलुभ खानेपानी सेवाको पहुाँच सवुवधायिु, व्यवश्चस्थि र 
पवहचानयिु बस्िी ववकास गने, ववद्यिुमा आत्मर्नभिरिा, कृवर् उत्पादकत्व िथा उत्पादनमा ववृर्द् िथा सडक 
सिालनको ववस्िार गने।  

४. उद्दशे्य : 
 प्रभावकारी, ददगो, भरपदो, सरुश्चिि, वािावरण मैरी र कम खश्चचिलो यािायाि सेवा माफि ि आर्थिक 

वक्रयाकलाप ववस्िार र सेवाप्रवाहको प्रभावकाररिा बढाउनकुो साथै संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश 
र्बच िथा प्रदेश र स्थानीय िह ववच सम्बन्ध ववस्िार गनुि प्रमखु उद्देश्य हो।  

 र्सश्चिि िेर ववृर्द् गनुिका साथै जलस्रोिको बहउुद्देश्यीय, अन्िरजलाधार र जलाशययिु आयोजना 
र भरू्मगि र्संचाई आयोजनाहरु लाई अश्चघ बढाउन।े 

 ववकर्सि र्संचाई प्रणालीमा व्यवस्थापन सदुृढीकरण गरी ददगोपना बढाउन।ु 

 र्संचाईको आवश्यकिा भएको स्थान र समयमा र्नवािध रुपमा पानीको उपलधधिा बढाउन।ु 

 जलववधिु ्सेवाको ववस्िार गरी सबै घरपररवार र िेरको सहज पहुाँच सरु्नश्चश्चि गनुि। 

 व्यवश्चस्थि बस्िी ववकास गरी सबैका लार्ग सलुभ, सरुश्चिि र वािावरणमैरी आवासको प्रवर्द्िन 
गनुि। 
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 आधारभिू सवुवधायिु, व्यवश्चस्थि, सरुश्चिि एवम ्पवहचानयिु सहरको ववकास गनुि। 

 आर्थिक अवसरहरुको सजृना िथा रोजगारी अर्भववृर्द् गरी सहरी िेरको ववकास गनुि। 

 प्रदेशका सबै नागररकहरुलाई आधारभिू स्िरको खानेपानी िथा सरसफाई सेवा उपलधध गराउन।ु 

 मध्यम िथा उच्च स्िरको खानेपानी िथा सरसफाई सेवा ववस्िार गनुि। 

 मानव बसोबासका प्रमखु िेरहरुमा सरसफाई प्रवर्द्िन गनुि। 

५. कायि श्चजम्मेवारी 

 प्रदेशस्िरको उजाि, ववद्यिु, र्संचाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी िथा पवहरो) व्यवस्थापन 
सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान, नीर्ि, काननु, मापदण्ड, गरुुयोजना, योजना िथा आयोजना र्नमािण, 

कायािन्वयन, सिालन, ममिि संभार, समन्वय र र्नयमन, 
 प्रदेशस्िरमा उजाि, ववद्यिु, र्संचाई िथा खानेपानी सम्बन्धी सेवाको गणुस्िर र सेवा शलु्कको आधार 

र्नधािरण र र्नयमन, 
 उजाि, ववद्यिु, र्संचाई सेवा र्बस्िारमा र्नजी िेरको सहभार्गिा र लगानी प्रवर्द्िन सम्बन्धी नीर्ि 

िथा मापदण्ड र्नधािरण र र्नयमन, 
 राविय जलस्रोि नीर्ि र संघीय योजना बमोश्चजम प्रदेश सीमा नदीका जलउपयोग सम्बन्धी 

आयोजनाको पवहचान, र्नमािण, संचालन, सम्भार र व्यवस्थापन, 
 प्रदेशर्भरको जलश्रोि उपयोग िथा नदी संरिण सम्बन्धी योजना िथा गरुु योजना िजुिमा, 

कायािन्वयन र अनगुमन िथा मूल्याङ्कन, 
 प्रदेशर्भरको जलस्रोि उपयोग हनुे आयोजनाहरुको अध्ययन, सवेिण, ियारी, कायािन्वयन, अनगुमन 

र सिालनमा समन्वय, 
 प्रदेशस्िरमा जलाधार संरिण िथा जलउपयोग नीर्िको िजुिमा िथा कायािन्वयन, प्रववर्ध ववकास 

र व्यवस्थापन, 
 मौसम र जलमापन सिार सञ्जाल व्यवस्थापन, 
 जलगणु िथा वायूगणु सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन, 
 प्रदेशस्िरको यािायाि सम्बन्धी नीर्ि, कानून, मापदण्ड र योजनाको िजुिमा िथा कायािन्वयन, 

अध्ययन अनसुन्धान र र्नयमन, 
 प्रदेशर्भरको सवारी दिाि र नवीकरण, चालक अनमुर्ि र नवीकरण, 
 प्रदेशर्भर साविजर्नक यािायािको रुट अनमुर्ि, मापदण्ड, गणुस्िर र भाडा दर र्नधािरण र अनगुमन 

िथा र्नयमन, 
 वािावरणमैरी, अपाङ्गिामैरी र लैवङ्गकमैरी यािायाि प्रणालीको प्रवर्द्िन, 
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 प्रदेश िहमा यािायाि सरुिा र सवारी प्रदरु्ण र्नयन्रण सम्बन्धी योजना र्नमािण र कायािन्वयन, 
 रज्जमुागि, जलमागि लगायिका वैकश्चल्पक यािायाि प्रववर्धको प्रवर्द्िन, सम्भाव्यिा अध्ययन, आयोजना 

कायािन्वयन, सिालन र व्यवस्थापन, 
 प्रदेश लोकमागि, सडक, पलु, झोलङु्गेपलु सम्बन्धी नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा र 

र्नमािण, स्िरोन्नर्ि, ममिि सम्भार, िथ्याङ्क व्यवस्थापन, सडक प्रववर्ध सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान, 

यािायाि सरुिा, कायािन्वयन र र्नयमन िथा सडक अर्धकार िेर (राइट अफ वे) को संरिण, 
 प्रदेशस्िरका सरकारी कायािलयहरुको भौर्िक व्यवस्थापन र र्नमािण सम्बन्धी नीर्ि, कानून, मापदण्ड 

र योजना िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, 
 प्रदेश मखु्यमन्री, सभामखु, मन्री, उपसभामखु, प्रमखुसश्चचव िथा सश्चचवहरुको र्नवास व्यवस्थापन, 
 प्रदेशर्भरको सहरी ववकास योजना िजुिमा, सहरी पूवािधार र्नमािण, सिालन, ममिि संभार र आवास 

िथा भवन सम्बन्धी योजनाहरुको कायािन्वयन र मागि र्नदेशन, 
 प्रदेशर्भर उपयिु भवन र्नमािण प्रववर्धको प्रवर्द्िन, 
 प्रदेशस्िरमा राविय भवन संवहिाको कायािन्वयन र र्नयमन, 
 प्रदेशको राजधानी र प्रादेश्चशक शहरको ववकास, योजना िजुिमा, कायािन्वयन, संयोजन र पूवािधार 

र्नमािण, 
 सरुश्चिि बसोबास, जग्गा एकीकरण (ल्याण्डपूलीङ्ग), घर एवककरण (हाउसपूलीङ्ग) सम्बन्धी नीर्ि 

िजुिमा र कायािन्वयन, 
 प्रदेशस्िरको खानेपानी, सरसफाई िथा स्वच्छिा सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड 

िजुिमा र कायािन्वयन, सेवाको शलु्क र्नधािरण, योजना, आयोजना कायािन्वयन िथा सिालन, संभार 
र र्नयमन, 

 खानेपानी िथा सरसफाई सेवा ववस्िारमा र्नजी िेरको सहभार्गिा प्रवर्द्िन सम्बन्धी नीर्ि िथा 
मापदण्ड िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, 

 सविसाधारणलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलधधिा र खानेपानी, सरसफाई िथा स्वच्छिामा 
वपछर्डएको वगिको पहुाँच सरु्नश्चश्चििा। 
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६. स्वीकृि दरबन्दी  

क्र. 
सं. 

पद शे्रणी/िह सेवा समूह उपसमूह दरबन्दी 
संख्या 

1.  प्रदेश सश्चचव रा.प.प्रथम इश्चन्जर्नयररङ समूवहकृि नहनु े  १ 

2.  उपसश्चचव रा.प.दद्विीय नेपाल प्रशासन सामान्य प्रशासन  १ 

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

4.  र्स.र्ड.ई. रा.प.दद्विीय इश्चन्जर्नयररङ र्सर्भल वव.एण्ड आर. १ 

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

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

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

8.  शाखा अर्धकृि रा.प.ििृीय प्रशासन सामान्य प्रशासन  ४ 

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

10.  कानून अर्धकृि रा.प.ििृीय न्या कानून  १ 

11.  इश्चन्जनीयर रा.प.ििृीय इश्चन्जर्नयररङ र्सर्भल हा.पा. ३ 

12.  इश्चन्जनीयर रा.प.ििृीय इश्चन्जर्नयररङ र्सर्भल वव.एण्ड आर. ५ 

13.  इश्चन्जनीयर रा.प.ििृीय इश्चन्जर्नयररङ र्सर्भल इररगसेन ३ 

14.  इश्चन्जनीयर रा.प.ििृीय इश्चन्जर्नयररङ र्सर्भल जनरल ३ 

15.  इश्चन्जनीयर रा.प.ििृीय इश्चन्जर्नयररङ र्सर्भल हाईवे ६ 

16.  इश्चन्जनीयर रा.प.ििृीय इश्चन्जर्नयररङ र्सर्भल स्यार्नटरी ६ 

17.  नायव सधुवा रा.प.अनं. प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन  ४ 

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

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

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

21.  हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्बवहन      ४ 

22.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्बवहन      ५ 

जम्मा 55 
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७. चाल ुर पुाँजीगि खचि श्चशर्िकको प्रगर्ि वववरण 

ब.उ.शी.नं. ववर्नयोश्चजि बजेट 
बैशाख मसान्ि सम्मको असार मसान्िसम्मको अनमुार्नि 

खचि रु. प्रगर्ि 
प्रर्िशि खचि रु. प्रगर्ि 

प्रर्िशि 
चाल ुिफि       
703363113 7,22,21,000 3,75,11,343 51.94 1,87,39,903 25.95 
703363513 2,36,00,000 - - 2,36,00,000 100.00 
703363913 66,05,08,000 32,18,51,297 48.73 24,71,84,270 37.42 

जम्मा 75,63,29,000 35,93,62,640 47.51 28,95,24,173 38.28 
पुाँजीगि िफि       
७०३३६३११४ 4,14,66,000 76,58,607 18.47 3,13,11,112 75.51 
703363514 6,39,72,34,506 81,05,71,946 12.67 4,28,97,73,300 67.06 
703363914 4,60,75,29,094 1,66,17,53,384 36.07 3,76,51,88,008 81.72 

जम्मा 11,04,62,29,600 2,47,99,83,937 22.45 8,08,62,72,420 73.20 
कुल जम्मा 11,80,25,58,600 2,83,93,46,577 24.06 8,37,57,96,593 70.97 

स्रोिीः भौर्िक पूवािधार ववकास मन्रालय 
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सामाश्चजक ववकास मन्रालय 

१. पषृ्ठभरू्म : 

प्रदेशस्िरमा स्थापना गररएको ७ मन्रालयहरु मध्ये सामाश्चजक ववकास मन्रालय एक हो।यस मन्रालयको 
ववर्यगि िेर व्यापक रहेको छ।यस मन्रालय अन्िगिि श्चशिा, यवुा िथा खेलकूद, भार्ा, संस्कृर्ि, 

पसु्िकालय, स्वास्थ्य, मवहला बालबार्लका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग िथा सामाश्चजक सरुिा जस्िा ववर्य िेरहरु 
िोवकएका छन।्खास गरी नागररकलाई सविसलुभ र गणुस्िरीय स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराई जीवनस्िरमा 
सधुार ल्याउन,ु अपाङ्ग िथा असि नागररकलाई समान व्यवहार र ववर्शे सेवा सवुवधा उपलव्ध गराउन,ु 

यवुा िथा खेलकूद पूवाधािरको ववकास ववस्िार एवं भार्ा, र्लपी, कला संस्कृर्िको संरिण र प्रयोग, स्मारक 
र परुािाश्चत्वक महत्वका स्थल संरिण गने यस मन्रालयको मखु्य भरू्मका रहेको छ। 

२. सोच : 

 नागररकको मौर्लक अर्धकारको रूपमा रहेको आधारभिू स्वास्थ्य सेवा र्नीःशलु्क उपलधध 
गराउने। 

 प्रत्येक नागररकले सहज रूपले गणुस्िरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गनि सक्नेगरी आवश्यक और्र्ध, 

उपकरण, प्रववर्ध र दि स्वास्थ्यकमीहरू सवहिको प्रभावकारी एवं जवाफदेहीपूणि स्वास्थ्य सेवा 
प्रणालीको स्थापना गने। 

 स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जनसहभार्गिा प्रवर्द्िन गने र यसका लार्ग र्नजी िथा सहकारी िेरको 
संलग्निा ववृर्द् र व्यवश्चस्थि गदै अपनत्व प्रवर्द्िन गने। 

 सबै नेपाली नागररकहरु शारीररक, मानर्सक,  सामाश्चजक र भावनात्मक दृविकोणबाट स्वस्थ रही 
उत्पादनशील र गणुस्िरीय जीवनयापन गनि सिम हनुे। 

 लैवङ्गक समानिा माफि ि मयािददि, न्यायपूणि, सरुश्चिि र सभ्य समाजको ववकास गने। 

 बालबार्लका िथा वकशोर वकशोरीहरुका अर्धकार संरिण गदै उनीहरुलाई सिम र योग्य 
नागररक बनाउने। 

 ज्येष्ठ नागररकको अर्धकारको संरिण एवं सम्मानजनक जीवनयापनको व्यवस्था गने। 

 आधारभिू सामाश्चजक संरिण, सेवा, सवुवधाहरुमा सबै नागररकको पहुाँच अर्भववृर्द् गने। 

 अपाङ्गिा भएका व्यश्चिहरुको आर्थिक सामाश्चजक सशश्चिकरण िथा पूणि अपाङ्गिा भएका 
व्यश्चिहरुको संरिणको व्यवस्था गने। 

 मानव बेचर्बखन िथा ओसारपसारको र्नयन्रणबाट आत्मसम्मानयिु समाजको स्थापना गने। 
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 सामाश्चजक, आर्थिक िथा राजनीर्िक अवसरहरुमा समान सहभार्गिाको सरु्नश्चििा गरी लैवङ्गक 
मूलप्रवावहकरण र सशश्चिकरण गने। 

 बालबार्लका ववरुर्द् हनुे सबै प्रकारका शारररीक िथा मानर्सक वहंसा, िर्ि वा दवु्यिवहारबाट 
बालबार्लका िथा वकशोर वकशोरीहरुलाई संरिण गने। 

 ज्येष्ठ नागररकका सेवा सवुवधाहरुको पहुाँचलाई सहज बनाई उनीहरुलाई सरुश्चिि र सम्मार्नि 
िलु्याउनकुा साथै सामाश्चजक संरिणका कायिक्रमलाई समावेशी, गणुस्िरीय एवं प्रभावकारी बनाई 
लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गनि सघाउ परु् याउने। 

 अपाङ्गिा भएका व्यश्चिहरुको अर्धकारको सरु्नश्चश्चििा गदै उनीहरुको जीवनस्िरमा सधुार गने। 

 सामाश्चजक संरिणका कायिक्रमलाई समावेशी, गणुस्िरीय एवं प्रभावकारी बनाई लोक कल्याणकारी 
राज्यको व्यवस्थापन गनि सघाउ परु् याउने। 

 मानव बेचर्बखन िथा ओसारपसारको जोश्चखम पवहचान गरी र्नयन्रणका लार्ग उपयिु कदम 
चार्लने। 

 श्चशिामा सबैको पहुाँच र गणुस्िर अर्भववृर्द् गरी प्रर्िस्पधी, उद्यमी र नवप्रवििनशील मानव पूाँजीको 
ववकासबाट आर्थिक सामाश्चजक रूपान्िरण गने। 

 बहलु संस्कृर्ि एवम ्सम्पदाहरूको संरिण, संवर्द्िन र सांस्कृर्िक ससुम्बन्धमा आधाररि समाजको 
र्नमािण गने। 

 ववकासमा यवुा सहभार्गिाबाट समरृ्द् राि र्नमािण गने। 

 स्वयंसेवक सेवाबाट सभ्य, सहयोगी र अन्िर्नभिर समाज र्नमािण गने। 

३. उद्दशे्य : 

 नागररकको मौर्लक अर्धकारको रूपमा रहेको अधारभिू स्वास्थ्य सेवा र्नीःशलु्क उपलव्ध गराउन।े 

 प्रत्येक नागररकले सहज रूपले गणुस्िरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गनि सक्नेगरी आवश्यक और्र्ध, 

उपकरण, प्रववर्ध र दि स्वास्थ्यकमीहरू सवहिको प्रभावकारी एवं जवाफदेहीपूणि स्वास्थ्य सेवा 
प्रणालीको स्थापना गने। 

 स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जनसहभार्गिा प्रवर्द्िन गने र यसका लार्ग र्नजी िथा सहकारी िेरको 
संलग्निा ववृर्द् र व्यवश्चस्थि गदै अपनत्व प्रवर्द्िन गने। 

 सामाश्चजक, आर्थिक िथा राजनीर्िक अवसरहरुमा समान सहभार्गिाको सरु्नश्चश्चििा गरी लैवङ्गक 
मूलप्रवाहीकरण र सशश्चिकरण गने। 

 लैवङ्गकिामा आधाररि वहसा, भेदभाव र बवहष्करणको अन्त्य गने। 

 वहंसा प्रभाववि िथा ववर्भन्न जोश्चखममा परेका मवहला िथा परुुर्हरु समेिका लार्ग अल्पकार्लन 
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िथा दीधिकार्लन संरिणको व्यवस्था गने। 

 बालबार्लका ववरुर्द् हनुे सबै प्रकारका शारीररक िथा मानर्सक वहंसा, िर्ि वा दवु्यिवहारबाट 
बालबार्लका िथा वकशोर वकशोरीहरुलाई संरिण गने। 

 ज्येष्ठ नागररकका सेवा सवुवधाहरुको पहुाँचलाई सहज बनाई उनीहरुलाई सरुश्चिि र सम्मार्नि 
िलु्याउनकुा साथै सामाश्चजक संरिणका कायिक्रमलाई समावेशी, गणुस्िरीय एवं प्रभावकारी बनाई 
लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गनि सघाउ परु् याउने। 

 सबै प्रकारका अपाङ्गिा भएका व्यश्चिहरुलाई सम्मानपूणि र अवरोधमिु वािावरणमा जीवनयापनका 
लार्ग आवश्यकीय कदम चाल्दै उनीहरुको समिामलुक पहुाँच बढाउने। 

 आर्थिक सामाश्चजक िथा सांस्कृर्िक ववकासमा पछार्ड परेका समदुायको साधनस्रोि, सेवा र 
सवुवधामा पहुाँच सरु्नश्चश्चि गने। 

 सबै नागररकहरुलाई श्चशिा प्राप्त गने अर्धकारलाई सरु्नश्चश्चि गरी श्चशिामा पहुाँच, गणुस्िर र 
व्यवस्थापनमा बवृर्द् गने, 

 गणुस्िरयिु जीवनयापन गनि चावहने सीप, योग्यिा, िमिाको, अर्भबवृर्द् गने प्रर्िस्पधी, उद्यमी र 
नवप्रवििनात्मक मानव पूाँजीको ववकासबाट आर्थिक, सामाश्चजक रुपान्िरण गने, 

 ववकासमा यवुा सहभार्गिाबाट समरृ्द् राि र्नमािण ध्येयलाई योजनाबर्द् रुपमा खेलकूदको 
माध्यमबाट अश्चघ बढाउने, 

 प्रभावकारी कायियोजना र कायािन्वयनका माध्यमबाट भार्ाको जगेनाि र सांस्कृर्िक धरोहरको 
संरिण सम्वर्द्िन गने िथा सांस्कृर्िक पिको ववकासमा जोड ददने, 

४. लक्ष्य : 

 संववधानले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाइि सरु्नश्चश्चि गनि गणुस्िरीय स्वास्थ्य सेवामा 
सबैको पहुाँच ववृर्द् गरी न्यायसंगि एंव जवाफदेही स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको माध्यमबाट स्वास्थ्य 
सेवा उपलव्ध गराउने। 

 सामाश्चजक, आर्थिक िथा राजनीर्िक अवसरहरुमा समान सहभार्गिाको सरु्नश्चििा गरी लैवङ्गक 
मूलप्रवाहीकरण र सशश्चिकरण गने। 

 बालबार्लका ववरुर्द् हनुे सबै प्रकारका शारीररक िथा मानर्सक वहंसा, िर्ि वा दवु्यिवहारबाट 
बालबार्लका िथा वकशोर वकशोरीहरुलाई संरिण गने। 

 ज्येष्ठ नागररकका सेवा सवुवधाहरुको पहुाँचलाई सहज बनाई उनीहरुलाई सरुश्चिि र सम्मार्नि 
िलु्याउनकुा साथै सामाश्चजक संरिणका कायिक्रमलाई समावेसी, गणुस्िरीय एवं प्रभावकारी बनाई 
लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गनि सघाउ परु् याउने। 
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 अपाङ्गिा भएका व्यश्चिहरुको अर्धकारको सरु्नश्चश्चििा गदै उनीहरुको जीवनस्िरमा सधुार गने। 

 सामाश्चजक संरिणका कायिक्रमलाई समावेशी, गणुस्िरीय एवम ्प्रभावकारी बनाई लोक कल्याणकारी 
राज्यको स्थापना गनि सघाउ परु् याउने। 

 मानव बेचर्बखन िथा ओसारपसारको जोश्चखम पवहचान गरी र्नयन्रणका लार्ग उपयिु कदम 
चार्लने। 

 सबैलाई जीवनोपयोगी श्चशिाका अवसरहरू प्रदान गदै जीवनपयिन्ि र्सकाइ उन्मूख िथा 
नवप्रवििनशील शैश्चिक प्रणाली ववकास गने। 

 मलुकुको आवश्यकिा अनरुूप गणुस्िरीय, व्यावसावयक र सीपयिु श्चशिा प्रदान गने। 

 रोजगारी एवम ्स्वरोजगारीका लार्ग सीपमूलक श्चशिाको ववस्िार गने। 

 धार्मिक, परुािाश्चत्वक िथा ऐर्िहार्सक सम्पदाहरूको पनुर्निमािण गरी संरिण र सम्बर्द्िन गने। 

 मौर्लक संस्कृर्िहरूको जगेनाि गदै सांस्कृर्िक पयिटनको प्रवर्द्िन गने। 

 यवुाहरूलाई रािको सवािवङ्गण ववकासमा मूलप्रवाहीकरण गने। 

 स्वयंसेवी भावनाको प्रवर्द्िन र स्वयंसेवकका रूपमा सेवा गनि चाहने व्यश्चि िथा संस्थाहरूलाई 
पररचालन गरी ववकासको राविय अर्भयानमा सहयोग परु् याउने। 

५. कायि श्चजम्मेवारी : 

 प्रदेशस्िरको ववश्वववद्यालय िथा उच्च श्चशिा सम्बन्धी नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा, 
कायािन्वयन र र्नयमन, 

 शैश्चिक परामशि सेवाको मापदण्ड र्नधािरण, अनमुर्ि िथा र्नयमन, 
 प्रदेशस्िरमा पसु्िकालय, संग्रहालय, अर्भलेखालय सम्बन्धी नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा, 

कायािन्वयन र र्नयमन, 
 प्रादेश्चशक श्चशिा, प्राववर्धक िथा व्यवसावयक िार्लम र छारवशृ्चत्त सम्बन्धी नीर्ि, काननु िथा 

मापदण्ड र्नधािरण, कायािन्वयन र र्नयमन िथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्िक िथा पाठ्य सामाग्री र्नमािण, 

उत्पादन र वविरण, 
 प्रदेशस्िरको मानव संसाधनको आवश्यकिा प्रिेपण िथा शैश्चिक योजना र्नमािण र कायािन्वयन, 
 प्रदेशस्िरमा ववद्यालय िहको श्चशिकको सेवा शिि, योग्यिा, िमिा र श्चशिक व्यवस्थापनको 

मापदण्ड र्नधािरण र र्नयमन, 
 माध्यर्मक िहको परीिा व्यवस्थापन, 
 प्रदेशस्िरमा प्राश्चज्ञक अनसुन्धान िथा शैश्चिक िथ्याङ्क व्यवस्थापन, 
 स्वास्थ्य सेवा िथा पोर्ण सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, काननु, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्वयन 
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र र्नयमन, 
 प्रदेशस्िरमा आवश्यक पने प्रविर्द्नात्मक, प्रर्िकारात्मक, उपचारात्मक िथा पनुिस्थापनात्मक 

स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, 
 स्वास्थ्यसेवा सम्बन्धी प्रदेशस्िरीय प्राश्चज्ञक, व्यवसावयक र पेसागि संघ संस्थाको दिाि, सिालन 

अनमुर्ि र र्नयमन, 
 प्रदेशस्िरीय स्वास्थ्य सेवाको गणुस्िर र्नधािरण, अनगुमन र र्नयमन, 
 राविय मापदण्ड बमोश्चजम और्धीजन्य िथा स्वास्थ्य प्रववर्ध सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन िथा 

संचय, अर्धकिम खरुा मूल्य र्नधािरण, अश्चन्िम ववसजिन, गणुस्िर िथा मापदण्ड र्नधािरण र त्यस्िा 
सामग्री उत्पादन गने उद्योगको दिाि, खारेजी, सिालन, अनमुर्ि र र्नयमन, 

 राविय मापदण्ड अनरुुप अस्पिाल, नर्सिङ्ग होम, र्नदान केन्र, उपचार केन्र र अन्य स्वास्थ्य संस्था 
िथा प्रयोगशालाको दिाि खारेजी, सिालन, अनमुर्ि र र्नयमन, 

 राविय मापदण्ड बमोश्चजम स्वास्थ्य बीमा लगायिका सामाश्चजक स्वास्थ्य सरुिा कायिक्रमको 
व्यवस्थापन िथा र्नयमन, 

 प्रदेशस्िरीय स्वास्थ्य िेरको मानवस्रोि ववकास र व्यवस्थापन, 
 और्धी र्नगरानी (Pharmacovigilance), और्र्धको उश्चचि प्रयोग र सकु्ष्म जीवर्नरोधक प्रर्िरोध 

(Antimicrobial Resistance), 

 खोप र पररवार र्नयोजन, 
 संवेदनशील और्धी िथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरीद िथा आपूर्िि व्यवस्थापन, 
 प्रदेशस्िरमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धान िथा सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य लेखा 

पद्दर्िको संस्थागि व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह, 
 प्रदेशस्िरीय जनस्वास्थ्य र्नगरानी (पश्चधलक हेल्थ सभेलेन्स) व्यवस्थापन, 
 सूर्िि, मददरा र लागपुदाथिजन्य वस्िकुो मापदण्ड, र्नयन्रण िथा र्नयमन, 
 स्वास्थ्य िेरमा आपत्कालीन अवस्था, ववपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकश्चस्मक स्वास्थ्य सेवा 

प्रवाह, आपिकालीन अवस्थाका लार्ग और्धी िथा और्धीजन्य सामग्रीको प्रादेश्चशक बफरस्टक 
व्यवस्थापन, 

 सरूवा रोग िथा नसने रोग र्नयन्रण िथा रोकथाम, 
 राविय मापदण्ड अनरुुप स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौर्िक पूवािधार ववकास िथा व्यवस्थापन, 
 स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड र्नधािरण, कायािन्वयन र र्नयमन, 
 आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होर्मयो्यार्थक, प्राकृर्िक श्चचवकत्सा लगायिका अन्य प्रचर्लि परम्परागि 

स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्बन्धी प्रदेशस्िरीय मापदण्ड र्नधािरण, कायािन्वयन, अनगुमन र र्नयमन, 
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 जनसंख्या, बसाइसराइ र पररवार र्नयोजन सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, काननु िथा योजना िजुिमा, 
कायािन्वयन र र्नयमन, अध्ययन िथा अनसुन्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सिालन, िमिा 
अर्भववृर्द् र राविय संस्थाहरुसाँगको सम्पकि  र समन्वय, 

 मवहला हक सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, 
 लैवङ्गक वहंसा, मानव बेचर्बखन िथा ओसारपसार सम्बन्धी नीर्ि िथा कायियोजना िजुिमा र 

कायािन्वयन िथा अन्िराविय सश्चन्ध, सम्झौिा र प्रर्िवर्द्िाको कायािन्वयन, र्नरोधात्मक र 
संरिणात्मक उपाय र पनुस्थािपना, 

 मवहला सशश्चिकरण िथा लैवङ्गक समानिा सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, 
 लैंर्गक उत्तरदायी बजेट र लैवङ्गक परीिण, 
 बाल बार्लकाको हकवहि संरिण सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, 

कायािन्वयन र र्नयमन, अध्ययन, अनसुन्धान, बालमैरी शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उर्द्ार 
कोर् व्यवस्थापन र बाल सधुार िथा पनुस्थािपना, 

 प्रदेशस्िरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यश्चि र अशि, बाल बार्लकाका र मवहला सम्बन्धी 
कायिहरुको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन, 

 समाजकल्याण र संघसस्था सम्बन्धी कायिहरुको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन, 
 यवुासम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, काननु िथा योजना िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, यवुा वैज्ञार्नक 

प्रोत्साहन, 
 खेलकूद सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड र्नधािरण, कायािन्वयन र र्नयमन, खेलकूद 

िथा खेलकूद पूवािधारको ववकास र प्रवर्द्िन, 
 खेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र र्नयमन, 
 राविय र प्रादेश्चशक खेलकुद प्रर्ियोर्गिा िथा कायिक्रम आयोजना र सहभार्गिा, 
 लोपोन्मखु, सीमान्िकृि, गररब, जेष्ठ नागररक लश्चिि आवास सम्बन्धी नीर्ि, मापदण्ड िथा योजना 

िजुिमा र कायािन्वयन, 
 सामाश्चजक सरुिा सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून िथा मापदण्डको र्नमािण िथा कायािन्वयन, कोर् 

व्यवस्थापन, र्नयमन, राविय र प्रादेश्चशक र्नकाय िथा संघ संस्थासाँग सम्पकि , समन्वय र सहकायि, 
 प्रदेशर्भर रोजगारी प्रवर्द्िन सम्बन्धी नीर्ि, योजना, कायिक्रम िथा मापदण्ड िजुिमा िथा कायािन्वयन 

र स्थानीय सरकारसाँग समन्वय, 
 ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुािाश्चत्वक महत्वका स्थल सम्बन्धी, 
 भार्ा, र्लपी संस्कृर्ि, लर्लिकला र धमिको संरिण र प्रयोग सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, काननु, 

मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, 
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 ऐर्िहार्सक, धार्मिक, सााँस्कृर्िक एवं कला र वास्ि ु कलात्मक दृविकोणले महत्व बोकेका 
प्रादेश्चशकस्िरका दरबारहरुको संरिण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान िथा व्यवस्थापन, 

 प्रादेश्चशकस्िरमा संग्रहालयको स्थापना, सिालन िथा व्यवस्थापन, 
 प्रदेशस्िरका परुािाश्चत्वक महत्वका स्थल, ऐर्िहार्सक र धार्मिक सांस्कृर्िक सम्पदा, प्राश्चचन स्मारक, 

संग्रहालय, गढी, सााँस्कृर्िक धरोहर सम्बन्धी नीर्ि, काननु, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्वयन 
र र्नयमन एवम ्संरिण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान, उत्खनन िथा पनुर्निमािण, 

 धमि, परम्परा र गठुी अन्िगिि चर्लआएका ववर्भन्न जारा, पविहरुको सिालन र व्यवस्थापन, 
 संस्कृर्िको ववकास सम्बन्धी नीर्ि िथा काननु िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन। 

६. स्वीकृि दरबन्दीीः 

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

1.  प्रदेश सश्चचव रा.प.प्रथम प्रशासन   १  

2.  उपसश्चचव रा.प.दद्विीय प्रशासन सामान्य प्रशासन १  

3.  उपसश्चचव रा.प.दद्विीय श्चशिा  ३  

4.  प्रमखु मवहला ववकास अर्धकृि रा.प.दद्विीय ववववध  १  

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

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

7.  शाखा अर्धकृि रा.प. ििृीय प्रशासन सामान्य प्रशासन ३  

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

9.  शाखा अर्धकृि रा.प. ििृीय श्चशिा श्चशिा प्रशासन ५  

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

11.  कानून अर्धकृि रा.प. ििृीय न्याय कानून १  

12.  मवहला ववकास अर्धकृि रा.प. ििृीय ववववध  २  

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

14.  आयवेुद श्चचवकत्सक आठौं स्वास्थ्य आयवेुद १  

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

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

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

18.  फामेसी अर्धकृि सािौं/आठौं स्वास्थ्य फामेसी १  

19.  स्वास्थ्य श्चशिा अर्धकृि सािौं/आठौं स्वास्थ्य स्वास्थ्य श्चशिा १  

20.  इन्टोमोलोश्चजि सािौं/आठौं स्वास्थ्य हे.इ. १  
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21.  नायब सधुबा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन ४  

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

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

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

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

26.  मवहला ववकास र्नररिक रा.प.अनं.प्रथम ववववध  २  

27.  हेल्थ अर्सिेन्ट ५/६/७औ ं स्वास्थ्य हे.इ. ३  

28.  स्टाफ नसि ५/६/७औ ं स्वास्थ्य प.हे.न. २  

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

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

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

32.  हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्बवहन     ५  

33.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्बवहन     ८  

जम्मा 68  

७. चाल ुर पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि वववरणीः 

ख.शी.नं. 
ववर्नयोश्चजि बैशाख मसान्ि सम्मको असार मसान्ि सम्म हनु ेअनमुार्नि 

बजेट खचि रु. 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

खचि रु. 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

चाल ुिफि            
703373113 6,14,84,000 2,56,91,544 41.79 4,86,11,324 79.06 
७०३३७३५१३ 1,60,65,82,000 14,54,60,900 9.05 1,27,56,15,000 79.40 
703373913 1,24,54,22,000 35,38,23,290 28.41 89,15,98,710 71.59 

जम्मा 2,91,34,88,000 52,49,75,734 18.02 2,21,58,25,034 76.05 
पुाँजीगि िफि       

703373114 4,05,40,000 1,96,07,692 48.37 3,90,40,000 96.30 
७०३३७३५१४ 1,38,62,63,200 18,00,000 0.13 63,05,33,200 45.48 
७०३३७३९१४ 7,75,72,000 7,43,50,000 95.85 32,22,000 4.15 

जम्मा 1,50,43,75,200 9,57,57,692 6.37 67,27,95,200 44.72 
कुल जम्मा 4,41,78,63,200 62,07,33,426 14.05 2,88,86,20,234 65.39 

स्रोि : सामाश्चजक ववकास मन्रालय 
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8. मन्रालयबाट हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कायिववर्धको वववरणीः 
१. प्राववर्धक िथा व्यावसावयक िार्लम पररर्द्को स्थापना र व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक, 

2075 
२. प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक, 2075 
३. प्रदेश ववकास स्वयमसेवक पररचालन कायिववर्ध, 2075 
४. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, 2075 
५. आयोजन कायािन्वयन कायिववर्ध, 2075 
६. प्रदेश र्भरका अस्पिाल संचालन र व्यवस्थापन आदेश, 2075 
७. प्रदेश ववकास स्वयमसेवक पररचालन कायिववर्ध, 2075 
८. एक ववद्यालय एक नसि कायिववर्ध, 2075 
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उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्रालय 

१. पषृ्ठभरू्म :  

नेपालको ददगो ववकासमा उद्योग, पयिटन िथा वन िेरको महत्वपणुि योगदान रवह आएको छ।यसले देशमा 
रोजगारीको र्सजिना, वस्ि ु र सेवाको मूल्य अर्भववृर्द्, आवश्यक वस्ि ु िथा सेवाको उपलधधिा, स्थानीय 
समदुायको आधारभिू वन पैदावारको आवश्यकिा पूर्िि गनिमा सहयोग परु् याउाँछ।साविजर्नक, र्नजी र सहकारी 
िेरको सहभार्गिाद्वारा ददगो एवम ्बहृि ्आधार सवहिको औद्योर्गक ववकासमाफि ि रोजगारी र्सजिना गरी 
गररबी न्यूनीकरण गनिमा उद्योग िेरको महत्वपूणि भरू्मका रहन्छ त्यसैगरी जनसहभार्गिामूलक वन 
व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक सामाश्चजक ववकास िथा स्थानीय नेितृ्व ववकासमा पर्न वन 
िेरको प्रत्यि योगदान रहेको हुाँदा उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण िेर राविय प्राथर्मकिा प्राप्त िेरको 
रूपमा रहन गएको छ। 

त्यसैगरी वाश्चणज्य िेरको ववकासले वस्ि ुिथा सेवाको सहज आपूर्िि र देशमा उत्पाददि वस्ि ुिथा सेवाको 
र्नयाििबाट आर्थिक ववृर्द्का साथै वैदेश्चशक वस्िकुो व्यापार साथै सेवाको व्यापारबाट नवोददि अथििन्रले बढी 
फाइदा र्लन व्यापारलाई आर्थिक ववकासको मेरुदण्डको रुपमा र्लन सवकन्छ।प्राकृर्िक, सााँस्कृर्िक, साहर्सक, 

ऐर्िहार्सक िथा धार्मिक दृविबाट नेपाल ववश्वकै एक प्रमखु पयिटकीय गन्िव्य भएकोले पयिटकीय 
गन्िव्यहरूको ववववधीकरण गदै नयााँ पयिटकीय स्थल र उपजहरूको पवहचान, ववकास िथा पयिटकीय 
पूवािधारहरूको ववकास गरी पयिटन उद्योगलाई राविय अथििन्रको एक प्रमखु आधारको रूपमा ववकास गनि 
जरूरी छ।पयिटन प्रवर्द्िनको माध्यमबाट रोजगारीका अवसरमा ववृर्द् गरी गररबी न्यूनीकरण गदै जनिाको 
जीवनस्िरमा सधुार गनुि आवश्यक छ।त्यसैगरी ज्ञानमा आधाररि आधरु्नक अथििन्रको र्नमािण गदै ददगो 
ववकास गनि ववज्ञान प्रववर्ध महत्वपूणि हनु आउाँछ।खासगरी परमाण ुप्रववर्ध, अन्िररि ववज्ञान, जैववक प्रववर्ध, 

अर्िसूक्ष्म प्रववर्ध र अन्य नवीनिम खोजका िेर लगायिका ववधामा सरुु भएका कायिलाई प्रभावकारी रूपमा 
अश्चघ बढाउाँदै र्िनको प्रयोगबाट रिुिर आर्थिक ववकासमा लाग्नपुने आवश्यकिा टड्कारो देश्चखएको छ। 

२. सोच : 

 सघन िथा ववववधिायिु वनस्रोि, ववश्चशिीकृि जैववक ववववधिा, समरृ्द् जलाधार र उद्यमशीलिायिु 
वन िेर। 

 अथििन्रमा उद्योग िेरको योगदानमा ववृर्द् गरी आर्थिक रूपान्िरण र सदुृढ अथििन्रको र्नमािण। 

 वाश्चणज्य िेरको ववस्िार गरी र्नकासी प्रवर्द्िन माफि ि आर्थिक समवृर्द्। 
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 गणुस्िरयिु उपभोग्य वस्ि ुिथा सेवाको सहज र सविसलुभ आपूर्िि हनुे वािावरणको सरु्नश्चश्चििा 
सवहि उपभोिाको हक र वहिको संरिण। 

 आर्थिक समवृर्द्का लार्ग पयिटन ववकास। 

 ववज्ञान िथा प्रववर्धको ववकासबाट समवृर्द्। 

३. उद्दशे्य : 

 ददगो वन व्यवस्थापनद्वारा वन िेरको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन ववृर्द् गनुि। 

 जैववक ववववधिा र स्रोिको संरिण लगायि वािावरणीय सेवाबाट प्राप्त हनुे लाभ ववृर्द् गदै न्यायोश्चचि 
वविरण सरु्नश्चश्चि गनुि। 

 जलवाय ुपररवििनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण िथा अनकूुलन र ववपद् जोश्चखम न्यूनीकरणका 
उपाय अवलम्बन गदै जल, जलस्रोि िथा भरू्मको संरिणबाट भरू्मको उत्पादकत्व ववृर्द् गनि जलाधार 
िेरको एकीकृि संरिण र व्यवस्थापन गनुि। 

 उद्योग िेरको उत्पादन ववृर्द् गरी कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा यस िेरको योगदान बढाउन।ु 

 औद्योर्गक िेरमा स्वदेशी िथा ववदेशी लगानी ववृर्द् गरी रोजगारीका अवसर सजृना गनुि। 

 औद्योर्गक वस्िहुरूको र्नयािि वृवर्द् गरी व्यापार घाटामा कमी ल्याउन।ु 

 आन्िररक िथा अन्िराविय र्नयािि व्यापार प्रवर्द्िन गदै स्थानीय कच्चा पदाथि, स्रोि, साधन र सीप 
बढी प्रयोग हनुे वस्िकुो र्नकासी प्रवर्द्िन माफि ि प्राप्त हनुे लाभलाई ग्रामीण िहसम्म ववस्िार गनुि। 

 िलुनात्मक लाभका वस्ि ुिथा सेवाको मूल्य र गणुस्िरलाई प्रर्िस्पधी बनाई व्यापार घाटा कम 
गनुि। 

 उपभोिाको हकवहि संरिण गदै दैर्नक उपभोग्य वस्ि ुिथा सेवा र्नयर्मि र सहज रूपमा आपूर्िि 
हनु ेव्यवस्था र्मलाउन।ु 

 बजार प्रणालीलाई प्रर्िस्पधी र उपभोिा प्रर्ि श्चजम्मेवार िलु्याउाँदै ववपद्को समयमा समेि उपभोग्य 
वस्िकुो आपूर्िि हनुे व्यवस्था सरु्नश्चश्चि गनुि। 

 आपूर्िि व्यवस्थालाई ददगो, सरु्नश्चश्चि, गणुस्िरीय र प्रभावकारी बनाउन।ु 

 देशलाई आकर्िक िथा थप सरुश्चिि गन्िव्यको रूपमा ववकास गदै पयिटन आगमनमा उल्लेखनीय 
ववृर्द् गरी जनिाको आयस्िरमा ववृर्द् गनुि। 

 पयिटकीय गन्िव्य स्थल िथा उपजमा ववववधीकरण र ववकास गनुि। 

 नेपालका प्रमखु पयिटकीय उपजहरूको बजारीकरण िथा प्रवर्द्िन गनुि। 

 ववज्ञान िथा प्रववर्धको ववकास, ववस्िार र उपयोग िमिा ववृर्द् गनुि। 
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४. लक्ष्य : 

 औद्योर्गक िेरको ववकास र ववस्िारद्वारा रोजगारीमा ववृर्द्, र्नयािि प्रवर्द्िन र आयाि प्रर्िस्थापन 
गरी राविय अथििन्रको अर्भववृर्द् गने। 

 वन, वनस्पर्ि, जडीबटुी, वन्यजन्ि,ु जैववक ववववधिा र जलाधारको समशु्चचि संरिण, संवर्द्िन, 

व्यवसावयकरण र सदपुयोगद्वारा रोजगारी र्सजिना िथा जीववकोपाजिनमा सधुार गरी पाररश्चस्थर्िकीय 
प्रणालीबीच सन्िलुन कायम गने। 

 आन्िररक िथा अन्िरािविय र्नयािि व्यापार प्रवर्द्िन गदै स्थानीय कच्चा पदाथि, स्रोि, साधन र सीप 
बढी प्रयोग हनुे वस्िकुो र्नकासी प्रवर्द्िन माफि ि प्राप्त हनुे लाभलाई ग्रामीण िहसम्म ववस्िार गनुिका 
साथै िलुनात्मक लाभका वस्ि ुिथा सेवाको मूल्य र गणुस्िरलाई प्रर्िस्पधी बनाई व्यापार घाटा 
कम गनुि। 

 गणुस्िरयिु उपभोग्य वस्ि ुिथा सेवा सविसलुभ ढङ्गले वविरणको व्यवस्था र्मलाई आपूर्िि व्यवस्था 
बढी प्रभावकारी बनाउने। 

 पयिटन िेरको ववकासमाफि ि आर्थिक ववृर्द् र रोजगारीका अवसर अर्भववृर्द् गने। 

 ववज्ञान र प्रववर्धको ववकास र ववस्िार गरी सामाश्चजक, आर्थिक, भौर्िक र वािावरणीय ववकासका 
पिसाँग आबर्द् गने। 

५. कायि श्चजम्मेवारी : 

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

प्रदेश िह र केन्रको सहकायि िथा समन्वयमा समरृ्द् प्रदेश बनाउन देहाय वमोश्चजमको िेरमा देहाय 
बमोश्चजमको कायिश्चजम्मेवारी िय गररएको छ : 

 व्यापार/वाश्चणज्य र बजार प्रर्िस्पधाि सम्बन्धी नीर्ि, काननु, मापदण्ड िथा योजनाको िजुिमा, 
कायािन्वयन एवं र्नयमन र र्सश्चन्डकेट िथा काटेर्लङ्ग र्नयन्रण, 

 प्रादेश्चशक व्यापार सम्बन्धी पूवािधार र्नमािण, प्रवद्र्धन, सहजीकरण, बजार अनगुमन, समन्वय, िथ्यांक 
प्रणाली, बौवर्द्क सम्पश्चत्त संरिण, अध्ययन िथा अनसुन्धान र र्नयमन,  

 ढुवानी/पररवहन प्रणाली िथा कागो व्यवस्थापन,  

 नेपाल सरकारको सहमर्िमा आर्थिक िथा औद्योर्गक ववर्यका करारजन्य सम्झौिा, 
 व्यापाररक फमिहरुको दिाि, नवीकरण, खारेजी र र्नयमन,  

 खानी िथा खर्नज पदाथिको अन्वेर्ण सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून, मापदण्ड र योजना िजुिमा 
िथा कायािन्वयन र र्नयमन एवं पूवािधार ववकास, अनसुन्धान, सवेिण, लगि संकलन, अर्भलेखांकन, 
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अन्वेर्ण, उत्खनन, प्रादेश्चशक प्रयोगशालाको स्थापना िथा सिालन र संघसाँग समन्वय, 
 भौगर्भिक अध्ययन िथा अनसुन्धान र नक्सा सम्बन्धी, 
 कलकारखाना औद्योर्गकीकरण सम्बन्धी नीर्ि, काननु, मापदण्ड र योजना िजुिमा, कायािन्वयन र 

र्नयमन, 
 उद्योग दिाि, अनमुर्ि, नवीकरण एवं खारेजी र औद्योर्गक ववकास िथा औद्योर्गक व्यवसायको 

प्रवर्द्िन र र्नयमन, 
 प्रदेशस्िरको उद्योग िेरको भौर्िक पूवािधार ववकास सम्बन्धी योजना िजुिमा र कायािन्वयन िथा 

औद्योर्गक िेर र ववशेर् आर्थिक िेरको स्थापना र ववस्िार, 
 औद्योर्गक वस्िकुो र्नयािि प्रवर्द्िन, 
 साविजर्नक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र वस्ि ुआपूर्िि सम्बन्धी नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड िजुिमा, 

कायािन्वयन र र्नयमन, 
 उपभोिा हक अर्धकार संरिण िथा प्रवर्द्िन, उपभोिा जागरण कायिक्रम िजुिमा कायािन्वयन िथा 

अनमुगन,  

 मलु्य र कालोबजारी िथा कृर्रम अभाव र्नयन्रण एवं र्नयमन, 
 संश्चघय मापदण्ड अनसुार स्ट्यान्डडि वगीकरण, गणुस्िर परीिण र र्नयमन, 
 उपभोिा अदालि गठन र संचालन,  

 अत्यावश्यक वस्िहुरुको प्रादेश्चशक माग र आपरु्िि सम्बन्धी सूचना संकलन, ववश्लरे्ण, प्रिेपण र 
आपरु्िि व्यवस्था, मौजदािको व्यवस्था र आपरु्िि अन्िरप्रादेश्चशक र स्थानीय िहर्बच समन्वय,  

 लश्चिि िेर र वगिका लार्ग वस्ि ुर सेवामा प्रादेश्चशक अनदुान र र्नयमन,  

 करार, साझेदारी र एजेश्चन्स सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, काननु मापदण्ड, कायािन्वयन र र्नयमन,  

 संघ साँगको समन्वयनमा कम्पनी स्थापना सम्बन्धी नीर्ि िथा काननु िजुिमा कायािन्वयन, र्नयमन 
र कम्पनी र र्नयमन,        

 दामासाहीमा परेका उद्योग, व्यवसावयक कम्पनी िथा फमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीर्ि काननु 
मापदण्ड िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन,  

 प्रदेशस्िरमा हार्नकारक पदाथिहरुको र्नयमन िथा व्यवस्थापन,  

 प्रदेशस्िरमा इन्धनको गणुस्िर अनगुमन,  

 संघीय काननु बमोश्चजम क्यार्सनो िथा श्चचठ्ठा दिाि, अनमुर्ि र र्नयमन सम्बन्धी,  

 प्रदेशर्भरका उद्योगहरु र साना, मझौला, घरेल ुिथा लघ ुउद्योगहरु स्थापना प्रवर्द्िन सम्बन्धमा 
नीिी िथा मापदण्ड िजुिमा कायािन्वयन र र्नयमन,  

 औद्योर्गक िथा व्यापार प्रदशिनीको आयोजना िथा व्यवस्थापन,  
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 उद्योगमा श्रममलुक प्रववर्ध र स्वदेशी श्रर्मकको उपयोग,  

 स्वरोजगारका लार्ग उद्यमश्चशलिा ववकास, प्रश्चशिण, सहरु्लयि कजाि र व्यवस्थापन प्रवर्द्िन र 
र्नयमन,  

 प्रादेश्चशक पयिटन ववकासको नीर्ि, कानून, मापदण्ड र योजना र्नमािण, पूवािधार ववकास, प्रवर्द्िन र 
र्नयमन,  

 पयिटक प्रहरी व्यवस्थापन,  

 पयिटकीय होटल, ररसोटि, लज, िाभल िथा िेवकङ्ग एजेन्सी, गाईड, र् याश्चफ्टङ आददको दिाि, अनमुर्ि, 

नववकरण र र्नयमन,       

 प्रदेशस्िरमा वन िेरको नीर्ि काननु, मापदण्ड, िथा योजना िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, 
 वन्यजन्ि ुर वन पैदावार ओसारपसार सम्बन्धी र्नयमन र अपराध र्नयन्रण, 
 वन, वनस्पर्ि, वन्यजन्ि ुर जैववक ववववधिा सम्बन्धी प्रादेश्चशक संग्रहालय व्यवस्थापन,  

 प्रदेशस्िरमा संरिण िेर र चरन िेरको व्यवस्थापन,  

 हात्तीसार िथा श्चचर्डयाखानाको व्यवस्थापन,  

 जर्डवटुी खेिी प्रववर्ध प्रवर्द्िन, ववस्िार िथा बजारीकरण सम्बन्धी नीर्ि िथा कानून िजुिमा िथा 
कायािन्वयन र र्नयमन, अध्ययन अनसुन्धान िथा िथ्यांक संकलन, 

 वन िथा वािावरण सम्बन्धी ववर्यमा प्राववर्धक सूचना िथा सेवा प्रवाह  

 वन अर्िक्रमण िथा वन डढेलो र्नयन्रण िथा रोकथाम सम्बन्धी नीर्ि, समन्वय र सहयोग,  

 प्रदेशस्िरका वनस्पर्ि उद्यान िथा हबेररयमहरुको व्यवस्थापन र वनस्पर्ि पवहचान िथा 
अर्भलेश्चखकरण सम्बन्धी नीर्ि र व्यवस्थापन,  

 प्रदेशस्िरमा जैववक ववववधिाको अध्ययन, अनसुन्धान, व्यवस्थापन, र्नयमन, संरिण एवं लाभांश 
बााँडफााँड,  

 प्रदेशस्िरमा जलाधार संरिण िथा स्वच्छिा सम्बन्धी प्रववर्ध ववकास र व्यवस्थापन,  

 प्रदेशर्भर भसू्खलन र्नयन्रण,  

 भपूररर्ध िेर िथा वन िेरको पवहचान, वर्गिकरण संरिण र व्यवस्थापन,  

 प्रदेशस्िरमा वािावरणीय संरिण िथा स्वच्छिा सम्बन्धी प्रववर्ध ववकास र व्यवस्थापन,  

 प्रदेशस्िरमा वािावरण सम्बन्धी  नीर्ि, काननु, मापदण्ड, योजना िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन,  

 प्रदेशस्िरमा वािावरणीय सूचना प्रणालीको स्थापना,  

 प्रदेशस्िरमा वािावरणीय जोश्चखमका लार्ग ियारी िथा उर्द्ार,  

 प्रदेशस्िरमा वािावरणीय, प्रयोगशालाको स्थापना, सिालन र व्यवस्थापन िथा वािावरण मैरी 
शासकीय प्रबन्ध,  
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 प्रदेशस्िरमा ठोस, वाय,ु िरल, जल, ध्वनी िथा ववद्यिुीय लगायि प्रदरु्णको मापदण्ड र्नधािरण, 

कायािन्वयन, अनगुमन र र्नयन्रण,  

 प्रदेशस्िरमा न्यून काविनमखुी िथा वािावरणमैरी ववकास प्रवक्रया र हररि िेर प्रवर्द्िन,  

 प्रदेशस्िरमा वािावरणीय संरिण िेर िथा प्राकृर्िक सम्पदाको संरिण र संवर्द्िन,  

 प्रदेशर्भर वािावरणीय िेरको अध्ययन, अनसुन्धान, िमिा अर्भववृर्द्, वािावरणीय सशुासन िथा 
परीिण,  

 संरिण िेर पवहचान र व्यवस्थापकीय पर्द्र्ि र्नधािरण,  

 अन्िरप्रदेशीय नदी उकास िथा सडक वकनार विृारोपण व्यवस्थापन,  

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

 प्रदेशर्भर विृारोपण िथा सम्भार सम्बन्धी नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा, कायािन्वयन र 
र्नयमन,  

 प्रदेशर्भर जर्डवटुी िथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी व्यवस्थापन,  

 वन्यजन्ि ु र चराचरुुङ्गी सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड िजुिमा, कायािन्वयन र 
र्नयमन,  

 प्रदेशस्िरमा ववज्ञान प्रववर्धको ववकास िथा ववस्िार, यस सम्बन्धी िथ्यांक संकलन, प्रशोधन र 
सवेिण र ववकास र उपयोग,     

 वैज्ञार्नक अध्ययन अनसुन्धान एवं ववज्ञान र प्रववर्धको आववष्कार, उन्नयन र ववकास,   

 ववज्ञान संग्रहालय र ्लानेटोरीयमको स्थापना, सिालन र व्यवस्थापन,  

 खानेपानी, ध्वनी र हावाको गणुस्िर अनगुमन िथा लेखाजोखाको ढााँचा एवं गणुस्िरको मापदण्ड 
र्नधािरण र कायािन्वयन, 

 श्रर्मक एवं श्रर्मकको सामाश्चजक अध्ययन सरुिा िथा िेड यरु्नयन सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, 

कानून, मापदण्ड र र्नयमन,  

 श्रमशश्चि, श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र श्रमशश्चि योजना,  

 औद्योर्गक वववाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सधुार र न्यावयक र्नरुपण,  

 रोजगार प्रवर्द्िन सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन,  

 कायिस्थल सरुिा, कारखाना र्नरीिण िथा र्नयमन। 
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६. स्वीकृि दरबन्दी:  

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

कै 

1.  प्रदेश सश्चचव रा.प.प्रथम वन समवुहकृि नहनु े १  

2.  उपसश्चचव रा.प.दद्विीय प्रशासन सामान्य प्रशासन ३  

3.  उपसश्चचव रा.प.दद्विीय वन ज.फ. २  

4.  शाखा अर्धकृि रा.प. ििृीय प्रशासन सामान्य प्रशासन ६  

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

6.  कानून अर्धकृि रा.प. ििृीय न्याय कानून १  

7.  कम््यटुर इश्चन्जनीयर रा.प. ििृीय ववववध   १  

8.  सहायक वन अर्धकृि रा.प. ििृीय वन व.फ. ३  

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

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

11.  वािावरण र्नरीिक रा.प. ििृीय ववववध  १  

12.  नायब सधुबा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन ७  

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

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

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

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

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

18.  हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्बवहन     ४  

19.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्बवहन     ५  

जम्मा 4५  
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7. चाल ुर पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि वववरण:  

 रकम (रु.हजारमा) 

ख.शी.नं. 
ववर्नयोश्चजि बैशाख मसान्ि सम्मको 

असार मसान्ि सम्म हनु े
अनमुार्नि 

बजेट खचि रु. 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

खचि रु. 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

चाल ुिफि            
703373113 5,92,56 2,42,32 41 5,62,93 95 
७०३३७३५१३ 38,66,07 15,54,24 40 34,20,07 88 
703373913 1,08,57,16 52,54,50 48 1,08,57,16 100 

जम्मा 1,53,15,79 70,51,06 46 1,48,40,16 97 
पुाँजीगि िफि          
703373114 4,00,00 48,97 12 3,80,00 95 
७०३३७३५१४ 1,70,69,63 32,86,08 19 1,33,84,36 78 
७०३३७३९१४ 20,44,13 3,84,50 19 20,44,13 100 

जम्मा 1,95,13,76 37,19,55 19 1,58,08,49 81 
कुल जम्मा 3,48,29,55 1,07,70,61 31 3,06,48,65 88 

स्रोिीः उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्रालय  

8. मन्रालयबाट हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एव कायिववर्ध : 
 

1. राविय वन ववधेयक प्रदेश सभामा पेश। 

2. औद्योर्गक व्यवसाय ववधेयक प्रदेश सभामा पेश। 

3. प्रदेश व्यापार व्यवसाय ववधेयक प्रदेश सभामा पेश। 

4. प्रादेश्चशक व्यवसाय मि गठन आदेश क्यार्बनेटबाट स्वीकृि मस्यौदा ियार। 

5. वािावरण ववधेयक सैर्द्ाश्चन्िक सहमर्िका लार्ग पठाइएको।  
6. प्रदेश पयिटन ऐनको सैर्द्ाश्चन्िक सहमर्िका लार्ग पठाइएको। 

7. नदीजन्य पदाथि संकलन कायिववर्ध क्यार्बनेटबाट श्चस्वकृि। 

8. Visit Nepal 2020 लाई सहजीकरण गने कायिववर्ध क्यार्बनेटबाट श्चस्वकृि। 

9. संयिु बजार अनगुमन र्नदेश्चशका क्यार्बनेटबाट श्चस्वकृि। 
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9. मन्रालयबाट आ. ब. २०७५/०७६ मा गरेका अन्य गर्िववर्ध र र्िनको उपलधधी:  

 २ वटा र्नदेशनालय, २६ वटा श्चजल्ला कायािलय, १ वटा आयोजना स्थापना। 
 नरम काठको र्सजनीङ्ग िथा विटमेन्ट ्लान्ट स्थापनाको थालनी। 
 औद्योर्गक िेर स्थापना (मरीण र मकवानपरु) थालनी। 
 जगुल वहमालको सफल आरोहणमा सवक्रय सहभार्गिा। 
 राविय यवुा वैज्ञार्नक िथा अन्िरािविय यवुा वैज्ञार्नक सम्मेलन सम्पन्न। 
 पयिटन िेरको प्रदेशको लोगो िथा ब्राण्डनेम स्वीकृि। 
 ८ वटा पयिटवकय वहलस्टेशन घोर्णा िथा १० वटा नयााँ पयिटकीय गन्िव्य 

ियार। 
 १७ वटा पानी पोखरीको संरिण िथा पनुरुत्थान। 
 ५२ वटा वनमा वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन कायिक्रम संचालन।  
 २५०० रोपनीमा जर्डबटुी खेिी। 
 ४९०० वटा सामदुावयक वन िथा ३१२५ वटा कबलुयिी वन व्यवस्थापन 

भइरहेको। 
 गौरवका आयोजनाहरु पयिटन ववकासका लार्ग गोञ्जलापास संचालन र र्सन्धलुी 

मरीणमा प्रदेश औद्योर्गक िेर स्थापना। 
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भरू्म व्यवस्था, कृवर् िथा सहकारी मन्रालय 

१. पषृ्ठभरू्म : 

नेपालको संववधानले देशको मलु संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरर िीन िहको हनुे व्यवस्था गरे अनरुुप 
प्रदेश सभाको र्नवािचन सम्पन्न भई प्रदेश सरकार गठन िथा वक्रयाश्चशल समेि भईसकेको छ।प्रदेश सभाको 
र्नवािचन पश्चाि ् नेपाल सरकारको र्मर्ि २०७४।१०।१० को र्नणिय अनसुार प्रदेश ३ मा सािवटा 
मन्रालयहरु स्थापना भई कायािरम्भ गररसकेको अवस्था छ।यसै मध्ये यो मन्रालय पर्न एक हो।प्रदेश 
सरकार कायि ववभाजन र्नयमावली २०७४ ले यस मन्रालयलाई कृवर् िथा पशपंुिी ववकास, भरू्म श्रोि 
व्यवस्थापन िथा सहकारी िेरको ववकास र समवृर्द्को लार्ग श्चजम्मेवारी सशु्चम्पएको छ।२०७४ सालको 
माघ मवहनादेखी यो मन्रालय सोवह अनरुुप वक्रयाशील छ। 

उपलधध भरू्म श्रोिको वैज्ञार्नक व्यवस्थापन गरी व्यवसावयक र आधरु्नक कृवर् प्रणालीको माध्यमबाट खाद्य 
िथा पोर्ण सरुिाको प्रत्याभरू्ि गदै यस प्रदेशलाई प्रमखु कृवर् उपजहरुमा आत्मर्नभिर बनाउने िथा बढ्दो 
खाद्यान्न आयािलाई क्रर्मक रुपमा न्यरु्नकरण गने लक्ष्य प्रार्प्त गनि सहकारी िथा र्नजी िरेको प्रबर्द्िन 
गदै कृवर् िेरको उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भववृर्द् गरी गररबी न्यरु्नकरणमा योगदान गने ददशामा भरू्म 
व्यवस्था, कृवर् िथा सहकारी मन्रालय अग्रसर छ। 

२. सोच : 
 खाद्य सम्प्रभिूा सरु्नश्चश्चििा सवहिको आत्मर्नभिर र समरृ्द् प्रदेश। 

३. उद्दशे्य : 
 कृवर् िेरलाई दीगो, प्रर्िस्पधी आधरु्नक र व्यावसावयक वनाउने। 

 प्रर्ि इकाई जर्मन िथा कृवर् श्रर्मकको उत्पादन िथा उत्पादकत्व अर्भववृर्द् माफि ि उद्योग प्रबर्द्िन 
गरी र्नयािि गने अवस्था र्सजिना गने। 

 एवककृि कृवर्, पश ुसेवा, भरू्म र सहकारी िेरमा सेवा प्रवाह सरु्नश्चश्चि गरी बहृत्तर उत्पादन िेर 
बनाउने। 

 एकल मवहला, जनजार्ि, आददबासी, दर्लि लगायि वपछर्डएको समदुायमा लश्चिि भरू्म, कृवर्, िथा 
सहकारी सम्बन्धी कायिक्रमहरु सिालन गने। 

 चक्लाबन्दी गरी कृवर्को समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने। 

 “One Health Approach” मा आधाररि वािावरण ववकास िथा पशपुन्छी रोग न्यूर्नकरण गने। 
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 स्थानीय र रैथाने जािका कृवर् िथा पशपुन्छीहरुको संरिण र प्रवर्द्िन गरी जैववक ववववधिाको 
संरिण एवं उपयोग गने। 

४. लक्ष्य : 

 प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मार्नभिर बनाई उच्च र फरावकलो आर्थिक ववृर्द्दर हार्सल गने। 

५. कायि श्चजम्मेवारी : 

भरू्म व्यवस्था, कृवर् िथा सहकारी मन्रालयको कायि श्चजम्मेवारी प्रदेश सरकार, मश्चन्रपररर्द्को र्मर्ि 
२०७४/११/१६ मा स्वीकृि गरेको प्रदेश सरकार (कायि ववभाजन) र्नयमावली, २०७४ ले िोके अनसुार 
र्नम्नानसुार रहेको छ। 

 कृवर्, पश ुववकास िथा खाद्य पोर्ण सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून मापदण्ड र योजना िजुिमा, 
कायािन्वयन र र्नयमन, 

 कृवर् िथा पशपुन्छीजन्य रोग, वकरा एवं महामारी र्नयन्रण, 
 कृवर् औद्योर्गकीकरण र पशपुन्छी उद्योग व्यवसायको ववकास िथा प्रवर्द्िन, 
 कृवर् िथा पश ुयाश्चन्रकीकरण र उन्नि औजार ववकास िथा ववस्िार, 
 कृवर् िथा पशरुोग र्नदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र र्नयमन, 
 कृवर् उपज, कृवर्जन्य बस्ि,ुपशपुन्छी, पशपुन्छीजन्य पदाथि र पश ुउत्पादन सामग्री िथा र्बउर्बजन 

एवम ्नश्ल सम्बन्धी सेवा र प्रववर्धको गणुस्िर र्नधािरण, सम्बर्द्िा र्नधािरण, स्िरीयकरण, प्रमाणीकरण 
र र्नयमन, 

 प्रादेश्चशक खाद्य सरुिा, खाद्य अर्धकार, खाद्य सम्प्रभिुा र खाद्य गणुस्िर, 
 कृवर् िथा पशपुन्छी एवं खाद्य प्रववर्ध सम्बन्धी अध्ययन,अनसुन्धान एवम ्ववकास िथा प्रबर्द्िन, 

िथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोि संरिण, 
 कृवर् मल, र्बऊ र र्बर्ादी आपरु्िि व्यवस्था र र्नयमन, 
 कृवर् प्रसार, कृर्क िार्लम िथा िमिा ववकास र सशश्चिकरण, 
 कृवर् उपजको न्यूनिम समथिन मूल्य कायािन्वयन, 
 कृवर् िथा पशपुन्छी बीमा सम्बन्धी नीर्ि िथा योजना िजुिमा र कायािन्वयन, 
 कृवर् बजार, पूवािधार र कृवर् फामि केन्रहरुको ववकास, ववस्िार िथा सिालन, 
 राविय नीर्ि र मापदण्ड बमोश्चजम पाराभेटको दिाि, अनमुर्ि, नवीकरण, खारेजी र र्नयमन, 
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 सामवुहक खेर्ि कृवर् करार खेर्िको कायािन्वयन र प्रबर्द्िन, 
 चरन िथा खकि  सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि िथा कानून िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, 
 कृवर् िथा पशपुन्छीजन्य और्धी, ववर्ादी र सूक्ष्म पोर्णित्वयिु वस्िकुो उपयोग र व्यवस्थापन 

सम्बन्धी प्रदेश नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड िजुिमा र कायािन्वयन िथा उत्पादन, उपयोग र र्बक्री 
र्बिरणको अनमुर्ि, अनगुमन र र्नयमन, 

 भरू्म व्यवस्थापन, भमूी प्रशासन र जग्गा नापजााँच, भरू्मसधुार, भउूपयोग िथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी 
प्रदेश नीर्ि, कानून िथा मापदण्डको िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, 

 र्नजी, सरकारी िथा साविजर्नक जग्गाको प्रादेश्चशक अर्भलेख व्यवस्थापन, 
 जग्गा दिाि, रश्चजिेशन, जग्गाधनी प्रमाण पूजाि, दाश्चखल खारेज, स्वार्मत्व हस्िान्िरण सम्बन्धी नीर्ि 

िथा मापदण्ड िजुिमा र कायािन्वयन, 
 संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे नक्सा, भौगोर्लक सूचना र अर्भलेख िथा प्रदेशर्भरका नापनक्सा र 

अर्भलेखको व्यवस्थापन, 
 नाप नक्साका र्नयन्रण ववन्दहुरुको सञ्जाल स्थापना, 
 क्रमबर्द् वकत्ता नापी र भरू्म लागि सम्बन्धी मापदण्ड र कायािन्वयन, 
 भरू्महीन सकुुम्वासी, दर्लि, मिु कमैया, हर्लया, हरवा चरवा आदद वगिको बसोवास, जीववकोपाजिन 

र पनुीःस्थापना सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्वयन र र्नयमन, 
 सरकारी जग्गा भाडामा ददने सम्बन्धी नीर्ि,कानून,िथा मापदण्ड िजुिमा,कायािन्वयन र र्नयमन, 
 सरुश्चिि बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीर्ि कायािन्वयन, 
 गठुी िथा गठुीजग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्वयन 

र र्नयमन िथा गठुी िथा गठुीजग्गाको संरिण, अर्भलेख व्यवस्थापन र संघीय िथा स्थानीय 
िहसाँग समन्वय, 

 गररबी र्नवारण सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्वयन र 
र्नयमन िथा अध्ययन, अनसुन्धान, सवेिण, सूचना संकलन, गररब घरपररवार पवहचान, सामाश्चजक 
सरुिा र संरिण, 

 सहकारी संस्था, सहकारी संघ िथा सहकारी बैंक सम्बन्धी प्रादेश्चशक नीर्ि, कानून िथा मापदण्डको 
िजुिमा र कायािन्वयन, सिालन अनमुर्ि, र्नयमन, िथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान, 

 सहकारी बचि िथा ऋण पररचालन सम्बन्धी प्रादेश्चशक मापदण्ड र्नधािरण र र्नयमन, 
 सहकारी सम्बन्धमा संघीय, अन्िरप्रादेश्चशक र स्थानीय िहका संघ संस्थासाँग समन्वय र सहकायि, 
 सहकारी िेरको ववकास िथा प्रवर्द्िन, िमिा अर्भववृर्द् र पररचालन।  
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६. स्वीकृि दरबन्दी: 

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

1.  प्रदेश सश्चचव रा.प.प्रथम नेपाल कृवर् समूवहकृि नहनु े १  

2.  उपसश्चचव रा.प.दद्विीय प्रशासन सामान्य प्रशासन २  

3.  वररष्ठ कृवर् ववकास अर्धकृि रा.प.दद्विीय कृवर् एग.ृइको एण्ड माकेवटङ्ग १  

4.  वररष्ठ कृवर् ववकास अर्धकृि रा.प.दद्विीय कृवर् कृवर् प्रसार १  

5.  प्रमखु नापी अर्धकृि रा.प.दद्विीय इश्चन्जर्नयररङ सभे १  

6.  वररष्ठ पश ुववकास अर्धकृि रा.प.दद्विीय कृवर् ला. पो. एण्ड डेरी डे १  

7.  कृवर् अथि ववज्ञ रा.प.ििृीय कृवर् एग.ृ इको एण्ड माकेवटङ्ग ३  

8.  खाद्य अनसुन्धान अर्धकृि रा.प.ििृीय कृवर् खा.पो.ग.ुर्न २  

9.  कृवर् प्रसार अर्धकृि रा.प.ििृीय कृवर् कृवर् प्रसार २  

10.  बाली ववकास अर्धकृि रा.प.ििृीय कृवर् बाली ववकास २  

11.  कम््यटुर इश्चन्जनीयर रा.प.ििृीय ववववध  १  

12.  नावप अर्धकृि रा.प.ििृीय इश्चन्जर्नयररङ सभे २  

13.  शाखा अर्धकृि रा.प. ििृीय प्रशासन सामान्य प्रशासन ८  

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

15.  पश ुववकास अर्धकृि रा.प. ििृीय कृवर् ला.पो. एण्ड डेरी डे ५  

16.  पश ुश्चचवकत्सक रा.प. ििृीय कृवर् भेटेरीनरी ४  

17.  कानून अर्धकृि रा.प. ििृीय न्याय कानून १  

18.  नायब सधुबा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन ७  

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

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

21.  प्राववर्धक सहायक रा.प.अनं.प्रथम कृवर् एग.ृइको एण्ड माकेवटङ्ग २  

22.  प्राववर्धक सहायक रा.प.अनं.प्रथम कृवर् कृवर् प्रसार २  

23.  प्राववर्धक सहायक रा.प.अनं.प्रथम कृवर् बागबानी १  

24.  पशसेुवा प्राववर्धक रा.प.अनं.प्रथम कृवर् ला.पो. एण्ड डेरी डे ३  

25.  पशसु्वास्थ्य प्राववर्धक रा.प.अनं.प्रथम कृवर् भेटेरीनरी १  

26.  प्राववर्धक सहायक रा.प.अनं.प्रथम कृवर् खा.पो.ग.ुर्न १  

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

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

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

30.  हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्बवहन इन्जर्नररङ्ग  मेकार्नकल ६  

31.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्बवहन     ६  

 जम्मा    ७३  



मन्रालयगि प्रगर्ि वववरण 2076 ज्येष्ठ 

 

58 भरू्म व्यवस्था, कृवर् िथा सहकारी मन्रालय 
 
 

7. मन्रालयको नाममा आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ का लार्ग स्वीकृि योजना िथा कायिक्रम र 
र्िनको अवस्थाीः 

(रकम रु. हजारमा) 
क्र.सं. कायिक्रमको नाम वावर्िक लक्ष्य बैशाख मसान्ि 

सम्मको प्रगिी 
असार मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

लक्ष्य एकाई बजेट भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
% 

१ 
एक स्वास्थ्य कायिक्रम बारे 
गोष्ठी 

१ पटक ३०० १०० १०० १०० १०० 

२ 
कृवर् िथा पशपुन्छी र्बमा 
अर्भकिाि िार्लम 

१५ पटक ७५०० ८० ८० १०० १०० 

३ 
कृवर् पश ुसहकारी ददवश/ 
समारोह कायिक्रम 

२ संख्या ५००० ८० ५० ९० ९० 

४ 

कायिववर्ध र मापदण्डका 
आधारमा सहकारी 
प्रश्चशिण कायिक्रम र 
प्रर्िवेदन 

१४ पटक ४२०० ६० ६० १०० १०० 

५ 

गोष्ठी /िार्लम / 
कायिशाला/ भ्रमण 
सन्चालन गने 

१० संख्या १००० १० 10     

६ 
चौमार्सक/बावर्िक/प्रगर्ि 

सर्मिा गोष्ठी 
३ पटक १३२९ ६६ ४० ६६ ४० 

७ छाला उद्योग प्रवर्द्िन गोष्ठी १ पटक ५०० १०० ९० १०० ९० 

८ 

दगु्ध िथा दगु्धजन्य पदाथि 
उत्पादन सम्बन्धी 
कायिशाला गोष्ठी 

१ पटक ५०० १०० ९० १०० ९० 

९ 

न्यनुिम समथिन मूल्य 
र्नधािरण िथा 
कृर्कहरुलाई उत्पादन 
खचिमा राहि प्रदान गने 
बारेको सम्भावना र 
मोडार्लटी बारे अध्ययन 

१ पटक ८०० ० ० ० ० 
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क्र.सं. कायिक्रमको नाम वावर्िक लक्ष्य बैशाख मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

असार मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

लक्ष्य एकाई बजेट भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
% 

१० 
प्राववर्धक िार्लम, प्रदशिन 
िथा भ्रमण 

५०० जना १५०० ५० ५० १०० १०० 

११ 

बडिफ्ल ुिथा जैववक सरुिा 
सम्बन्धी अन्िरवक्रया र 
प्रर्िवेदन 

१३ पटक ५२० ५० ५० १०० १०० 

१२ 
वावर्िक बजेट िथा 
कायिक्रम िजुिमा गोष्ठी 

१ पटक ३०० १०० १५ १०० १५ 

१३ 

श्चचउरी-महको मूल्य शृंखला 
प्रवर्द्िन (श्चचउरी रोपण, मह 
उत्पादन, प्रशोधन र 
बजारीकरण) प्रभावकाररिा 
मलु्यांकन र प्रर्िवेदन 

३ संख्या ९९० ० ० १०० १०० 

१४ 

इवपर्डर्मयोलोजी सभेलेन्स 
िथा चौमार्सक िथा 
वावर्िक प्रर्िवेदन 

४ पटक ९०१ ५० ५० १०० १०० 

१५ 
उत्पादनमलुक सहकारी 
संस्था प्रवर्द्िन कायिक्रम 

११९ गोटा १०४००० ० ० ५० ५० 

१६ 

कृवर् पशपुन्छी खाद्य 
सहकारी र भरू्मको िथ्याङ्क 
संकलन प्रशोधन िथा 
प्रकाशन 

१ पटक १००० ० ० ९० ९० 

१७ 

कृवर्-वन पयिटन सम्भाव्य 
िेर पवहचान अध्ययन र 
प्रर्िवेदन प्रकाशन 

५० संख्या ३९०० १० १० ९० ९० 

१८ 
खाद्य स्वच्छिा प्रवर्द्िन िथा 
र्नयमन 

१३ संख्या ३९०० ३३ ३० ८० ७० 

१९ गठुी व्यवस्थापन कायिक्रम १३ श्चजल्ला ४८८० ० ० ० ० 



मन्रालयगि प्रगर्ि वववरण 2076 ज्येष्ठ 

 

60 भरू्म व्यवस्था, कृवर् िथा सहकारी मन्रालय 
 
 

क्र.सं. कायिक्रमको नाम वावर्िक लक्ष्य बैशाख मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

असार मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

लक्ष्य एकाई बजेट भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
% 

२० 

श्चचया, कवफ, अलैश्चच, 

जर्डबटुी, वकवी, एभोकाड़ो, 
स्िबेरी आदीको िेर 
र्नधािरण िथा प्रवर्द्िन 
कायिक्रम 

७ श्चजल्ला ३९२०० ५० २० ९० ९० 

२१ 

प्रदेश अन्िगििका सवै 
प्रकारका भरू्म व्यवस्था 
सम्बन्धी प्रोफाईल र्नमािण 
र प्रकाशन 

६ पटक ३००० ० ० ३० ३० 

२२ 
प्रदेश सहकारी र्नयर्मि 
अनगुमन २५ वुाँदे फारम 

१०० गोटा २००० २० २० ४० ४० 

२३ 

प्रदेश सहकारी सघन 
अनगुमन कायिववर्ध वनाइ 
सवै सहकारीको सचुक र 
प्रर्िफलमा आधाररि 
अनगुमन मलु्यांकन 
प्रर्िवेदन कायिक्रम 

१३ श्चजल्ला १३०० २० २० ४० ४० 

२४ 

पश ुआहारा समवृर्द्को 
आधार कायिक्रम (भ ुाँइ 
िथा डााँले घााँस) 

१० संख्या १०४ ५० ५० १०० १०० 

२५ 

पशपुन्छी कृवर् सहकारी 
खाद्य िथा भरू्म 
व्यवस्थाका पदार्धकारी, 
कमिचारी, ववज्ञ िथा 
कृर्कहरुको िमिा 
ववकासको लार्ग अध्ययन 
र भ्रमण िथा प्रर्िवेदन 

१० पटक १०००० ० ० ४० ४० 
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क्र.सं. कायिक्रमको नाम वावर्िक लक्ष्य बैशाख मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

असार मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

लक्ष्य एकाई बजेट भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
% 

२६ 
पषु्प व्यवसाय प्रवर्द्िन 
कायिक्रम 

७ श्चजल्ला १४००० ५० २५ ९० ९० 

२७ 
फलफुल बर्ि- २०७५ 
साल घोर्णा प्रचार-प्रसार 

१३ श्चजल्ला १३०० ४० 40 ९० ९० 

२८ 

बहृत्तर कृवर् उत्पादनका 
लार्ग बार्ल र्बशेर् िेर 
छनौट िथा र्नधािरण 

१ पटक १०० ० ० ० ० 

२९ 

भ-ू उपयोग आयोजनाबाट 
डाटा प्रमाश्चणकरण गरी 
अध्यावर्धक गने 

१ पटक १००० ० ० ० ० 

३० 

मत्स्य ववकास केन्र 
हेटौंडाको प्रवर्द्िन एवं 
पुाँजीगि ववकास 

१ संख्या ३००० ० ० २५ २५ 

३१ 
महामारी िथा पश ुरोग 
र्नयन्रण कायिक्रम 

२ संख्या २००० ० ० ५० ५० 

३२ 
मालपोिमा रहेको मोठ 
से्रस्िा सधुार 

२३ गोटा २३०० ० ० ० ० 

३३ 

रेर्डयो वटर्भ एवं परपर्रका 
माफि ि सूचना सम्प्ररे्ण 
िथा वतृ्तश्चचर र्नमािण 
प्रसारण र प्रर्िवेदन 

३ पटक ६९० २० २० १०० १०० 

३४ 

ववदेशबाट ज्ञान श्चशप 
हााँर्सल गरेका िथा श्चशश्चिि 
यवुा लश्चिि बेमौसमी 
िरकारी उत्पादन िथा 
बजारीकरण कायिक्रम 

८ ्याकेज २००० ५० २० ९० ९० 
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क्र.सं. कायिक्रमको नाम वावर्िक लक्ष्य बैशाख मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

असार मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

लक्ष्य एकाई बजेट भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
% 

३५ 

स्थानीय िहका 
कमिचारीहरुलाई िमिा 
ववकास िार्लम 

३ संख्या ९०० ० ० १०० १०० 

३६ 

कृवर्, पशपुन्छी, भरू्म िथा 
सहकारी सम्वन्धी ऐन 
र्नयम र्नदेश्चशका 
कायियोजना र मापदण्ड 

र्नमािण र प्रकाशन 

१३ पटक १३०० ८० ८० १०० १०० 

३७ 

सहकारीको आधारभिु 
िथ्यांक संकलन अनगुमन 
मलु्यांकन र वगीकरण 
गरी ववस्ििृ कायियोजना 
र्नमािण पसु्िक िथा 
प्रर्िवेदन प्रकाशन र 
सहकारी सरकारी लगानी 
सम्भावना प्रिेपण कायिक्रम 

१३ श्चजल्ला १९५० १०० १०० १०० १०० 

३८ 

कृवर्मा यन्रीकरण प्रबधिन, 

सहयोग िथा िमिा 
ववकास 

३००० पररवार १७४९९९ २५ ० ५० ५० 

३९ 

कायिववर्ध र मापदण्डका 
आधारमा भैंसी सम्वर्द् 
व्यवसाय प्रवर्द्िन एवं 
प्रभावकाररिा मलु्यांकन 
कायिक्रम 

४ श्चजल्ला ४०००० ४० ० ८० ७५ 

४० चौरी प्रवर्द्िन कायिक्रम ५ श्चजल्ला २५००० ४० ० ८० ७५ 

४१ 

दधु उत्पादन अनदुान 
कायिक्रम र प्रभावकाररिा 
मलु्यांकन 

१३ संख्या ३९९१ ० ० १०० १०० 



मन्रालयगि प्रगर्ि वववरण 2076 ज्येष्ठ 

 

63 भरू्म व्यवस्था, कृवर् िथा सहकारी मन्रालय 
 
 

क्र.सं. कायिक्रमको नाम वावर्िक लक्ष्य बैशाख मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

असार मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

लक्ष्य एकाई बजेट भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
% 

४२ भेडा प्रवर्द्िन कायिक्रम ४ श्चजल्ला २००० ४० ० ८० ७५ 

४३ 

मापदण्ड र कायिववर्धका 
आधारमा र्मल्क 
एनालाईजर वविरण, 

प्रभावकाररिा मलु्यांकन र 
प्रर्िवेदन 

२० जना ७००० ४० ० ८० ७५ 

४४ 

दगु्ध श्चचस्यान केन्रका 
लार्ग श्चचर्लंग भ्याट 
स्थापना 

२५ संख्या १५००० ४० ० ८० ७५ 

४५ 

मत्स्य पालन िेर 
ववस्िारका लागी पोखरी 
र्नमािण, उन्नि दानामा 
अनदुान िथा साना मत्स्य 
बजार प्रवर्द्िन कायिक्रम 

४ श्चजल्ला १२५१० ५० २० ८० ७५ 

४६ 

कृर्क पाठशाला िथा कृवर् 
पशपुन्छी िार्लम केन्र 
र्नमािण बारे अध्ययन िथा 
स्थापना 

३ संख्या ६०००० १५ ० २५ २५ 

४७ 

िरकारी िथा फलफुल 
भण्डारणको लार्ग कोल्ड 
स्टोर र्नमािण 

१३ संख्या ५२०००० १० १० २५ २५ 

४८ 

कायियोजना र मापदण्डको 
आधारमा भेटेरीनरी 
एम्वलेुन्स खररद िथा 
संचालन कायिक्रम 

१ गोटा १५००० १० ० १०० १०० 

४९ 
माटो पररिण मोबाइल 
भ्यान खररद र स ंचालन 

१ गोटा १०००० १० ० १०० १०० 
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क्र.सं. कायिक्रमको नाम वावर्िक लक्ष्य बैशाख मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

असार मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

लक्ष्य एकाई बजेट भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
% 

५० 
उच्च प्रजनन मानको बोयर 
बाख्रा श्रोि केन्र र्नमािण 

६ श्चजल्ला ३९९० २० ० १०० ९५ 

५१ गाई प्रवर्द्िन कायिक्रम ५ श्चजल्ला ५०००० २५ ० ९५ ९० 

५२ 
पाडापाडी/बकेनुि भैंसी 
संरिण ववशेर् कायिक्रम 

५ श्चजल्ला ५०००० २५ ० ९५ ९० 

५३ बाख्रा प्रवर्द्िन कायिक्रम ८ श्चजल्ला ५०००० २५ ० ९५ ९० 

५४ 

कृर्क िथा कृवर् उपजहरु 
उत्पादन सम्बन्धी 
िथ्यांकहरु संकलन िथा 
अद्यावर्धक गनि कम््यटुर 
सफ्टवेयर र्नमािण 

१ पटक २५०० १० ० १०० १०० 

५५ 
प्रादेश्चशक बह ुववर्य 
एटलास ियार गने 

१ पटक १००० १० ० १०० १०० 

५६ 

भ ूस्वार्मत्वको डाटा 
संकलन िथा उपयोगका 
लार्ग स्वचार्लि प्रणालीको 
स्थापना 

२३ गोटा ५०६० ० ० ० ० 

५७ 

मौसम सम्बन्धी पवुि-
जानकारी िथा कृवर् 
परामशि सेवा प्रदान गनि 
मोबाइल ए्स र्नमािण िथा 
सेवा संचालन 

१ पटक १५०० ० ० ० ० 

५८ 

बह ुउद्देश्यीय वकत्तानापी 
िथा नक्सा ववकास 
कायिक्रम 

१ पटक १००० ० ० ० ० 

५९ 
साना कृवर् सडक र्नमािण 
िथा ममिि 

६० संख्या ३००००० ५० ५ ९० ९० 
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क्र.सं. कायिक्रमको नाम वावर्िक लक्ष्य बैशाख मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

असार मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

लक्ष्य एकाई बजेट भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
% 

६० 

साना िथा मझौला 
कृर्कहरुलाई लश्चिि गरी 
कायिववर्ध र मापदण्ड 
बनाई र्डप वोररङ्ग संचालन 

एवं प्रभावकाररिा 
मलु्यांकन कायिक्रम 

३ श्चजल्ला १२२७०० ४० ० ७० ५० 

६१ 

फलफुल विृारोपण बारे 
यवुाहरुलाई कायिववर्ध 
बनाई प्रश्चशिक प्रश्चशिण 
िथा पररचालन कायिक्रम र 
प्रर्िवेदन 

३०० जना २१००० ० ० ५० ५० 

६२ 

स्थानीय िह एवं 
सामदुावयक बन उपभोिा 
सर्मर्िहरुको सहकायिमा 
अर्भयानमखुी फलफुल 
विृारोपण कायिक्रम 

५० संख्या १००० ० ० १०० १०० 

६३ 

एकीकृि खाद्य िथा गैर 
खाद्य पदाथिहरुको गणुस्िर 
पररिण प्रादेश्चशक 
प्रयोगशाला स्थापना र 
संचालन बारे अध्ययन 
िथा ववस्ििृ पररयोजना 
प्रर्िवेदन ियारी 

१ संख्या १००० ० ० ० ० 

६४ 
कृवर्-वन-पयिटनको नमनुा 
गाउाँ स्थापना 

१ संख्या ५००० २५ ० १०० १०० 

६५ 

कायिववर्ध र मापदण्डको 
आधारमा र्मश्चल्कङ्ग पालिर 
स्थापना र संचालन 

२ संख्या ६००० २५ ० १०० १०० 
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क्र.सं. कायिक्रमको नाम वावर्िक लक्ष्य बैशाख मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

असार मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

लक्ष्य एकाई बजेट भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
% 

६६ 

श्चचिवन रा. र्न. िथा 
मध्यविी िेरका उपभोिा 
सर्मर्ि र स्थानीय िहका 
समन्वयमा वन्यजन्ि ुिथा 
मानव वीचको द्वन्द्व 
व्यवस्थापन िथा िर्ि 
न्यूर्नकरण कायिक्रम ( राप्ती 
न. पा.१, ३ र ६ , खैरेर्न न. 
पा. १०,११,१२ र १३) 

७ संख्या १५०००० २० ० ४० ४० 

६७ 
प्रादेश्चशक दगु्ध ववकास बोडि 
गठन कायिक्रम 

१ संख्या ५००० ० ० २५ २० 

६८ 
वपग एण्ड पोकि  पाकि  
र्नमािण 

१ श्चजल्ला   ० ० ० ० 

६९ 

भरू्मवहन सकुुम्वासी र 
अव्यवश्चस्थि वसोवासलाई 
व्यवस्थापन गनि अध्ययन 
िथा एवककृि वश्चस्ि 

स्थापना 

१ गोटा ४५२० ० ० ० ० 

७० 

ववर्ादद अवशेर् र्नयमन 
प्रयोगशाला स्थापना र 
संचालन 

५ संख्या ५०००० २० ० १०० ९० 

७१ 

स्थानीय िहको साझेदारीमा 
माटो पररिण प्रयोगशाला 
स्थापना र संचालन 

५ गोटा १०००० २० ० १०० ९० 

७२ 

साझेदारीमा आधाररि 
घााँसको ्याकेश्चजङ्ग प्रशोधन 
पेलेट दाना बनाउन े
अध्ययन िथा उद्योग 
स्थापना र संचालन 

२ संख्या १०००० ० ० ० ० 
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क्र.सं. कायिक्रमको नाम वावर्िक लक्ष्य बैशाख मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

असार मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

लक्ष्य एकाई बजेट भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
% 

७३ 
साझेदारीमा आधाररि दाना 
उद्योग स्थापना र संचालन 

२ संख्या २३६०० २० ० १०० ९० 

७४ 

साझेदारीमा आधाररि पश ु
वधस्थल स्थापना िथा 
संचालन र प्रभावकाररिा 
मलु्यांकन 

१३ संख्या १०९२० २५ ० १०० ९५ 

७५ 

साझेदारीमा आधाररि 
पाउडर ्लान्टको 
सम्भाव्यिा अध्ययन िथा 
स्थापना र संचालन 

१ संख्या १००० ० ० ९० ९० 

७६ 

दधु प्रशोधन केन्र 
स्थापनाका लार्ग र्डवपआर 
र्नमािण 

७ संख्या ४९९८ ० ० ९० ९० 

७७ 

कृवर् ववश्वर्बद्यालय र 
ने.कृ.अ.प. संग  MoU मा 
आधाररि समस्या 
समाधानमलुक अनसुन्धान 
कायिक्रम 

१ पटक २००० ० ० ० ० 

७८ 

कृवर् सपुर माकेट बारे 
सम्भाव्यिा अध्ययन िथा 
कुनै एक िेरमा संचालन 

१ संख्या २००० ० ० ० ० 

७९ 

ग्राभीवट रोपवे (Gravity 

Rope Way) स्थापना र 
संचालनबारे सभ्याविा 
अध्ययन िथा DPR ियारी 

३ संख्या २१०० ० ० ० ० 

८० 

प्रादेश्चशक श्चजन बैंक स्थापना 
बारे र्बस्ििृ प्रर्िबेदन 
(DPR) ियारी 

१ पटक १००० ० ० ० ० 
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क्र.सं. कायिक्रमको नाम वावर्िक लक्ष्य बैशाख मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

असार मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

लक्ष्य एकाई बजेट भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
% 

८१ 
फलफुल िथा िरकारी 
थोक बजारको DPR ियारी 

४ पटक १००० १० ० १०० ९० 

 
 

८. चाल ुर पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि वववरणीः 

(रकम रु. हजारमा) 
ख.शी.नं. ववर्नयोश्चजि  

बजेट 
बैशाख मसान्ि सम्मको असार मसान्ि सम्म हनु े

अनमुार्नि 
खचि रु. प्रगर्ि 

प्रर्िशि 
खचि रु. प्रगर्ि प्रर्िशि 

चाल ुिफि            
७०३३५३११३ १३,४७,५३ ३,६८,१३ 27.32 12,28,42 91.16 
७०३३५३५१३ २१,२५,७० १,५४,८६ 7.29 18,27,51 85.97 

जम्मा ३४,७३,२३ ५,२२,९९ 15.06 ३०,५५,९३ 87.99 
पुाँजीगि िफि            

७०३३५३११४ २,७०,०० २,३८,७९ 88.44 2,60,00 96.3 
७०३३५३५१४ १,८०,१९,८२ २२,२८ 0.12 1,08,97,12 60.47 

जम्मा १,८२,८९,८२ २,६१,०७ 1.43 १,११,५७,१२ 61.00 
कुल जम्मा २,१७,६३,०५ ७,८४,०६ 3.6 १,४२,१३,०५ 65.31 

स्रोिीः भरू्म व्यवस्था, कृवर् िथा सहकारी मन्रालय 

९.  मन्रालयबाट हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कायिववर्धको वववरण : 

9.१ प्रदेश सभाबाट पाररि भई राजपरमा प्रकाश्चशि भई सकेको र्बधेयक :  
१.  प्रदेश दगु्ध ववकास वोडि स्थापना र व्यवस्थापन गनि बनेको ववधेयक- २०७५ 

9.२ प्रदेश सभाबाट स्वीकृि ववधेयकहरु : 
१. प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक-२०७५ 
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२. प्रदेश बीउ बीजन सम्वश्चन्ध व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक-२०७५ 
३. प्रदेश जलचर संरिण सम्बश्चन्ध व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक-२०७५ 
४. प्रदेश कृवर् व्यवसाय प्रवर्द्िन सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको र्बधेयक-२०७५ 

9.३ मन्रालयबाट हालसम्म र्नमािण गररएका कायिववर्धहरु : 
१. सहकारी संघसंस्थालाई अनदुान प्रदान गने कायिववर्ध, २०७५ 
२. मत्स्यपालन सम्वन्धी कायिववर्ध, २०७५ 
३. वपग एण्ड पोकि  पाकि  र्नमािण कायिक्रम संचालन कायिववर्ध, २०७५ 
४. दाना उद्योगलाई अनदुान वविरण कायिववर्ध, २०७५ 
५. उच्च प्रजनन मानको बोयर बाख्रा श्रोि केन्र र्नमािण िथा संचालन कायिववर्ध, 

२०७५ 
६. बाख्रा प्रवर्द्िन कायिक्रम संचालन कायिववर्ध, २०७५, 
७.  र्मश्चल्कङ्ग पालिर (स्थापना र सिालन) कायिववर्ध, २०७५ 
८.  गाई प्रवर्द्िन कायिक्रम संचालन कायिववर्ध,२०७५ 
९.  साझेदारीमा आधाररि पश ुवध स्थल स्थापना िथा सिालन कायिववर्ध, २०७५ 
१०.  र्मल्क एनालाईजर वविरण कायिववर्ध, २०७५ 
११.  भैंसी सम्वर्द् व्यवसाय प्रवर्द्िन कायिववर्ध, २०७५ 
१२.  बकेनो भईसी संरिण ववशेर् कायिक्रम सिालन कायिववर्ध,  २०७५ 
१३.  चौरी प्रवर्द्िन कायिक्रम सिालन कायिववर्ध, २०७५ 
१४.  दूध श्चचस्यान केन्रका लार्ग श्चचर्लङ्ग भ्याट स्थापना कायिववर्ध, २०७५ 
१५.  भेडा प्रवर्द्िन कायिक्रम संचालन कायिववर्ध, २०७५ 
१६.  दूध उत्पादनमा आधाररि अनदुान वविरण कायिववर्ध‚ २०७५ 
१७.  पाडापालन कायिक्रम सिालन कायिववर्ध, २०७५  
१८.  सामूवहक खेिी प्रवर्द्िन कायिक्रम कायािन्वयन कायिववर्ध,  २०७५  
१९.  कृवर् याश्चन्रकरण प्रवर्द्िन कायिक्रम कायिर्बर्ध, २०७५ 
२०.  कृवर् वन पयिटन प्रवर्द्िन कायिक्रम कायिववर्ध, २०७५ 
२१.  कृवर् सपुर माकेट (स्थापना र संचालन) कायिववर्ध २०७५, 
२२.  र्डप बोररङ्ग र्नमािण िथा सिालन कायिववर्ध, २०७५ 
२३.  श्चशि भण्डार र्नमािण िथा सिालन सम्बन्धी कायिर्बर्ध, २०७५ 
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२४.  ववर्ादी अवशेर् रिु ववश्लरे्ण कायिववर्ध, २०७५ 
२५.  फलफूल बर्ि कायिक्रम (संचालन) कायिववर्ध, २०७५ 
२६.  साना कृवर् सडक र्नमािण िथा संचालन कायिववर्ध, २०७५ 
२७.  ववदेशबाट ज्ञान हार्सल गरेका िथा यवुा लश्चिि व्यवसावयक कृवर् कायिक्रम 

संचालन कायिववर्ध, २०७५  
२८.  पषु्प व्यवसाय प्रवर्द्िन कायिक्रम कायिन्वयन कायिर्बधी, २०७५ 
२९.  उच्च मूल्यका कृवर् उपजहरु (श्चचया, कफी, अलैँची, जर्डबटुी, वकवी, एभोकाडो, 

स्िवेरी आदद) को प्रवर्द्िन कायिक्रम सिालन कायिववर्ध, २०७५ 
३०.  साझेदारीमा आधाररि दाना उद्योग स्थापना र सिालन कायिववर्ध, २०७५ 
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प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग 

१. पषृ्ठभरू्मीः 

नेपालको संववधानले सबै वकर्समका ववभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानिा, समवृर्द् र सामाश्चजक न्याय 
सरु्नश्चश्चि गनि समानपुार्िक समावेशी र सहभार्गिामूलक र्सर्द्ान्िका आधारमा समिामूलक समाजको र्नमािण 
गदै  ददगो शाश्चन्ि, सशुासन, ववकास र समवृर्द्को आकासिा राखेको छ।संववधानले केन्रीकृि एकात्मक 
शासन प्रणालीलाई ववकेन्रीकृि गरी संघीय ढााँचामा रुपान्िररि गरेको छ। नेपालको शासकीय परम्परामा 
यो राजनैर्िक, प्रशासर्नक र ववत्तीय शश्चिको यगुान्िकारी र्निेपण हो। संववधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय 
िह गरी एकल र साझा अर्धकारसवहिका िीन िहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ।  

संववधान बमोश्चजम प्रदेश सरकारले प्रदेशको शाश्चन्ि सरुिा लगायि िेरगि नीर्ि, योजना र  कायिक्रम 
िजुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन आदद कायि गने र िोवकएका कर र शलु्क उठाउन ेअर्धकार संववधान बमोश्चजम 
प्रदेश सरकारले प्रदेशको ववकासको दीघिकालीन सोच र योजना िजुिमा गरी कायािन्वयन गनि सक्दछ ।प्रदेश 
सरकारको ववकास नीर्ि एवं योजना िथा कायिक्रम िजुिमा कायिलाई लक्ष्यउन्मखु, सूचकमा आधाररि र 
प्राथर्मकिाको िेर केन्रीि वनाउन सहयोग र सल्लाह ददनको लार्ग प्रदेश सरकारको र्मर्ि २०७५ जेठ 
२९ को र्नणियबाट प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग गठन भएको छ । 

२. उद्दशे्य : 

नेपालको संववधान कायािन्वयन माफि ि प्रदेशको समदृद्द एवं सन्िरु्लि र ददगो ववकासको कायिलाई िीव्रिा 
ददन अध्ययन र ववश्लरे्णका आधारमा प्रदेश सरकारको नीर्ि िथा योजना िजुिमा गने र त्यसको कायािन्वयनमा 
सहश्चजकरण अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गरी  प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग गने  उद्देश्य रहेको छ 
। 

३. कायि श्चजम्मेवारी : 

आयोगको काम कििव्य अर्धकार देहाय वमोश्चजम रहेको छ : 

१.  दीघिकालीन सोच िथ्यपरक नीर्ि िथा योजना िजुिमा गने, 
२.  प्रदेश ववकास नीर्ि योजना िथा कायिक्रम कायािन्वय अनगुमन र प्रभाव मलु्याङ्कन गने, 
३.  प्रदेश र स्थानीय िहको ववकास सम्वन्धी नीर्ि िथा योजना िजुिमा र कायािन्वयनमा समन्वय 
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सहयोग र सहजीकरण गने, 
४.  प्रदेशस्िरको ववकास नीर्ि िथा कायिक्रमको अध्ययन अनसुन्धान िथा अन्वेर्ण गने। 

४. स्वीकृि दरबन्दी: 

क्र .स.  पद िह कूल दरबन्दी 
1.  प्रशासकीय प्रमखु  अर्धकृि दशौ 1 
2.  अर्धकृि  सािौ/आठौ 3 
3.  िथ्यांक अर्धकृि  सािौ/आठौ 1 
4.  लेखापाल  पाचौ/छेठौ 1 
5.  नास ु पााँचौ/छैठौ 4 
6.  सहायक  चौथो/पााँचौ 1 
7.  कम््यटुर अपरेटर  चौथो/पााँचौ 1 
8.  हलकुा सवारी चालक  6 
9.  कायािलय सहयोगी  4 
 जम्मा  22 

५. आयोगको नाममा आर्थिक वर्ि२०७५/०७६ का लार्ग स्वीकृि योजना िथा कायिक्रम र र्िनको 
अवस्था। 

र्स. 
नं. 

कायिक्रमको नाम बैशाख मवहना 
सम्मको प्रगर्ि % 

असार मसान्ि सम्म हनु े
प्रगर्ि % (अनमुार्नि) 

कैवफयि 

भौर्िक 
प्रगर्ि 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि 

भौर्िक 
प्रगर्ि 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि 

१ प्रदेश समग्र श्चस्थर्िपर ियार र 
प्रकाशन गने 

१०० १०० 
  

काम सम्पन्न भईसकेको 

२ प्रदेश आर्थिक झलक ियारी र 
प्रकाशन गने 

५० १३.१६ ०.०० ०.०० प्रदेश श्चस्थर्िपर साँग 
सम्बश्चन्धि रहेको 

३ प्रदेशको दरुदृवि पर ियारी र 
प्रकाशन गने 

०.०० ०.०० ०.०० ०.०० योजना संसोधन भएको 
छ । 
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र्स. 
नं. 

कायिक्रमको नाम बैशाख मवहना 
सम्मको प्रगर्ि % 

असार मसान्ि सम्म हनु े
प्रगर्ि % (अनमुार्नि) 

कैवफयि 

भौर्िक 
प्रगर्ि 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि 

भौर्िक 
प्रगर्ि 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि 

४ आयोगको आन्िररक कायि 
संचालन कायिववर्ध ियारी र 
प्रकाशन गने 

०.०० ०.०० १०० १०० आन्िररक रुपमा 
कायिववर्ध ियार भई 
रहेको । 

५ प्रादेश्चशक ववकास र्नर्ि िजुिमा िथा 
प्रकाशन गने 

०.०० ०.०० ०.०० ०.०० आवर्धक योजना 
ियारीमा समय व्यर्िि 
भएको 

६ मानव संशाधन ववकास र्नर्ि 
िजुिमा िथा प्रकाशन गने 

०.०० ०.०० ०.०० ०.०० आवर्धक योजना 
ियारीमा समय व्यर्िि 
भएको 

७ आवर्धक ववकास योजना िजुिमा 
मागिदशिन ियार गने 

७५ २३.६६ ०.०० ०.०० आधार पर प्रकाशन 
भईसकेको 

८ प्रदेशको कायिक्रम िजुिमा 
मागिदशिन ियार गने 

०.०० ०.०० १०० १०० सर्मर्िले काम 
गरररहेको 

९ आयोगको नीर्ि िथा योजना 
)क्र.सं.सम्म८ देश्चख  १ (

सम्बन्धमा प्रदेश स्िर र 
श्चजल्लास्िरमा अर्भमशु्चखकरण गने 

५० २४.९५ ५० ५० श्चजल्लागि गोष्ठी 
संचालन भईसकेको 

१० संघीय सरकार िथा प्रदेश 
सरकारका योजना सम्बन्धमा 
वहृि गोष्ठी 

०.०० ०.०० १०० १०० असार मसान्ि सम्ममा 
गने समय िार्लका 
र्मलाइएको 

११ अनगुमन िथा मलु्याकंन मागिदशिन 
ियारी गरी प्रकाशन र वविरण 
गने 

०.०० ०.०० १०० १०० प्रर्िवेदन ियार भई 
मन्रालय साँग राय 
मार्गएको 

१२ अनगुमन सम्बन्धमा 
अर्भमखुीकरण कायिक्रम संचालन 
गने 

०.०० ०.०० १०० १०० असार मसान्ि सम्ममा 
गने समय िार्लका 
र्मलाइएको 

१३ प्रदेश सरकारद्वारा संचार्लि 
कायिक्रमको अनगुमन गने 

०.०० ०.०० ५० ५० अनगुमन र्नदेश्चशका वन्न 
नसकेकोले काम 
नभएको 
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र्स. 
नं. 

कायिक्रमको नाम बैशाख मवहना 
सम्मको प्रगर्ि % 

असार मसान्ि सम्म हनु े
प्रगर्ि % (अनमुार्नि) 

कैवफयि 

भौर्िक 
प्रगर्ि 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि 

भौर्िक 
प्रगर्ि 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि 

१४ समविगि अनगुमन प्रर्िवेदन 
ियार गने 

०.०० ०.०० १०० १०० आर्थिक वर्ि  को  अन्िमा 
वन्ने 

१५ ववववध कायिक्रम खचि ५०.०० ५०.०० १०० १०० काम भइरहेको 

 
६. चाल ुर पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि वववरण: 

शीर्षक ववर्नयोश्चजि 
बजेट 

बैशाख मसान्ि सम्मको 
असार मसान्ि सम्म हनु े

अनमुार्नि 

खचि रु. 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

खचि रु. 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

चाल ुिफि       
७०३३८३११३ 37,500,000.00 9,662,718.64 25.77 26,085,236.40 69.56 
पुाँजीगि िफि       
७०३३८३११४ 9,601,500.00 8,120,170.00 84.57 9,196,070.00 95.78 

जम्मा 47,101,500.00 17,782,888.64 37.75 35,281,306.40 74.90 

स्रोिीः प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग  

७. आयोगबाट हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कयिववर्ध वववरण: 

  

क्र .सं.  र्नमािण भएका कानून, कायिववर्ध र प्रकाश्चशि पसु्िकहरु 
1 प्रदेशको वस्िशु्चस्थर्ि वववरण 
2 पवहलो आवर्धक योजनाको आधारपर 
3 प्रदेश सरकारको नीर्िहरुको संश्चिप्त वववरण 
4 A Province with many Prospects An introduction to Province No.3 
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मखु्य न्यायार्धविाको कायािलय 

१. पषृ्ठभरू्मीः 

नेपालको संववधानको धारा १६० मा उल्लेख भए बमोश्चजम प्रदेश सरकारको कानूनी सल्लाहकारको रुपमा 
कायि गनि मखु्य न्यायार्धविाको व्यवस्था भए बमोश्चजम प्रदेश सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकारको 
रुपमा रही संवैधार्नक एवं कानूनी ववर्यमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले िोवकददएको अन्य अर्धकारी 
समेिलाई कानूनी राय सल्लाह उपलधध गराउन यस कायािलयको स्थापना भएको हो। वव.सं.२०७४ साल 
२३ फागनुमा मखु्य न्यायार्धविाको र्नयशु्चि पश्चाि ्यस कायािलयले अफ्नो र्नयर्मि कायिसंचालन गदै 
आएको छ। प्रदेश सभाबाट "मखु्य न्यायार्धविाको काम, कििव्य र अर्धकार िथा सेवाका सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक" पाररि भई प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको अवस्था छ।  

२. सोच :  

प्रदेश सरकारलाई प्रचर्लि संववधान र कानून बमोश्चजम कायि सम्पादन गनि सहयोगी भरु्मका र्नवािह गनेछ।  

३. उद्दशे्य : 

 प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारका कायािलय वा प्रदेश सरकारले िोवकददएको अर्धकारीले कुनै 
संबैधार्नक वा कानूनी ववर्यमा राय परामशि माग गरेमा कानूनी राय प्रदान गने। 

 प्रदेश सरकार पि वा ववपि भएको वा प्रदेश सरकारको हक वहि वा सरोकार र्नवहि रहेको वा 
प्रदेश र्भरका साविजर्नक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारको पिबाट बहस पैरवी गने। 

 प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन अन्िरगि थनुामा रहेका थनुवुा उपर मानवोश्चचि व्यवहार भए 
नभएको सम्बन्धमा अनगुमन गने। 

 मानवअर्धकार र मौर्लक हकको संरिणका लार्ग आवश्यक कायि गने। 

४. लक्ष्य : 

 संववधान र कानूनी प्रश्नमा प्रदेश सरकारले मागेको राय सल्लाह सझुाव प्रदान गरेको हनुेछ।  

 प्रदेश सरकार पि वा ववपि भएको वा प्रदेश सरकारको हक वहि वा सरोकार र्नवहि रहेको वा 
प्रदेश र्भरका साविजर्नक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारको िफि बाट अदालिमा उपश्चस्थि भई 
बहस पैरवी हनुेछ। 

 महान्यायार्धविाको कायािलय साँग समन्वय गरर प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा थनुामा रहेका 
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थनुवुा उपर मानवोश्चचि व्यवहार भए नभएको अनगुमन गरर मखु्य मन्री र महान्यायार्धविा 
समि प्रर्िवेदन पेश गररनेछ। 

 मौर्लक हकको कायािन्वयनको लार्ग प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सझुाव ददने। 

 

५. कायि श्चजम्मेवारी: 

क्र.सं. श्चजम्मेवारी 
प्रमखु श्चजम्मेवार 

पदार्धकारी /अर्धकारी 
सहायक श्चजम्मेवारी 

१ कानूनी राय प्रदान मखु्यन्यायार्धविा उपन्यायार्धविा/ 

श्चजल्लान्यायार्धविा 

२ बहस पैरवी गने  मखु्यन्यायार्धविा उपन्यायार्धविा/ 

श्चजल्लान्यायार्धविा 

३ मौर्लक हकको कायािन्वयनमा सझुाव 
प्रदान गने  मखु्यन्यायार्धविा उपन्यायार्धविा/ 

श्चजल्लान्यायार्धविा 

४ थनुामा रहेका कैदीहरुलाई मानवोश्चचि 
व्यवहार भए नभएको अनगुमन गने  मखु्यन्यायार्धविा उपन्यायार्धविा/ 

श्चजल्लान्यायार्धविा 

६. स्वीकृि दरबन्दी: 

क्र .स.  
पद शे्रणी सेवा समहु/उप समहु कूल 

दरबन्दी 
1.  उप सश्चचव रा.प.वर्द्िीय न्याय सरकारी ववकल १ 
2.  शाखा अर्धकृि रा.प.ििृीय न्याय सरकारी ववकल ३ 
3.  नायब सधुबा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन २ 
4.  लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन लेखा १ 
5.  कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम ववववध  १ 
6.  हलकुा सवारी चालक  शे्रणी ववहीन इश्चन्जर्नयररङ मे./ज.मे. १ 
7.  कायािलय सहयोगी शे्रणी ववहीन प्रशासन सामान्य प्रशासन २ 

जम्मा ११ 
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७. कायािलयको नाममा आर्थिक वर्ि२०७५/०७६ का लार्ग स्वीकृि योजना िथा कायिक्रम र र्िनको 
अवस्था। 

क्र.सं. कायिक्रमको नाम वावर्िक लक्ष्य बैशाख मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

असार मसान्ि 
सम्मको प्रगिी 

लक्ष्य एकाई बजेट भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय 
प्रगर्ि % 

भौर्िक 
प्रगर्ि % 

ववश्चत्तय प्रगर्ि 
% 

१ 
न्यावयक िथा प्राववर्धक 
र्सप ववकास कायिक्रम 

40 जना 580 - - - - 

२ 

प्रदेश मार्मला सम्बन्धमा 
अवलोकन अन्िरवक्रया 
सहजीकरण र प्रर्िवेदन 

10 पटक 500 - - - - 

३ 

प्रदेशको काननुी रिा एवं 
प्रर्िरिा कायिक्रम र 
प्रर्िवेदन प्रकाशन 

16 संख्या 800 - - - - 

४ 

प्रदेशको बहस पैरवी र 
प्रर्िरिा सम्वन्धी 
दीघिकालीन मध्यकालीन 
अल्पकालीन र रणर्नर्िक 
योजना र्नमािण र प्रकाशन 

500 थान 100 - - - - 

५ 

मखु्य न्यायर्धविाको 
वावर्िक प्रर्िवेदन र्नमािण 
िथा प्रकाशन 

200 थान 100 - - - - 

कुल जम्मा 2080 - - - - 

नोट : कमिचारीहरुको समयमै पदपरु्िि नभएको र अन्य प्राववर्धक जवटलिाको कारण कायिक्रम हनु नसकेको । 
असार मसान्ि सम्म आंश्चशकरुपमा सम्पन्न गने लक्ष्य रहेको । 
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८. चाल ुर पूाँजीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि वववरण: 

शीर्षक ववर्नयोश्चजि 
बजेट 

बैशाख मसान्ि सम्मको 
असार मसान्ि सम्म हनु े

अनमुार्नि 

खचि रु. 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

खचि रु. 
प्रगर्ि 
प्रर्िशि 

चाल ुिफि            
७०३२३२११३ 11,476,000.00 5,245,761.40 45.71 8,384,600.00 73.06 
७०३२३२५१३ 2,080,000.00 100,000.00 4.81 1,000,000.00 48.08 

जम्मा 13,556,000.00 5,345,761.40 39.43 9,384,600.00 69.23 
पुाँजीगि िफि       

७०३२३२११४ 11,400,000.00 9,422,543.00 82.65 10,790,000.00 94.65 
जम्मा 11,400,000.00 9,422,543.00 82.65 10,790,000.00 94.65 

कुल जम्मा 24,956,000.00 14,768,304.40 59.18 20,174,600.00 80.84 

स्रोिीः मखु्य न्यायार्धविाको कायािलय  

 

 

 
 



k|b]z ;/sf/
cfly{s dfldnf tyf of]hgf dGqfno

x]6f}+8f, g]kfn
kmf]g M )%&–%@&%@), )%&–%@&%!*

Od]n M info@moeap.p3.gov.np, j]a M moeap.p3.gov.np


