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मन्त्िव्य 
नेपालको संर्वर्ान 2072 ले संघीय लोकिान्त्न्त्रक गणिन्त्र नेपालको मलु संरचना संघ, प्रदेश र 
स्थानीय िह गरी िीन िहको हनुे व्यवस्था गरेसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नो अर्र्कार के्षर र्िर रही 
कायिसञ्चालन गरररहेको छ। संघीय लोकिान्त्न्त्रक गणिन्त्रात्मक शासन प्रणालीको र्वर्र्वि स्थापना 
र सोको अभ्यास संगै बागमिी प्रदेश सरकारले िेस्रो वार्र्िक बजेट 2076/77 िजुिमा गरी 
कायािन्त्वयनको चरणमा रहेको छ। यसै सन्त्दििमा प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् ऐन, 2074 को दफा 
20 मा बजेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयन अवस्थाको मलु्याङ्कन गरी आर्थिक मार्मला िथा योजना 
मन्त्रालयले अर्िवार्र्िक रुपमा सो अवर्र् समाप्त िएको दईु मर्हना र्िर र्नर्दिष्ट र्ववरण सर्हिको 
प्रगर्ि र्ववरण साविजर्नकीकरण गनुिपने व्यवस्था रहेको छ। सोही अनरुुप आर्थिक वर्ि 2076/77 
को अर्िवार्र्िक प्रगर्ि प्रर्िवेदन मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको छ। प्रदेशको सबै कायािलय, मन्त्रालय, 
र्नकाय र सन्त्चवालयहरुको वार्र्िक बजेटको पौर् मसान्त्िसम्मको कायािन्त्वयनको अवस्था यस 
अर्िवार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण पनु्त्स्िकाले झल्काउने नै छ। 

प्रदेश सरकारको साविजर्नक खचिको व्यवस्थापन र्वत्तीय संघीयिाको एक महत्वपणुि पाटो हो। 
सम्रग र्वत्तीय सन्त्िलुन, र्वर्नयोजन दक्षिा र कायािन्त्वयन दक्षिा बजेट खचि प्रणाली व्यवस्थापनका 
ध्यानयोग्य पक्षहरु हनु।मन्त्रालयहरुले र्वर्नयोन्त्जि बजेट खचि गदाि सोको प्रर्िफलमा गणुस्िरीयिा 
र प्रिावकाररिा पर्न बढ्ने गरर बजेटको कायािन्त्वयन गनुिपदिछ ।  

यस र्ववरणले प्रदेश सरकारले अर्िवार्र्िक अवर्र्मा मन्त्रालयगि रुपमा बजेट कायािन्त्वयनमा िएका 
अभ्यास र कमी-कमजोरीहरुबाट पाठ र्सकी आर्थिक वर्ि 2076/77 को बाँकी अवर्र्मा अझ 
प्रिावकारी रुपमा लन्त्क्षि कायिक्रमहरु कायािन्त्वयन गनिका लार्ग सबै र्नकायहरु दत्तन्त्चत्त िई 
लाग्नपुने देखाउदछ। 

अन्त्त्यमा प्रस्ििु प्रर्िवेदन ियार पाने कायिमा आवश्यक र्ववरण उपलब्र् गराई सहयोग पयुािउनहुनु े
सबै मन्त्रालय, र्नकाय र प्रर्िवेदन लाई पणुििा र्दन संलग्न आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयका 
कमिचारी र्मरहरुलाई र्न्त्यवाद र्दन चाहान्त्छु।  

 
 

कैलाश प्रसाद ढुङ्गले 

आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्री



 

  



 

  

 
 

प्रस्ििु प्रगर्ि र्ववरणका सम्बन्त्र्मा 
 

प्रस्ििु प्रगर्ि र्ववरणमा र्वर्नयोजन ऐनद्वारा मन्त्रालयहरु िथा सन्त्चवालयलाई आर्थिक वर्ि 
२०७6/७7 मा र्वर्नयोजन बजेटबाट पर्हलो छ मर्हनामा प्राप्त िएका उपलब्र्ीहरुलाई समावेश 
गररएको छ जसमा संघीय सरकारद्धारा प्रदेश सरकारलाई हस्िान्त्िरण गरेको सशिि अनदुान 
बापिका रकमहरुलाई समेि संलग्न गररएको छ । 

प्रदेश सरकार (कायि र्विाजन) र्नयमावली, २०७४ मा उल्लेख गररए बमोन्त्जम र्वर्िन्न मन्त्रालय/ 
सन्त्चवालयहरुको कायि के्षर उल्लेख गररएको छ। प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, िथा 
मन्त्रालयस्िरका सम्पणुि र्नकायहरुको संन्त्क्षप्त पररचय, सोच, उद्देश्य, लक्ष्य, िोर्कएको कायि 
न्त्जम्मेवारी, संगठन संरचना, आर्थिक वर्ि २०७6/७7 मा स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र 
र्िनको अवस्था, हालसम्म र्नमािण गररएका कानून एवं कायिर्वर्ीको र्ववरण, सम्पादन िएका 
महत्वपूणि कायिहरुको प्रगर्ि समेर्टएको छ। 

प्रस्ििु र्ववरणमा उल्लेख गररएका सूचना िथा िथ्याङ्क, प्रगर्ि र्ववरण लगायिका जानकारीहरु 
सम्बन्त्न्त्र्ि मन्त्रालयहरुले उपलब्र् गराएको सूचनाका अर्िररक्त प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयको 
खचि र्ववरणमा आर्ाररि रही प्रस्ििु गररएको छ। 

 
 

आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय 

                                                                                                      बागमिी प्रदेश, नेपाल । 
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साराशं 

आर्थिक वर्ि 2076/77 को वार्र्िक वजेट सरुुवािको र्हसावले बागमिी प्रदेश सरकारको िेस्रो 
वार्र्िक वजेट एवम ्पूणििाका र्हसाबले दोस्रो पूणि बजेट हो । र्व.सं. 2074 माघ २८ गिे प्रदेश 
सरकार स्थापना िएसँगै प्रदेशमै बजेट र्नमािण गरी सरुु िएको बजेट िजुिमाको कायि संर्वर्ानको 
प्रिावकारी कायािन्त्वयनसँगै आजको चरणसम्म आइपगेुको छ । 

यसै पररप्रके्ष्यमा आर्थिक वर्ि 2076/077 को वार्र्िक वजेट बागमिी प्रदेशको प्रदेश सिामा 
र्मर्ि 2076/03/01 गिे माननीय मन्त्रीज्यलेु पेश गनुि िई सो सिाबाट २०७६/03/12 
मा पाररि िएर माननीय प्रदेश प्रमखुज्यूबाट र्मर्ि 2076/03/29 मा प्रमाणीकरण िएको 
र्थयो। P-LMBIS बाट िजुिमा गररएको प्रदेश सरकारको पर्हलो वार्र्िक वजेट िएकाले प्रदेश 
सरकार मािहिका सम्पणुि कायािलयहरुले आर्थिक वर्ि सरुु िएको पर्हलो र्दन साउन १ गिे नै 
सो सफ््वेयरबाट अन्त्ख्ियारी प्राप्त गरी खचि गनि सर्कन ेप्रणाली र्वकास गररएको र्थयो ।त्यसले 
आर्थिक वर्िको सूरुमा कायिक्रमको चौमार्सक बाँडफाँट एवम ् स्वीकृर्िका लार्ग मन्त्रालयमा 
र्ाउनपुने अवस्थाको अन्त्त्य समेि गरेको र्थयो ।अिः गि आर्थिक वर्ि मा िन्त्दा चाल ुआर्थिक 
वर्ि मा सरकारी खचिको अनपुािमा देन्त्खने गरी सरु्ार आउने अपेक्षा रान्त्खएको र्थयो । 

चाल ुआर्थिक वर्ि को बजेटको कुल आकार गि आर्थिक वर्ि को िलुनामा कररब एक र्िहाईले 
बढेर 47 अबि 60 करोड 78 लाख ८६ हजार पगेुको छ । प्रदेश सरकारले संर्वर्ानले प्रदान 
गरेको अर्र्कारर्िर रही र्वर्िन्न ऐन, र्नयम एवम ्काननुहरु िजुिमा गदै प्रदेश लोक सेवा आयोग, 
प्रदेश सञ्चार रन्त्जष्ट्रारको कायािलय, प्रदेश खेलकुद र्वकास पररर्द एवम ्प्रदेश दगु्र् र्वकास बोडि 
जस्िा र्नयामक एवम ्कायाित्मक ईकाईहरु गठन गरेको, मािहिका कायािलयहरुमा कमिचारी 
समायोजन पश्चाि कायिप्रर्क्रया सहजिा िफि  अन्त्घ बढेको कारणले गि आर्थिक वर्ि को िलुनामा 
चाल ुएवम ् पूजँीगि दबैु िफि  बजेटको आकार बढेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटरी 
कायिमा पर्हलो पटक र्वत्तीय व्यवस्थािफि  कररब रु. 30 करोड र्वर्नयोजन गरी र्वत्तीय अनशुासन 
समेि कायम गनि खोजेको छ । कुल बजेटको कररब ५१ प्रर्िशि, पूजँीगि िफि  48 प्रर्िशि र 
र्वत्तीय व्यवस्था िफि  कररब १ प्रर्िशि गरी बजेट र्वर्नयोजन िएको छ । 

त्यस्िै प्रदेश सरकारबाट अन्त्िर सरकारी र्वत्त हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि चाल ुआर्थिक वर्ि को कुल 
र्वर्नयोजनमा समानीकरण अनदुानिफि  रु. एक अबि २५ करोड, सशिि अनदुानिफि  रु. एक अबि 
83 करोड 81 लाख ५६ हजार , र्वशेर् अनदुान िफि  रु. 40 करोड िथा समपूरक अनदुानिफि  
रु. 2 अबि ४० करोड र्वर्नयोजन गररएको छ । चाल ुआर्थिक वर्ि को पर्हलो छ मर्हना 
र्बर्िसक्दा िीमध्ये समानीकरण,सशिि िथा समपूरक अनदुानिफि का योजना िथा कायिक्रमहरुमा 

A 



 

 

स्वीकृर्ि एवम ् र्नकासाको प्रर्क्रया र्नरन्त्िर चर्लरहेकै छ । त्यस्िै र्वशरे् अनदुान िफि  पर्न 
कररब 40 िन्त्दा रे्रै योजनाहरु स्वीकृर्िको चरणमा रहेका छन ्। समपूरक िथा र्वशेर् अनदुान 
सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र् एवम ् सशिि अनदुान सञ्चालन सम्बन्त्र्ी मापदण्डले त्यस्िा योजना िथा 
कायिक्रमहरुमा रकम र्वर्नयोजन देन्त्ख र्नकासा सम्मका र्क्रयाकलापहरुलाई र्नयन्त्रण गरेका छन।् 

र्वर्नयोन्त्जि बजेटलाई मध्यनजर गदाि वार्र्िक वजेटको सबिन्त्दा रे्रै अंश र्वकास बजेट रे्रै खचि 
गने इकाईहरु िएका मन्त्रालयहरु िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालयमा (37.43 प्रर्िशि), 
सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय (14.27 प्रर्िशि), उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय 
(10.41 प्रर्िशि), िरु्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालय (10.35 प्रर्िशि) र्वर्नयोजन 
गररएको र्थयो । यसरी र्वर्नयोजन िएका रकमहरु मध्ये आर्थिक वर्िको पर्हलो ६ मर्हनाको 
अन्त्त्यसम्ममा प्रदेश सरकारको कुल बजेटको कररब ९ प्रर्िशि मार खचि िएको देन्त्खन्त्छ । 
बजेट खचिमा सबैिन्त्दा बढी योगदान गने मन्त्रालय/र्नकायहरुमा मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय 
३५.84 प्रर्िशि, प्रदेश सिा सन्त्चवालय 22.63 प्रर्िशि, उद्योग पयिटन वन िथा वािावरण 
मन्त्रालय 19.53 प्रर्िशि, सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय 14.43 प्रर्िशि, मखु्यमन्त्री िथा 
मन्त्न्त्रपररर्दको कायािलय 10.19 प्रर्िशि आर्द रहेका छन ्। 

पूजँीगि खचि रे्रै र्वर्नयोजन िएका मध्ये उद्योग पयिटन वन िथा वािावरण मन्त्रालयले कररब 
१४ प्रर्िशि खचि गनि सकेको छ िन ेिरु्म व्यवस्थाले कररब १२ प्रर्िशि, सामान्त्जक र्वकासले 
११ प्रर्िशि, िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालयले कररब ८ प्रर्िशि खचि गरेका छन ्। यसरी 
पूजँीगि खचि िलुनात्मक रुपमा वृर्द्ध िईरहेको अवस्थामा दोस्रो चौमार्सकको अन्त्िसम्ममा झन ्
यसले अझै गर्ि र्लने अनमुान गनि सर्कन्त्छ ।  

िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालयले प्रदेश र्िरका मखु्य मखु्य बजार के्षरलाई पार्लका केन्त्रसम्म 
जोड्ने सडक र्नमािणमा बढी ध्यान र्दएको छ, त्यस्िै प्रदेश राजर्ानीलाई संघीय राजर्ानीसँग जोड्न े
सबैिन्त्दा छोटो दरुीको हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सडकमा पने र्िमफेदी-कुलेखानी सरुुङ्ग मागिको 
र्वस्ििृ पररयोजना र्ववरण ियार गदैछ। उद्योग, पयिटन वन िथा वािावरण मन्त्रालयले प्रदेश िर 
१३ वटै न्त्जल्लामा घरेल ुिथा साना उद्योग कायािलयहरु स्थापना गरी सेवा प्रवाहको कायि समेि 
सरुु गररसकेको अवस्था छ ।त्यस्िै, सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालयले गि आर्थिक वर्िमा 
सफलिापूविक सञ्चालन िएको एक र्वद्यालय एक नसि कायिक्रमलाई प्रदेश िर नै र्वस्िार गने 
कायि सरुु गरेको छ । यसरी चाल ुआ.व. मा सरुु िएका कायिक्रमहरुलाई अबका र्दनमा कुशल 
ढङ्गले सञ्चालन गनि सर्कन ेहो िने आर्थिक वर्िको अन्त्त्यसम्ममा प्रदेश सरकारले उच्च बजेट खचि 
िथा कायिसम्पादन गनि सक्न ेर्वश्वास गनि सर्कन्त्छ । 
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1 प्रदेश-सिा सन्त्चवालय 
 

प्रदेश सिा सन्त्चवालय 
१. पषृ्ठिरू्म: 

संर्वर्ानले र्लएका उद्देश्यहरु हार्सल गनिका लार्ग प्रदेश सिाले र्वर्ार्यकी सरकार गठन िथा 
र्नयन्त्रण गदिछ । िी कायिहरु मयािर्दि रुपमा व्यवस्थापन गनि सिामखु र उप सिामखुको 
व्यवस्था गरेको छ । बागमिी प्रदेशको प्रदेश सिा र्नयमावली २०७४ मा र्वर्िन्न सर्मर्िहरु 
संसदीय दलहरु, प्रमखु सचेिकहरु, सचेिकहरुजस्िा संरचनाहरु रहने व्यवस्था छ । उल्लेन्त्खि 
संरचनाको प्रिावकारी र मयािर्दि व्यवस्थापन गनिको लार्ग कमिचारीहरुको आवश्यकिा पने 
हनुाले प्रदेश सिा सन्त्चवालयको स्थापना िएको हो । 

२. सोचः 
प्रदेशको राज्य व्यवस्थामा र्वर्र्को शासन र संर्वर्ानको िावनालाई सम्मान गने । 

३. उद्दशे्यः 

• साविजर्नक सरोकारका र्वर्यमा जनर्हि प्रवर्िन गनि आवश्यक र्वरे्यकको औन्त्चत्यिा 
पषु्टी  गदै कायािन्त्वयनको लार्ग पास गने । 

• सरकारका गर्िर्वर्र्मा संसदीय सर्मर्ि माफि ि र्नगरानी एवं र्नदेशन गदै सरकारका 
संचालनका लार्ग मागि प्रशस्ि गने । 

• सावििौम संसदको रुपमा रहेको सिाले सरकार गठन र अर्वश्वासको प्रस्िावको 
माध्यमबाट शन्त्क्त पथृर्ककरणको  र्सद्धान्त्ि अवलम्बन गदै र्सर्मि सरकारका 
अवर्ारणालाई मिुि रुप र्दन े। 

४. लक्ष्यः 

• मौर्लक हक कायािन्त्वयन गनि काननु र्नमािण गने । 
• साविजर्नक महत्वका र्वर्यमा आवश्यक कानून र्नमािण गने । 
• संसदको र्वर्ार्यर्क कायिमा सहयोग गने । 
• संसदको सर्मर्ि माफि ि र्वर्यगि मन्त्रालयहरुको र्नगरानी एवं मन्त्रालयहरु बीच 

समन्त्वय गने । 

५. कायि न्त्जम्मेवारीः 

यस सन्त्चवालयको देहायका कायिन्त्जम्मेवारी रहेका छन। 

• प्रदेश सिा सर्मर्िका र्वर्ार्यकी कायिमा सहयोग गने । 
• प्रदेश सिा सर्मर्ि र सिाका सदस्यलाई आवश्यक सेवा सरु्वर्ा उपलव्र् गराउने। 

१ 
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2 प्रदेश-सिा सन्त्चवालय 
 

• प्रदेश सिाको काम कारवाही सचुारु रुपले संचालन गनि प्रशासर्नक आर्थिक र 
िौर्िक व्यवस्थापन सम्बन्त्र्ी कायिलाई व्यन्त्स्थि र प्रिावकारी बनाउने । 

• प्रदेश सिा पररसरमा सरुक्षा प्रबन्त्र् र्मलाउन े। 
• संसदीय प्रणाली, प्रकृया, कायिसम्पादन इत्यादीका र्वर्यमा अध्ययन िथा अनसुन्त्र्ान 

सम्बन्त्र्ी कायि गने । 
• प्रदेश सिाका दलका कायािलयलाई आवश्यक सेवा सरु्वर्ा उपलव्र् गराउने । 

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

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

कैर्फयि 

1.  सन्त्चवालय सन्त्चव रा.प प्रथम संसद  १  

2.  उपसन्त्चव रा.प. र्द्विीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन २  

3.  उपसन्त्चव रा.प. र्द्विीय कानून  १  

4.  शाखा अर्र्कृि रा.प. ििृीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ४  

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

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

7.  कम््यटुर अर्र्कृि रा.प. ििृीय र्वर्वर्  १  

8.  नायब सबु्वा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ७  

9.  कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम र्वर्वर्  १  

10.  माइक संचालक रा.प.अनं.प्रथम र्वर्वर्  २  

11.  इलेन्त्क्िर्सयन रा.प.अनं.प्रथम इन्त्न्त्ज. इले. १  

12.  सह -लेखापाल  रा.प.अनं.र्द्विीय प्रशासन लेखा १  

13.  मयािदापालक प्र .र्न.   प्रहरी  १  

14.  मयािदापालक    ६  

15.  हलकुा सवारी चालक शे्रणीर्वहीन   ३  

16.  कायािलय सहयोगी शे्रणीर्वहीन   ३  

जम्मा 36  

7. आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा प्रदेश सिा सन्त्चवालयको नाममा स्वीकृि योजना िथा 
कायिक्रमहरु   र र्िनको अवस्थाः 
क्र .सं.  र्क्रयाकलाप 

नं. 
र्ववरण जम्मा बजेट 

रकम रु.  
खचि रकम खचि 

शीर्िक 
कैर्फयि 

1 2.6.2.1 संसद संचालन प्रकृया, शनु्त्य 
समय, र्वशेर् समय, प्रश्नोत्तर 
सेसन संचालन गने िररका 
सम्बन्त्न्त्र् िार्लम 

400000.00 0 22511 
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4 प्रदेश-सिा सन्त्चवालय 
 

2 2.6.2.2 सर्मर्ि संचालन िथा 
सर्मर्िमा र्वरे्यक छलफल 
प्रकृया सम्बन्त्न्त्र् िार्लम 

400000.00 0 22511 

3 2.6.2.3 र्वरे्यक ड्रान्त्फ्टङ्ग िथा 
प्रर्िवेदन लेखन सम्बन्त्न्त्र् 
कमिचारी िार्लम 

400000.00 0 22511 

4 2.6.2.4 कमिचारी सीप र्वकास िार्लम 
)ड्राईर्िङ्ग , कम््यटुर िार्लम, 

माईक अप्रशेन, साउण्ड 
रेकर्डिङ्ग, श्रव्य  दृश्य 
व्यवस्थापन लगायि 

1000000.00 0 22511 

5 2.6.3.1 िनाव व्यवस्थापन िथा 
पनुिािजगी िार्लम 

200000.00 0 22511 

6 2.7.25.10 संसदीय सर्मर्िका सिापर्िको 
नेितृ्वमा अन्त्िरप्रदेश सचुना 
िथा अनिुव साटासाट िथा 
अवलोकन कायिक्रम र 
प्रर्िवेदन प्रकाशन 

1800000.00 385000.00 22522 

 

जम्मा 4200000.00 385000.00 
 

 

स्रोिः प्रदेश सिा-सन्त्चवालय 
8. आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को प्रदेश सिासगँ सम्बद्ध कायिक्रम र र्िनको अवस्थाः (रकम  रु.) 
 

क्र .सं.  र्क्रयाकलापनं. र्ववरण र्वर्नयोन्त्जि बजेट िकु्तानी रकम 

1 2.7.7.1 प्रदेश सिा सदस्य, र्वर्यगि सर्मर्ि िथा 
र्वशेर् सर्मर्िको कायिक्षेर अन्त्िगिि सञ्चालन 
हनुे खोज, अध्ययन, अनसुन्त्र्ान र जाँचबझु, 
गोष्ठी िथा अन्त्िर्क्रि या 

4500000.00 4370000.00 

2 2.7.7.2 प्रदेश सिा सदस्य, र्वर्यगि सर्मर्िहरुको 
कायिक्षेर अन्त्िगिि सत्ञ्चालन हनुे 
कायिक्रमहरुको अनगुमन िथा प्रर्िवेदन 
प्रकाशन 

3000000.00 
 

3 2.7.7.3 र्वर्यगि सर्मर्िका सदस्यहरुको कायिक्षेर 
बमोन्त्जम क्षमिा अर्िवरृ्द्ध िार्लम 

1500000.00 1400000.00 

4 2.7.7.4 बजेट र्नमािण सम्बन्त्न्त्र् छलफल िथा 
अन्त्िर्क्रि या कायिक्रम 

2500000.00 2500000.00 

5 2.7.7.6 प्रदेश सिा सदस्यहरुको अन्त्िप्रिदेश 
व्यवस्थापकीय अध्ययन, अनिुव आदान 
प्रदान िथा प्रर्िवेदन प्रकाशन 

4000000.00 4000000.00 
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5 प्रदेश-सिा सन्त्चवालय 
 

6 2.7.7.7 प्रदेश सिा सदस्यहरुको वैदेन्त्शक भ्रमण 2000000.00 2000000.00 

7 2.7.25.1 प्रकाशन (र्वरे्यक संग्रह, प्रदेश सिा दपिण, 
र्वन्त्शष्ट व्यन्त्क्तहरुको संवोर्न िथा सर्मर्िका 
र्वर्वर् प्रर्िवेदनहरु) 

2100000.00 0.00 

8 2.7.25.2 प्रदेश सिा संचालन खचि 
)अर्डयो/र्िर्डयो/लनरेकर्डिङ्ग माइक सञ्चा , 

न्त्स्क्रन र्डस््ले, िवेर्टङ्ग, फोटोग्रार्फ, 
ईलेन्त्क्िक िथा मेकार्नक्स लगायि) 

3000000.00 0.00 

9 2.7.25.3 र्वर्यगि सर्मर्ि संचालन खचि 
)अर्डयो/र्िर्डयो /रेकर्डिङ्ग माइक संचालन , 

न्त्स्क्रन र्डस््ले, िवेर्टङ्ग, फोटोग्रार्फ, 
ईलेन्त्क्िक िथा मेकार्नक्स लगायि) 

500000.00 0.00 

10 2.7.25.4 संसर्दय दलहरुको बैठक संचालन खचि 1500000.00 0.00 

11 2.7.25.6 प्रदेश सिामा दिाि िएका र्वरे्यक सम्बन्त्न्त्र् 
र्वज्ञ र सरोकारवालाहरु संग छलफल िथा 
अन्त्िर्क्रि या 

6000000.00 0.00 

12 2.7.25.7 प्रदेश सिा सदस्य र संचार क्षेरका 
र्वज्ञहरुर्वच अन्त्िर्क्रि या िथा छलफल 
कायिक्रम 

900000.00 0.00 

13 2.7.25.8 सिामखु िथा उपसिामखुको नेितृ्वमा 
अन्त्िप्रिदेश अनिुव आदान प्रदान कायिक्रम 

1200000.00 417497.00 

14 2.7.25.11 सरु्वर्ाको कमिचारीहरुका लार्ग दक्षिा 
अर्िवरृ्द्ध िार्लम 

300000.00 0.00 

जम्मा 33000000.00 14687497.00 

स्रोिः प्रदेश सिा-सन्त्चवालय 
9. चाल ुर पूजँीगि खचि न्त्शर्िकको प्रगर्ि र्ववरणः(रकम रु.) 
(क) चाल ुखचि 
क्र .सं.  खचि 

संकेि नं 

खचि/र्बत्तीय शीर्िक अन्त्न्त्िम बजेट जम्मा खचि खचि प्रर्िशि 

1 21111 पाररश्रर्मक कमिचारी 1,80,42,000.00 52,99,005.06 29.37 

2 21121 पोशाक 3,70,000.00 
 

0 

3 21132 महंगी ित्ता 8,88,000.00 2,28,533.00 25.74 

4 21139 अन्त्य ित्ता 9,80,000.00 1,45,500.00 14.85 

5 21213 योगदानमा आर्ाररि 
बीमा कोर् खचि 

1,39,000.00 
 

0 
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6 22111 पानी िथा र्बजलुी 18,00,000.00 5,43,445.44 30.19 

7 22112 संचार महसलु 11,80,000.00 3,70,180.20 31.37 

8 22212 ईन्त्र्न (कायािलय 
प्रयोजन( 

16,95,000.00 3,79,882.35 22.41 

9 22213 सवारी सार्न ममिि 
खचि 

10,00,000.00 2,62,340.34 26.23 

10 22214 र्बमा िथा नर्वकरण 
खचि 

10,50,000.00 6,37,792.00 60.74 

11 22221 मेन्त्शनरी िथा औजार 
ममिि सम्िार िथा 
संचालन खचि 

10,00,000.00 19,462.00 1.946 

12 22231 र्नर्मिि साविजर्नक 
सम्पन्त्त्तको ममिि 
सम्िार खचि 

10,00,000.00 3,65,353.00 36.54 

13 22311 मसलन्त्द िथा 
कायािलय सामाग्री 

41,00,000.00 17,70,161.81 43.17 

14 22314 इन्त्र्न - अन्त्य 
प्रयोजन 

8,60,000.00 54,977.50 6.393 

15 22315 परपर्रका, छपाई 
िथा सूचना प्रकाशन 
खचि 

29,00,000.00 4,48,750.00 15.47 

16 22411 सेवा र परामशि खचि 28,88,000.00 5,44,760.00 18.86 

17 22413 करार सेवा शलु्क 48,78,000.00 21,61,650.00 44.31 

18 22419 अन्त्य सेवा शलु्क 5,40,000.00 98,550.00 18.25 

19 22511 कमिचारी िार्लम खचि 24,00,000.00 
 

0 

20 22522 कायिक्रम खचि 18,00,000.00 3,85,000.00 21.39 

21 22611 अनगुमन, मूल्याङ्कन 
खचि 

20,00,000.00 7,14,250.00 35.71 

22 22612 भ्रमण खचि 6,60,000.00 16,250.00 2.462 

23 22711 र्वर्वर् खचि 15,60,000.00 5,11,880.55 32.81 

24 27213 और्र्ी खररद 15,00,000.00 
 

0 

25 28142 घर िाडा 6,00,000.00 1,00,000.00 16.67 
  

जम्मा 5,58,30,000.00 1,50,57,723.25 26.97 

स्रोिः प्रदेश सिा-सन्त्चवालय 
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(ख) पूजँीगि                                                     रकम  रु. 

क्र .सं.  खचि संकेि नं खचि /र्बत्तीय  शीर्िक र्वर्नयोन्त्जि बजेट  जम्मा खचि  खचि प्रर्िशि 

1 31112 िवन र्नमािण 10,38,30,000.00 10,32,687.00 0.99 

2 
31123 फर्निचर िथा 

र्फक्चसि 
48,50,000.00 4,41,149.96 9.10 

3 31121 सवारी सार्न 1,55,00,000.00 0 0.00 

4 
31122 मेन्त्शनरी िथा 

औजार 
1,43,75,000.00 0 0.00 

5 

31132 

कम््यटुर 
सफ्टवेयर र्नमािण 
िथा खररद खचि 
एवं अन्त्य बौर्द्धक 
समपत्ती प्रार्प्त 

6,00,000.00 4,97,002.00 82.83 

6 
31171 पूजँीगि सरु्ार खचि 

साविजर्नक र्नमािण 
10,00,000.00 0 0.00 

 14,01,55,000.00 19,70,838.96 1.41 

स्रोिः प्रदेश सिा-सन्त्चवालय 

 

(ग) संन्त्चि कोर्मार्थको व्ययिारः        रकम  रु. 

खचि संकेि नं खचि /र्बत्तीय  शीर्िक अन्त्न्त्िम बजेट जम्मा जम्मा खचि खचि 
प्रर्िशि 

21112 पाररश्रर्मक पदार्र्कारी 56,30,000.00 26,54,820.00 47.15 

21141 पदार्र्कारी बैठक ित्ता 5,04,000.00 16,000.00 3.17 

21142 पदार्र्कारी अन्त्य सरु्वर्ा 9,96,000.00 51,125.00 5.13 

22111 पानी िथा र्बजलुी 2,40,000.00 1,20,000.00 50.00 

22211 इन्त्र्न (पदार्र्कारी) 4,00,000.00 69,270.00 17.32 

22213 सवारी सार्न ममिि खचि 7,10,000.00 80,078.00 11.28 

22613 र्वन्त्शष्ट व्यन्त्क्त िथा प्रर्िर्नर्र् 
मण्डलको भ्रमण खचि 

32,00,000.00 5,92,254.00 18.51 

22711 र्वर्वर् खचि 4,20,000.00 1,97,989.00 47.14 

  जम्मा 1,21,00,000.00 37,81,536.00 31.25 

स्रोिः प्रदेश सिा-सन्त्चवालय 

 

(घ) प्रदेश सिाको चाल ुखचिः                                                रकम  रु. 
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क्र .सं.  खचि संकेि 
नं 

खचि /र्बत्तीय  शीर्िक अन्त्न्त्िम बजेट जम्मा खचि खचि प्रर्िशि 

1 21112 पाररश्रर्मक 

पदार्र्कारी 
10,82,89,000.00 5,76,30,446.00 53.22 

2 21141 पदार्र्कारी बैठक 
ित्ता 

4,75,20,000.00 13,60,000.00 2.86 

3 21142 पदार्र्कारी अन्त्य 
सरु्वर्ा 

1,26,48,000.00 1,18,20,950.00 93.46 

4 22211 इन्त्र्न 
(पदार्र्कारी) 

14,26,000.00 4,37,446.50 30.68 

5 22213 सवारी सार्न ममिि 
खचि 

10,00,000.00 1,71,266.61 17.13 

6 22522 कायिक्रम खचि 3,73,00,000.00 18,82,316.75 5.05 

7 22711 र्वर्वर् खचि 89,46,000.00 21,05,800.00 23.54 

जम्मा 21,71,29,000.00 7,54,08,225.86 34.73 

स्रोिः प्रदेश सिा-सन्त्चवालय 

10. सन्त्चवालय अन्त्िगिि संकर्लि राजश्व 

स्रोिः प्रदेश सिा-सन्त्चवालय 
 

11.आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को पौर् मसान्त्िसम्म प्रदेश सिाबाट पाररि िएका र्वरे्यकहरुको  
र्ववरणः 

➢ साविजर्नक र्नजी सहकारी साझेदारी सम्बन्त्र्मा व्यवस्था गनि बनेको र्वरे्यक 
➢ प्रदेश सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन,2075 लाई संशोर्न गनि बनेको र्वरे्यक, 

2076 
➢ प्रदेश सिा सन्त्चवालय सम्बन्त्र्मा व्यवस्था गनि बनकेो ऐन, 2075 लाई संशोर्न गनि 

बनेको   र्वरे्यक 
➢ प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन,काम कििव्य अर्र्कार र कायिर्वर्र्का सम्बन्त्र्मा 

व्यवस्था गनि बनेको र्वरे्यक 
➢ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, 2076 लाई संशोर्न गनि बनेको अध्यादेश, 2076 
➢ अन्त्य र्वरे्यकहरु सर्मर्िमा छलफलको क्रममा रहेको। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्र .सं.  कर राजश्व 
शीर्िकगि 

पौर् मसान्त्ि सम्म सङ्कलन 
िएको 

गैरकर राजश्व 
शीर्िकगि 

पौर् मसान्त्ि सम्म 
सङ्कलन िएको )रु(  

१.    अन्त्य प्रशासर्नक सेवा 
शलु्क 

37,000.00 
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12.प्रदेश सिामा िएका अन्त्य गर्िर्वर्र् र र्िनको कायािन्त्वयनका अवस्था: 

➢ प्रदेश नं. 3 को राजर्ानी र नामाकरणका सम्बन्त्र्मा प्रदेश सिाको र्मर्ि 
2076/09/27 को बैठकबाट प्रदेशको नाम बागमिी र स्थायी राजर्ानी 
मकवानपूरको हेटौंडा िोक्ने र्नणिय। 

➢ प्रदेश सिाको बैठक सञ्चालन, कायि व्यवस्था र सन्त्चवालय व्यवस्थापन सम्बन्त्र्ी 
अन्त्िर्क्रि या कायिक्रम। 

➢ प्रत्यायोन्त्जि व्यवस्थापन र सरकारी आश्वासन सम्बन्त्र्ी गोष्ठी िथा अन्त्िर्क्रि या 
कायिक्रम। 

13. र्वर्नयोन्त्जि रकम लक्ष्य अनसुार खचि हनु नसक्नकुा कारण: 

➢ आर्थिक अर्र्कार प्राप्त सन्त्चवालयको सन्त्चवको लामो समय सम्म ररक्तिा रहन।ु 
➢ िवन र्नमािण सम्बन्त्र्ी दक्ष जनशन्त्क्तको अिावले योजना िथा आयोजनाको नाप 

नक्सा, र्डजाईन, लागि अनमुान समयमा प्राप्त हनु नसक्दा टेण्डर प्रर्क्रयामा र्ढलाई। 
➢ गोष्ठी, सेर्मनार अनसुन्त्र्ान र िार्लम सञ्चालनका लार्ग र्वर्यर्वज्ञ िथा स्रोि 

व्यन्त्क्तहरुको अिाव। 
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मखु्यमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररर्द्को कायािलय 

१. पषृ्ठिरू्मः 

नेपालको संवैर्ार्नक इर्िहासको शरुुवाि र्व.सं. २००४ सालको "नेपाल सरकार वैर्ार्नक 
कानून" र्नमािणसँगै िएको हो। सो र्वर्ान पश्चाि ्२००७ साल, २०१५ साल, २०१९ साल, 

२०४७ साल, २०६३ साल र २०७२ साल आन्त्श्वन ३ गिे जारी िएको नेपालको संर्वर्ान 
समेि गरी नेपालमा सािवटा संर्वर्ान र्नमािण िईसकेका छन।् हाल कायािन्त्वयनमा रहेको 
नेपालको संर्वर्ान संवैर्ार्नक इर्िहासमा नै संर्वर्ान र्नमािण कायि सम्पन्न गनिको लार्ग दोस्रोपटक 
र्नवािन्त्चि संर्वर्ानसिा बनाई राष्ट्रपर्िद्वारा जारी िएको हो। यो संर्वर्ान जनिाको सावििौम 
अर्र्कार प्रयोग गरी संर्वर्ानसिाबाट पाररि िएकोले यसको महत्व र्वशरे् रहेको छ। 

नेपालको संर्वर्ानको प्रस्िावनामा नेपालको शासन व्यवस्था संघीय लोकिान्त्न्त्रक गणिन्त्रात्मक 
हनुे उल्लेख छ िने र्ारा ५६ मा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय िह गरी िीन 
िहको रहने व्यवस्था छ र राज्यशन्त्क्तको बाँडफाँडको सन्त्दििमा संर्वर्ानको अनसूुन्त्च 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 अर्र्कारको साझा सूची उल्लेख गररएको छ। र्ारा ५८ मा 
यस संर्वर्ान बमोन्त्जम संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िहको अर्र्कारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख 
निएको वा यो संर्वर्ानमा कुनै िहले प्रयोग गने गरी निोर्कएको र्वर्यमा संघको अर्र्कार हनु े
गरी अवन्त्शष्ट अर्र्कार (Residual Right) को प्रयोग गने अर्र्कार िने संघलाई प्रदान गररएको 
छ। 

संर्वर्ानमा उल्लेख गररएको प्रदेश अर्र्कारको सूची हेने हो िने प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्त्न्त्ि 
सरुक्षादेन्त्ख गठुी व्यवस्थापनसम्म गरी २१ वटा बुदँामा प्रदेशका एकल अर्र्कारको सूची समेर्टएको 
छ। संर्वर्ानको िाग १३ अन्त्िगिि र्ारा १६२ देन्त्ख र्ारा १७४ सम्म प्रदेश कायिपार्लकासगँ 
सम्बन्त्न्त्र्ि र्वर्य समावेश छन।् प्रदेशको कायिकाररणी अर्र्कार प्रदेश मन्त्न्त्रपररर्द् मा र्नर्हि रहन े
संवैर्ार्नक व्यवस्था अनरुुप र्मिी २०७४।०८।१० िदनसुार नोिेम्बर २६, २०१७ र २०७४ 
मन्त्ससर २१ गिे िदनसुार र्डसेम्बर ७, २०१७ मा गरी दईु चरणमा संघीय संसद र प्रदेश 
संसदको र्नवािचन सम्पन्न िई केन्त्र र प्रदेश दवैु िहमा सरकार गठन िइसकेका छन।् 

 
२. कायि न्त्जम्मेवारी 

मखु्यमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररर्द्को कायािलयको कायि न्त्जम्मेवारीहरु 

• प्रदेश मन्त्न्त्रपररर्द् िथा मखु्यमन्त्रीको कायािलय सम्बन्त्र्ी, 
• प्रदेश र्िरको शासन व्यवस्थाको सामान्त्य र्नदेशन, र्नयन्त्रण र सञ्चालन, 

• प्रदेश सरकारको कायिर्विाजन िथा कायिसञ्चालन, 

• प्रदेश सरकारको नीर्ि िजुिमा, स्वीकृर्ि, कायािन्त्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन, 

• प्रदेश सरकारको कायिसम्पादन र्नयमावली िजुिमा र कायािन्त्वयन, 

२ 
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• प्रदेश मन्त्रालयहरुको कायिको समन्त्वय, सपुररवेक्षण, अनगुमन िथा मूल्याङ्कन र 
र्नयन्त्रण, 

• प्रदेश मन्त्न्त्रपररर्द्का र्नणियको कायािन्त्वयन र अनगुमन, 

• प्रदेश मन्त्न्त्रपररर्द् मा पेश हनु ेर्नयम र आदेशको िजुिमा, स्वीकृर्ि िथा प्रमाणीकरण, 

• प्रदेशर्िरको राजनीर्िक, आर्थिक, सामान्त्जक, शान्त्न्त्ि सवु्यवस्था एंव प्रशासर्नक 
गर्िर्वर्र्हरुको अद्यावर्र्क जानकारी र सम्बोर्न, 

• मानव अर्र्कारको संरक्षण र प्रवद्धिन, 

• सशुासन, भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण र प्रशासन सरु्ार, 

• संवैर्ार्नक र्नकाय िथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्त्य संघीय िथा 
प्रादेन्त्शक आयोगसंगको सम्पकि  र समन्त्वय, 

• संघीय सरकारको स्वीकृर्ि बमोन्त्जम र्द्वपक्षीय वा बहपुक्षीय स्िरमा िएका सन्त्न्त्र्, 

सम्झौिा वा सहमर्ि कायािन्त्वयन 

• प्रदेश प्रमखुको सम्पकि  सम्बन्त्र्ी र्वर्य (प्रर्िवेदन समेि), 
• अन्त्िरप्रदेश पररर्द् र संघ िथा अन्त्य प्रदेश र स्थानीय िहसँगको समन्त्वय र 

अन्त्िरसम्बन्त्र्, 

• प्रदेशस्िरका आयोग िथा र्नकायहरुको गठन एवम ्सञ्चालन र पदार्र्कारीहरुको 
र्नयनु्त्क्त एवम ्सेवा, सरु्वर्ा सम्बन्त्र्ी नीर्ि िथा कानूनको िजुिमा र कायािन्त्वयन, 

• र्नवािचन कायिमा सहयोग र समन्त्वय, 

• प्रदेशस्िरीय मानव संशार्न र्वकास योजना िजुिमा र कायािन्त्वयन, 

• प्रदेश र्नजामिी सेवा र अन्त्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्त्र्ी नीर्ि, कानून 
िथा मापदण्ड िजुिमा एवम ्कायािन्त्वयन र अर्िलेख व्यवस्थापन, 

• प्रदेशस्िरका सरकारी र्नकायको संगठन िथा व्यवस्थापन सिेक्षण र व्यवस्थापन 
परीक्षण, 

• प्रदेशस्िरीय िार्लम नीर्ि िथा मापदण्ड र्नर्ािरण र स्िरीकरण िथा रार्ष्ट्रय र 
प्रदेसस्िरका िार्लम केन्त्रसँगको सम्पकि  एवं समन्त्वय, 

• प्रदेशस्िरमा साविजर्नक सेवा र्विरणको न्त्यूनिम मापदण्ड र्नर्ािरण र सेवाग्राही 
सन्त्िरु्ष्ट िथा सेवा प्रवाहको अनगुमन, 

• गाउँपार्लका र नगरपार्लकाको कमिचारी र कायािलयको व्यवस्था सम्बन्त्र्ी कानून 
िजुिमा। 

 

३. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दीः 
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३.१ मखु्यमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररर्द्को कायािलयको सागंठर्नक संरचना 

 

 
 
 

३.2 स्वीकृि दरवन्त्दीः- 
क्र.सं. पद शे्रणी/िह सेवा समूह मौजदुा दरवन्त्दी 

१ प्रमखु सन्त्चव र्वन्त्शष्ट शे्रणी प्रशासन 

 

१ 

२ सन्त्चव रा.प.प्र. प्रशासन सा.प्र. २ 

३ सन्त्चव रा.प.प्र. न्त्याय कानून १ 

४ उप-सन्त्चव (प्र.) रा.प.र्द्व. प्रशासन सा.प्र. ७ 

५ उप-सन्त्चव (कानून) रा.प.र्द्व. न्त्याय कानून १ 

६ शाखा अर्र्कृि रा.प.ि.ृ प्रशासन सा.प्र. ८ 

७ लेखा अर्र्कृि रा.प.ि.ृ प्रशासन लेखा १ 

८ कम््यटुर अर्र्कृि रा.प.ि.ृ र्वर्वर् 

 

१ 

९ कम््यटुर ईन्त्न्त्जर्नयर रा.प.ि.ृ र्वर्वर् 

 

० 

१० नायव सवु्वा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सा.प्र. १० 

११ लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन लेखा ० 

 

मखु्यमन्त्री 
सन्त्चवालय 

उपसन्त्चव रा.प.र्द्व.(प्र.सा.प्र.)-1 

नायब सबु्बा रा.प.अनं.प्र.प्र-1 

प्रमखु सन्त्चव 

रा.प.र्वन्त्शष्ट-1 

सन्त्चवालय 

शा.अ.रा.प.ि.ृ(प्र.सा.प्र.)-1 

ना.स ुरा.प.अनं.प्रथम प्रशासन-1 

शासकीय सरु्ार िथा समन्त्वय महाशाखा 
सन्त्चव 

रा.प.प्रथम(प्र.)-1 

ना.स.ु रा.प.अनं. सा.प्र.-1 

मन्त्न्त्रपररर्द् बैठक िथा प्रशासन महाशाखा 
सन्त्चव 

रा.प.प्रथम(प्र.)-1 

ना.स.ु रा.प.अनं. सा.प्र.-1 

योजना,पवुािर्ार अनगुमन िथा नर्िजा व्यवस्थापन शाखा 
उपसन्त्चव रा.प.र्द्विीय(प्र.सा.प्र)-1 

शा.अ.रा.प.ििृीय (प्र.सा.प्र)-२ 

ना.स.ु रा.प.अनं.प्र. सा.प्र.-1 

कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्र.र्वर्वर्-1 

कानून िथा फैसला कायािन्त्वयन शाखा 
उपसन्त्चव रा.अ.र्द्विीय(कानून न्त्याय)-1 

कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं. र्वर्वर्-1 

बैठक, र्नणिय अनगुमन,समन्त्वय िथा आन्त्िररक.प्रशासन शाखा  
उपसन्त्चव रा.प.र्द्विीय(प्र.सा.प्र)-1 

शा.अ.रा.प.ििृीय (प्र.सा.प्र)-1 

ना.स.ु रा.प.अनं.प्र. सा.प्र.-1 

कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्र.र्वर्वर्-1 

मानवअर्र्कार िथा संवैर्ार्नक मार्मला इकाइ 

शा.अ.रा.प.ििृीय (प्र.सा.प्र)-1 

ना.स.ु रा.प.अनं.प्र. सा.प्र.-1 

 

सचुना प्रर्वर्र्, िथ्याङ्क,संचार िथा सम्पर्ि र्ववरण शाखा 
उपसन्त्चव रा.प.र्द्विीय(प्र.सा.प्र)-1 

शा.अ.रा.प.ििृीय (प्र.सा.प्र)-1 

कम््यटुर इन्त्न्त्जर्नयर रा.प.ििृीय(र्वर्वर्)-1 

कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्र.र्वर्वर्-1 

शासकीय सरु्ार िथा स्थानीय िहसमन्त्वय शाखा 
उपसन्त्चव रा.प.र्द्विीय(प्र.सा.प्र)-1 

शा.अ.रा.प.ििृीय (प्र.सा.प्र)-१ 

ना.स.ु रा.प.अनं.प्र. सा.प्र.-1 

प्रशासन शाखा 
उपसन्त्चव रा.प.र्द्विीय(प्र.सा.प्र)-1 

शा.अ.रा.प.ििृीय (प्र.सा.प्र)-1 

ना.स.ु रा.प.अनं.प्र. सा.प्र.-1 

खररदार रा.प.अनं.र्द्व. सा.प्र.-1 (दिाि चलानी) 
स.कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्र.र्वर्वर्-1 

ह.स.चा. शे्रणीर्वर्हन-६ 

का.स. शे्रणीर्वहीन-८ चौर्कदार समेि 

आर्थिक प्रशासन शाखा 
ले.अ.रा.प.ििृीय (प्र.लेखा)-1 

लेखापाल रा.प.अनं. प्र.(प्र.लेखा) -1 

कानून िथा संवैर्ार्नक मार्मला महाशाखा 
सन्त्चव 

रा.प.प्रथम(प्र.)-1 

ना.स.ु रा.प.अनं. सा.प्र.-1 
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१२ कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम र्वर्वर् 

 

४ 

१३ खररदार रा.प.अनं.र्द्व प्रशासन सा.प्र. २ 

१४ सह लेखापाल रा.प.अनं.र्द्व प्रशासन लेखा १ 

१५ सहायक कम््यटुर 
अपरेटर 

रा.प.अनं.र्द्व र्वर्वर् 

 

० 

१६ हलकुा सवारी चालक शे्रणीर्वर्हन 

  

६ 

१७ कायािलय सहयोगी शे्रणीर्वर्हन 

  

७ 
 

जम्मा ५२ 

स्रोिः मखु्यमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररपद्को कायािलय 

४. चाल ुआर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा यस कायािलयको नाममा स्वीकृि वार्र्िक योजना िथा 
कायिक्रमहरुको अर्िवार्र्िक (श्रावण-पौर् मसान्त्िसम्मको प्रगर्ि) 

बजे
ट 

उप
शी
र्िक

 नं
. 

 ख.
शी
.नं
. 

 

कायिक्रमको नाम 
र्वर्नयोन्त्जि 

रकम रु.  

 

पौर् मसान्त्ि सम्मको 

िौर्िक 
प्रगर्ि(%) 

र्वन्त्त्तय 
प्रगर्ि(रु.) 

३०
१०

००
११

३ 

२२
५२

२ 

अर्िर्थ सत्कार िथा 
राजकीय समारोह ३०००000   

" " 

सम्पन्त्त्त िथा 
आन्त्िररक प्रणालीको 
र्वकास 

२000०००   

" " 

शासकीय सरु्ार िथा 
व्यवस्थापन परीक्षण 

मापदण्ड 

१०००000 ४५% 
५१००० 

(5.1%) 

" " 
स्माटि कक्ष सञ्चालन १८000०० १००% 

३८०००० 

(21.11%) 

" " 

जनिा सामू प्रदेश 
सरकार अन्त्िरसंवाद 
कायिक्रम 

४८००000 ५०% 
९८९९९८ 

(20.62%) 
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" " 

भ्रष्टाचार र्वरुद्ध प्रदेश 
रणनीर्िक कायिक्रम ४000०००   

" " 

खररद व्यवस्थापन 
अर्िमखुीकरण 

कायिक्रम 

३०००000   

" " 

संघ/संस्था एवम ्
उत्कृष्ट कमिचारी 
प्रोत्सान 

१८000००   

" " 

प्रदेश र्नजामिी 
कमिचारी अर्िलेख 

केन्त्र 

१०००000   

" " 

प्रदेश र्वकास समस्या 
समार्ानका लार्ग 

अनगुमन, मूल्याङ्कन 
िथा सहजीकरण 
कायिक्रम 

२000००० ४५% 
७५००० 

(3.75%) 

" " 

पसु्िकालय 
व्यवस्थापन िथा 
सदुृढीकरण कायिक्रम 

१०००000 १००% 
२३८४१३ 

(23.8%) 

" " 

अन्त्िर प्रदेश अनिुव 
आदान प्रदान 

कायिक्रम 

२४000०० ३३% 
२७५००० 

(11.45%) 

" " 

प्रदेश सङ्गठन िथा 
व्यवस्थापन सवेक्षण ३०००000   

" " 

भ्रष्टाचार र्नवारण 
सम्बन्त्र्ी रणनीर्ि 

कायािन्त्वयन 
कायियोजना र्नमािण र 
अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम 

१000००० १००% 
१६८००० 

(16.8%) 
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" " 

कानून, र्नयमावली, 
मस्यौदा ियारी 
छलफल गोष्ठी 

३०००000 १०% 
२९४००० 

(9.8%) 

" " 

न्त्जल्ला समन्त्वय 
सर्मर्ि सहयोग 

कायिक्रम 

७000०००० १००% 
७००००००० 

(100%) 

" " 

इन्त्टरनेट क्षमिा वरृ्द्ध 
र नेटवर्कि ङ कायिक्रम १०००000 १००% 

८३९०५१ 

(83.90%) 

" " 

योजना अनमुगन िथा 
मूल्याङ्कनका लार्ग 

सूचना व्यवस्थापन 
प्रणाली र फलोअप 
डेक्स राख्न े

१५000००   

" " 

कायिर्वर्र्/रणनीर्ि/
र्नदेन्त्शका ३०००000 ९०% 

२०६००० 

(6.86%) 

" " 

प्रदेश समन्त्वय 
पररर्दको बैठक २000०००   

" " 

प्रदेश साविजर्नक सेवा 
प्रवाह सम्बन्त्र्ी 
अर्िमखुीकरण 
कायिक्रम 

२६००000   

" " 

आगामी वर्िको नीर्ि 
कायिक्रमका लार्ग 
छलफल गोष्ठी 
सेर्मनार 

२६000००   

" " 

स्थानीय िहका 
पदार्र्कारीको क्षमिा 
अर्िवरृ्द्ध सम्बन्त्र्ी 
कायिक्रम 

२४००000   
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" " 

प्रदेश साविजर्नक 
प्रशासन गरुुयोजना 
िजुिमा 

६000००   

" " 

सम्पन्त्त्त र्वबरण 
व्यवस्थापन २०००000 १००% 

३६००० 

(1.8%) 

" " 

मानव अर्र्कार र्दवस 
समारोह १000०० १००% 

९५००० 

(95%) 

" " 

सूचना प्रवाह र 
व्यवस्थापन ८००000 १००% 

२५३०० 

(3.16%) 

" " 

प्रदेश सरकारका 
कमिचारी क्षमिा 
र्वकास कायिक्रम 

९९००000   

स्रोिः मखु्यमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररपद्को कायािलय 
५. चाल ु र पूजँीगि खचि शीर्िकको अर्िवार्र्िक (श्रावण-पौर् मसान्त्िसम्मको प्रगर्ि) प्रगर्ि 

र्ववरणः 

ख.शी.नं.  शीर्िक र्वर्नयोन्त्जि  वजेट रु.  

पौर् मर्हना सम्मको खचि 

खचि रु. प्रगर्ि (%) 

२११११ 
पाररश्रर्मक 
कमिचारी  

२४२१४००० ९७७६२०७ ४०.३७ 

२१११२ 
पाररश्रर्मक 
पदार्र्कारी 

२६५६९००० ९३२९८९२ ० 

२११२१ पोशाक ित्ता ५२०००० ० ० 

२११३२ महंगी ित्ता १२४८००० ३९०५०२ ३१.२९ 

२११३४ 
कमिचारीको बैठक 
ित्ता  

१२००००० २४२५०० २०.२० 

२११३९ अन्त्य ित्ता  ११००००० ० ० 

२११४१ 
पदार्र्कारी बैठक 
ित्ता 

५००००० ० ० 

२११४२ 
पदार्र्कारी अन्त्य 
सरु्वर्ा 

२४००००० ७२७२१६ ३०.३० 
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२१२१३ 

योगदानमा 
आर्ाररि र्वमा 
कोर् खचि  

२५०००० ० ० 

२२१११ पानी िथा र्बजलुी  १८००००० ६१३८६२ ३४.१० 

२२११२ संचार महशलु  १८००००० ४९७४६१ २७.६३ 

२२२११ इन्त्र्न पदार्र्कारी  २४९६००० ५१०१५८ २०.४३ 

२२२१२ 
इन्त्र्न कायािलय 
प्रयोजन  

२७३१००० ५०३३१२ १८.४ 

२२२१३ 
सवारी सार्न ममिि 
खचि  

३४००००० ६४०२८१ १८.८३ 

२२२१४ 
र्वमा िथा 
नवीकरण खचि  

७५०००० ३८१७३० ५०.८९ 

२२२२१ 

मेन्त्शनरी िथा 
औजार ममिि 
सम्िार िथा 
सन्त्चालन खचि  

७००००० २६७६५० ३८.२३ 

२२२३१ 

र्नर्मिि साविजर्नक 
सम्पर्िको ममिि 
सम्िार खचि  

५०००००० ६२५०५६ १२.५० 

२२३११ 
मसलन्त्द िथा 
कायािलय सामाग्री  

६०००००० १८३७८८२ ३०.६३ 

२२३१४ 
इन्त्र्न अन्त्य 

प्रयोजन 
६१०००० २९९४९ ४.९० 

२२३१५ 

परपर्रका,छपाई 

िथा सचुना 
प्रकाशन खचि 

२०४०००० ३०२९१९ १४.८४ 

२२४११ 
सेवा र परामशि 
खचि 

२८८०००० ० ० 

२२४१२ 

सचुना प्रणाली िथा 
सफ्टवेयर 
सन्त्चालन खचि  

१२००००० ० ० 

२२४१३ करार सेवा शलु्क ५३८८००० २२३५५५० ४१.४९ 

२२५११ 
कमिचारी िार्लम 
खचि 

१०२५००० ० ० 

२२५२२ कायिक्रम खचि ४१२०००००० २४९१७८० ०.६० 

२२६११ 
अनगुमन,मलु्यांकन 

खचि 
१५०००००० ३३४६१८२ २२.३० 
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२२६१२ भ्रमण खचि ४८७५००० ११२५७६ २.३० 

२२६१३ 

र्वन्त्शष्ट व्यन्त्क्त िथा 
प्रर्िर्नर्ी 
मण्डलको भ्रमण 
खचि 

२१००००० ० ० 

२२७११ र्वर्वर् खचि ४५००००० १०१८२४८ २२.६२ 

२८१४२ घर िाडा १८००००० ० ० 

जम्मा  ५३६०९६००० ३५८८०९१३ ६.६९३ 

स्रोिः मखु्यमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररर्द्को कायािलय 

६. आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा यस कायािलयबाट र्नमािण गररएका ऐन, र्नयम, र्नदेन्त्शका, 
मापदण्ड एवम ्कायिर्वर्र्हरु : 

• प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ 
• सशुासन र्वरे्यक, २०७६ (संसदमा दिाि) 
• प्रदेश साविजर्नक खररद र्नयमावली, २०७६ 
• प्रदेश स्िरीय एर्ककृि अनदुान र्विरण कायिर्वर्र्, २०७६ 
• प्रदेश र्नजामिी कमिचारीको पदस्थापन सरुवा िथा काज सम्बन्त्र्ी 

कायिर्वर्र्,२०७६ 
• न्त्जल्ला समन्त्वय सर्मर्िलाई उपलब्र् गराइने बजेट िथा अनदुान रकम खचि 

सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्,२०७६ 
• O & M सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्, २०७६ 

७. र्वर्नयोन्त्जि रकम लक्ष्य अनसुार खचि निएको िए सो हनु नसक्नकुा कारणहरु : 

• राजर्ानीको र्नणिय र्ढला िएकोले कर्िपय पूजँीगि र्नमािणसँग 
सम्बन्त्न्त्र्ि कायि गनि र्ढलाई िएको। 

• Block मा पैसा रान्त्खएको। 

• र्वशेर् अनदुानको रु  .करोड खचि गने मािहिका र्नकाय २८ 
निएकोले र्फिाि गररएको। 

• न्त्जल्ला समन्त्वय सर्मर्ि लाई प्रदान गने अनदुानको कायिर्वर्र् बनाएर 
मारै र्दनपुने िएकाले केर्ह र्ढला िएको। 
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आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय 

१. पषृ्ठिरू्म: 
संर्बर्ान जारी िएपर्छ राज्य संचालन संघ, प्रदेश र स्थानीय िहबाट हनुेगरी राज्यशक्त्तीको 
बाँडफाँड हनु गयो । राज्यको पनुसंरचना पश्चाि देशमा हाल ७५३ स्थानीय िह, ७ प्रदेश र 
संघ रहेको छ ।देशमा स्थानीय िह र संघ िथा प्रदेशको र्नवािचन सम्पन्न पश्चाि नेपाल सरकारको 
र्मर्ि २०७४।१०।१० को र्नणियानसुार यस बागमिी प्रदेश मा साि वटा मन्त्रालयहरु स्थापना 
िइि कायि सञ्चालन गने मध्ये यो मन्त्रालय पर्न एक हो । यस मन्त्रालयको कायि क्षेर खास 
गरेर शान्त्न्त्ि सरुक्षा, सूचना िथा संचार र प्रदेश स्िरका कानूनहरुको िजुिमा गने रहेको छ । 

प्रदेशमा शान्त्न्त्ि सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी जनिाको न्त्जउ, र्न र स्विन्त्रिाको संरक्षण 
गरी समग्र देशको शान्त्न्त्ि सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम राख्न,े नेपालको संर्वर्ान द्वारा प्रत्याििु 
जनिाको अर्िव्यन्त्क्त स्विन्त्रिा र सूसनु्त्चि हनु पाउन ेमौर्लक हकको संरक्षण र सम्वद्धिन गने, 
पारदन्त्शििा िथा सशुासनको लार्ग सूचना प्रर्वर्र्मैरी शासन ब्यवस्था संचालन गने िथा प्रदेशको 
लार्ग आवश्यक पने कानूनहरुको िजुिमा, समसामर्यक संशोर्न लगायि फैसला कायािन्त्वयन 
गराइि वास्िर्वक न्त्याय प्रदान गरी कानूनी राज्यको स्थापना गने कायिमा सहयोग पयुािउन ुयस 
मन्त्रालयको प्रमखु उद्देश्य रहेको छ । 

२. सोच: 
नागररक स्वन्त्रिाको उच्च सम्मान गदै सरुन्त्क्षि, शान्त्ि एवं प्रर्वर्र्मैरी प्रदेश 

३. उद्दशे्यहरु: 
• शान्त्न्त्ि सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी जनिाको न्त्जउ, र्न र स्विन्त्रिाको संरक्षण गने। 

• नेपालको संर्वर्ानद्वारा प्रत्याििू नागररक स्विन्त्रिा, र्वर्र्को शासन, मानव अर्र्कार 
लगायि लोकिान्त्न्त्रक मूल्य र मान्त्यिाको संरक्षण एवं सम्बर्िन गने । 

• पारदन्त्शििा िथा सशुासनको लार्ग सूचना प्रर्बर्र्मैरी शासन ब्यवस्था संचालन गने । 

• प्रदेश सरकारको लार्ग आवश्यक पने कानूनहरुको र्नमािण गरी लोकिन्त्रको संरक्षण 
गने । 

४. लक्ष्य: 

जनिाको चाहना र आवश्यकिा अनरुूप प्रदेशमा िरपदो शान्त्न्त्ि सरुक्षा एवं सवु्यवस्था कायम गरी 
र्बर्र्को शासन एवं प्रर्वर्ीमैरी वािावरण र्सजिना गरी शासकीय प्रवन्त्र् र्मलाउन ुयस मन्त्रालयको 
लक्ष्य रहेको छ। 
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५. कायि न्त्जम्मेवारी: 

यस मन्त्रालयको कायि न्त्जम्मेवारी प्रदेश सरकार, मन्त्न्त्रपररर्द् को र्मर्ि २०७४/११/१६ मा 
स्वीकृि गरेको प्रदेश सरकार (कायि र्बिाजन र्नयमावली ), २०७४ ले र्नम्नानसुार िोकेको छ। 

• प्रदेश शान्त्न्त्ि सरुक्षा र सवु्यवस्था सम्वन्त्र्ी नीर्ि, कानून,मापदण्ड र योजना िजुिमा िथा 
कायािन्त्वयन, र्नयमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रर्िवेदन िथा संघसंगको समन्त्वय र 
सहकायि, 

• अर्िर्वन्त्शष्टव्यन्त्क्त, महत्वपूणि िौर्िक संरचना, संवेदनशील साविजर्नक स्थल िथा समारोहको 
सरुक्षा, 

• संघीय र प्रदेश सरुक्षा र्नकायसंगको सम्पकि , सम्बन्त्र्, सूचना आदान प्रदान र समन्त्वय, 
• संघीय कानून बमोन्त्जम प्रदेश प्रहरी संचालन, व्यवस्थापन र र्नयमन, 
• प्रदेशर्िरको अपरार् अनसुन्त्र्ान, सूचना संकलन, रोकथाम, र्नयन्त्रण िथा समन्त्वय, 
• कानून, न्त्याय िथा प्रदेश सिा मार्मला सम्बन्त्र्ी, 
• प्रदेशसिामा पेश हनुे र्वरे्यकिजुिमा र प्रमाणीकरण सम्वन्त्र्ी, 
• अन्त्िरािर्ष्ट्रय सीमा के्षरमा हनु ेअपरार् र गर्िर्वर्र्को सूचना संकलन, र्वश्लरे्ण र उपयोग 

िथा अन्त्िरािर्ष्ट्रय सीमा सरुक्षामा सहयोग, 
• आर्ारििू मानव अर्र्कारको संरक्षण, नागररक स्विन्त्रिाको रक्षा िथा प्रबद्धिनमा सहयोग, 
• प्रादेन्त्शक कारागार िथा र्हरासिको व्यवस्थापन र सरुक्षा, थनुवुा िथा कैदीहरूको मानव 

अर्र्कारको संरक्षण र एकप्रदेशबाट अको प्रदेशमा अर्ियकु्त, थनुवुा वा कैदीको 
स्थानान्त्िरण सम्बन्त्र्ी, 

• सामदुार्यक प्रहरी, 
• प्रदेश र्िरको सडक सरुक्षा िथा िार्फक व्यवस्थापन र यािायाि के्षरको र्सन्त्न्त्डकेट िथा 

काटेर्लङ्ग र्नयन्त्रण, 
• प्रदेश र्िर न्त्यार्यक र अर्ि न्त्यार्यक र्नकायले गरेका फैसला कायािन्त्वयन, 
• प्रदेशर्िरका गैर सरकारी संघ, संस्थाहरुको अर्िलेख र समन्त्वय, 
• गनुासो र र्ववाद ब्यवस्थापन, 
• संघीय मापदण्ड बमोन्त्जम हािहर्ियार, खरखजाना िथा र्वष्फोटक पदाथिको र्नयमन, 
• फौजदारी कायिर्वर्र् कानूनको कायािन्त्वयन, 
• अपरार् िथा यािना पीर्डिको पनुस्थािपना र क्षर्िपूर्िि, 
• र्नवारक नजरबन्त्द र स्थानहद सम्बन्त्र्ी, 
• अन्त्िरप्रदेश सरुक्षा सम्वन्त्र्ी, 
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• सरकारी प्रयोजनका लार्ग जग्गा अर्र्ग्रहण िथा सम्पन्त्त्त प्रार्प्त सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि 
िथा काननु िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन िथा जग्गा र्ववाद समार्ान, 

• स्थानीय प्रशासन संचालन, ब्यवस्थापन र समन्त्वय, 
• पाररवाररक मार्मला ( र्ववाह, सम्पन्त्त्त हस्िान्त्िरण, सम्बन्त्र् र्वच्छेद, टुहरुा, र्मिपरु, र्मिपरुी 

उत्तरार्र्कार र संयकु्त पररवार) सम्बन्त्र्ी नीर्ि, कानून र मापदण्डको कायािन्त्वयन र 
र्नयमन, 

• र्वपद् व्यवस्थापन, जोन्त्खम न्त्यूनीकरण र र्वपद् प्रर्िकायि, प्रादेन्त्शक र्वपद् कोर् स्थापना 
रसंचालन, स्थानीय र्वपद् कोर्मा सहयोग, र्वपद् िथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन 
िथाअनसुन्त्र्ान, र्वपद् जोन्त्खम के्षर नक्शाङ्कन र बस्िी स्थानान्त्िरण सम्बन्त्र्ीप्रादेन्त्शक 
नीर्ि, कानून कायािन्त्वयन, मापदण्ड र योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

• उपार्र्,सम्मान िथा र्विरू्णको र्सफाररस, 
• प्रदेशस्िरमा साविजर्नक र्बदा, उत्सव, उदी आर्दको व्यवस्थापन, 
• प्रदेशस्िरमा र्दगो शान्त्न्त्ि व्यवस्थापन िथा द्वन्त्दबाट पीर्डि िथा र्वस्थार्पि व्यन्त्क्तको 

पनुस्थापना सम्वन्त्र्ी, 
• सत्यर्नरुपण िथा मेलर्मलाप र वेपत्ता पाररएका ब्यन्त्क्त सम्बन्त्र्ी, 
• प्रदेशस्िरको र्वद्यिुीय संचार माध्यम संचालन (रेर्डयो, एफ. एम. िथा टेर्लर्िजन समेि) 

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

• प्रदेशस्िरमा िारयकु्त र िाररर्हि ब्रोडब्याण्ड पूवािर्ारको र्वकास, व्यवस्थापन र र्नयमन, 
• प्रदेशस्िरमा सूचना प्रर्वर्र्को प्रवर्िन, सूचना प्रर्वर्र् पाकि को र्नमािण, सञ्चालन र र्नयमन, 
• प्रदेशर्िर टेर्लसेन्त्टर संचालन, व्यवस्थापन र र्नयमन, 
• प्रदेशस्िरका इन्त्टरनेट सेवा र अनलाइन िथा अन्त्य प्रर्वर्र्मा आर्ाररि संचार माध्यमको 

दिाि, अर्िलेख, अनमुर्ि, नर्वकरण, अनगुमन र र्नयमन, 
• साइवर सरुक्षा अनगुमन, 
• छापासंचार माध्यमको दिाि, अनमुर्ि, आचार संर्हिा र्नर्ािरण र अनगुमन, अर्िलेखाङ्कन, 

वगीकरण, सञ्चालन र र्नयमन, 
• प्रसेसूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र र्विरण, 
• श्रमजीर्व सञ्चारकमीहरुको न्त्यूनिम पाररश्रर्मक अनगुमन, 
• प्रदेशस्िरीय प्रसे रन्त्जष्ट्रार सम्बन्त्र्ी, 
• केबलु र्विरणको इजाजि, नवीकरण र र्नयमन, 
• सूचनाको हक सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि, कानून िथा मापदण्डको िजुिमा र कायािन्त्वयन, 
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• चलन्त्चर र्नमािण, हल संचालन िथा प्रदशिन अनमुर्ि र र्नयमन, 
• प्रदेश सरकारले गनुि पने िर कुनै मन्त्रालयलाइि निोर्कएको कायि। 

६. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दी: 

(क) आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालयको सागंठर्नक संरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

मन्त्री सन्त्चवालय 

शा.अ.रा.प.ििृीय (प्र/सा.प्र.)-१, 

ना.स.ु, रा.प.अनं.प्र. (प्र/सा.प्र.)-१ 
 
 

 
प्रदेश सन्त्चव 

सहसन्त्चव रा.प.प्रथम (प्र/सा.प्र.)-१ 

ना.स.ु रा.प.अनं. प्र. (प्र/सा.प्र.)-१ 

 

प्रशासन िथा योजना महाशाखा 
उपसन्त्चव रा.प.र्द्विीय (प्र/सा.प्र.)-१ 

प्रशासन िथा योजना शाखा  

शा.अ.रा.प.ििृीय (प्र/सा.प्र.)-१ 

ना.स.ु रा.प.अनं. प्र (प्र/सा.प्र.)-१  

कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्र र्वर्वर्  १ 

खररदार रा.प.अनं.र्द्व (प्र/सा.प्र.)-१ 

ह.स.चा. शे्रन्त्णर्वहीन -४ 

का.स. शे्रन्त्णर्वहीन ६ 

 

  

र्वपद् व्यवस्थापन समन्त्वय शाखा 
शा.अ.रा.प.ििृीय (प्र/सा.प्र.)-१ 

ना.स.ु रा.प.अनं. प्र सा.प्र.-१ 

कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं. प्र .र्वर्वर्-१ 

  

आर्थिक प्रशासन शाखा 
ले.अ.रा.प.ििृीय (प्र.लेखा) -१ 

सहलेखापाल रा.प.अनं.र्द्व.(प्र.लेखा)-   

सरुक्षा समन्त्वय महाशाखा 
उपसन्त्चव रा.प.र्द्विीय (प्र/सा.प्र.)-१ 

प्रहरी प्रशासन िथा कारागार 
व्यवस्थापन शाखा 

शा.अ.रा.प.ििृीय (प्र/सा.प्र.)-१ 

कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्र.र्वर्वर्- १ 

 
 

शान्त्न्त्ि सरुक्षा शाखा 
शा.अ.रा.प.ििृीय (प्र/सा.प्र.)-१ 

 ना.स.ुरा.प.अनं. प्र. (प्र/सा.प्र.)- १ 

 

 

                     

         . .      (     ,      )-   

कानून िजुिमा िथा फैसाला 
कायािन्त्वयन शाखा 

कानून अर्र्कृि रा.प.ििृीय (कानून )- १ 

ना.स.ु रा.प.अनं. प्र.(प्र/सा.प्र.)-१ 

कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनं.प्र. र्वर्वर् -१ 

सूचना समन्त्वय िथा प्रसारण शाखा 
शा.अ.रा.प.ििृीय (प्र/सा.प्र.)-१ 

 ना.स ुरा.प.अनं. प्र (प्र/सा.प्र.) - २ 

 

 

कानून सम्पादन िथा प्रकाशन शाखा 
कानून अर्र्कृि रा.प.ििृीय (न्त्याय, 

कानून )- १ 

ना.स.ु रा.प.अनं. (प्र/सा.प्र.)-१ 
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(ख) आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालयको स्वीकृि दरबन्त्दीः 
 

७. आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा मन्त्रालयको नाममा स्वीकृि वार्र्िक योजना िथा कायिक्रमहरुको 
अर्िवार्र्िक(श्रावण- पौर् मसान्त्िसम्मको) प्रगर्ि:                                                रकम रु हजारमा 

ब.
 उ
.श

ी.नं
. 

ख.
शी
.नं

 कायिक्रमको नाम 
र्वर्नयोन्त्जि 

रकम 

पौर् मसान्त्ि सम्मको 
कैर्फयि 

िौर्िक 
प्रगर्ि 

र्वन्त्त्तय प्रगर्ि 
(%) 

31
4
0
0
0

11
3 

22
52

2 र्वर्िन्न र्दवस समारोह मनाउने 
कायिका लार्ग 

1200  19.47  

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

1.  प्रदेश सन्त्चव प्रशासन सामान्त्य प्रशासन रा.प.प्रथम १ 
2.  उपसन्त्चव प्रशासन सामान्त्य प्रशासन रा.प.र्द्धिीय २ 
3.  उपसन्त्चव न्त्याय कानून रा.प.र्द्धिीय १ 
4.  शाखा अर्र्कृि प्रशासन सामान्त्य प्रशासन रा.प.ििृीय ६ 
5.  लेखा अर्र्कृि प्रशासन लेखा रा.प.ििृीय १ 
6.  कानून 

अर्र्कृि 
न्त्याय कानून रा.प.ििृीय २ 

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

अपरेटर 
र्वर्वर्  रा.प.अनं.प्रथम ४ 

9.  सह लेखापाल प्रशासन लेखा रा.प.अनं.र्द्धिीय १ 
10.  खररदार प्रशासन सामान्त्य प्रशासन रा.प.अनं.र्द्धिीय १ 
11.  हलकुा सवारी 

चालक 
  शे्रणीर्वर्हन ४ 

12.  कायािलय 
सहयोगी 

  शे्रणीर्वर्हन ६ 

 जम्मा 38 
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22
52

9 प्रदेश राजपर प्रकाशन 3000  7.16  

22
52

9 

ऐन काननु संग्रह सम्बन्त्र्ी 
पसु्िक सम्पादन प्रकाशन 
र्विरण 

१५००  0  

22
52

9 सम्मान र पदक परुस्कार खचि 
२७२५ 

 0  

22
52

9 आर्थिक सहायिा 
५००० 

 0  

22
52

9 

द्वन्त्द्व र्पर्डि िथा र्वस्िार्पि 
पररवारका लार्ग सहायिा 
लगाएिका कायिक्रम 

५०००० 

 0 

सूचना 
प्रकाशन िै 
कायािन्त्वयन
को क्रममा 
रहेको । 

22
52

9 कानून मसौदा सर्मर्िका बैठक 
खचि 

२००० 

 39.98  

22
52

9 कानून मसौदा उपसर्मर्ि बैठक 
खचि 

१८०० 

 11.97  

22
52

9 कानून र्नमािणमा परामशि खररद 

१५०० 

 0  

22
52

9 

कानून िजुिमा पूवि एवं पश्चाि  

सरोकारवालाहरुसँग छलफल, 

अन्त्िरर्क्रया,पषृ्ठपोर्ण 

२००० 

 24.04  

22
52

9 छनौट िथा र्सफाररस खचि 
१५६० 

 92.72  

22
52

9 अर्िमखुीकरण िथा क्षमिा 
अर्िवरृ्द्ध िार्लम 

३६०० 

 51.77  
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२२
५१

२ 

नागररक न्त्शक्षाका लार्ग प्रदेश 
जागरण अर्ियान ( संर्वर्ान, 

लोकिन्त्र, संघीयिा, मानव 
अर्र्कार) प्रदेश कानून िथा 
फैसला कायािन्त्वयन 

७८०० 

 0  

२२
५१

२ न्त्यार्यक सर्मर्िका पदार्र्कारी 
िथा जनप्रर्िर्नर्र्लाई प्रन्त्शक्षण 
िथा क्षमिा अर्िवरृ्द्ध िार्लम 

१००० 

 0  

२२
५१

२ मर्हला परकार क्षमिा अर्िवरृ्द्ध 
कायिक्रम िथा सहयोग 

१५०० 

 0  

२२
५१

२ 

रेर्डयो टेर्लर्िजन र अनलाइनमा 
कायिरिा परकारहरुका लार्ग 
क्षमिा र्वकास, परकार 

आचरसंर्हिा िथा सहयोग 
कायिक्रम 

२९९० 

 0  

31
4
0
0
0
11

4
 

३१
११

२ 

िवन र्नमािण 

१५००० 

 0 

कायािन्त्वयन
को क्रममा 
रहेको 

३१
१५

९ 

शान्त्न्त्ि पाकि  र्नमािण 

१००००० 

 0 

प्रस्िाव 
आह् वान 
िएको । 

३१
१५

९ 

प्रहरी चौकी िवन र्नमािण ८२६५०० 

 

सम्बन्त्न्त्र्ि 

र्नकायहरुमा 
अन्त्ख्ियारी 
पठाइएको 
(76.0)  

३१
१५

९ न्त्यार्यक सर्मर्िको इजलास 
र्नमािण सहयोग िथा 
सदुृढीकरण कायिक्रम 

२०००० 

 15.36  

३१
१५

९ मर्हला बन्त्दी गहृ र्नमािण 
र्िमफेदी 

1750  0 

र्नमािण िै 
रहेको । 

३१
१४

१ 

स्थानीय िहसँग सरुक्षा 
व्यवस्थापन साझेदारी २४०००  २५.७५  
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३१
१२

२ 
मेन्त्शनरी औजार (राजपर 
छपाई प्रसे मेसीन समेि) २०००  ४३.७५  

स्रोिः आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय 

8. चाल ुर पूजँीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरणः 

क्र.स ख.शी.नं. र्वर्नयोन्त्जि बजेट पौर् मसान्त्ि सम्मको कैर्फयि 

खचि (रु) प्रगर्ि (%) 
१

1 
314000113 257100000 28345792 11.73 

 

२
2 

314000114 571495000 10126417 1.77 

 

स्रोिः आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय 

9. मन्त्रालय अन्त्िगिि सङ्कलन िएको राजश्व:- 

क्र.स. कर राजश्व 
शीर्िकगि 

पौर् मसान्त्ि सम्म 
सङ्कलन िएको गैरकर राजश्व शीर्िकगि 

पौर् मसान्त्िसम्म सङ्कलन 

िएको (रु.) 

१   14229  बोलपर  र 
राजपर र्वक्री वापि 

57285 

स्रोिः आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय 

10. आर्थिक वर्ि मा र्नमािण गररएका ऐन०७७ ।२०७६ , र्नयम, र्नदेन्त्शका, मापदण्ड एवं 
कायिर्वर्र्हरुको र्ववरण 

(क.) 2076 सालमा र्नर्मिि ऐन-५ 
क्र.सं. मन्त्रालय/कायािलय र्वरे्यक 
 आन्त्िररक मार्मला 

िथा कानून 
मन्त्रालय 

(1) प्रदेश सिाका पदार्र्कारी िथा सदस्यको पाररश्रर्मक र 
सरु्वर्ा सम्बन्त्र्ी (पर्हलो संशोर्न) ऐन, २०७६ ऐन नं. 
०१) 

(2) र्विरू्ण सीफाररस िथा सम्मान र पदक सम्बन्त्र्ी 
ऐन,2076(ऐन नं. ९) 

(3) प्रदेश सिा सन्त्चवालय सम्बन्त्र्मा व्यवस्था गनि बनकेो 
(पर्हलो संशोर्न) ऐन, 2076 (ऐन नं. 12) 

(4) प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्त्र्ी ऐन,2076(ऐन नं. १७) 
(5) प्रदेश लोकसेवा आयोग (पर्हलो संशोर्न) ऐन, २०७६ 
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(ख.) र्नयमावली-1 

क्र.स र्नयम सम्बन्त्न्त्र्ि 
मन्त्रालय/कायािलय 

प्रत्यायोन्त्जि कानून स्वीकृि र्मर्ि 

1 प्रदेश सञ्चार 
माध्यम 
व्यवस्थापन 
र्नयमावली, 
२०७६ 

आन्त्िररक मार्मला िथा 
कानून मन्त्रालय 

प्रदेश सञ्चार माध्यम 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०७५ 

२०७६।०३।०९ 

 
(ग.) ऐन अन्त्िगििका कायिर्वर्र्/र्नदेन्त्शका-१ 

क्र.सं. कायिर्वर्र्/र्नदेन्त्शका प्रत्यायोन्त्जि ऐन सम्बन्त्न्त्र्ि 
मन्त्रालय/कायािलय 

स्वीकृि र्मर्ि 

१ प्रदेश राजपर प्रकाशन 
सम्बन्त्र्ी 
र्नदेन्त्शका,2076 

प्रदेश स्िरका 
केही साविजर्नक 
र्लखि 
प्रमाणीकरण 
ऐन,2074 

आन्त्िररक मार्मला 
िथा कानून मन्त्रालय 

2076।04।06 

 
(घ.) मन्त्न्त्रपररर्दबाट सैद्धान्त्न्त्िक स्वीकृर्ि प्राप्त र्वरे्यक -२ 
क्र.सं. मन्त्रालय/कायािलय र्वरे्यक 
१ आन्त्िररक मार्मला िथा 

कानून मन्त्रालय 

१. प्रदेश प्रहरी सम्बन्त्र्मा व्यवस्था गनि बनकेो 
र्वरे्यक 

२. प्रदेश अनसुन्त्र्ान व्यूरो (गठन िथा सञ्चालन) 
सम्बन्त्र्मा कानूनी व्यवस्था गनि बनेको र्वरे्यक 
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(ङ.) आर्थिक वर्ि 2076।077 को वार्र्िक नीर्ि िथा कायिक्रम/बजेट बमोन्त्जम र्नर्मिि कायिर्वर्र् 

क्र.सं. मन्त्रालय/कायािलय कायिर्वर्ी 
1 आन्त्िररक मार्मला िथा कानून 

मन्त्रालय 

1. स्थानीय िहमा कानूनी सहजकिाि र्नयनु्त्क्त 
सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्,2076 

2. द्वन्त्द प्रिार्वि पररवारलाई सहायिा गने सम्बन्त्र्ी 
कायिर्वर्र्,2076 

3. शान्त्न्त्ि पाकि  र्नमािण कायिर्वर्र्,2076 

4. इजलाश र्नमािण सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्,2076 

5. स्थानीय िहसँग सरुक्षा साझेदारी सम्बन्त्र्ी 
कायिर्वर्र्,2076 

स्रोिः आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय 

११.आर्थिक वर्ि २०७६।०७७ मा गरेका अन्त्य गर्िर्वर्र् र र्िनको कायािन्त्वयनको अवस्था 
सम्पादन गररएका मखु्य कायि िथा उपलन्त्ब्र्हरु: 

क्र.सं. प्रमखु नीर्ि कायिक्रम उपलब्र्ी 

१ प्रदेश प्रहरी सम्बन्त्र्ी कानून िजुिमा 
गरी प्रदेश प्रहरी गठन गररनछे । 
सरुक्षा व्यवस्थालाई जनस्िरसम्म 
मजबिु र सदुृढ बनाउन स्थानीय 

िहसँग सहकायि गने नीर्ि र्लइनेछ । 
प्रदेशन्त्स्थि कारागारहरुलाई सरु्ार 
गहृको रुपमा रुपान्त्िरण गनि सघाउ 
पगु्ने गरी बन्त्दीगहृ र्नमािण गररनेछ । 
कारागारमा रहेका कैदी बन्त्दीहरुको 

लागी सीपमूलक िार्लम, 
योगा,मानवअर्र्कार न्त्शक्षा, लाग ु

और्र् र्वरुद्धको सचेिना लगायिका 
कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । कैदी 
बन्त्दीहरुको सीप र उद्यमशीलिालाई 
उपयोग गरी उत्पार्दि बस्िहुरुको 

स्थानीय िहसँग 
सरुक्षा व्यवस्थापन 

साझेदारी कायिर्वर्र् र्नमािण गरी १८ वटा 
स्थानीय िहमा CCTV जडान 
कायि अगाडी बढाइएको । 

२ प्रहरी चौकी िवन 
र्नमािण 

प्रहरी चौकी िवन र्नमािण 
अन्त्िगिि १० न्त्जल्लाहरुमा 

र्नमािणर्ीन ४७ वटा 
िवनहरुको र्नमािण  कायिको 

र्नरन्त्िरिाको लार्ग यस आर्थिक 
वर्िमा पर्न अन्त्ख्ियारी प्रदान गनि 

प्रदेश मन्त्न्त्रपररर्द् बाट  
सैद्धान्त्न्त्िक स्वीकृर्ि िई 
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बजारीकरण गनि सहजीकरण गने 
व्यवस्था र्मलाइने । 

न्त्जल्लागि अन्त्ख्ियारी पठाइएको 
। र्नमािण कायि िईरहेको 

जानकारी प्राप्त । 

३ अध्ययन िथा अनसुन्त्र्ान पद्धर्िमा 
आर्ाररि िई सहिार्गिामूलक ढङ्गले 
कानून र्नमािण गने प्रणालीको  र्वकास 
गररनेछ । आर्थिक वर्ि ०७६/७७ 
लाई कानून िजुिमा िथा कायािन्त्वयन 
वर्िको रुपमा अगार्ड बढाइनछे । 

प्रदेश राजपर 
प्रकाशन 

 

ऐन  -२०, कायिर्वर्र्-२ 

र्नयमावली -८, सूचना-१४ 

र्नदेन्त्शका -१, अध्यादेश-१, 
जम्मा प्रकाशन-४३ 

 
 
 
 
 

४ कानून िजुिमा पूवि 
एवं पश्चाि 

सरोकारवालाहरु सँग 
छलफल, 

अन्त्िरर्क्रया,पषृ्ठपोर्ण 
 

१ पटक िएको । 
शान्त्न्त्ि पाकि  र्नमािण कायिर्वर्र्,  
इजलास  र्नमािण कायिर्वर्र्, 

स्थानीयिह सँग सरुक्षा साझेदारी 
कायिर्वर्र्, द्बन्त्द्ब प्रिार्वि 
पररवारलाई सहायिा गने 
सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्,2076 

छलफल िएको । 

 

५ "प्रदेश सरकारको पर्हचान, र्न:शलु्क 
कानूनी जनसहायिा अर्ियान" 
(आर्थिक वर्ि २०७६।०७७) 

 

 

 

प्रदेश सरकारको 
पर्हचान र्न:शलु्क 

जनसहायिा अर्ियान 

११६ वटा स्थानीय िहमा 
(महानगरपार्लका बाहेक) 
र्नशलु्क कानूनी सहयिाका 

लार्ग  कानूनी सहजकिाि छनौट 
गरी र्नयकु्ती, अर्िमखुीकरण  
कायि सम्पन्न िएको । 

 
 
 



प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/सन्त्चवालय/र्नकायहरुको अर्िवार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण 2076 

 

30 आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय 
 

६ संघीय लोकिान्त्न्त्रक गणिन्त्र प्रार्प्तका 
लार्ग िएका आन्त्दोलनहरुमा जीवन 
उत्सगि गने सर्हद, बेपत्ता पररवार 
एवम ्घाइिे िथा अपाङ्गिा िएका 

व्यन्त्क्त िथा पररवारलाई द्बन्त्द्बको पीडा 
कम गनि "द्बन्त्द्ब पीर्डिका साथ प्रदेश 
सरकार" िने्न नाराका साथ द्बन्त्द्बपीर्डि 
पररवारहरुका लार्ग न्त्शक्षा, स्वास्थ्य, 
सीप अर्िवृर्द्ध र रोजगारी लगायिका 
कायिक्रमलाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेछ 

द्बन्त्द्ब र्पर्डि िथा 
र्वस्िार्पि पररवारका 

लार्ग सहायिा 
लगायिका कायिक्रम 
रु ५ करोड । 

 

स्थानीय िह माफि ि सञ्चालन 
िइरहेको । 

 

७ राष्ट्रर्हि, लोकिन्त्र र अग्रगामी 
पररवििनका लार्ग नेपाली जनिाले 
गरेको त्याग र बर्लदानको सम्मा 
गनि, द्बन्त्द्बको घाउ र्बसािउन र र्दगो 
शान्त्न्त्ि कायम गनि मद्दि पगु्ने गरी 
प्रदेश र स्थानीय िहको साझेदारीमा 

सम्वि ्२०७९ सम्ममा द्बन्त्द्ब  
प्रिावको प्रकृर्ि अनसुार सवै स्थानीय 
िहमा शान्त्न्त्ि पाकि , स्मारक, शहीद 

िथा वेपत्ता प्रर्िष्ठान, शान्त्न्त्ि संग्राहलय 
जस्िा शान्त्न्त्ि स्मारक पूवािर्ार र्नमािण 
गने कायिलाई र्नरन्त्िरिा र्दइनेछ । 

शान्त्न्त्ि पाकि  र्नमािण शान्त्न्त्ि पाकि  र्नमािण कायिर्वर्र्, 
2076 र्नमािण िई स्थानीय 
िहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन 

िईरहेको । 
 

 

स्रोिः आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय 

(क). र्वर्वर् कायिहरु: 

• बार्ढ, पर्हरो र चट्याङ्गमा परर मतृ्यू िएका २६ जना मिृकका नन्त्जकका हकदारलाई रु. 
१,००,०००/-(रु. एक लाख मार) का दरले राहाि र्विरण िएको। 

• १९ वटा स्थानीय िहसँगको साझेदारीमा न्त्यायीक सर्मर्िको इजलास र्नमािण  सरुु िएको   
• प्रदेश र्वपद व्यवस्थापन नीर्ि िथा रणनीर्िक कायियोजना िजुिमा िई न्त्स्वकृर्िको प्रकृयामा    

अगार्ड बढेको। 
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१२. र्वर्नयोन्त्जि रकम लक्ष्य अनसुार खचि हनु नसक्नकुा कारणहरु: 
१.आवश्यक ऐन/कानूनको र्नमािण हनु नसकेको कारण लक्ष्य अनरुुप खचि निएको । 

१३. सञ्चार रन्त्जष्ट्रारको कायािलयको अर्िवार्र्िक र्ववरण 

सञ्चार रन्त्जष्ट्रारको कायािलयको प्रस्िार्वि संगठन संरचना 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

१४. सञ्चार रन्त्जष्ट्रारको कायािलयको दरवन्त्दी िेररज 

क्र .सं.  पद सेवा समूह िह दरवन्त्दी 
ससख्या 

कैर्फयि 

१.  र्नदेशक प्रशासन सा .प्र.  नवौँ 1  
२.  अर्र्कृि प्रशासन सा .प्र.  सािौँ 1  
३.  इलेक्िोर्नक्स 

इन्त्न्त्जर्नयर 
इन्त्न्त्जर्नयर टेर्लकम सािौँ 1  

४.  सहायकस्िर प्रशासन सा .प्र.  पाँचौ 2  
५.  सहायकस्िर प्रशासन लेखा पाँचौ 1  
६.  कम््यटुर अपरेटर र्वर्वर्  पाँचौ 1  

सञ्चार रन्त्जष्ट्रार 

र्नदेशक 
अर्र्कृि नवौं (सा.प्र.)-१ 

प्रशासन िथा प्रकाशन शाखा 
अर्र्कृि सािौँ -१ 

सहायक स्िर पाँचौ -१ 
सहायकस्िर पाँचौ (लेखा)-१ 

ह.स.चा .२ 
का.स .२ 

प्रसारण िथा सूचना शाखा 
इलेक्िोर्नक्स इन्त्न्त्जर्नयर टेर्लकम सेवा - १  
सहायकस्िर पाँचौ (कम््यूटर अपरेटर)-१ 

सहायकस्िर पाँचौ (सा.प्र.)-१ 
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७.  ह .स.चा.    शे्रणीर्वर्हन 2  
८.  का .स.    शे्रणीर्वर्हन 2  

    जम्मा ११  

१५. आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा कायािलयका नाममा स्वीकृि वार्र्िक योजना िथा कायिक्रमहरुको 
(श्रावण-पौर्)अर्िवार्र्िक प्रगर्ि 

स्रोिः आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय 

१६. चाल ुर पूजँीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण 

स्रोिः आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्रालय 

१७  .कायािलय अन्त्िगिि संकर्लि राजश्व  

१८. कायिक्रमहरुको र्ववरण :-  

क्र .सं.  प्रमखुनीर्ि कायिक्रम उपलब्र्ी 
 सञ्चार क्षेर िथा 

सञ्चारकमीहरुको क्षमिा 
र्वकास र सञ्चार क्षेरको 
अवस्था, अध्ययन िथा 
र्वश्लरे्ण 

आर्थिक वर्ि 2076/77 
१. श्रमन्त्जवी  परकार ऐन 

कायािन्त्वयन, अवस्था र 
चनुौिी र्वर्यक गोष्ठी 
 

न्त्चिवन ,दोलखा,रामेछाप ,
र्सन्त्र्पुाल्चोक न्त्जल्लामा 
सम्पन्न । 

ब.उ.शी.नं. सम्वन्त्न्त्र्ि 
र्नकाय 

ख .शी.नं.  र्वर्नयोन्त्जि 
रकम(रु.) 

पौर् मसान्त्ि सम्मको कैर्फयि 
खचि (रु.) खचि 

प्रर्िशि 
 सञ्चार 

रन्त्जष्ट्रार 
२२५१२ 72,00,000 12,22,229/- 16.97  

क्र .सं.  ख .शी.नं.  र्वर्नयोन्त्जि बजेट पौर् मसान्त्ि सम्मको कैर्फयि 
खचि रु. प्रगर्ि 

प्रर्िशि 
१.  ३१४००११३ २०००००००/-  ३६,४१,४७५/- १८.29 चाल ु
२.  ३१४००११३ १००००००0/- ३४,६४,५२६/- ३४.६४ पूनँ्त्जगि 

क्र .सं.  कर राजश्व 
शीर्िकगि 

पौर् मसान्त्ि सम्म सङ्कलन 
िएको 

गैरकर राजश्व 
शीर्िकगि 

पौर् मसान्त्ि सम्म 
सङ्कलन िएको 

)रु(  
1.    ६०,४२,७५७ /-  
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२. परकाररिामा नर्वनिम 
प्रर्वर्र्को प्रयोग बारे 
िार्लम )मन्त्ल्टर्मर्डया र 
मोबाइल जनािर्लज्म(  

 

र्रु्लखेल  ,कािेपलाञ्चोक र 
र्ार्दङमा सम्पन्न । 

३. र्वर्यगि परकाररिा लेखन 
िथा प्रसारणवृन्त्त्त कायिक्रम 

 

सूचना प्रकाशन िइ हाल 
आवेदन संकलन िइरहेको । 

४. परकाररिा र सञ्चार िथा 
सूचना प्रर्वर्र्मा शोर्पर 
ियारीका लार्ग शोर्वृन्त्त्त 
कायिक्रम 

 

कायिर्वर्र् स्वीकृर्िका लार्ग 
मन्त्रालय पठाइएको । 

५. र्वपद िथा जोन्त्खम 
परकाररिा सहयोग 
कायिक्रम - उद्धारका 
ररपोर्टङ्गका लार्ग 
आवश्यक पने सामग्रीहरु 
र्विरण 

 

कायिर्वर्र् स्वीकृर्िका लार्ग 
मन्त्रालय पठाइएको । 

6. अनलाईन परकाररिाका 
लार्ग सम्िावना र चनुौिी 
र्वर्यक गोष्ठी 

काठमाण्डौ न्त्जल्लामा 
सम्पन्न। 

स्रोिः आन्त्िररक मार्मला िथा कानून मन्त्राल
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आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय 

१. पषृ्ठिरू्म: 

नेपालको संर्वर्ानको िाग १३ मा प्रदेश कायिपार्लकाको व्यवस्था िएको र सोही संवैर्ार्नक 
व्यवस्था बमोन्त्जम आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय, बागमिी प्रदेशको र्मर्ि २०७४ साल 
माघ २८ गिे गठन िई कायािरम्ि गरेको छ। प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको र्वश्लरे्ण िथा आर्थिक 
नीर्िको िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, प्रदेशस्िरको आर्थिक श्रोिको बाँडफाँड, लगानी प्रके्षपण र 
र्वत्तीय व्यवस्थापन िथा प्रदेश राजश्व सम्बन्त्र्ी नीर्ि िथा कानूनको िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
गने दार्यत्व आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ। 

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

२. सोच: 

सबल र्वत्त िथा आर्थिक क्षरे व्यवस्थापन माफि ि र्दगो, फरार्कलो िथा उच्चदरको आर्थिक वृर्द्ध 
हार्सल गरी प्रदेशको आर्थिक सक्षमिा अर्िवृर्द्ध गने। 

३. उद्दशे्यः 

उपलब्र् स्रोि सार्नको अर्र्किम उपयोग माफि ि आर्थिक िथा सामान्त्जक र्वकासमा सघाउ 
परु् याउने। 

४. लक्ष्यः 

राजश्वका स्रोिहरुको क्षेर पर्हचान गरर आर्थिक उपलन्त्ब्र्को न्त्यायोन्त्चि र्विरणमाफि ि गररबी 
र्नवारण, रोजगारी र्सजिना गदै समदृ्ध प्रदेश र्नमािणमा योगदान परु् याउने। 

 

५. कायि न्त्जम्मेवारीः 

आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको कायि न्त्जम्मेवारी प्रदेश सरकार, मन्त्न्त्रपररर्द्को र्मर्ि 
२०७४/११/१६ मा स्वीकृि गरेको प्रदेश सरकार (कायि र्विाजन) र्नयमावली, २०७४ ले 
िोके अनसुार र्नम्न रहेको छः 

▪ प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको र्वश्लरे्ण िथा आर्थिक नीर्िको िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ प्रदेशस्िरको आर्थिक स्रोिको बाँडफाँट, लगानी प्रके्षपण र र्वत्तीय व्यवस्थापन 

▪ प्रादेन्त्शक र्वत्त सन्त्िलुन सम्बन्त्र्ी नीर्ि िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

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

▪ प्रदेश न्त्स्थि सरकारी सम्पन्त्त्तको एकीकृि र्ववरण र सरकारी बाँकी रकमको लगि िथा 

४ 



प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/सन्त्चवालय/र्नकायहरुको अर्िवार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण 2076 

 

35 आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय 
 

असलुउपर 

▪ प्रदेश स्िरीय र्वकास नीर्ि, प्राथर्मकिा, आवर्र्क िथा क्षेरगि योजना र वार्र्िक र्वकास 
कायिक्रमको िजुिमा, कायािन्त्वयन र अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 

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

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

▪ प्रदेश साविजर्नक खचि सम्बन्त्र्ी नीर्िको िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन िथा स्थानीय िह अनदुान 

▪ संघीय नीर्ि अनरुुप सहर्वत्तीयकरण/प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्र् सम्बन्त्र्ी नीर्ि िथा कानूनको 
र्नमािण, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ प्रदेश र्बर्नयोजन ऐन िथा प्रदेशको बजेट िजुिमा, कायािन्त्वयन, र्नयमन र आर्थिक अनशुासन 

▪ प्रदेश संन्त्चि कोर्को संचालन िथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा र्नयन्त्रण एवं व्यवस्थापन/प्रदेश 
परुक अनमुान िथा पेश्की खचि र प्रदेश आकन्त्स्मक कोर् व्यवस्था 

▪ प्रदेश सरकारी लगानी र लािांशको लेखा व्यवस्थापन 

▪ प्रदेशगि र्वर्नयोजन, राजश्व, र्रौटी, कायि संचालन कोर् र अन्त्य सरकारी कोर् िथा सम्पन्त्त्तको 
एर्ककृि र्ववरण र लेखा परीक्षण 

▪ घरजग्गा रन्त्जषे्ट्रशन शलु्क, सवारी सार्न कर, मनोरञ्जन कर, र्वज्ञापन कर, पयिटन शलु्क, कृर्र् 
आयमा कर, सेवा शलु्क, दस्िरु र दण्ड जररवाना संकलन, बाडँफाँट र उपयोग सम्बन्त्र्ी नीर्ि 
िथा कानून िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

▪ संघीय कानून अनसुार प्रकृर्िक श्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी र शलु्क संकलन, र्नयमन र हस्िानान्त्िरण 

▪ राजश्व चहुावट र्नयन्त्रण सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड िजुिमा, कायािन्त्वयन र 
र्नयमन 

▪ संघसँगको अन्त्िरसरकारी र्बत्तीय सम्पकि , सम्बन्त्र् र सहकायि 
▪ िथ्याङ्क, सूचना प्रणाली िथा अर्िलेख व्यवस्थापन सम्बन्त्र्मा प्रदेन्त्शक नीर्ि, कानून, मापदण्ड एवं 

योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन िथा संघ र स्थानीय िहसँग सहयोग, समन्त्वय र सहकायि 
▪ बीमा र बीमा व्यवसायको संचालन, व्यवस्थापन, प्रबर्िन िथा र्वस्िार र र्नयमन 

▪ प्रदेशस्िरका साविजर्नक संस्थान, र्वत्तीय संस्था, सर्मर्ि, प्रर्िष्ठान िथा कम्पनी आर्दको सञ्चालन, 

व्यवस्थापन सरु्ार र र्नयमन 

▪ आर्थिक र्वकासमा र्नजी, सहकारी िथ गैरसरकारी के्षरसगँको समन्त्वय र सहकायि 
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६. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दीः 
(क) आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको संगठन संरचनाः 

 

(ख) आर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालयको दरबन्त्दी िेरीजः 
क्र .सं.  पद 

शे्रणी/िह सेवा समूह दरबन्त्दी संख्या 

1.  प्रदेश सन्त्चव रा.प.प्रथम प्रशासन   १ 

2.  उपसन्त्चव रा.प.र्द्विीय प्रशासन राजश्व २ 

3.  उपसन्त्चव रा.प.र्द्विीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन २ 

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

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

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

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

8.  अथिशास्त्री रा.प. ििृीय र्वर्वर्  १ 

9.  िथ्यांक अर्र्कृि रा.प. ििृीय योजना 
िथा 

िथ्यांक १ 
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िथ्यांक 

10.  कम््यटुर इन्त्न्त्जर्नयर रा.प. ििृीय र्वर्वर्   १ 

11.  कम््यटुर अर्र्कृि रा.प. ििृीय र्वर्वर्   १ 

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

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

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

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

16.  हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्बर्हन     ४ 

17.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्बर्हन     ५ 

जम्मा 47 

 

७. आर्थिक वर्ि २०७6/७7 का लार्ग स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र र्िनको अवस्थाः         
                                                            रकम रु हजारमा 

क्र.
सं. 

कायिक्रमको नाम ख.शी.नं. र्वर्नयोन्त्जि 
बजेट 

पौर् 
मसान्त्िसम्मको 

खचि 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि(%) 

िौर्िक 
प्रगर्ि(%) 

1 आयव्ययको अनमुानीि 
र्बबरण )रेडबकु (

प्रकाशन 

22522 500 0 0 0 

2 आर्थिक र्बरे्यकको 
छलफल र्नमािण िथा 

प्रकाशन 

22522 300 0 0 0 

3 र्बर्नयोजन र्बरे्यकको 
छलफल र्नमािण िथा 

प्रकाशन 

22522 1000 0 0 0 

4 राजश्व परामशि 
सर्मर्िको बैठक, 

प्रर्िवेदन िथा प्रकाशन 

22522 2000 0 0 0 

5 स्रोि अनमुान 
सर्मर्िको गठन,बैठक, 

प्रर्िवेदन र प्रकाशन 

22522 1000 0 0 0 
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6 मन्त्रालयले र्नमािण 
गनुिपने ऐन, 

र्नयम,कायिर्वर्र् िथा 
र्नदेन्त्शका रणनीर्ि 

र्नमािण 

22522 1500 0 0 0 

7 पररयोजना बैंक 
मापदण्ड र्नर्ािरण 

सर्मर्ि बैठक, प्रर्िवेदन 
र प्रकाशन 

22522 500 0 0 0 

8 बजेट वक्तव्य र्नमािण 
िथा प्रकाशन 

22522 200 0 0 0 

9 बजेट सम्बन्त्र्ी अन्त्य 
गर्िर्वर्र् र प्रकाशन 

22522 300 0 0 0 

10 वार्र्िक बजेट 
कायििार्लका प्रकाशन 

22522 100 0 0 0 

11 बार्र्िक,अर्िवार्र्िक,चौमा
र्सक प्रगर्ि  
प्रर्िवेदन प्रकाशन 

22522 900 0 0 50 

12 मन्त्रालयगि प्रगर्ि 
पनु्त्स्िका र्नमािण र 

प्रकाशन 

22522 200 0 0 50 

13 सशिि अनदुान 
सम्बन्त्न्त्र् पनु्त्स्िका 

र्नमािण  

22522 200 0 0 0 

14 प्रदेशको राजश्व 
सम्बन्त्र्ी अध्ययन 

22522 500 0 0 0 

15 PLMBISS िार्लम 22522 3600 0 0 0 

16 साविजर्नक र्नन्त्ज 
साझेदारी ( PPP )  

कायिक्रम 

22522 150000 0 0 50 

17 आर्थिक अवस्था 
सम्बन्त्र्ी अन्त्िरप्रदेन्त्शय 
छलफल कायिक्रम 

22522 1800 0 0 0 

18 बैंर्कङ्ग प्रणालीमा 
आर्ाररि र्वत्तीय 
साक्षरिा कायिक्रम 

22522 1000 0 0 0 
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19 गैरकर सम्बन्त्र्ी 
र्नर्ि,क्षेरको 
पर्हचान,दर 

र्नर्ािरण,सम्बन्त्न्त्र्ि 

मन्त्रालय िथा सँग 
समन्त्वयात्मक 
कायिक्रम 

22522 900 0 0 0 

20 योजना र कायिक्रमको 
र्वत्तीय प्रगर्ि अनगुमन 
र प्रर्िवेदन स्वचार्लि 

र्डन्त्जटल प्रणाली 
स्थापना 

22522 2200 0 0 0 

21 राजश्व संकलनको 
अवस्था, 

अध्ययन,अनगुमन,छल
फल,अन्त्िरर्क्रया 

कायिक्रम िथा सर्मक्षा 
कायिक्रम सन्त्चालन 

22522 1200 0 0 50 

22 र्वर्िन्न ऐन िथा र्नयम 
संग्रह खररद 

22522 300 0 0 50 

23 पररयोजना बैंक 
सम्बन्त्र्ी परामशि खचि  

22522 1620 0 0 0 

24 पररयोजना बैंक 
सफ्टवेयरको पररमाजिन 

सम्बन्त्र्ी  खचि  

22522 800 0 0 
 

25 पररयोजना बैंक 
सफ्टवेयर 

अवस्था,अनगुमन, िथा 
अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम  

22522 500 0 0 0 

26 पूवि बजेट छलफल 22522 3900 0 0 0 

27 बजेट कायािन्त्वयन 
सर्मक्षा गोष्ठी 

22522 900 0 0 0 

28 बजेट कायािन्त्वयनको 
अनगुमन कायिक्रम 

22522 2600 0 0 100 

29 बजेट सर्मर्ि र 
उपसर्मर्िको बैठक 

खचि 

22522 1200 0 0 0 
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30 बजेट प्रस्िावमार्थको 
छलफल कायिक्रम 

22522 3000 0 0 0 

31 वजेट र्नमािण अर्िररक्त 
समय कायि संचालन 

कायिक्रम 

22522 1000 0 0 0 

32 प्रदेशले प्रदान गरेका 
र्वर्िन्न अनदुानमा 

आर्ाररि 
कायिक्रमहरुको 

अनगुमन 

22522 3900 716 18 50 

33 कमिचारी सीप र्वकास, 

क्षमिा अर्िवरृ्द्ध िथा 
अर्िमनु्त्खकरण 

कायिक्रम 

22522 900 0 0 0 

34 िनाव ब्यबस्थापन, 

स्वास्थ्य सचेिना र 
आध्यान्त्त्मकिा 

सम्बन्त्न्त्र् गोष्ठी सेर्मनार 

22522 2000 428 21 50 

स्रोिःआर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय 

८. चाल ुर पूजँीगि खचि न्त्शर्िकको प्रगर्ि र्ववरणः      

चाल ुखचि िफि ः                                                      रकम रु .मा  

ख.शी.नं. खचि र्वत्तीय संकेिको नाम अन्त्न्त्िम बजेट  
 

पौर् मसान्त्ि 
सम्मको खचि  

खचि 
(प्रर्िशि) 

२११११ पाररश्रर्मक कमिचारी  28222000.00 8137300.75 29 

२११२१ पोशाक 470000.00 0.00 0 

२११३२ महंगी ित्ता 1128000.00 322000.00 29 

२११३४ कमिचारीको बैठक ित्ता 401000.00 142500.00 36 

२११३५ कमिचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार 100000.00 0.00 0 

२११३९ अन्त्य ित्ता  3507000.00 5000.00 0 

२११४१ पर्दर्कारी बैठक ित्ता 200000.00 0.00 0 

२१२१३ योगदानमा आर्ाररि र्वमा कोर् खचि  226000.00 0.00 0 

२२१११ पानी िथा र्बजलुी 676000.00 297603.38 44 

२२११२ संचार महशलु 1440000.00 44099.49 3 

२२२११ इन्त्र्न पदार्र्कारी  300000.00 37202.50 12 

२२२१२ इन्त्र्न कायािलय प्रयोजन 1276000.00 305158.50 24 

२२२१३ सवारी सार्न ममिि खचि 1490000.00 499729.78 34 
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२२२१४ र्वमा िथा नवीकरण खचि 440000.00 275410.20 63 

२२२२१ 

मेन्त्शनरी िथा औजार ममिि सम्िार िथा 
सन्त्चालन खचि 500000.00 0.00 0 

२२२३१ 

र्नर्मिि साविजर्नक सम्पर्िको ममिि 
सम्िार खचि 0.00 0.00 0 

२२३११ मसलन्त्द िथा कायािलय सामाग्री  3600000.00 1028207.00 29 

२२३१३ पसु्िक िथा सामाग्री  50000.00 0.00 0 

२२३१४ इन्त्र्न अन्त्य प्रयोजन 492000.00 0.00 0 

२२३१५ 

परपर्रका,छपाई िथा सचुना प्रकाशन 
खचि 720000.00 136257.00 19 

२२४११ सेवा र परामशि खचि 1392000.00 51525.00 4 

२२४१२ 

सचुना प्रणाली िथा सफ्टवेयर सन्त्चालन 
खचि  600000.00 0.00 0 

२२४१३ करार सेवा शलु्क 3610000.00 1379440.00 38 

२२५११ कमिचारी िार्लम खचि 600000.00 0.00 0 

२२५२२ कायिक्रम खचि 192520000.00 1143295.11 1 

२२६११ अनगुमन,मलु्यांकन खचि 1103000.00 25150.00 2 

२२६१२ भ्रमण खचि 1024000.00 149850.00 15 

२२६१३ 

र्वन्त्शष्ट व्यन्त्क्त िथा प्रर्िर्नर्ी मण्डलको 
भ्रमण खचि 500000.00 0.00 0 

२२७११ र्वर्वर् खचि 1490000.00 362651.00 24 

२८१४२ घर िाडा 1200000.00 425000.00 35 

कुल जम्मा  249277000.00 14767379.71 6 

पूजँीगि खचि िफि ः 
ख.शी.नं खचि /र्वत्तीय  संकेिको नाम अन्त्न्त्िम बजेट पौर् मसान्त्ि 

सम्मको खचि 
खचि 

(प्रर्िशि) 

३१११२ िवन र्नमािण 6000000.00 0.00 0.00 

३१११३ र्नर्मिि िवनको संरचनात्मक सरु्ार 1500000.00 0.00 0.00 

३११२१ सवारी सार्न खररद 13000000.00 0.00 0.00 

३११२२ मेसीनरी िथा अजार 4155000.00 0.00 0.00 

३११२३ फर्निचर 1775000.00 0.00 0.00 

३११३२ कम््यटुर सफ्टवेयर 1000000.00 0.00 0.00 

३११५९ अन्त्य साविजर्नक र्नमािण 1500000.00 0.00 0.00 

जम्मा   28930000.00 0.00 0.00 
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९. मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ि 2076/77 को पौर् मसान्त्िसम्म िजुिमा गररएका कानून एवं 
कायिर्वर्र्को र्ववरणः 

क्र .सं.  िजुिमा िएका कानूनहरु पाररि एवम ्प्रमाणीकरण 
िएको र्मर्ि 

१ एर्ककृि अनदुान व्यवस्थापन कायिर्वर्र्, 2076 2076/05/04 
2 साविजर्नक, र्नजी, सहकारी, साझेदारी ऐन, 2076 2076/07/14 
3 सशिि अनदुान संचालन सम्बन्त्र्ी मापदण्ड 2076/07/29 
४ आर्थिक कायिर्वर्र् र्नयमावली, 2076 2076/08/05 

 स्रोिःआर्थिक मार्मला िथा योजना मन्त्रालय 

१०. मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ि २०७6/०७7 मा गरेका अन्त्य गर्िर्वर्र् र र्िनको उपलब्र्ीः 
 

➢ अन्त्िर सरकारी र्वत्तीय हस्िान्त्िरण अन्त्िगिि प्रदेश सरकारले स्थानीय िहहरुलाई र्दन े
र्वर्िन्न अनदुानका योजनाहरुमा र्नम्नानसुार स्वीकृर्ि एवम ्र्नकासा र्दइएको । 

❖ र्वत्तीय समानीकरण अनदुान िफि  कुल रु. एक अबि २५ करोडको ५०% रकम 
सम्बन्त्न्त्र्ि स्थानीय िहहरुलाई दोस्रो र्कस्िा सम्मको र्नकासा बापि । 

❖ सशिि अनदुान िफि का न्त्शक्षा िथा स्वास्थ्य िफि का योजना िथा कायिक्रमहरुको 
कुल लागि 58 करोड 81 लाख ५६ हजारको दोस्रो र्कस्िासम्मको र्नकासा 
बापि । 

❖ सशिि िफि को पर्हचान हनु बाँकी िनी िोर्कएका कुल 339 योजनाहरु प्रदेश 
मन्त्न्त्रपररर्दबाट स्वीकृि िई र्नकासाको चरणमा रहेको । 

❖ समपूरक अनदुान िफि  पर्हलो र दोस्रो चरण गरी 79 स्थानीय िहका 155 
योजनाहरु स्वीकृि िई कररब रु. 1 अबि २६ करोड २९ लाख २९ हजार 
र्नकासाको चरणमा रहेको । 

❖ र्वशेर् अनदुान िफि का कररब 40 िन्त्दा बढी योजनाहरु स्वीकृर्िका लार्ग 
मन्त्रपररर्दको बैठकमा पेश गनि ियारी िईरहेको ।    

११. र्वर्नयोन्त्जि रकम लक्ष्य अनसुार खचि निएको िए सो हनु नसक्नकुा कारणहरु 
• साविजर्नक नीन्त्ज साझेदारीको लार्ग यस मन्त्रालयको चाल(ुकायिक्रम) खचिमा रु.15 

करोड र्वर्नयोजन गररएको िर र्नयमावली बनी नसकेकोले खचि गनि नसर्कएको। 

• मन्त्रालयबाट सञ्चार्लि कायिक्रमहरुको िकु्तानी र्ढलो गरी िएकोले िौर्िक प्रगर्ि 
देन्त्खएको िर र्वत्तीय प्रगर्ि दोस्रो चौमार्सकमा मार देन्त्खने । 

• मन्त्रालयको कायि प्रकृर्ि अनसुार र्नयर्मि बजेटरी कायिहरु िेस्रो चौमार्सक बाट मार 
सरुु हनुे। 

• कायािलय िवन र्नमािण कायिका लार्ग लगि ईन्त्स्टमेट ियार हदैु गरेकोले पूजँीगि खचि 
हनु नसकेको । 
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िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय 
१. पषृ्ठिरू्मः 

२०७२ को नेपालको संर्वर्ान लागू िए पश्चाि ् देशमा संघ प्रदेश िथा स्थानीय गरी िीन िहको 
सरकार रहेको छ । स्वीकृि कायि र्विाजन र्नयमावली अनसुार र्वर्िन्न के्षरहरुमा िीनवटै िहका 
सरकारहरुले गने कायि छुट्याइएको छ ।सोही र्नयमावली बमोन्त्जम यस प्रदेश नं  .का िेह्र ३ 
न्त्जल्लाहरुमा र्वर्िन्न िौर्िक संरचनाहरुको योजना िजुिमा स्वीकृर्ि सर्हि आवश्यक र्वर्िन्न 
अध्ययन अनसुन्त्र्ानका कायिहरु गनि यस मन्त्रालयको स्थापना िएको छ । यसका अर्िररक्त 
योजना र्नमािण संचालन िथा ममिि संिार लगायिका कायिहरु यस मन्त्रालय मािहिका 
कायािलयहरुबाट हनुे पररकल्पना गररएको छ । 

२. सोचः 

र्वर्िन्न िौर्िक संरचनाहरुको र्वकास माफि ि प्रदेशको र्दगो र्वकास, समरृ्द्ध, आर्थिक, समान्त्जक 
रुपान्त्िरण िथा स्वच्छ वािावरण कायम गने । 

३. लक्ष्यः 

पूवािर्ारहरुको र्नमािण गरी सबै नागररकलाई सवि सलुि खानेपानी सेवाको पहुँच सरु्वर्ायकु्त 
व्यवन्त्स्थि र पर्हचानयकु्त वन्त्स्ि र्वकास गने  ,र्वद्यिुमा आत्मार्नििरिा ,कृर्र् उत्पादकत्व िथा 
उत्पादनमा  वृर्द्ध िथा सडक सञ्जालको र्वस्िार गनुि। 

४. उद्दशे्यः 
• प्रिावकारी र्दगो िरपदो सरुन्त्क्षि वािावरण मैरी र कम खचीलो यािायाि सेवा माफि ि 

आर्थिक र्क्रयाकलाप र्वस्िार र सेवाप्रवाहको प्रिावकाररिा बढाउनकुो साथै संघ र 
प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश र्बच िथा प्रदेश र स्थानीय िह र्वच सम्बन्त्र् र्वस्िार गने। 

• र्सन्त्ञ्चि के्षर वृर्द्ध गनुिका साथै जलस्रोि बहउुद्देश्यीय अन्त्िर जलार्ार र जलाशययकु्त 
आयोजना र िरू्मगि र्संचाई आयोजनाहरु लाई अन्त्घ बढाउने। 

• र्वकर्सि र्संचाई प्रणालीमा व्यवस्थापन सदुृढीकरण गरी र्दगोपना बढाउन।े 
• र्संचाईको आवश्यकिा िएको स्थान र समयमा र्नवािर् रुपमा पानीको उपलब्र्िा 

बढाउने। 
• जलर्वद्यिु ्सेवाको र्वस्िार गरी सबै घरपररवारमा सहज पहुँच सरु्नन्त्श्चि गने। 
• व्यवन्त्स्थि बस्िी र्वकास गरी सबैका लागी सलुि  ,सरुन्त्क्षि र वािावरणमैरी आवासको 

प्रवद्धिन गने। 

५ 
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• आर्ारििू, सरु्वर्ायकु्त, व्यवन्त्स्थि, सरुन्त्क्षि एवम ्पर्हचानयकु्त शहरको र्वकास गने। 
• आर्थिक अवसरहरुको सजृना िथा रोजगारी अर्िवृर्द्ध गरी शहरी के्षरको र्वकास गने। 
• प्रदेशका सबै नागररकहरुलाई आर्ारििू स्िरको खानपेानी िथा सरसफाई सेवा 

उपलब्र् गराउने। 
• मध्यम िथा उच्च स्िरको खानेपानी िथा सरसफाई सेवा र्वस्िार गने। 
• मानव बसोवासका प्रमखु के्षरहरुमा सरसफाई प्रवद्धिन गने। 

५. कायि न्त्जम्मेवारी 

• प्रदेशस्िरको उजाि, र्वद्यिु, र्संचाई, खानेपानी, जल उपन्न प्रकोप (नदी िथा पर्हरो) व्यस्थापन 
सम्बन्त्न्त्र् अध्ययन अनसुन्त्र्ान नीर्ि काननु मापदण्ड गरुुयोजना योजना िथा आयोजना र्नमािण 
कायािन्त्यवन सञ्चालन ममिि संिार, सवमन्त्वय र र्नयमन 

• प्रदेशस्िरमा उजाि, र्वद्यिु, र्संचाई िथा खानेपानी सम्बन्त्र्ी गणुस्िर र सेवा शलु्कको आर्ार 
र्नर्ािरण र र्नयमन 

• उजाि, र्वद्यिु, र्संचाई सेवा र्वस्िारमा र्नजी क्षेरको सहिार्गिा र लगानी प्रवद्धिन सम्बन्त्र्ी नीर्ि 
िथा मापदण्ड र्नर्ािरण र र्नयमन 

• रार्ष्ट्रय जलस्रोि नीर्ि र संघीय योजना बमोन्त्जम प्रदेश सीमाका नदीका जलउपयोग सम्बन्त्र्ी 
आयोजनाको पर्हचान, र्नमािण, संचालन, सम्िार र व्यवस्थापन 

• प्रदेशर्िरको जलस्रोि उपयोग िथा नदी संरक्षण सम्बन्त्र्ी योजना िथा गरुु योजना िजुिमा 
कायिन्त्वयन र अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 

• प्रदेशर्िरको जलस्रोि उपयोग हनेु आयोजनाहरुको अध्ययन, सवेक्षण ियारी, कायािन्त्वयन, 
अनगुमन र सञ्चालनमा समन्त्वय 

• प्रदेशस्िरमा जलार्ार संरक्षण िथा जलउयोग नीर्िको िजुिमा िथा कायािन्त्वयन प्रर्वर्र् र्वकास 
र व्यस्थापन 

• मौसम र जलमापन सञ्चार व्यवस्थापन 
• जलगणु िथा वायूगणु सम्बन्त्र्ी प्रयोगशाला व्यस्थापन 
• प्रदेशर्िरको सवारी दिाि र नवीकरण चालक अनमुर्ि र नवीकरण 
• प्रदेशर्िर साविजर्नक यािायािको रुट अनमुर्ि मापदण्ड गणुस्िर र िाडा दर र्नर्ािरण र 

अनगुमन िथा र्नयमन 
• वािावरणमैरी, अपाङ्गिामैरी र लैर्ङ्गकमैरी यािायाि प्रणालीको प्रवद्धिन 
• प्रदेश िहमा यािायाि सरुक्षा र सावरी प्रदरु्ण र्नयन्त्रण सम्बन्त्र्ी योजना र्नमािण र

 कायािन्त्वयन 
• रज्जमुागि जलमागि लगायि वैकन्त्ल्पक यािायाि प्रर्वर्र्को प्रवद्धिन, सम्िाव्यिा अध्ययन, 

आयोजना कायािन्त्वयन सञ्चालन र व्यवस्थापन 
• प्रदेश लोकमागि, सडक पलु, झोलङेु्गपलु सम्बन्त्र्ी नीर्ि काननु मापदण्ड िथा योजना िजुिमा र 

र्नमािण स्िरोन्नर्ि ममिि सम्िार िथ्याङ्क व्यवस्थापन सडक प्रर्वर्र् सम्बन्त्र्ी अध्ययन अनसुन्त्र्ान, 
यािायाि सरुक्षा कायािन्त्वयन र र्नयमन िथा सडक अर्र्कार क्षेर (राइट अफ वे) को संरक्षण 

• प्रदेशस्िरका सरकारी कायािलयहरुको िौर्िक व्यवस्थापन र र्नमािण सम्बन्त्र्ी नीर्ि काननु 
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मापदण्ड र योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
• प्रदेश मखु्यमन्त्री, सिामखु, मन्त्री, उपसिामखु, प्रमखुसन्त्चव िथा सन्त्चवहरुको र्नवास 

व्यवस्थापन 
• प्रदेशर्िरको सहरी र्वकास योजना िजुिमा, सहरी पूवािर्ार र्नमािण सञ्चालन, ममिि संिार र 

आवास िथा िवन सम्बन्त्र्ी योजनाहरुको कायािन्त्वयन र मगि र्नदेशन 
• प्रदेशार्िर उपयकु्त िवन र्नमाणि प्रर्वर्र्को प्रवद्धिन 
• प्रदेशस्िरमा रार्ष्ट्रय िवन संर्हिाको कायािन्त्वयन र र्नयमन 
• प्रदेशको राजर्ानी र प्रादेन्त्शक शहरको र्वकास योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन संयोजन र पूवािर्ार 

र्नमािण 
• सरुन्त्क्षि बसोबास, जग्गा एकीकरण ( ल्याण्डपलुीङ्ग), घर एकीकरण (हाउसपलुीङ्ग) सम्बन्त्र्ी 

नीर्ि िजुिमा र कायािन्त्वयन 
• प्रदेशस्िरको खानेपानी सरसफाई िथा स्वच्छिा सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि काननु िथा मापदण्ड 

िजुिमा र कायािन्त्वयन, सेवा शलु्क र्नर्ािरण योजना/आयोजना कायािन्त्वयन िथा सञ्चालन संिार 
र र्नयमन 

• खानेपानी िथा सरसफाई सेवा र्वस्िारमा र्नजी क्षेरको सहिार्गिा प्रवद्धिन सम्बन्त्र्ी नीर्ि िथा 
मापदण्ड िजुिमा कायािन्त्वयन र र्नयमन 

• सविसार्ारणलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्र्िा र खानेपानी सरसफाई िथा स्वच्छिामा 
र्पछर्डएको वगिको पहुँचको सरु्नन्त्श्चििा 

६. मन्त् रालयको संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दी र्ववरण 
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स्वीकृि दरवन्त्दी िेररजः 

पद शे्रणी/िह सेवा समहु उपसमहु दरबन्त्दी पदपरु्िि 
संख्या 

ररक्त 
दरबन्त्दी 

कैर्फयि 

प्रदेश सन्त्चव रा.प.प्रथम ईन्त्न्त्जर्नररङ्ग       1  1  0     

उपसन्त्चव रा.प.र्द्बिीय ने.प्रशासन सा.प्रशासन    1  0  1     

र्स.र्ड.ई. रा.प.र्द्बिीय ईन्त्न्त्जर्नररङ्ग र्सर्िल हा.पा./इररगेशन १ 1  0     

र्स.र्ड.ई. रा.प.र्द्बिीय ईन्त्न्त्जर्नररङ्ग र्सर्िल र्व.एण्ड आर. 1  0 1    

र्स.र्ड.ई. रा.प.र्द्बिीय ईन्त्न्त्जर्नररङ्ग र्सर्िल जनरल 1  1  0     

र्स.र्ड.ई. रा.प.र्द्बिीय ईन्त्न्त्जर्नररङ्ग र्सर्िल हाईवे 1  0  1     

र्स.र्ड.ई. रा.प.र्द्बिीय ईन्त्न्त्जर्नररङ्ग र्सर्िल स्यार्नटरी 1  1  0     

शाखा 
अर्र्कृि 

रा.प.िरृ्िय ने.प्रशासन सा.प्रशासन    ४ 4  0  २ जना 
काजमा 

लेखा 
अर्र्कृि 

रा.प.िरृ्िय ने.प्रशासन लेखा    १ 1  0     

कानून 
अर्र्कृि 

रा.प.िरृ्िय न्त्याय कानून    १ 1  0     

इन्त्न्त्जर्नयर रा.प.िरृ्िय ईन्त्न्त्जर्नररङ्ग र्सर्िल हा.पा./इररगेशन ३ 1  2     

इन्त्न्त्जर्नयर रा.प.िरृ्िय ईन्त्न्त्जर्नररङ्ग र्सर्िल र्व.एण्ड आर. ५ 1 4    

इन्त्न्त्जर्नयर रा.प.िरृ्िय ईन्त्न्त्जर्नररङ्ग र्सर्िल इररगेशन ३ 2  1     

इन्त्न्त्जर्नयर रा.प.िरृ्िय ईन्त्न्त्जर्नररङ्ग र्सर्िल जनरल ३ 3  0  १ जना 
काजमा 

इन्त्न्त्जर्नयर रा.प.िरृ्िय ईन्त्न्त्जर्नररङ्ग र्सर्िल हाईवे ६ 0  6     

इन्त्न्त्जर्नयर रा.प.िरृ्िय ईन्त्न्त्जर्नररङ्ग र्सर्िल स्यार्नटरी ६ 5  1  ४ जना 
काजमा 

नायब सबु्बा रा.प.अनं.प्रथम  ने.प्रशासन सा.प्रशासन    ४ 4  0     

कम््यटुर 
अपरेटर 

रा.प.अनं.प्रथम  र्वर्वर्       १ 1  0     

खररदार रा.प.र्द्बिीय ने.प्रशासन सा.प्रशासन    १ 1  0  १ जना 
काजमा 

सहलेखापाल रा.प.र्द्बिीय ने.प्रशासन लेखा    १ 1  0  
 

ह.स.चा शे्रणीर्वहीन          ४ 4  0     

का.स. शे्रणीर्वहीन          ५ 5  0     
    

      जम्माः 55  38 17 
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७. चाल ुर पूजँीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण                        

क्र.सं. ख.शी.नं. र्वर्नयोन्त्जि बजेट    
(रु) 

  खचि 
   (रु) 

प्रगर्ि 
(प्रर्िशि) 

1 

मन्त्रालय र अन्त्िगिि प्रादेन्त्शक र संघीय 
सशिि समेि १५८३९७६५ १६६०७१० 10.48 

1.1 चाल ु १२९८७७२ ३६६२४६ 28.20 

1.2 पुजँीगि १४५४०९९३ १२९४४६४ 8.90 

 प्रादेन्त्शक िफि     
2 मन्त्रालय र अन्त्िगिि ११५३०३५६ १३३१६३५ 11.55 

2.1 चाल ु १०४८३८० २९९८०४ 28.60 

2.2 पुजँीगि १०४८१९७६ १०३१८३१ 9.84 

3 मन्त्रालय ३३७००११ १९२५८३९ ४२३४४ 2.20 

3.1 चाल ु ३६७९३९ १५८३६ 4.30 

3.2 पुजँीगि १५५७९०० २६५०८ 1.70 

4 र्नदेशनालय ३३७०१०११ ३६९०६७ ३२३२८ 8.76 

4.1 चाल ु २१५६७ ४८८४ 22.65 

4.2 पुजँीगि ३४७५०० २७४४४ 7.90 

5 शहरी र्वकास ३३७०४०११ ६२२३८० ७७७१० 12.49 

5.1 चाल ु ६३३८० २२६२८ 35.70 

5.2 पुजँीगि ५५९००० ५५०८२ 9.85 

6 खानपेानी ३३७०५०११ १३३७०८५ १९३६१६ 14.48 

6.1 चाल ु ८२३३४ ४६५२२ 56.50 

6.2 पुजँीगि १२५४७५१ १४७०९४ 11.72 

7 जलस्रोि र्वकास ३३७०३०११ १५५६०३५ २१२१६८ 13.64 

7.1 चाल ु १३३७१० ५७६१३ 43.09 

7.2 पुजँीगि १४२२३२५ १५४५५५ 10.87 

8 िरू्मगि जलस्रोि ३३७०३०१२ १८०४०६ १५६७६ 8.69 

8.1 चाल ु १७१०६ ९३२७ 54.52 

8.2 पुजँीगि १६३३०० ६३४९ 3.89 

9 

पूवािर्ार र्वकास कायािलय 
३३७०१०१२ ५३१५०७९ ६५०४३५ 12.24 

9.1 चाल ु १३७८७९ ३५६३६ 25.85 
९.२ पुजँीगि ५१७७२०० ६१४७९९ 11.88 

10 

यािायाि व्यवस्था कायािलय 
३३७०२०११ १९११२६ ९२१३९ 48.21 

10.1 चाल ु १९११२६ ९२१३९ 48.21 
१०.२ पुजँीगि    
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११ 

यािायाि व्यवस्था सेवा कायािलय 
३३७०२०१२ ३३३३९ १५२१९ 45.65 

११.१ चाल ु ३३३३९ १५२१९ 45.65 
११.२ पुजँीगि    
 संघीय सशिि अनदुान    
12 मन्त्रालय ३३७००१२० ४३०९४०९ ३२९०७५ 7.64 

12.1 चाल ु २५०३९२ ६६४४२ 26.54 

12.2 पुजँीगि ४०५९०१७ २६२६३३ 6.47 
स्रोि: िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय 

८. मन्त्रालय अन्त्िगिि संकलन िएको राजश्व 

क्र.सं. र्ववरण संकलन िएको रु कैर्फयि 
१ यािायाि कायािलयबाट संकलन िएको राजश् व 5877288856  

स्रोि: िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय 

९. मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा र्नमािण गररएका ऐन/र्नयम/र्नदेन्त्शका/मापदण्ड 
एवं कायिर्वर्र्हरुको र्ववरण 

मन्त्रालयबाट िजुिमाको चरणमा रहेका 
काननुहरु 

कैर्फयि 

प्रदेश सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन पर्हलो संशोर्न सर्हिको ऐन र्नमािण िएको 
प्रदेश साविजर्नक सडक सम्बन्त्र्ी ऐन मस्यौदा प्रदेश सिामा दिाि गनि प्रदेश 

मन्त्न्त्रपररर्दमा लैजाने क्रममा 
खानेपानी िथा सरसफाई सम्बन्त्र्ी ऐन मस्यौदा सहमर्ि प्राप्त िएको 
ऊजाि िथा र्वद्यिु सम्बन्त्र्ी ऐन सैद्धान्त्न्त्िक सहमर्िको प्रर्क्रयामा रहेको 
जल उपयोग िथा नदी व्यवस्थापन ऐन सैद्धान्त्न्त्िक सहमर्िको प्रर्क्रयामा रहेको 
प्रदेशस्िरमा सरकारी कायािलयहरुको िौर्िक 
व्यवस्थापन र र्नमािण सम्बन्त्र्ी ऐन 

सैद्धान्त्न्त्िक सहमर्िको प्रर्क्रयामा रहेको 

प्रदेश सवारी िथा यािायाि व्यवस्था 
र्नयमावली 

र्नयमावली बन्त् न कानून मस्यौदा सर्मर्िमा गएको 

प्रदेश पूवािर्ार र्वकास साझेदारी कायिक्रम 
(सञ्चालन कायिर्वर्र्) र्नयमावली, २०७६ 

संशोर्न िई कायािन्त्वयनमा रहेको । 

कन्त्टेन्त्जेन्त्सी रकम खचि गने कायिर्वर्र् मस्यौदा ियार िई थप संशोर्नकोलार्ग कानून 
मस्यौदा सर्मर्िमा गएको 

नवीकरणीय ऊजाि प्रणाली अनदुान पररचालन 
िथा कायिर्वर्र् 

कानून मस्यौदा सर्मर्िमा मस्यौदा ियारीको लार्ग 
गएको 

एकीकृि बस्िी र्वकास सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र् प्रदेश मन्त्न्त्रपररर्दमा पेश िएको  । 
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जनिा आवास कायिक्रम कायािन्त्वयन र्नदेन्त्शका संशोर्न िई कायािन्त्वयनमा रहेको 
 

स्रोि: िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय 

१०. मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा िए/गरेका अन्त्य गर्िर्वर्र् र र्िनको 
कायािन्त्वयनको अवस्था 

िवन आवास िथा शहरी र्वकास क्षरे 

क्र.सं. प्रमखु नीर्ि कायिक्रम उपलन्त्ब्र् 
 आर्थिक वर्ि 2076/77   

1. एकीकृि वस्िी र्वकास िथा जग्गा 
एकीकरण कायिक्रम 

प्रदेश नं .3 र्िर 19 
वटा स्थानमा जग्गा 

एकीकरण कायिक्रम र 
एकीकृि वस्िी र्वकास 

कायिक्रम 

जोन्त्खममकु्त, एकीकृि 
व्यवर्थि, सरुन्त्क्षि र 

सरु्वर्ा सम्पन्न वन्त्स्िको 
र्नमािण हनु े

२ खरको छानामकु्त महानगरपार्लका 

स्थानीय र्नकाय 
सँगकोसहकायिमा 
खरको छाना मकु्त 

कायिक्रम 

प्रदेश र्िर रहेका र्नम्न 
वर्गिय पररवारका घरहरु 

थप सरुन्त्क्षि हनुे र 
आरामदार्यक बसोवास 
वािावरणको आिास हनु े

३ शहरी सडक सरु्ार कायिक्रम 

प्रदेश अन्त्िगििका 
शहरी क्षेरर्िर रहेका 
सडकहरुको स्िरोन्नर्ि 
िथा सौन्त्दरयीकरण 

कायि 

८ वटा शहरी 
सडकस्िरोन्निी कायि 
कायिन्त्वयन प्रर्क्रयामा 

रहेको 

४ 
रुबीी भ्यार्ल एर्ककृि र्वकास 

योजना 

रुर्ब भ्यार्ल 
एर्ककृिर्वकास 

योजनाको अध्ययन 

रुर्ब भ्यार्ल एर्ककृि 
र्वकास योजनाको र्वस्ििृ 
पररयोजना प्रर्िवदेन ियार 

हनुे 

५ 
आर्रु्नक सरु्वर्ा सम्पन्न वसपाकि  

र्नमािण र सिाहल र्नमािण 

३ वटा वसपाकि  
र्नमािणिथा 2000 
क्षमिाको सिाहल 

र्नमािण 

3 वटा वसपाकि  र्नमािण 
प्रर्क्रयामा रहेको िथा 

सिाहलको र्डजाइन ियार 
गररने 

54 वटा िवन र्नमािण 
गररने 

17 वटा र्नमािणप्रर्क्रयामा 
रहेको 
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50 वटा सरकारी 
िवन िथा आवास 

ममिि 

20 वटा ममिि संिार 
गररएको 

 

खानपेानी िथा सरसफाई के्षर 

क्र.सं. प्रमखु नीर्ि कायिक्रम उपलन्त्ब्र् 
 आर्थिक वर्ि 2076/77   
१. आर्ारििुस्िरको खानेपानी सेबालाई 

आगामी आथीक वर्िमा ९२ प्रर्िशि 
र चार वर्िर्िर सि प्रर्िशि 
जनसंख्याको पहुंचमा पयुािइनेछ । 
र्नमािणार्र्न खानेपानी आयोजनाहरु 
सम्पन्न गरर िराईका न्त्जल्लामा 
आसेर्नक मकु्त सरुन्त्क्षि खानेपानी 
उपलब्र् गराइनछे । 

152 वटा खानेपानी 
आयोजनाहरु र्नमािण गने 
प्रदेश सरकारबाट बजेट 
र्वर्नयोजन िएको 

152 खानेपानी 
आयोजनाहरु कायिन्त्वयन 
प्रर्क्रयामा रहेको 

संघीय सरकारबाट 
हस्िान्त्िरण िई 22वटा 
ढल र्नमािण कायिक्रम 
क्रमागि रुपमा रहेको 

 

432 वटा खानेपानी 
आयोजना 

100 वटा ठेक्का 
िइसकेको र बाँकी 
प्रर्क्रयामा रहेको 

7 वटा खानेपानी 
गणुस्िर सरु्ार 
आयोजनाहरु 

4 वटा ठेक्का िइसकेको 

 
जलस्रोि िथा ऊजाि र्वकास क्षरे 
क्र.सं. प्रमखु नीर्ि कायिक्रम उपलन्त्ब्र् 

१ 

आगामी चार बर्ि र्िर 
सिह िरू्मगि 

जलाशययकु्त नयाँ 
प्रर्वर्र्मा आर्ाररिर्सचाइ 
प्रणाली जट्ठिा प्रर्वर्र्को 

उपयोग गरर 
प्रदेशर्िरका सबै 

खेर्ियोग्य जमीनमार्दगो 
िरपदो िथा बर्ििरर 

मझौला र्संचाई 
आयोजना 

 
नयाीँ प्रर्वर्र्मा 
आर्ाररि र्संचाई 

आयोजना 
 

समदुायब्यबन्त्स्थि 
र्संन्त्चि कृर्र् के्षर 

कायिक्रम 

 

प्रादेन्त्शक कायिक्रम 
1. ९८ वटा र्संचाइ िथा जलउत्पन्न 

प्रकोप र्नयन्त्रणका योजनाहरुको 
ल.ई.ियार गरी स्वीकृि गने ,खररद 
सम्झौिा िथा ब्यबस्थापन कायि 

2. १२ वटा योजना पर्हचान िथा 
छनौट गरी सम्िाव्यिा अध्ययन गने 

3. योजना माग संकलनको लार्ग सूचना 
प्रकाशन िथा स्वीकृर्िको काम 

िइरहेको 
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र्सचाइ सरु्वर्ा सरु्नन्त्श्चि 
गने । 

 

जलउत्पन्न प्रकोपको 
जोन्त्खमबाट प्रिार्वि हनुे 
सम्िार्वि स्थानहरुको 

पर्हचान गरी 
व्यवस्थापन गनि नीर्िगि 
र सीसं्थागि व्यवस्था 
गने र िटबन्त्र् र्नमािण 
र बाढी पवि सूचना 

प्रणालीको र्वकास गदै 
सामूदार्यक सचेिनाका 
कायिक्रम सन्त्चालन गरी 

गरुुयोजना माफि ि 
कायािन्त्वयन 

 

र्संचाईसंस्थागि 
र्वकास कायिक्रम 

 

ममििसम्िार 
आयोजनाहरु 

सम्बदृ्ध िराई 
मरे्स र्संचाई 

र्बशेर् कायिक्रम 

 

संघीय सशिि अनदुानका कायिक्रम 

मझौला र्संचाइ आयोजना 
• १२८ वटा योजनाहरुको ल.ई./ 

DPR ियार गरी स्वीकृि 
 

नया ँप्रर्वर्र्मा आर्ाररि र्संचाइ आयोजना 
• ९४ वटा योजनाहरुको ल.ई./ DPR 

ियार गरी स्वीकृि गने 
समदुाय व्यबन्त्स्थि र्संन्त्चि कृर्र् के्षर 

आयोजना 
• २५ वटा योजनाहरुको ल.ई./ DPR 

ियार गरी स्वीकृि गने 
नदी र्नयन्त्रण 

• ५० वटा योजनाहरुको ल.ई. ियार 
/ र्नमािण कायि अन्त्घ बढेको 

जल उत्पन्न प्रकोप र्नयन्त्रण प्रर्वर्र् 
पररयोजना 

• ४ वटा योजनाहरुको ल.ई. ियार/ 
र्नमािण कायि अन्त्घ बढेको 
टार बस्िी संरक्षण कायि 

• ३ योजनाहरुको ल.ई. ियार / 
र्नमािण कायि अन्त्घ बढेको 

िरु्मगि स्यालो िथा र्डप ट्यवुवेल र्संचाइ 
आयोजना 

• १२ वटा योजनाहरुको ल.ई.ियार 
/ र्नमािण कायि अन्त्घ बढेको 

 

सडक पूवािर्ार क्षरेिफि  

क्र.सं. प्रमखु नीर्ि कायिक्रम उपलन्त्ब्र् 

१. 

नन्त्जकैको मखु्य कालोपरे 
सडकदेन्त्ख न्त्जल्ला सदरमकुाम 

िथा स्थानीय िहको केन्त्र जोड्ने 
सडकलाई स्िरोन्नर्ि गदै आगामी 
चार वर्िर्िर कालोपरे गने संघीय 

स्थानीय िहको केन्त्र 
जोड्ने सडक (२० 

वटा) 

 

२० वटा स्थानीय िहको 
केन्त्र जोड्न ेसडकहरुको 

र्वस्ििृ पररयोजना 
प्रर्िवेदन ियार िई 
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सरकारको नीर्िलाई सघाउ पगु् ने 
गरी कायिक्रम सञ् चालन गररनेछ। 

र्नमािण कायि अगार्ड 
बढेको 

२. 

संघीय सरकारसँगको सहकायि र 
समन्त्वयमा पषु्पलाल चक्रपथ 

(रामेछाप-दोलखा-र्सन्त्र्पुाल्चोक-
नवुाकोट-र्ार्दङ-न्त्चिवन 

मकवानपरु-र्सन्त्र्लुी-काभ्र)े र 
पोष्टबहादरु बोगटी सरुुङ मागि 

र्नमािण गररनेछ । 

पोष्ट बहादरु बोगटी 
सरुुङ मागि र पषु्पलाल 
चक्रपथ पररयोजना 

 

- पोष्ट बहादरु बोगटी 
(र्िमफेदी-कुलेखानी) 
सरुुङ मागिको र्वस्ििृ 
आयोजना प्रर्िवेदन 
(र्ड.र्प.आर) ियार 
िई र्नमािण ठेक्का 
प्रर्क्रयाको चरणमा 

रहेको । 

- पषु्पलाल चक्रपथ 
पररयोजनाको र्वस्ििृ 
पररयोजना प्रर्िवेदन 
ियार िइरहेको । 

३. प्रदेश यािायाि गरुुयोजना ियार 
गरी कायािन्त्वयनमा  ल्याइनछे। 

प्रदेश यािायाि 
गरुुयोजना ियारी 

प्रदेश यािायाि गरुुयोजना 
ियारीको लार्ग 

परामशिदािा छनौट िई 
कायि िइरहेको । 

४. 

हेटौँडा-फाखेल-फर्पिङ सडक र  

हेटौँडा-र्सस्नेरी-फर्पिङ सडकको 
स्िरोन्नर्ि गनि कायिलाई उच्च 
प्राथर्मकिाका साथ कायािन्त्वयन 

गररनेछ। 

- कुलेखानी फाखेल 
फर्पिङ सडक 
स्िारन्नोिी 

- िीमफेदी कुलेखानी 
(हेिी) सडक 
स्िारन्नोिी 

- िैँसे-र्िमफेदी 
सडक स्िरोन्नर्ि 

- कुलेखानी-फाखेल-
फर्पिङ सडक 

स्िारन्नोर्ि कायिको 
ठेक्का सम्झौिा िई 

र्नमािण कायि 
िइरहेको । 

- िीमफेदी कुलेखानी 
(हेिी) सडक 

स्िारन्नोर्ि कायिको 
ठेक्का सम्झौिा िई 
र्नमािण कायि अगार्ड 

बढेको । 

- िैँसे-र्िमफेदी सडक 
स्िरोन्नर्िको र्वस्ििृ 
आयोजना प्रर्िवेदन 
ियार िइरहेको । 

५. काठमाडौं उपत्यका पहुँचको 
दरुीलाई छोटाउने चौिारा-

- चौिारा र्सपाघाट 
कार्िके काठमाडौँ 

- चौिारा र्सपाघाट 
कार्िके काठमाडौँ 
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र्सपाघाट-कान्त्त्तके-काठमाडौ िथा 
टोखा-छहरे नवुाकोट सडकको 

स्िरोन्नर्ि गने कायिलाई 
प्राथर्मकिामा रान्त्खनेछ । 

सडक र्वस्िार िथा 
स्िारन्नोिी 

सडकको १० र्क.र्म. 
र्नमािण कायि 

िइरहेको िथा अन्त्य 
खण्डको र्वस्ििृ 

पररयोजना प्रर्िवेदन 
ियार िइरहेको । 

६. बहबुर्ीय, क्रमागि िथा अन्त्य 
महत्वपूणि प्रादेन्त्शक योजनाहरु 

- र्वर्िन्न १९ वटा 
बहबुर्ीय योजनाहरु 

- ३०० वटा 
सडकहरु, ३५ वटा 
पलु िथा ७५ वटा 

सडकपलुको 
र्ड.र्प.आर. ियारी 

- स्वीकृि बहवुर्ीय 
खररद गरुुयोजना 
अनसुार र्वर्िन्न 

महत्वपूणि १९ वटा 
सडक िथा पलुहरुको 
(कररब १७५ र्क.र्म. 
सडक िथा ७ वटा 
पलुहरु)  र्नमािण 
कायि िइरहेको । 

- 250 र्क.र्म. सडक 
िथा ३५ वटा पलुको 

र्नमािण कायि 
िइरहेको । 

 

     स्रोि: िौर्िक पूवािर्ार र्वकास मन्त्रालय 

11. र्वर्नयोन्त्जि रकम लक्ष्य अनसुार खचि निएको िए सो हनु नसक्नकुा कारणहरु 

• अन्त्ख्ियारी समयमा र्दन र्ढलाई िएको, 
• कर्िपय कायिक्रम सञ् चालनको लार्ग आवश्यक कायिर्वर्र्हरु ियारीको क्रममा रहेको, 
• दरबन्त्दी अनसुार प्रार्वर्र्क जनशन्त्क्त सबै कायािलयमा पयािप्त निएको, 
• समायोजन िएका कमिचारी आउने /जाने र समायोजन संशोर्न जस्िा कायिले जनशन्त्क्त 

व्यवस्थापनमा कर्ठनाई िएको, 
• कर्िपय कायिको प्रशासर्नक कायिहरु िइरहेको र बजेट खचि िकु्तानीको क्रममा रहेकोले 

पूजँीगि खचि न्त्यून देन्त्खएको । 

 

12. र्वर्नयोन्त्जि रकम लक्ष्य अनसुार खचि गनि अवलम्बन गनुिपने आवश्यक सरु्ारका उपायहरु 

• प्रदेश अन्त्िगिि मन्त्रालय र मािहिका कायािलयहरुको संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण 
(O&M Survey) को मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेकोले यथान्त्शघ्र स्वीकृर्ि हनुपुने । 
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• र्िमिेदी, कुलेखानी, र्सस्नेरी, फाखेल सडक खण्डमा अस्थायी आयोजना कायािलय स्थापना 
हनुपुने । 

• यािायाि के्षरको सशुासन प्रवद्धिनको लार्ग अनलाइन सेवा, अर्िलेख र्डन्त्जटाइजेसन गने 
कायिहरु िथा CCTV लगायिका र्वद्यिुीय उपकरण जडान र कायािलयहरुको िौर्िक 
अवस्था समेिका स्िरोन्त् नर्िका लार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था हनुपुने। 

• यािायाि व्यवस्था कायािलयहरुबाट सम्पादन हनुे कायिहरु जस्िैः अनलाइन सवारी चालक 
अनमुर्िपर दिाि प्रणाली र EDL/VRS को सििर सञ् चालन र व्यवस्थापन सम्बन्त्र्ी 
कायिहरु हालसम्म यािायाि व्यवस्था र्विागबाट िइरहेको हुँदा बारम्बार सििर सम्बन्त्र्ी 
समस्याको समार्ान र अन्त्य व्यवस्थापकीय कायिहरु जस्िै सििर ममिि सम्िार िथा सेवा 
सचुारु र बन्त्द गने जस्िा कायिहरुका लार्ग र्विागलाई अनरुोर् गरररहन ुपने िएकोले 
उक्त कायिहरु चसु्ि दरुुस्ि रुपमा गनि र सेवाग्राहीलाई गणुस्िरीय सेवा प्रदान गनि प्रदेश 
सरकार मािहि नै उक्त प्रणाली र सििर सञ् चालन एवं व्यवस्थापन गररनपुने । 

• सेवाग्राहीले सवारी चालक अनमुर्िपर प्राप्त गनि लामो समय पखिनपुने र बारम्बार गनुासो 
आउने गरेकोले सवारी चालक अनमुर्िपर छपाई कायि प्रदेश सरकार माफि ि ्गनुिपने । 

• कमिचारी समायोजन पर्छ पर्न पदपूर्िि निएका पदहरुमा ित्काल करार सेवा माफि ि ्
िनाि गने र स्थायी पदपूर्ििको लार्ग पहल गनुिपने । 

• सार्न स्रोि, कायिकक्ष िवन, फर्निचर, सवारी सार्न, कायािलय प्रयोगशाला,सवेक्षण 
उपकरण आर्दको यथोन्त्चि व्यवस्था गनुिपने। 

• र्वर्िन्न कानून, नीर्ि र कायिर्वर्र्को िजुिमाका साथै कमिचारीलाई र्वर्यगि अर्िमखुीकरण 
गनुिपने। 

• संघीय िथा प्रादेन्त्शक आयोजनाहरु र्नमािण सम्पन्न गनि बढी समय लाग्ने गरेकोमा िीन 
वर्िर्िर आयोजना सम्पन्न गने गरी बजेट र्वर्नयोजनको व्यवस्था गनुिपने । 
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सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय 

१. पषृ्ठिरू्म: 

नेपालको संर्वर्ान अनसुार राज्य िीन िहमा पनुसंरचना िई िीनै िहको र्नवािचन पश्चाि ्संघीय, 
प्रादेन्त्शक र स्थानीय सरकार गठन िई कायि संचालनमा आएको छ । प्रदेश सरकार प्रदेश नं .

। यसमन्त्रालयहरु मध्ये सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय एक हो ७ मा स्थापना गररएको  ३ 
मन्त्रालय अन्त्िरगिि न्त्शक्षा, यवुा िथा खेलकूद, िार्ा, संस्कृर्ि, पसु्िकालय, स्वास्थ्य, मर्हला 
वालवार्लका,जेष्ठ नागररक, अपाङ्ग िथा सामान्त्जक सरुक्षाजस्िा र्बर्य के्षरहरु िोर्कएकाछन ्। यस 
मन्त्रालयको प्रमखु उद्देश्य िथा कायिहरुमा नेपाल सरकारले ियार गरेको आवर्र्क योजनाका 
लक्ष्य, नीर्ि िथा कायिक्रम, र्दगो र्बकासका लक्ष्यहरु (SDGs), र्वर्िन्न समयमा राज्यले रार्ष्ट्रय 
िथा अन्त्िरार्ष्ट्रय मञ्चमा जाहेर गरेका प्रर्िबद्धिा अनरुुप नेपाली नागररकहरुलाई र्वद्यालय न्त्शक्षामा 
पहुँच र्बस्िार र गणुस्िरीय न्त्शक्षाको अवसर उपलब्र् गराउन,ु स्वास्थ्य के्षरमा पहुँच र्वस्िार गरी 
नागररकलाई सविसलुि र गणुस्िरीय स्वास्थ्य सेवा उपलव्र् गराईि जीवनस्िरमा सरु्ार ल्याउन,ु 
अपांग िथा असक्त नागररकलाई समान व्यवहार र र्वर्ेश सेवा सरु्वर्ा उपलव्र् गराउन,ु यवुा िथा 
खेलकूद पूवार्ािरको र्वकास र्वस्िार एवं िार्ा, र्लर्प, कलासंस्कृर्िको संरक्षण र प्रयोग, स्मारक 
र परुािान्त्त्वक महत्वका स्थल संरक्षण आर्द पदिछन ्। 

वृहि कायिके्षरार्र्कारयकु्त यस मन्त्रालयले प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ३ कायि र्विाजन (र्नयमावली) 
२०७४ ले िोकेको कायिन्त्जम्मेवारी पूरा गने क्रममा र्वर्िन्न र्क्रयाकलापहरु सम्पादन गदै आइरहेको 
छ । 

२. सोचः 
गणुस्िरीय न्त्शक्षा, दक्ष जनशन्त्क्त समदृ्ध प्रदेश स्वस्थ नागररक, गणुस्िीय जीवनयापन, प्रदेशको 
गौरव यवुाको पौरख, प्रदेशको पर्हचान, िार्ा सस्कृर्ि र कलाको प्रवद्धिन। 

३. उद्दशे्यः 

• गणुस्िरीय न्त्शक्षामा सबै वगि एवं समदुायको समिामलुक पहुँच स्थार्पि गनुि । 
• प्रार्वर्र्क एवं व्यवहाररक न्त्शक्षाको र्वकास एवम र्वस्िार गनुि । 
• यवुा उद्यमन्त्शलिा र रोजगारीको अर्िवृर्द्ध गनुि । 
• आर्ारििु स्वास्थ्य सेवामा र्नः शलु्क र सवि सलुि पहुँच सरु्नन्त्श्चि गनुि । 
• स्वास्थ्य प्रणालीमा सरु्ार िथा सेवाको गणुस्िर अर्िवृर्द्ध गनुि । 
• सामान्त्जक रुपमा पछार्ड परेको वगि र समदुायको उत्थानका लार्ग आवश्यक 

कायिक्रमहरु प्रवाह गनुि । 

६ 
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४. लक्ष्यः 

• प्रर्िस्पर्ी, उद्यमशील र नव प्रवििनशील मावन पुजँीको र्नमािण गरी प्रदेशको 
समरृ्द्धको आर्ार ियार गने । 

• स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थार्पि गरी जवाफदेही स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको 
माध्यमबाट गणुस्िरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्र् िएको हनुे । 

• यवुा शन्त्क्तको र्वकासबाट प्रदेशको समरृ्द्धमा योगदान पगु्नकुा साथै खेलकुदको 
र्वकास द्वारा स्वास्थ्य, अनशुार्सि, सजृनात्मक र र्क्रयाशील नागररक र्नमािण 
िएको हनुे । 

५. कायि न्त्जम्मेवारीः 

• प्रदेशस्िरको र्वश्वर्वद्यालय िथा उच्च न्त्शक्षा सम्बन्त्र्ी नीर्ि, काननु िथा मापदण्ड 
िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

• शैन्त्क्षक परामशि सेवाको मापदण्ड र्नर्ािरण, अनमुर्ि िथा र्नयमन 
• प्रदेशस्िरमा पसु्िकालय, संग्रहालय, अर्िलेखालय सम्बन्त्र्ी नीर्ि, काननु िथा 

मापदण्ड िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
• प्रादेन्त्शक न्त्शक्षा, प्रार्वर्र्क िथा व्यवसार्यक िार्लम र छारवृन्त्त्त सम्बन्त्र्ी नीर्ि, 

काननु िथा मापदण्ड र्नर्ािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन िथा पाठ्यक्रम, पाठ्य 
पसु्िक िथा पाठ्य सामाग्री र्नमािण, उत्पादन र र्विरण 

• प्रदेशस्िरको मावन संसार्नको आवश्यकिा प्रके्षपण िथा शैन्त्क्षक योजना र्नमािण 
र कायािन्त्वयन 

• प्रदेशस्िरमा र्वद्यालय िहको न्त्शक्षकको सेवा शिि, योग्यिा, क्षमिा र न्त्शक्षक 
व्यवस्थापनको मापदण्ड र्नर्ािरण र र्नयमन 

• माध्यर्मक िहको परीक्षा व्यवस्थापन 
• प्रदेशस्िरमा प्रान्त्ज्ञक अनसुन्त्र्ान िथा शैन्त्क्षक िथ्याङ्क व्यवस्थापन 
• स्वास्थ्य सेवा िथा पोर्ण सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि, काननु, मापदण्ड िथा योजना 

िजुिमा, कायािन्त्वयन  र र्नयमन 
• प्रदेशस्िरमा आवश्यक पने प्रवद्धिनात्मक, प्रर्िकारात्मक, उपचारात्मक िथा 

पनुिस्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन 
• स्वास्थ्य सेवा सम्बन्त्र्ी प्रदेशस्िरीय प्रान्त्ज्ञक, व्यवसार्यक र पेसागि संघ संस्थाको 

दिाि, सञ्जालन अनमुर्ि र र्नयमन 
• प्रदेशस्िरीय स्वास्थ्य सेवाको गणुस्िर र्नर्ािरण, अनगुमन र र्नयमन 
• रार्ष्ट्रय मापदण्ड बमोन्त्जम और्र्ालयजन्त्य िथा स्वास्थ्य प्रर्वर्र् सम्बन्त्र्ी सामग्रीको 

उत्पादन िथा संचय अर्र्किम खरुा मलु्य र्नर्ािरण, अन्त्न्त्िम र्बसजिन, गणुस्िर 
िथा मापदण्ड र्नर्ािरण र त्यस्िा सामग्री उत्पादन गने उद्योगको दिाि, खारेजी, 
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सञ्चालन, अनमुिस र र्नयमन 
• रार्ष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप अस्पिाल, नर्सङ्ग होम, र्नदान केन्त्र, उपचार केन्त्र र 

अन्त्य स्वास्थ्य संस्था िथा प्रयोगशालाको दिाि, खाजी, सञ्चालन, अनमुर्ि  र 
र्नयमन 

• रार्ष्ट्रय मापदण्ड बमोन्त्जम स्वास्थ्य र्बमा लगायिका सामान्त्जक स्वास्थ्य सरुक्षा 
कायिक्रमको व्यवस्थापन िथा र्नयमन 

• प्रदेशस्िररय स्वास्थ्य के्षरको मावनश्रोि र्वकास र व्यवस्थापन 
• और्र्ी र्नगरानी (Pharmacovigilance), और्र्र्को उन्त्चि प्रयोग र सकु्ष्म 

जीवनरोर्क प्रर्िरोर् (Antimicrobial Resistance) न्त्यनुीकरण 
• खोप  र पररवार र्नयोजन 
• संवेदनन्त्शल और्र्ी िथा अन्त्य स्वास्थ्य सामग्री खररद िथा आपरु्िि व्यवस्थापन 
• प्रदेशस्िरमा स्वास्थ्य स्वा सम्बन्त्र्ी अध्ययन िथा अनसुन्त्र्ान िथथा सूचना प्रणाली, 

सवास्थ्य लेखा पद्धर्िको संस्थागि व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह 
• प्रदेशस्िीय जनस्वास्थ्य र्नगरानी (पन्त्ब्लक हेल्थ सिेलेन्त्स) व्यवस्थापन 
• सरु्िि, मर्दरा र लागपुदाथिजन्त्य बस्िकुो मापदण्ड, र्नयन्त्रण िथा र्नयमन 
• स्वास्थ्य क्षेरमा आपत्कालीन अवस्था, र्वपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकन्त्स्मक 

स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, आपिकार्लन अवस्थाका लार्ग और्र्र् िथा और्र्र्जन्त्य 
सामग्रीको प्रादेन्त्शक बफस्टक व्यवस्थापन 

• सरूवा िथा नसने रोग र्नयन्त्रण िथा रोकथाम 
• रार्ष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप स्वास्थ्य सेवा सम्बन्त्र्ी िौर्िक पवुािर्ार र्वकास िथा 

व्यवस्थापन 
• स्वास्थ्यजन्त्य फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्त्र्ी मापदण्ड र्नर्ािरण, कायािन्त्वयन र 

र्नयमन 
• जनसंख्या, बसाइसराइ र पररवार र्नयोजन सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि, काननु िथा 

योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयम, अध्ययन िथा अनसुन्त्र्ान, सूचना प्रणालीको 
स्थापना र सञ्चालन, क्षमिा अर्िवृर्द्ध र रार्ष्ट्रय संस्थाहरुसँगको सम्पकि  र समन्त्वय 

• मर्हला हक सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि, काननु, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन 

• बाल बार्लकाको हकर्हि संरक्षण सम्बन ्प्रादेन्त्शक नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा 
योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, बालमैर्र शासकीय 
प्रवन्त्र् र स्वा प्रवाह, बाल उद्धार कोर् व्यवस्थापन र बाल सूर्ार िथा पनुस्थािपना 

• प्रदेशस्िरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यन्त्क्त र अशक्त, बाल बार्लकाका 
र मर्हला सम्बन्त्र्ी कायिहरुको अनगुमन िथा मलु्याङ्कन 

• समाजकल्याण र संघसस्था सम्बन्त्र्ी कायिहरुको अनगुमन िथा मलु्याङ्कन 
• यवुा सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि, काननु िथ योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन, यवुा 

वैज्ञार्नक प्रोत्साहन 
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• खेदकुद सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड र्नर्ािरण, कायािन्त्वयन र 
र्नयम, खेलकुद िथा खेलकुद पवुािर्ारको र्वकास र प्रबद्धिन 

• खेलकुद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्त्वय र र्नयमन 
• रार्ष्ट्रय र प्रादेन्त्शक खेलकुद प्रर्ियोर्गिा िथा कायिक्रम आयोजना र सहिार्गिा 
• लोपोन्त्मखु, सीमान्त्िकृि, गररब, जेष्ठ नागररक लन्त्क्षि आवास सम्बन्त्र्ी नीर्ि, 

मापदण्ड िथा योजना िजुिमा र कायािन्त्वयन 
• सामान्त्जक सूरक्षा सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि, कानून िथा मापदण्डको र्नमािण िथा 

कायािन्त्वयन, कोर् व्यवस्थापन, र्नयमन, रार्ष्ट्रय र प्रादेन्त्शक र्नकाय िथा संघ 
संस्थासँग सम्पकि , समन्त्वय र सहकायि 

• प्रदेशर्िर रोजगारी प्रबद्धिन सम्बन्त्र्ी नीर्ि, योजना, कायिक्रम िथा मापदण्ड िजुिमा 
िथा कायािन्त्वयन र स्थार्नय सरकारसंग समन्त्वय 

• र्वश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुािान्त्त्वक महत्वका स्थल सम्बन्त्र्ी 
• िार्ा, र्लर्प संस्कृर्ि, लर्लिकला र र्मिको संरक्षण र प्रयोग सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक 

नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथ योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
• ऐर्िहार्सक, र्ार्मिक, साँस्कृर्िक एवं कला र वास्ि ुकलात्मक दृर्ष्टकोणले महत्व 

बोकेका प्रादेन्त्शकस्िरका दरवारहरुहरूको संरक्षण, सम्िार, अध्ययन, अनसुन्त्र्ान 
िथा व्यवस्थापन 

• प्रादेन्त्शकस्िरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन 
• प्रदेशस्िरका परुािान्त्त्वक महत्वका स्थल, ऐर्िहार्सक र र्ार्मिक सांस्कृर्िक 

सम्पदा, प्रान्त्चन स्मारक, संग्रहालय, गढी, साँस्कृर्िक र्रोहर सम्बन्त्र्ी नीर्ि, 
कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन एवम ्संरक्षण, सम्िार, 
अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, उत्खनन िथा  पनुर्निमािण 

• र्मि, परम्परा र गठुी अन्त्िगिि चर्लआएका र्वर्िन्न जारा, पविहरुको सञ्चालन र 
व्यवस्थापन आर्द । 
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संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दीः  

 

 

 

(क) संगठन संरचना  
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(ख)स्वीकृि दरबन्त्दीः 

क्र सं संस्था कुल दरबन्त्दी 

1 सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय 
53 

2 न्त्शक्षा र्वकास र्नदेशनालय 
35 

3 स्वास्थ्य र्नदेशनालय 
32 

4 प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला 14 

5 स्वास्थ्य िार्लम केन्त्र 
14 

6 स्वास्थ्य आपरु्िि व्यवस्थापन केन्त्र 
17 

7 शैन्त्क्षक िार्लम केन्त्र 
17 

8 स्वास्थ्य कायािलय (१३ न्त्जल्ला) 
171 

9 न्त्जल्ला आयवेुद स्वास्थ्य केन्त्र (१३ न्त्जल्ला) 94 

10 न्त्जल्ला अस्पिाल (८ न्त्जल्ला) 405 

11 र्सप र्वकास िार्लम केन्त्र (२ न्त्जल्ला) 39 

12 साविजर्नक र्नमािण कायािन्त्वयन ईकाइ (२ न्त्जल्ला) 33 

13 प्रदेश खेलकुद र्वकास पररर्द् 
12 

 जम्मा 
937 

स्रोिः सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय 

६. आर्थिक वर्ि २०७6/०७7 मा मन्त्रालयको नाममा स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र र्िनको 
अवस्थाः                                                               (रकम रु.) 

र्स .
नं.  

र्क्रयाकलाप 
नं. 

कायिक्रम/र्क्रयाकलापहरु वार्र्िक बजेट िौर्िक 
प्रगर्ि(%) 

पौर् 
मसान्त्िसम्मको 
खचि रकम 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि 

(%) 
1 2.4.9.3 पसु्िकालय स्थापना र सञ्चालन 

अनदुान(पसु्िक पसु्िकालय) 
5000000 10 600000 12 
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2 2.5.2.5 प्रार्वर्र्क िथा व्यवसार्यक 
न्त्शक्षाको प्रिावकाररिा अध्ययन 
(CTEVT माफि ि सामदुार्यक 
र्वद्यालयमा सञ्चार्लि 

1500000 0 0 0 

3 2.6.4.28 यवुा स्वरोजगारीका लार्ग 
क्षमिा र्वकास 
कायिक्रम(उद्यमशीलिा 
,रोजगारी मलुक/ सशन्त्क्तकरण 
/ सीप र्वकास) 

0 0 0 0 

4 2.7.10.1 माध्यर्मक न्त्शक्षा परीक्षा (कक्षा 
१० को) सञ्चालन िथा 
अनगुमन(परीक्षा संचालन खचि)  

500000 17 84100 17 

5 2.7.13.7 उत्कृष्ट र्वद्यालय सम्मान िथा 
परुस्कार कायिक्रम(शैन्त्क्षक 
कायिक्रम) 

500000 100 500000 100 

6 2.7.13.9 शैन्त्क्षक योजना र्नमािण, वार्र्िक 
कायिक्रम, डकुमेन्त्टेसन, िथ्याङ्क 
र सूचना व्यवस्थापन िथा 
प्रर्िवेदन  

1500000 35 497667 33 

7 2.7.13.10 माध्यर्मक न्त्शक्षा परीक्षा (कक्षा 
१० को) परीक्षा सम्बन्त्र्ी 
कानूनी िथा संरचनागि 
व्यवस्था(शैन्त्क्षक कायिक्रम) 

4000000 0 0 0 

8 2.7.13.11 प्रदेश स्वयम ्सेवक छनौट िथा 
पररचालन(शैन्त्क्षक कायिक्रम) 

500000 10.59 57300 11 

9 2.7.13.12 प्रदेश स्वयम ् सेवक र 
सम्बन्त्न्त्र्ि संस्थासँग समीक्षा 
गोष्ठी(शैन्त्क्षक कायिक्रम)  

988000 53.85 556240 56 

10 2.7.13.13 यवुा वैज्ञार्नक पर्हचान र 
प्रोत्साहन कोर्(शैन्त्क्षक 
कायिक्रम) 

50000000 100 50000000 100 

11 2.7.13.15 खेलाडी र प्रन्त्शक्षकको क्षमिा 
वरृ्द्ध िथा व्यावसार्यक र्बमा 
कायिक्रम(शैन्त्क्षक कायिक्रम)  

0 0 0 0 

12 2.7.13.16 प्रदेश शैन्त्क्षक सूचना 
व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना र 
सदुृढीकरण(शैन्त्क्षक कायिक्रम)  

4700000 10 56800 1 
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13 2.7.13.17 प्रदेश स्िरमा मानव संसार्नको 
प्रक्षेपण, योजना िजुिमा र 
कायािन्त्वयन(शैन्त्क्षक कायिक्रम)  

500000 0 0 0 

14 2.7.13.18 न्त्शक्षा, यवुा िथा खेलकूद, 
िार्ा, संस्कृर्िसँग सम्बन्त्न्त्र्ि 
ऐन, र्नयम, र्नदेन्त्शका, 
कायिर्वर्र्, मापदण्ड िजुिमा। 

2000000 25 30879 2 

15 2.7.13.19 न्त्शक्षा, यवुा िथा खेलकूद, 
िार्ा, संस्कृर्िसँग सम्बन्त्न्त्र्ि 
र्वर्िन्न र्दवस िथा कायिक्रम 
सञ्चालन(शैन्त्क्षक कायिक्रम) 

1000000 20 252888 25 

16 2.7.13.21 र्वर्िन्न प्रान्त्ज्ञक एवम ् रार्ष्ट्रय 
व्यन्त्क्तत्वका नाममा स्थार्पि 
प्रर्िष्ठानको संरक्षण, सम्बद्धिन र 
प्रवर्िन 

50000000 25 96818 0 

17 2.7.13.33 सामदुार्यक क्याम्पसहरुको 
िौर्िक सबलीकरण 
अनदुान(शैन्त्क्षक कायिक्रम) 

0 0 0 0 

18 2.7.13.41 र्वद्यालय बस सेवा 
कायिक्रम(शैन्त्क्षक कायिक्रम) 

62500000 10 0 0 

19 2.7.13.44 शैन्त्क्षक परामशि केन्त्रहरुको 
र्नरीक्षण, अनगुमन, मूल्याङ्कन 
र र्नयमन कायिक्रम(शैन्त्क्षक 
कायिक्रम) 

500000 50 234800 47 

20 2.7.13.45 सामदुार्यक र्वद्यालयलाई 
प्रदान हनुे ICT Lab, 

र्वर्यगि प्रयोगशाला, घेराबार 
िथा बार्हरी वािावरण,िौर्िक 
सवलीकरण,र्वर्ालय खेलकुद 
मैदान, शदु्ध र्पउने पानी िथा 
हररि र्वर्ालय कायिक्रमहरुको 
र्विरण, र्नरीक्षण, अनगुमन र 

र्नयमन 

300000 0 0 0 

21 2.7.13.46 र्वशेर् स्कूल िथा पनुस्थािपना 
केन्त्र, का.म.पा.-३५, परुानो 

र्सनामङ्गल .र न्त्चिवन 
समेिका लार्ग अनदुान  

3500000 0 0 0 
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22 2.7.14.1 प्रदेश स्िरीय र्वर्िन्न खेलकुद 
प्रर्ियोर्गिा सञ्चालन र अन्त्िर 

प्रदेश/रार्ष्ट्रय खेलकूदमा 
सहिार्गिा 

0 0 0 0 

23 2.7.14.2 खेलकूद मैदान, रङ्गशाला, 
किडि हल लगायि र्नमािण 
हनुे िौर्िक संरचनाहरुको 

र्नरीक्षण, अनगुमन, मूल्याङ्कन 

300000 0 0 0 

24 2.7.14.3 प्रदेश स्वयम ्सेवक र्नवािह 
ित्ता(खेलकुद िथा अर्िररक्त 

र्क्रयाकलाप) 

36244000 12 6134780 17 

25 2.7.14.4 ऐर्िहार्सक, प्राकृर्िक, र्ार्मिक 
िथा साँस्कृर्िक सम्पदाहरुको 
ममिि र र्नमािण सम्बन्त्र्ी 

कायिहरुको 
र्नरीक्षण,अनगुमन,मलु्याङ्कन र 

र्नयमन कायिक्रम 

300000 0 0 0 

26 2.7.23.2 र्वकलाङ्ग, र्मर समूह/अपाङ्ग 
बाल अस्पिाल िथा 

पनुस्थािपना केन्त्र बनेपा 
न.पा.-११(संस्था / 

सर्मर्िलाई  

3000000 34 1000000 33 

27 5.1.10.1 खेलकूद प्रर्ियोर्गिा सञ्चालन 
िथा प्रवद्धिन(नेपाल सरकारका 
िफि बाट संघसंस्थालाई प्रदान 
गररने आर्थिक सहायिा 

0 0 0 0 

28 5.1.10.2 िार्ा, सार्हत्य र कलाको 
प्रवर्िन कायिक्रम(नेपाल 
सरकारका िफि बाट 
संघसंस्थालाई प्रदान गररने 
आर्थिक सहायिा 

5000000 0 0 0 

29 7.2.5.1 प्रदेश र्वश्वर्वद्यालय स्थापना र 
सञ्चालन(उच्च न्त्शक्षा) 

20000000 0 0 0 

30 7.2.7.1 प्रदेश यवुा पररर्द् स्थापना र 
सञ्चालन(अन्त्य) 

10000000 0 0 0 

31 7.2.7.2 प्रदेश प्रज्ञा प्रर्िष्ठान स्थापना र 
सञ्चालन(अन्त्य) 

10000000 0 0 0 

32 7.2.7.3 प्रदेश खेलकूद र्वकास पररर्द् 
सञ्चालन(अन्त्य) 

0 0 0 0 
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33 2.7.22.1 मखु्यमन्त्री जनिा स्वास्थ्य 
पररक्षण कायिक्रम(स्वास्थ्य 
सेवा) 

100000000 3.67 3668000 4 

34 2.7.22.5 प्रदेश र्िरका उत्कृष्ठ स्वास्थ्य 
संस्था िथा स्वास्थ्यकर्मिलाइि 
परुस्कृि िथा प्रोत्साहान 
कायिक्रम 

1500000 0 0 0 

35 2.7.22.12 र्नशलु्क नवजाि न्त्शश ु
कायिक्रमका लार्ग 
अस्पिाललाइि अनदुान(संघीय 
अनदुानले नपगु िएमा मार 
उपलव्र् गराउने 

5000000 0 0 0 

36 2.7.22.31 सामदुार्यक िथा गैर 
नाफामलुक अस्पिालहरूलाइि 
सेवा र्वस्िार अनदुान(स्वास्थ्य 
सेवा)  

20000000 0 0 0 

37 2.7.22.32 राजमागि क्षेरमा रहेका स्वास्थ्य 
संस्थालाइि सडक दघुिटनाको 
आकश्मीक रेस्पोन्त्स सेन्त्टरको 
रुपमा सवल बनाउन े

10000000 0 0 0 

38 2.7.22.53 स्वास्थ्य सम्बन्त्न्त्र् ऐन, 
र्नयम,मापदण्ड, कायिर्वर्र्, 
र्नदेन्त्शका ियारी(स्वास्थ्य 
सेवा)  

1490000 33.33 580440 39 

39 2.7.22.56 प्रदेशर्िर रहेको एक 
अस्पिालबाट एकीकृिरुपमा 
आर्रु्नक न्त्चर्कत्सा िथा 
वैकन्त्ल्पक न्त्चर्कत्सा सेवा प्रदान 
गनि नमनुा कायिक्रम 

0 0 0 0 

40 2.7.22.73 कलकारखाना िथा औद्योर्गक 
क्षेरमा काम गने श्रर्मकहरुका 
लार्ग व्यवसायजन्त्य स्वास्थ्य 
िथा सरुक्षा सम्बन्त्र्ी 
अर्िमनु्त्खकरण 

1500000 0 0 0 

41 2.7.22.78 स्वास्थ्य कायिक्रमहरुको 
मेन्त्टोररङ्ग िथा प्रार्बर्र्क 
सहयोग(स्वास्थ्य सेवा) 

2500000 0 0 0 

42 2.7.22.81 माि ृ िथा बाल बचाउ 
आयोजना(स्वास्थ्य सेवा) 

100000 0 0 0 
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43 2.7.22.82 मर्हला िथा बाल स्वास्थ्य 
प्रवदिन आयोजना(स्वास्थ्य 
सेवा) 

100000 0 0 0 

44 2.7.22.84 एक र्वद्यालय एक नसि 
कायिक्रम र्वस्िारका लार्ग 
र्वद्यालय नसि सेवा करार 
प्रर्क्रया,स्थानीय िहलाई 
अर्िमनु्त्खकरण, सेवा प्रवेश िथा 
क्षमिा अर्िवरृ्द्ध िार्लम िथा 
कायिक्रमको समीक्षा िथा िावी 
योजना िजुिमा गोष्ठी 

5000000 33.33 3227758 65 

45 2.7.22.86 स्वास्थ्य पररक्षण वर्ि 
२०७६//७७ अर्ियान 
मखु्यमन्त्री जनिा स्वास्थय 
पररक्षण कायिक्रम नसने रोग 
सम्बन्त्र्ी। 

10000000 0 0 0 

46 2.7.22.87 मन्त्रालय एवं मन्त्रालयअन्त्िगिि 
रहेका कायािलयहरुको संगठन 
िथा ब्यबस्थापन सवेक्षण  

3000000 0 481560 16 

47 2.7.23.3 खगेन्त्र नवजीवन केन्त्र, 
जोरपाटीलाई औजार उपकरण 
खररद अनदुान(संस्था/ 
सर्मर्िलाई अनदुान) 

2000000 0 0 0 

48 5.1.9.3 स्वास्थ्यसंग सम्बन्त्न्त्र्ि 
प्रोफेसनल संघ माफि ि सेवा 

प्रदायक ,सेवाग्राही र 
सरोकारबालासंग अन्त्िरर्क्रया 

3000000 0 0 0 

49 7.2.7.5 प्रदेशर्िरका सरकारी 
अस्पिालहरूका Minimum 

service standard का लार्ग 
सरु्ार(अन्त्य)  

40000000 0 0 0 

50 7.2.7.6 िक्तपरु क्यान्त्सर अस्पिाल 
सरु्ारका लार्ग चाल ु

अनदुान(अन्त्य) 

10000000 0 0 0 

51 7.2.11.1 र्कटनाशक झलु खररद(स्वास्थ 
सामाग्री) 

0 0 0 0 

52 7.2.13.1 मदन कुमार िण्डारी स्वास्थ्य 
र्बज्ञान प्रर्िष्ठानलाई चाल ु
अनदुान(अन्त्य सामान्त्जक 

20000000 0 0 0 
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सहायिा)  

53 11.1.2.6 योगी नरहरीनाथ योग िथा 
प्राकृर्िक न्त्चर्कत्सालय र्वकास 
र्वस्िार स्िरोन्नर्ि(िवन र्नमािण 
)  

10000000 0 0 0 

54 2.5.3.2 मर्हला वालवार्लका, जेष्ठ 
नागररक अपाङ्गिा िएका 
व्यन्त्क्त िथा अन्त्य लन्त्क्षि वगि 
सम्बन्त्न्त्र् अध्ययन  

2000000 0 0 0 

55 2.6.4.33 मर्हला परकारहरुको लार्ग 
क्षमिा र्वकास िार्लम (७ 
र्दने)(उद्यमशीलिा ,रोजगारी 
मलुक / सशन्त्क्तकरण / सीप 
र्वकास) 

1000000 50 800000 80 

56 2.6.4.34 र्कशोरीहरुलाई आत्म 
प्रर्िरक्षात्मक िार्लम (५ 
र्दने)(उद्यमशीलिा ,रोजगारी 
मलुक / सशन्त्क्तकरण / सीप 
र्वकास  

2400000 0 0 0 

57 2.6.4.35 संघ संस्था समन्त्वय /सर्मक्षा 
गोष्ठी सञ्चालन(उद्यमशीलिा 
,रोजगारी मलुक)  

2000000 0 0 0 

58 2.6.4.36 र्वपन्न िथा र्समान्त्िकृि 
समूदायका मर्हलाहरुका लार्ग 
र्सपमूलक िार्लम(उद्यमशीलिा 
,रोजगारी मलुक / 
सशन्त्क्तकरण  

7007000 0 0 0 

59 2.6.5.12 मनोसामान्त्जक मनोर्वमशि किाि 
िार्लम ६ मर्हने (जनचेिना 
िालीम)  

2004000 0 0 0 

60 2.6.5.22 बालर्ववाहमूक्त प्रदेश र्नमािण 
िथा सहयोगापेक्षी सडक 
मानवमकु्त सहजकिाि िार्लम 
(५ र्दने)(जनचेिना िालीम)  

600000 0 0 0 

61 2.6.6.5 प्रदेश सिाका सदस्यहरुलाई 
लैर्ङ्गक सवालमा अन्त्िर्क्रि या 
गोष्ठी (गोर्ष्ठ िथा कायिशाला)  

1000000 50 274415 27 
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62 2.6.6.7 बाल अर्र्कार संरक्षण स्थानीय 
िह सहन्त्जकरण गोष्ठी (गोर्ष्ठ 
िथा कायिशाला)  

2400000 0 0 0 

63 2.6.6.15 स्थानीय िहका जनप्रर्िर्नर्र् 
िथा कमिचारीहरुका लार्ग 
मानव बेचर्बखान िथा 
ओसारपसार र्नयन्त्रण सम्बन्त्न्त्र् 
गोष्ठी 

2400000 0 0 0 

64 2.6.6.16 वालर्वबाह र सहयोगापेक्षी 
सडक मानवमकु्त प्रदेश र्नमािण 
सहजकिािहरुलाई सर्मक्षा 
गोष्ठी(गोर्ष्ठ िथा कायिक्रम) 

1200000 50 303490 25 

65 2.7.25.2 औद्योर्गक प्रदशिनीमा मर्हला 
उद्यमी सहिार्गिा(अन्त्य) 

2500000 0 200000 8 

66 2.7.25.3 उत्कृष्ट मर्हला सहकारी संस्था 
परुस्कार(अन्त्य) 

2860000 0 0 0 

67 2.7.25.4 लन्त्क्षि समूहका मर्हलाहरुको 
लार्ग लोकसेवा ियारी कक्षा 
सञ्चालन(अन्त्य) 

2200000 0 0 0 

68 2.7.25.5 प्रदेश स्िरीय न्त्शश ु स्याहार 
केन्त्र सञ्चालन(अन्त्य) 

4000000 0 0 0 

69 2.7.25.6 स्थानीय िहमा सामान्त्जक 
र्वकास हेने कमिचारीहरुको 
सामान्त्जक र्वकास कायिक्रम 
अर्िमनु्त्खकरण(अन्त्य)  

2000000 25 876183 44 

70 2.7.25.8 मनोसामान्त्जक मनोर्वमशि किाि 
सर्मक्षा(अन्त्य) 

300000 0 0 0 

71 2.7.25.9 प्रदेश बाल अर्र्कार सर्मर्ि 
गठन िथा व्यवस्थापन(अन्त्य) 

300000 0 0 0 

72 2.7.25.10 अपाङ्गिा सचुना केन्त्र 
सञ्चालन(अन्त्य) 

700000 0 200000 29 

73 2.7.25.11 मर्हला िथा सामान्त्जक सरुक्षा 
सम्बन्त्र्ी र्दवसीय 
कायिक्रम(अन्त्य) 

2100000 42.86 1096880 52 

74 2.7.25.13 एर्ककृि सामान्त्जक सरुक्षा कोर् 
स्थापना िथा सञ्चालन(अन्त्य) 

30000000 0 0 0 
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75 2.7.25.15 मर्हला िथा सामान्त्जक सूरक्षा 
सम्वन्त्र्ी नीर्ि िथा कानून 
र्नमािण(अन्त्य) 

900000 0 1800 0 

76 2.7.25.17 मर्हला िथा सामान्त्जक सूरक्षा 
सम्बन्त्र्ी सूचनामलुक सामाग्री 
(उत्पादन, प्रसारण, र्नमािण, 
छपाई िथा र्विरण) 

3000000 0 0 0 

77 2.7.25.18 बालर्वबाह र्वरुद्धको 
सूचनामलुक सामाग्री उत्पादन 
िथा प्रशारण(अन्त्य) 

4000000 12 463638 12 

78 2.7.25.22 साझेदारीमा अपाङ्गिा सहायिा 
सामाग्री र्नमािण र्विरण(अन्त्य) 

5000000 0 0 0 

79 2.7.25.30 मर्हला, बालबार्लका, जेष्ठ 
नागररक र अपाङ्गिा िएका 
व्यन्त्क्तहरुको संघसंस्थासँग 
साथ सम्पकि , र्नरीक्षण, 
अनगुमन, मलु्याङ्कन र र्नयमन 

1000000 8.33 137730 14 

80 2.7.25.34 लन्त्क्षि वगि र्वशेर् 
काक्रि म(लोपोन्त्मखु,र्समान्त्िकृि 
समदुायका मर्हलाहरुका लार्ग 
आर्थिक सशन्त्क्तकरण)(अन्त्य)  

100000 0 0 0 

81 2.7.25.35 मर्हला, वालवार्लका, जेष्ठ 
नागररक िथा अपाङ्गिा 
सम्बन्त्न्त्र् र्वर्यमा वार्र्िक 
योजना िजुिमा िथा सर्मक्षा 
गोष्ठी 

1000000 0 0 0 

82 2.7.25.36 प्रदेश स्िरीय मानव बेचर्बखान 
िथा ओसारपसार र्नयन्त्रण, 
लैंर्गक र्हंसा र्बरुद्द , जेष्ठ 
नागररक र अपाङ्गिा 

800000 0 0 0 

83 5.1.9.4 न्त्जल्लासेवा केन्त्र/सामदुार्यक 
सेवा केन्त्र, संघ संस्थाद्धार 
सञ्चार्लि सेवा केन्त्र िथा 
मनोसामान्त्जक  

10000000 0 0 0 

84 5.1.9.5 अपाङ्गिा िएका व्यन्त्क्तहरुको लार्ग 
सञ्चार्लि संघ संस्था अनदुान 
कायिक्रम(गैर सरकारी सामान्त्जक 
क्षेरका संस्था) 

10000000 0 0 0 
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85 5.1.9.6 साझेदारीमा ज्येष्ठ नागररक आनन्त्द 
र्नकेिन/वदृ्धाश्रम/र्दवा सेवा केन्त्र 
सञ्चालन अनदुान(गैर सरकारी 
सामान्त्जक क्षेरका संस्था) 

10000000 0 85428 1 

86 5.1.9.7 मनमोहन स्मरृ्ि प्रर्िष्ठान, (ज्येष्ठ 
नागररक नागररक देश दशिन 
कायिक्रम)(गैर सरकारी सामान्त्जक 
क्षेरका संस्था) 

2000000 0 0 0 

87 5.1.9.8 साझेदारी सहयोगापेक्षी सडक 
मानव मकु्त प्रदेश र्नमािण 
सहयोग(गैर सरकारी सामान्त्जक 
क्षेरका सेवामूलक संस्था 

10000000 0 0 0 

88 5.1.9.9 साझेदारीमा वालअर्र्कार संरक्षण 
केन्त्र सञ्चालन(गैर सरकारी 
सामान्त्जक क्षेरका सेवामूलक 
संस्थाहरु, 

5000000 0 0 0 

89 11.1.2.7 साझेदारीमा न्त्जल्ला सेवा केन्त्र 
र्नमािण अनदुान (रामेछाप, दोलखा, 
र्ार्दङ्ग र मकवानपरु) 

0 0 0 0 

90 11.1.2.8 साझेदारीमा आर्ाररि मानव 
वेचर्वखन र लैंर्गक र्हंसा 
र्पर्डिहरुका लार्ग पनुस्थािपना 
केन्त्र र्नमािण अनदुान  

0 0 0 0 

91 2.7.14.5 िेहौ सागमा बागमिी प्रदेशर्िर 
स्थाई बसोबास िई पदक र्वजेिा 
खेलाडीहरुलाई नगद परुस्कार 
र्विरण 

8775000 100 8750000 100 

स्रोिः सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय 

७. चाल ुर पूजँीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरणः                                             (रकम रु. हजारमा) 

क्र. 
सं. 

कायािलयको नाम र्वर्नयोन्त्जि 
बार्र्िक 
बजेट   
  

पूजँीगि 
खचि 

चाल ुखचि जम्मा खचि प्रर्िशि 

1 सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय 304793 180160 124633 41111 13.49 

2 स्वास्थ्य र्नदेशनालय, 

मकवानपरु 
73777 1079 12338 13417 18.19 

3  स्वास्थ्य िार्लम केन्त्र, 
काठमाडौं 

53980 7837 11252 19088 35.36 
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4 जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, 
काठमाडौं 

51371 6293 3521 9814 19.10 

5  स्वास्थ्य आपरु्िि व्यवस्थापन 
केन्त्र, मकवानपरु 

124101 28499 5708 34207 27.56 

6 न्त्जल्ला अस्पिाल र्सन्त्र्पुाल्चोक  40646 494 12387 12882 31.69 

7 हेटौडा अस्पिाल 71059 167 25930 26097 36.73 

8 र्ार्दङ अस्पिाल 68988 156 19552 19708 28.57 

9 र्सन्त्र्लुी अस्पिाल  70257 100 13501 13601 19.36 

10 न्त्जल्ला अस्पिाल, रामेछाप 32257 197 7004 7202 22.33 

11 िक्तपरु अस्पिाल 94409 0 34319 34319 36.35 

12 र्रशलुी अस्पिाल 66184 894 17443 18337 27.71 

13 न्त्जल्ला अस्पिाल, रसवुा 25438 0 3639 3639 14.30 

14 स्वास्थ्य कायिलय, काठमाण्डौं 18662 0 0 6844 36.67 

15 स्वास्थ्य कायिलय, िक्तपरु 11053 89 7003 7092 64.16 

16 स्वास्थ्य कायिलय, लर्लिपरु 15684 70 5437 5507 35.11 

17 स्वास्थ्य कायिलय, न्त्चिवन 4188 58 677 735 17.54 

18 स्वास्थ्य कायिलय, मकवानपरु 16076 89 6405 6494 40.40 

19 स्वास्थ्य कायिलय, 

काभ्रपेलाञ्चोक  

20497 0 3278 3278 15.99 

20 स्वास्थ्य कायिलय, 

र्सन्त्र्पुाल्चोक 

14617 187 5009 5195 35.54 

21 स्वास्थ्य कायिलय, दोलखा 13765 0 4582 4582 33.29 

22 स्वास्थ्य कायिलय, रामेछाप 17014 198 5009 5207 30.60 

23 स्वास्थ्य कायिलय, र्सन्त्र्लुी 13480 17 5903 5920 43.92 

24 स्वास्थ्य कायिलय, नवुाकोट 13136 150 6656 6806 51.81 

25 स्वास्थ्य कायिलय, र्ार्दङ 17027 200 6749 6949 40.81 

26 स्वास्थ्य कायिलय, रसवुा 11506 160 3822 4020 34.94 

27 बागमिी अञ्चल आयवेुद 
और्र्ालय, काठमाण्डौं 

7141 90 2932 3022 42.32 
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28  न्त्जल्ला आयवेुद स्वास्थ्य केन्त्र, 
िक्तपरु 

7433 0 2908 2908 39.12 

29 न्त्जल्ला आयवेुद स्वास्थ्य केन्त्र, 
लर्लिपरु 

7458 0 3089 3089 41.42 

30 न्त्जल्ला आयवेुद स्वास्थ्य केन्त्र, 
न्त्चिवन 

6866 4 2765 2769 40.33 

31 नारायणी अञ्चल आयवेुद 
और्र्ालय, मकवानपरु 

12151 0 1166 1166 9.60 

32 न्त्जल्ला आयवेुद स्वास्थ्य केन्त्र, 
काभ्रपेलाञ्चोक  

7161 0 3096 3096 43.24 

33 न्त्जल्ला आयवेुद केन्त्र, 
र्सन्त्र्पुाल्चोक 

7791 0 2670 2670 34.27 

34 न्त्जल्ला आयवेुद केन्त्र, दोलखा 7296 0 2553 2553 35.00 

35 न्त्जल्ला आयवेुद केन्त्र, रामेछाप 12171 0 1084 1084 8.90 

36 न्त्जल्ला आयवेुद केन्त्र, र्सन्त्र्लुी 6706 250 2435 2685 40.04 

37 न्त्जल्ला आयवेुद केन्त्र, नवुाकोट 8026 0 3112 3112 38.77 

38 न्त्जल्ला आयवेुद केन्त्र, र्ार्दङ 12481 0 3364 3364 26.96 

39 न्त्जल्ला आयवेुद केन्त्र, रसवुा 11506 39 2034 2073 18.02 

40 न्त्शक्षा र्वकास र्नदेशनालय 
हेटौडा 

561061 0 0 20440 3.64 

41 न्त्शक्षा िार्लम केन्त्र र्रु्लखेल 31616 0 0 12896 40.79 

42 साविजर्नक र्नमािण कायािन्त्वयन 
इकाई र्रु्लखेल 

824512 597000 227512 67308 8.16 

43 साविजर्नक र्नमािण कायािन्त्वयन 
इकाई र्ार्दङ गजरुी 

808092 654600 153492 64867 8.03 

44 व्यावसार्यक िथा सीप र्वकास 
िार्लम केन्त्र र्ार्दङ 

32620 0 0 2953 9.05 

45 व्यावसार्यक िथा सीप र्वकास 
िार्लम केन्त्र मकवापनरु 

49553 0 0 8050 16.25 

46 प्रदेश खेलकुद र्वकास पररर्द् 51000 0 0 10313 20.22 

  जम्मा 3736606 1479077 765968 542469 14.52 

स्रोिः सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय 
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आर्थिक वर्ि 2076/77  को पौर् मर्हना सम्म यस मन्त्रालयमा सङ्कलन िएको राजश्व र्ववरण 

क्र.
स. 

कर राजश्व 
शीर्िकगि 

पौर् मसान्त्ि सम्म 
सङ्कलन िएको गैरकर राजश्व शीर्िकगि 

पौर् मसान्त्िसम्म 
सङ्कलन िएको 

१   

14229- अन्त्य 
प्रशासर्नक सेवा शलु्क 

9000 

२   14224-परीक्षा शलु्क 328800 

३   15111-बेरुज ु 0 

   जम्मा 337800 

स्रोिः सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय 

 

८. कानून िथा फैशला कायािन्त्वयन शाखाको अर्िवार्र्िक प्रगर्ि प्रर्िवेदन (र्मर्ि २०७६ साउन 
देखी पसु सम्म) 

(क) मन्त्रालयको कायिर्ववरण अन्त्िगिि रही िजुिमा गररनपुने ऐनहरुको वििमान अवस्था 

स्रोिः सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय 

(ख) मन्त्रालयको कायिर्ववरण अन्त्िगिि रही िजुिमा गररएको ऐनहरु अन्त्िगिि रही िजुिमा िएको 
र्नयमावलीको र्ववरण 
क्र.सं. र्नयमावली अवस्था 
१. प्रदेश स्वास्थ्य सेवा 

र्नयमावली, २०७६ 
प्रदेश मन्त्न्त्रपररर्द् को र्मर्ि २०७६/०९/२७ को 
र्नणियबाट स्वीकृि िएको । 

स्रोिः सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय 

(ग.) मन्त्रालयको कायिर्ववरण अन्त्िगिि रही िजुिमा गररएको कायिर्वर्र्/र्नदेन्त्शकाहरुको र्ववरण 
क्र.सं. आदेश ,कायिर्वर्र्,र्नदेन्त्शका  

1.  एक र्वद्यालय एक नसि कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्र्, २०७६ 

2.  मखु्यमन्त्री जनिा स्वास्थ्य पररक्षण कायिक्रम संचालन सम्बन्त्न्त्र् कायिर्वर्र् 2076, 

3.  रोर्िङ्ग अ.न.मी कायिक्रम संञ्चालन कायिर्वर्र्,207६, 

क्र.सं. ऐन अवस्था 
१. प्रदेश यवुा पररर्द् ऐन ,२०७६  प्रदेश सरकारबाट मस्यौदा प्रदेश सिामा पेश गनि 

स्वीकृर्ि प्राप्त  िई  मस्यौदा प्रदेश सिामा पेश 
गररएको। 

२. प्रदेश र्वश्वर्वद्यालय ऐन ,
२०७६ 

अवर्ारणा पर र्नमािण गरी आन्त्िररक मार्मला िथा 
कानून मन्त्रालय र आर्थिक मार्मला िथा योजना 
मन्त्रालयबाट सहमर्ि र्लइएको। 
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4.  छोरी बहुारी उच्च न्त्शक्षा छारवृन्त्त्त अनदुान र्नदेन्त्शका, २०७६ 

5.  िार्ा, कला िथा सार्हत्य प्रवद्धिन अनदुान कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्र्, २०७६ 

6.  प्रान्त्ज्ञक एवम ्रार्ष्ट्रय व्यन्त्क्तत्वको नाममा स्थार्पि प्रर्िष्ठान अनदुान कायिर्वर्र्, २०७६ 

7.  र्वद्यालय बस सेवा कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्र्, 2076 

8.  " खेलकुद प्रर्ियोर्गिा सञ्चालन गने क्लब िथा संघसंस्था सहयोग िथा अनदुान 
कायिर्वर्र्,२०७६ " 

स्रोिः सामान्त्जक र्वकास मन्त्रालय 
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उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

१. पषृ्ठिरू्म: 

वन िथा जलार्ार 
वन श्रोि नेपालको नर्वकरणीय प्राकृर्िक श्रोि हो । समान्त्जक, आर्थिक, र्ार्मिक-  साँस्कृर्िक, 
वािवरणीय के्षर सर्हि मार्नसको  जीवन पद्दर्ि सहज वनाउने वनको ठूलो िरू्मका रहन्त्छ । 
वनले मानवका आर्ारििू आवश्यकिाहरु परुा गनि मद्धि गनुिका साथै रार्ष्ट्रय अथििन्त्र ठूलो 
योगदान रहेको गछि । त्यसैगरी वन िथा जलार्ार संरक्षणको माध्यमबाट कृर्र्योग्य िरू्मको 
संरक्षण र उत्पादकत्वमा बरृ्द्ध, पानीमहुान, वन्त्यजन्त्ि ु र जैर्वक र्वर्वर्िाको संरक्षण, जलवाय ु
शरु्द्धकरण जस्िा मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृर्ि संरक्षण र वािावरणीय स्वच्छिा कायम राख्न े
कायिमा ठूलो टेवा पगेुको छ । नेपालको कूल के्षरफलको कररव  ४४.७  प्रर्िशि क्षेर वन 
जंगलले ढाकेको छ। प्रदेश-३ मा कुल १,०९०,८८०  हेक्टर के्षरफल वन के्षरले ओगटेको 
छ जनु नेपालको कूल वनको १८.३ प्रर्िशि र प्रदेशको कूल ििूागको ५३.७ प्रर्िशि हनु 
आउँछ। उपलब्र् रुखहरुमध्ये १० सेमी ब्यास मार्थका रुखहरुको संख्या ४७ करोड र कूल 
काण्ड आयिन १८ करोड घन मीटर रहेको अनमुान गररन्त्छ । त्यस्िै प्रदेशका ५ वटा न्त्जल्लामा 
चरेु पदिछ। यहाँ चरेुको कूल के्षरफल ४७३,९८८ हेक्टर छ र यो प्रदेश ि-ूिागको २३.४  
प्रर्िशि हनु्त्छ । चरेु के्षरको ठूलो िाग अथािि ्६४ प्रर्िशि वनले ढाकेको छ। यस प्रदेशमा 
कुल १४,१९० हेक्टर वनमा अर्िक्रमण रहेको प्रर्िबेर्दि छ िन ेकरीब २३३० हेक्टर वन 
अन्त्य प्रयोजनमा आएको छ जसमघ्ये सवैिन्त्दा वढी ८६६.३ हेक्टर के्षर जलर्वद्यिु आयोजना र 
र्वद्यिु लाइन प्रसारणको लार्ग उपलब्र् गराइएको छ। नेपालको कूल के्षरफलको कररव  ४४.७  
प्रर्िशि के्षर वन जंगलले ढाकेको छ।  प्रदेश-३ मा कुल १,०९०,८८०  हेक्टर के्षरफल वन 
के्षरले ओगटेको छ जनु नेपालको कूल वनको १८.३ प्रर्िशि र प्रदेशको कूल ििूागको ५३.७ 
प्रर्िशि हनु आउँछ । उपलब्र् रुखहरुमध्ये १० सेमी ब्यास मार्थका रुखहरुको संख्या ४७ 
करोड र कूल काण्ड आयिन १८ करोड घन मीटर रहेको अनमुान गररन्त्छ ।  त्यस्िै प्रदेशका 
५ वटा न्त्जल्लामा चरेु पदिछ । यहाँ चरेुको कूल के्षरफल ४७३,९८८ हेक्टर छ र यो प्रदेश ि-ू
िागको २३.४  प्रर्िशि हनु्त्छ । चरेु के्षरको ठूलो िाग अथािि ्६४ प्रर्िशि वनले ढाकेको छ 
। यस प्रदेशमा कुल १४,१९० हेक्टर वनमा अर्िक्रमण रहेको प्रर्िबेर्दि छ िने करीब २३३० 
हेक्टर वन अन्त्य प्रयोजनमा आएको छ जसमघ्ये सवैिन्त्दा वढी ८६६.३ हेक्टर के्षर जलर्वद्यिु 
आयोजना र र्वद्यिु लाइन प्रसारणको लार्ग उपलब्र् गराइएको छ । व्यबस्थापनका र्हसाबले 
प्रदेश-३ मा सामदुार्यक वन ४,४६४ वटा र कबरु्लयि वन ३,२६९ वटा छन ्जसबाट क्रमशः 
५५५,६६२ र २६,८५१ घरर्रुी लािान्त्न्त्वि छन ्। र्नकुन्त्जको र्समानामा मध्यविी के्षरहरु छन ्
जनु प्रदेशको ि-ूिागको ७.८ प्रर्िशि हनु्त्छ । यस प्रदेशमा चार वटा रार्ष्ट्रय र्नकुन्त्ज र एउटा 

७ 
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संरन्त्क्षि के्षर छन ्। र्िनले प्रदेशको २९.१ प्रर्िशि ििूाग ओगटेको छ। र्यनमा काठमाडौमा 
रहेको लाङ्गटाङ्ग र न्त्शवपरुी-नागाजुिन रार्ष्ट्रय र्नकुन्त्ज बाहेक अन्त्य अरु प्रदेशहरुर्सि जोर्डएका 
छन।् 

प्रदेश-३ का जलार्ारहरुलाई र्संन्त्चि गने छ वटा प्रमखु नदीहरु छन:् सनुकोशी, िामाकोशी, 
बागमिी, राप्ती (पूबि), कमलामाई र बढुीगण्डकी । र्यनको कूल जलार्ार के्षरफल २०,४७६ 
बगि र्कमी हनु आउँछ।  सनुकोशी (लम्बाई २५६ र्कमी) मा मेलम्ची र इन्त्राविी र्मर्सन्त्छन ्
िने िामाकोशी (लम्बाई ९० र्कमी) मा साग ुर्मर्सन्त्छ; र्ि दवैु प्रदेश-१ िफि  जान्त्छन।् बागमिी 
(लम्बाई १६३ र्कमी) मा क्यान र मररन र्मर्सन आइपगु्छ जनु प्रदेश-२ िफि  जान्त्छ िन ेराप्ती 
(लम्बाई १२२ र्कमी) मा कायर, कराि र रेवा र्मर्सन्त्छन ् जनु पछी प्रदेश-५ मा जान्त्छ । 
बढुीगण्डकी (लम्बाई ११७ र्कमी) मा आखँ ुर थोपाल र्मर्सन आउँछन;् बढुीगण्डकी प्रदेश-४ 
र्सि र्समाना गाँस्ने नदी हो । 

पयिटन क्षरे 

बागमिी प्रदेशप्राकृर्िक, साँस्कृर्िक,  ऐर्िहार्सक, र्ार्मिक िथा साहर्सक सबै र्हसाबले पयिटनको 
प्रचरु सम्िावना रहेको प्रदेश हो। र्वदेशी पयिटकका लार्ग यो नेपाली कला, संस्कृर्िको पररचायक 
र नेपालको प्रवेश द्वार पर्न हो । २०१७ मा पयिटनबाट रू१ खवि ७७  र्िर्रएर कुल गाहिस्थ्य 
उत्पादनमा ३.६ प्रर्िशि योगदान पगेुको र्थयो । र्वश्व पयिटन पररर्द्को अनसुार अप्रत्यक्ष योगदान 
समेि जोड्दा यो योगदान ७.५ प्रर्िशि जर्ि पगु्दछ। यसको मखु्य लाि बागमिी प्रदेशर खास 
गरेर काठमाण्डौ उपत्यकालाई हनु्त्छ । नेपालले सन ्२०२० सम्ममा वार्र्िक २० लाख पयिटक 
र्ित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ र यो लक्ष्य हार्सल गनि सब िन्त्दा बढी योगदान यसै प्रदेशले गनुि पने   
हनु्त्छ । नेपाल र बागमिी प्रदेशका र्नन्त्म्ि पयिटन आय, संन्त्चर्ि, पूनँ्त्ज र्नमािण, रोजगारी, र्वदेशी 
मरुा संन्त्चर्ि, पूवािर्ार र्नमािण सबै दृर्ष्टले अत्यर्र्क महत्चको के्षर हो । र्वश्व सम्पदा सूचीमा 
सूचीकृि र्वश्विर ६ सय ३० वटा सम्पदाहरु मध्ये नपेालमा १० वटा सम्पदा रहेका छन ्। 
नेपालमा िएका १० वटा सम्पदाहरुमध्ये ८ वटा सम्पदाहरु यस प्रदेशमा पदिछन ्। जस मध्ये 
यस प्रदेशमा चाँगनुारायण मन्त्न्त्दर, िक्तपरु दरबार के्षर, स्वयम्िनूाथ स्िूपा, पशपुर्ि मन्त्न्त्दर के्षर, पाटन 
दरबार क्षेर, हनमुान ढोका दरबार, बौद्धनाथ महाचैत्य र न्त्चिवन रार्ष्ट्रय र्नकुञ्ज रहेका छन ्। यस 
प्रदेशमा ककनी, सौराहा, नगरकोट, हेलम्ब,ु िािोपानी, न्त्जरी क्षेर,  न्त्चिवन र लाङ्गटाङ्ग रार्ष्ट्रय र्नकुञ्ज, 

पसाि रार्ष्ट्रय र्नकुञ्ज (मध्यविी के्षरका केही िाग),  गौरीशंकर संरक्षण के्षर जस्िा पयािपयिटन 
स्थलहरु छन ्। साहर्सक पयिटनमा र्रशलुी, सनुकोशी र िोटेकोशी नदीमा र् यान्त्फ्टङ्ग;  िोटे कोशी 
र र्रशलुी नदीमा कायार्कङ; न्त्चिवनको जलर्वरे, काठमाण्डौँको सनु्त्दरीजल, ककनी, िलुकुर्ि, 

सनुकोशी र िोटेकोशीमा क्यान्त्योर्नङ; न्त्चिवन रार्ष्ट्रय र्नकुञ्ज र न्त्शवपरुी रार्ष्ट्रय र्नकुञ्जमा जंगल 
सफारी;   िोटेकोशीमा वन्त्न्त्जजन्त्म्पङ्ग;  काठमाण्डौँ र नगरकोट क्षेरमा माउन्त्टेन बाईक टुर; 
लासटाङ, गणेश र्हमाल िथा रोलवार्लङ्ग के्षरमा पवििारोहण; र नगरकोट, लाकुरी िञ्ज्याङ्ग, न्त्शवपरुी, 
हेटौडा र र्रु्लखेल के्षर Paragliding का र्नन्त्म्ि उपयकु्त के्षरहरु यस प्रदेशमा रहेका छन ्। 
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त्यस्िै पदमागिमा, लासटाङ उपत्यका पदमागि, लासटाङ गोसाइकुण्ड पदमागि, कार्लञ्चोक पदमागि, 
लासटाङ-हेलम्व ुपदमागि, गणेश र्हमाल पदमागि,  लासटाङ उपत्यका-गोसाइकुण्ड-लासटाङ पदमागि, 
नगरकोट हेलम्व ु उपत्यका पदमागि, काठमाण्डौँ भ्याली पदमागि (िारकेश्वर महादेव, मलुखकि , 
न्त्चसापानी, नगरकोट, र्रु्लखेल र नमोः बदु्ध) लासटाङ जगुल र्हमाल पदमागि जस्िा मनोरम लामा 
छोटा  पदमागिहरु छन ्। र्वगि पाँच वर्िको अवर्र्मा कूल वार्र्िक पयिटक आगमनमा िारिको 
र्हस्सा ६ प्रर्िशिले बढेर २३ प्रर्िशि पगेुको छ िन ेचीनको ३ प्रर्िशिले बढेर १४ प्रर्िशि 
पगेुको छ । उद्दशे्यगि रुपमा हेदाि आर्थिक वर्ि २०७३/७४ मा  करीव ६५ प्रर्िशि पयिटक 
मनोरंजन गनि,  र्वदा मनाउन नेपाल आए  िन ेकररव ११ प्रर्िशि पयिटक िीथािटनका लार्ग र 
९ प्रर्िशि पयिटक िेर्कङ/पवििारोहणका लार्ग आएका र्थए। र्वगि पाँच वर्िको अवर्र्मा  पयिटक 
आगमन करीव डेढ लाखले बढेको देन्त्खन्त्छ िने उनीहरुको नेपाल बसाई लन्त्म्बन िने सकेको 
छैन; १२-१३ र्दनमै सीर्मि छ र प्रर्ि पयिटक प्रर्ि र्दन खचिमा कुनै वर्ि आकन्त्स्मक रुपमा वृर्द्ध 
िएपर्न उल्लेख्य वृर्द्व हनु सकेको छैन । 

यो प्रदेश नेपालको सबैिन्त्दा बढी पयिटकीय सरु्वर्ा िएको प्रदेश हो। आर्थिक वर्ि 
२०७४-७५को प्रदेशगि िथ्यांक हेदाि,  काठमाडौंमा २३५३८ शैया सर्हिका ६०८ होटलहरु, 
न्त्चिवनमा ११४८० शैया सर्हिका ४१० होटलहरु, मकवानपरुमा २५०० शैया सर्हिका ८९ 
होटलहरु र काभ्रमेा ७०२ कोटा सर्हिका २५ होटलहरु छन ्। त्यसैगरी, काठमाडौंमा ४१२ 
कोठा सर्हिको ११२ होम्स्टे दिाि िएका छन ्िन ेकाभ्रमेा १३७ कोठा सर्हि ५४ होम्स्टे र 
रामेछापमा ११६ कोठा सर्हि ३१ होम्स्टेहरु छन ्। लर्लिपरु, नवुीाकोट, न्त्चिवन र र्ार्दङमा 
पर्न होमस्टेहरु संचालनमा रहेका छन ्। 

सन ्२०१४ को पयिटन रोजगारी सिेक्षण अनसुार पयिटन के्षरमा प्रर्ि उद्योग औसि 
रोजगारी ५१ जना िए पर्न बहसंुख्यक उद्योगहरुमा औसि रोजगारी र्नकै कम छ । उदाहरणका 
लार्ग पयिटक स्िरीय होटल, होम्स्टे,  िेर्कङ एजेन्त्सी, िावल एजेन्त्सी, -यान्त्फ्टङ आर्दमा औसि 
रोजगारी क्रमश: ४३, १२, २९, १२,१५ जना छ । सोही सिेक्षण अनसुार पयिटन के्षरमा 
करीव ५८ प्रर्िशि जनजािी र ३३ प्रर्िशि ब्राह्मण, के्षरी संलग्न छन ्। कुल रोजगार व्यन्त्क्तहरु 
मध्ये, उमेर समूह अनसुार हेने हो िन े२० देन्त्ख ३९ वर्ि समूहका ६८ प्रर्िशि छन ्। लैंर्गक 
समानिाको दृर्ष्टले हेने हो िने मर्हलाको सहिार्गिा औसिमा करीव २५ प्रर्िशि होटल 
व्यवसायमा छन ्िने होम्स्टेहरुमा ८० प्रर्िशि मर्हलाहरु छन ्। 

मूलि: यस के्षरका साँस्कृर्िक िथा आर्थिक सम्पदा, पवििीय शृ्रङ्खला, नदीनाला, परुािान्त्त्वक 
महान र र्वश्व सम्पदाहरु, खोल्सा, झरना, छाँगा, भ्यूटावरको रुपमा र्लन सर्कने डाँडाहरु जैर्वक 
र्वर्वर्िा हावापानीको र्वर्मिा जस्िा वस्िहुरु ज्यादै उदाहरणीय देन्त्खन्त्छन ्। पयिटन क्षेरका 
समस्याहरुमा पयिटन गन्त्िव्यमा र्वर्वर्ीकरण हनु नसक्न,ु गणुस्िरीय पयिटकहरु आकर्िण गने वस्ि ु
र सेवाको यथेष्ट र्वकास योजनाबद्ध रुपमा पयिटकीय बस्ि ु िथा गन्त्िव्यको उत्पादन नहनु,ु 
आन्त्िररक पयिटकलाई पयिटकका रुपमा नहेररन,ु पयिटन पूवािर्ार गणुस्िरीय नहनु,ु पयिटन पूवािर्ारमा 
साविजर्नक लगानी कम हनु,ु अन्त्िरािर्ष्ट्रय बजारमा नेपालको पयिटनको पहुँच कम हनु ुप्रवद्धिनको 
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कायि प्रिावकारी हनु नसक्न,ु संख्यात्मक एवं गणुात्मक दवैु दृर्ष्टले पयिटन के्षरमा जनशन्त्क्त कम 
हनु ुजस्िा समस्याहरु रहेका छन ्। काठमाडौ केन्त्न्त्रि पयिटनलाई अन्त्य के्षरमा पर्न र्वस्िार गरी 
पयिटक बसाई लम्ब्याउन,ु पयिटन गन्त्िव्यको र्वर्वर्ीकरण र र्वकास गनुि, पयिटन केन्त्र काठमाडौको 
उपत्यकाको प्रदूर्ण र्नयन्त्रण गनुि, गणुस्िरयकु्त पहुँच मागिको र्वकास गनुि, पयिटन के्षरमा 
गणुस्िरीय जनशन्त्क्त र्वकास गनुि, पयिटन आयको फरार्कलो र्विरण गनुि िथा सांस्कृर्िक सम्पदा 
र न्त्जर्वि सांस्कृर्िक परम्पराको संरक्षण र प्रवद्विन गनुि पयिटन के्षरका चनुौिीका रुपमा रहेका छन ्
। यस के्षरमा र्नयर्मि खोज र अनसुन्त्र्ान गने वािावरण ियार हनु ुआवश्यक रहेको छ ।  

र्वन्त्शष्ट पयिटन गन्त्िव्य, सांस्कृर्िक समप्दा, न्त्चिवन जस्िो प्राकृर्िक के्षर, अनेकन िीथिस्थल, र्वश्व 
सम्पदा सून्त्चमा सूचीकृि १० वटा सम्पदाहरुमध्ये ८ सम्पदाहरुको थलो, महत्वपूणि पदमागिहरु, 
आरक्ष, र्हलस्टेशनहरु, िोटेकोशी, सनुकोशी, र्रशूली जस्िा र् यान्त्फ्टङ साइटहरु, अन्त्िरािर्ष्ट्रय 
र्वमानस्थल, नेपालमा पयिटकको मूल प्रवेशद्वार, र्छमेर्क मलुकुका पचास िन्त्दा बर्ढ शहरबाट  एक 
घण्टामै काठमाडौ आउन सर्कने िारे होटलहरु, पयिटक होटलहरु, होम्स्टे लगायि पयिटन पूवािर्ार 
र बढ्दो नीन्त्ज के्षरको लगानीले यस प्रदेशमा पयिटन र्वकासका महत्वपूणि अवसरहरु प्रदान गरेका 
छन ्। 

 

उद्योग, वान्त्णज्य िथा आपिुी के्षर 

उद्योग क्षेर रोजगारी र आर्थिक र्वकासकीा साथै उत्पादकत्व वृन्त्ध्दको प्रमखु आर्ार हो । कृर्ी 
बाट क्रमशः उद्दोग र सेवा के्षरमा श्रम सक्षम जनसंख्याको संलग्निाले मार आयमूलक रोजगारीको 
र्वस्िारका साथै वस्ि ुर सेवाको उपलव्र्िा, मूल्य अर्िवृध्दी र र्नयाििको प्रवर्िन र आयािको 
प्रर्िस्थापनका साथै गरीबी न्त्यरु्नकरणमा टेवा पगु्छ ।  र्िब्र शहरीकरण र वसाईसराईको  न्त्स्थर्िमा 
औद्दोगीकरण अपररहायि हनु्त्छ ।  कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा उद्योग के्षरको र्हस्सा ५.५ प्रर्िशि 
को हाराहारीमा मार छ िने रार्ष्ट्रय रोजगारीमा ६.६ प्रर्िशि मार योगदान रहेको छ । वििमान 
अवस्थाको र्वश्लरे्ण गदाि आर्थिक वर्ि २०७४/७५ सम्म उद्योग र्विागमा दिाि िएका ठूला, मध्यम 
र साना उद्योगको संख्या ७,५२९ बाट कुल रोजगारी ५,७५,४९६ र्सजिना िएको छ ।  
ठूला,मझौला उद्योगिफि को अवस्था हेने हो िने त्यर्ि उत्साहप्रद अवस्था देन्त्खदैन । औद्योर्गक 
िथ्याङ्कलाई दृर्ष्टगि गदाि आर्थिक वर्ि २०७४/७५ सम्म देशिर कुल ७,५२९ संख्यामा उद्योग 
दिाि िएका छन ्िी मध्ये ५,०९८ यस प्रदेशमा दिाि िएका छन ्। लगानीको दृर्ष्टकोणबाट हेदाि 
कुल लगानी १६ खवि ८१अवि बराबर िएको पाइन्त्छ जसमध्ये यस  प्रदेशको र्हस्सा ३७.३१ 
प्रर्िशि  रहेको छ ।  रोजगारी र्सजिनाको दृर्ष्टकोणले कुल औद्योर्गक रोजगारी ५,७५,४९६ छ 
िने यसमा यस प्रदेशको र्हस्सा ६०.८६ प्रर्िशि रहेको छ । 

प्रदेशको कायि के्षरमा ठूला िथा मझौला  उद्योगहरुको प्रवर्िन र र्नयमन; औद्योर्गक व्यवसाय 
प्रवर्िन र र्नयमन; औद्योर्गक िौर्िक पूवािर्ार र्वकास; उद्योगमा श्रममूलक प्रर्वर्र् र स्वदेशी 
श्रर्मकको उपयोग िथा प्रदेशस्िरको औद्योर्गक के्षर र र्वशेर् आर्थिक के्षरको स्थापना र र्वस्िार 
का साथै उद्दमन्त्शलिाको र्वकास पदिछ । 

बागमिी प्रदेशमा दिाि िएका कुल ३२६ उद्योगमध्ये ८६.८१ प्रर्िशि अथािि ्२८३ काठमाडौँ 
उपत्यकामा मार रहेका छन ्।आर्थिक वर्ि २०७४/७५ सम्म दिाि िएका उद्योगहरूमध्ये वैदेन्त्शक 
लगानी िएका कुल ४,४७७ उद्योगहरूमध्ये ८०.०७ प्रर्िशि यस  प्रदेशमा मार रहेका छन ्िन े
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लगानीको र्हसाबले हेदाि कुल लगानी ४ खवि ३७ अवि मध्ये यस प्रदेशमा २ खवि ३८ अवि रहेको 
र सोमध्ये रार्ष्ट्रय स्िरमा र बागमिी प्रदेशमा वैदेन्त्शक लगानी क्रमशः २ खवि ४३ अवि  र १ 
खवि ७५ अवि रहेको छ । यस प्रदेशमा  लघ,ु घरेल ुिथा साना उद्योगको संख्या १,१४,४५३ 
कायम रहेको छ जनु कुल रार्ष्ट्रय संख्याको ३७.६५ प्रर्िशि हनु आउछ । वगीकरणको आर्ारमा 
र्वश्लरे्ण गदाि सबैिन्त्दा बढी सेवामूलक उद्योग ४३,२९८ छन ्िने उत्पादनमूलक उद्योग २६,९५१, 

पयिटनमूलक १५,५८७, कृर्र् िथा वनजन्त्य १२,६००, र्नमािण १,००४, ऊजािमूलक २५६, खर्नज 
१११ छन ्। उद्योगहरुको संस्थागि सघनिा हेदाि काठमाडौ, लर्लिपरु, न्त्चिवन, मकवानपरु, काभ्र े
न्त्जल्लाहरु अग्र पसिीमा आउँछन ्। यस प्रदेशमा स्थार्पि उद्योगहरूमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा 
अत्यर्र्क रूपमा केन्त्न्त्रि रहेको र त्यसमा पर्न वािावरणलाई प्रत्यक्ष असर गने ईटा उद्योग, क्रसर, 

ढुङ्गा, बालवुा उद्योगहरूबाट जनस्वास्थ्यमा असर पनि गएको छ । त्यस्िा उद्योगको स्थानान्त्िरण 
वा प्रर्वर्ी व्यवस्थापन र र्नयमन हनु सकेको छैन । र्नजी के्षरमा रहेका कर्िपय उद्योगहरू रुग्ण 
उद्योगको रूपमा रहेका र र्िनीहरू लाई पनुसिञ्चालन वा बन्त्द गने सम्बन्त्र्मा स्पष्ट नीर्ि, काननुद्वारा 
सम्बोर्न गनुिपने आवश्यकिा छ । ईंटा िट्टा उद्योगबाहेक, वािारण (माटो, पानी, हावा) लाई 
असर पाने ७६१ उद्योगहरु काठमाडौं न्त्जल्लामा रहेका छन ्िने ९२ न्त्चिवनमा रहेका छन ्। 
यी मध्ये १४ वटा छाला उद्योग, ६१ वटा रवर र ्लान्त्स्टक उद्योग र १५ वटा रासायर्नक 
उद्योगहरु काठमाडौंमा केन्त्न्त्रि छन ् । नेपालमा औद्योर्गक लगानीमैरी वािावरणमा सरु्ार नहनु,ु 

औद्योर्गक पूवािर्ारहरूको पयािप्त र्वकास नहनु ुवा गणुस्िररय नहनु,ु आवश्यक दक्ष श्रमशन्त्क्तको 
कमी हनु,ु कारोबार लागि बर्ढ हनु,ु सरकारले उद्योगलाई र्दएको प्रोत्साहन, सहरु्लयि पयािप्त नहनु ु
आर्द उद्दोग र्वकासका प्रमखु समस्याका रूपमा देन्त्खन्त्छन । फलस्वरुप कुल गाहिस्थ्य उत्पादनको 
वृर्द्धदरिन्त्दा उद्योग के्षरको वृर्द्धदर न्त्यून रहेको छ ।  उद्योग स्थापनाका लार्ग जग्गा प्रार्प्तको 
समस्या पर्न जटील छ । जग्गा पाइहाले पर्न बढी मूल्य र्िनुिपने हनु्त्छ । यसले पर्न 
लगानीकिािलाई आकर्र्िि गनि सकेको छैन  । औद्योर्गक क्षेरहरूको व्यवस्थापन, पूवािर्ार र 
सीर्मि के्षरले गदाि उद्दोग र्वस्िारमा  त्यर्ि प्रिावकारी बन्न सकेका छैनन । औद्योर्गक उत्पादनमा 
गणुस्िरीयिा कायम गनुि, अन्त्िररार्ष्ट्रय बजारको माग अनसुार ठूलो मारामा उत्पादन गनिीु, 
औद्योर्गक उत्पादनलाई अन्त्िररार्ष्ट्रय बजारमा प्रर्िस्पर्ी बनाउन,ु औद्योर्गक क्षरेमा पूवािर्ारको 
र्वकास बढाउँदै लान,ुसञ्चार्लि उद्योगहरूलाई उत्पादन िथा उत्पादकत्वका दृर्ष्टले प्रर्िस्पर्ी 
बनाउन,ु मौजदुा उद्योगलाई रूग्ण हनुबाटजोगाउन,ु आवश्यक औद्योर्गक जनशन्त्क्त ियार गनुि, 
उद्योगमा नवीनिम प्रर्वर्र्को र्ित्र्याउन ु उद्योग के्षरका चनुौिीहरु हनु ्। औद्योर्गक र्वकासका 
र्नन्त्म्ि वािावरण बनाउन प्रदेश सरकारको ित्परिा देन्त्खन,ु सापेन्त्क्षक रुपमा कच्चा पदाथिको स्रोि  
जल, जमीन, जंगल र खानी उपलव्र् हनु,ु कृर्र् िथा पशजुन्त्य उत्पादनमा आर्ाररि उद्योगका 
र्नन्त्म्ि उपयकु्त आनिरीक बजार हनु,ु  औद्योर्गक पूवािर्ार र्नमािणमा सरकारको लगानी बढ्दै जान,ु 
दक्ष प्रार्वर्र्क एवम ्सीपयकु्त जनशन्त्क्त स्वदेशमै ियार गनि संिव हनु ुयस प्रदेशका औद्योर्गक 
के्षरका अवसरहरु हनु ्। 
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२. सोचः 
वन िथा जलार्ार 

• समदृ्ध प्रदेशको आर्ार, 

• उत्पादनशील वन र संरन्त्क्षि जलार्ार 

 

उद्योग, वान्त्णज्य िथा आपिुी के्षर 

• “औद्योर्गक उत्पादनको अर्िवृन्त्ध्द, प्रदेशको सम्बनृ्त्ध्द” 
• वान्त्णज्य र आपूिी के्षरको र्वकास र र्नयािि अर्िबरृ्द्ध, प्रदेशको सम्वर्द्ध 

 

 

पयिटन क्षरे 

• पयिटन आय र रोजगारीमा वरृ्द्ध। 

३. उद्दशे्यः 

वन िथा जलार्ार 
• वैज्ञार्नक व्यवस्थापनद्धारा वन पैदावारको उत्पादन वृर्द्ध िथा व्यावसार्यकरण गनुिका साथै ि-ू

दृष्य (ल्याण्डस्केप) को व्यवस्थापन गरी वन, वन्त्यजन्त्ि ुर जैर्वक र्वर्वर्िाको संरक्षण गने । 

• एकीकृि जलार्ार व्यवस्थापनमाफि ि नदी -नाला ,माटो र अन्त्य प्राकृर्िक संरचनाहरुको 
संरक्षण गरर स्वस्थ र सन्त्िरु्लि वािावरण कायम राखी पररन्त्स्थर्िकीय सेवा प्रबाहलाई 

अकु्षण्ण राख्न े। 

• चरेु क्षेरको एर्ककृि संरक्षण िथा व्यवस्थापन गने । 

 

उद्योग, वान्त्णज्य िथा आपिुी के्षर 

• प्रादेन्त्शक स्रोि, सीप र क्षमिामा आर्ाररि उद्योगहरुको प्रवर्िनद्वारा प्रादेन्त्शक गाहिस्थ्य 
उत्पादनमा औद्योर्गक के्षरको योगदान वढाउन े। 

• “”हरेक के्षर औद्योर्गक के्षर” को अवर्ारणा कायािन्त्वयन गरी मलुकुको बेरोजगारी र 
व्यपार घाटा र गररबी न्त्यूनीकरण गनि सहयोग प-ुयाउने । 

• समग्र उद्योग के्षरलाई वािावरण मैरी बनाई मानव स्वास्थ्य, सांस्कृर्िक संपदा, , प्राकृर्िक  
स्रोिहरुको संरक्षण गने । 

• प्रादेन्त्शक बजार केरहरुकोसवु्यवस्थापन माफि ि अत्यावश्यक वस्िहुरुकोआन्त्िररक आपूर्िि 
प्रणालीलाई सदुृढ बनाई स्वच्छ, स्वस्थ उपिोग्य सामग्रीको माग पूिी गने। 

• स्थानीय कच्चा पदाथि, स्रोि, सार्न र सीपमा आर्ाररि वस्िकुो उत्पादन र र्नकासी प्रवद्धिन 
गने। 

 

पयिटन क्षरे 

• पयिटक आगमनमा उल्लेखनीय वदृ्धी गदै पयिटन आयमा वृर्द्ध गने । 
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• पयिटकीय गन्त्िव्य र वस्िमुा र्वर्वर्ीकरण गदै रोजगारी र आय आजिनको िरपदो र दीगो 
स्रोि बनाउने । 

४. लक्ष्यः 
वन िथा जलार्ार 
वन, जैर्वक र्वर्वर्िा र जलार्ारको एकीकृि व्यबस्थापन माफि ि वन पैदावारको उत्पादान वरृ्द्ध र 
पाररन्त्स्थर्िकीय सेवा प्रबाहलाई अकु्षण्ण राख्न े। 

 
पयिटन क्षरे 

पयिटन वस्ि,ु पूवािर्ार र सेवाको र्वकासद्वारा प्रदेशको आय र रोजगारीमा बदृ्धी िएको हनुेछ । 

 

उद्योग, वान्त्णज्य िथा आपिुी के्षर 

1. औद्योर्गकक्षेरको र्वकास र र्वस्िार द्वारा रोजगारीमा वृर्द्ध, र्नयाििप्रवद्धिन र आयाि 
प्रर्िस्थापन गरी प्रदेशको अथििन्त्र सबल िएको हनुेछ । 

2. आपूिी व्यवस्था सदुृढ गरी आन्त्िररक बजार प्रर्िस्पर्ी बनाउने  र र्नयाििमा  आर्ाररि 
आय र रोजगारी वृर्द्ध गने । 

५. कायि न्त्जम्मेवारी: 

वन िथा जलार्ार 
प्रदेश सरकारको कायिर्विाजन र्नयमावलीले प्रदेशस्िरमा वन ,वन पैदावर ,वन्त्यजन्त्ि ुर जैर्वक 

र्वर्वर्िा सम्बन्त्न्त्र् नीर्ि िजुिमा िथा कायािन्त्वयन ,संरक्षण क्षेर िथा चरन क्षरेको व्यावस्थापन, 

जर्डबटुी खेिी प्रर्वर्र् प्रवर्िन र बजारीकरण सम्बन्त्र्ी काननु िजुिमा िथा कायािन्त्वयन, र्िनको 
अध्ययन-अनसुन्त्र्ान िथा िथ्याङ्क संकलन, प्रार्बर्र्क सूचना सेवा, वन अर्िक्रमण र्नयन्त्रण जस्िा 
र्वर्यलाई प्रदेशको कायि के्षरमा राखेको छ । यसैगरी र्नयमावलीले प्रदेशस्िरमा जलार्ार 

संरक्षण िथा जल उपयोग नीर्िको िजुिमा िथा कायािन्त्वयन, साथै चरेु क्षेरको संरक्षण र सम्बद्धनको लार्ग 

संरक्षण क्षेर पर्हचान र व्यवस्थापकीय पद्धर्ि र्नर्ािरण प्रदेश अन्त्िगििको कायिके्षरमा समावेश गरेको 
देन्त्खन्त्छ । 

 

उद्योग, वान्त्णज्य िथा आपिुी के्षर 

प्रदेशको कायि के्षरमा ठूला िथा मझौला  उद्योगहरुको प्रवर्िन र र्नयमन; औद्योर्गक व्यवसाय 
प्रवर्िन र र्नयमन; औद्योर्गक िौर्िक पूवािर्ार र्वकास; उद्योगमा श्रममूलक प्रर्वर्र् र स्वदेशी 
श्रर्मकको उपयोग िथा प्रदेशस्िरको औद्योर्गक के्षर र र्वशेर् आर्थिक के्षरको स्थापना र र्वस्िार 
का साथै उद्दमन्त्शलिाको र्वकास पदिछ । प्रदेशले आवश्यकिा अनसुार व्यापार ,वान्त्णज्य क्षेरमा 
नीर्ि, ऐन, र्नयमहरू कानूनहरुकोर्नमािण ;व्यापार /बा न्त्णज्यसम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि, काननु, मापदण्ड, 

योजना, कायान्त्वियन र र्नयमन;प्रादेन्त्शक व्यापार प्रवद्धनि, सहजीकरण;प्रदेन्त्शिरको व्यापार 
पूवार्ािरर्नमाणि र सञ्चालन ;व्यापारसम्वन्त्र्ीर्सन्त्न्त्डकेट¸काटेर्लङ् र्नयन्त्रण; प्रर्िस्पर्ाि सम्बन्त्र्ी नीर्ि 
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िथा कानून, मापदण्ड, कायान्त्वियन र र्नयमन ;व्यापाररक फमहिरुको दिाि̧ नवीकरण, खारेजी  र 
र्नयमन ;प्रदेशगि साविजर्नक संस्थान, सर्मर्ि, प्रर्िष्ठान िथा कम्पनी आर्दको सञ्चालन, व्यवस्थापन 
सरु्ार िथा र्नयमन ;प्रादेन्त्शक व्यापारको िथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनसुन्त्र्ानगनि सक्ने व्यवस्था 
संर्वर्ानले गरेको छ । त्यसै गरी स्थानीय, बजार व्यवस्थापन िथा अनगुमन र उपिोक्ता अर्र्कार 
एवम ्उपिोक्ता र्हि  संरक्षणमा स्थानीय सरकार लाई प्रदेश सरकारले सहजीकरण गनि सक्नछे। 

पयिटन क्षरे 

प्रदेश सरकारको कायिके्षरमा प्रादेन्त्शक पयिटन र्वकासको नीर्ि, कानून, मापदण्ड, योजना, र्नयमन, 
पयिटन व्यवसायको व्यवस्थापन,  प्रादेन्त्शक पयिटनको प्रबद्धिन र पयिटकीय वस्ि ुर पूवािर्ारको 
पर्हचान, र्वकास र प्रवर्िन आर्द सम्बध्द र्वर्यहरू पदिछन । 
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६. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दी: 
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(ख) स्वीकृि दरबन्त्दी 
क्र.
स 

पद शे्रणी/िह सेवा समूह 
दरबन्त्दी 
संख्या कै 

1.  प्रदेश सन्त्चव रा.प.प्रथम वन समहुकृि नहनु े १  

2.  उपसन्त्चव रा.प.र्द्विीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन ३  

3.  उपसन्त्चव रा.प.र्द्विीय वन ज.फ. २  

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

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

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

7.  कम््यटुर इन्त्न्त्जर्नयर रा.प. ििृीय र्वर्वर्  १  

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

9.  
सहायक ि-ूसंरक्षण 
अर्र्कृि रा.प. ििृीय वन स्वायल १  

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

11.  वािावरण र्नरीक्षक रा.प. ििृीय र्वर्वर्  १  

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

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

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

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

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

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

18.  हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्बर्हन   ४  

19.  कायािलय सहयोगी शे्रणी र्बर्हन   ५  

जम्मा 4५  
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७. आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा मन्त्रालयको नाममा स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र 
िीनको अवस्था: 
(क) उद्योग र्वकास  िथा प्रबर्िन कायिक्रम:                                          रकम रु हजारमा 

र्स.नं. 
खचि 
न्त्शर्िक 
नं. 

कृ.कोड नं. र्क्रयाकलापको नाम 

न्त्स्वकृि 
वार्र्िक बजेट 

िौर्िक 
प्रगर्ि 

पौर् 
मसान्त्ि 

सम्मको 
खचि 

1 31112 11.1.2.12 

मखु्य-मखु्य 
पहार्ड/र्हमाली क्षेरका 
साविजर्नक जग्गामा 
वजार घर र्नमािण 

31500.0 0.00 0.00 

2 31122 11.3.12.23 

आल,ु फापर, कोदो, 
र्हमाली गडेा गडुी, 

र्हमाली न्त्चया, र्हमाली 
गहुँ वा, र्हमाली 

जर्डवटुीको स्थानीय 
स्िरमा प्रशोर्न िथा 
्याकेजीङ्ग सहयोग 

कायिक्रम 

3600.0 0.00 0.00 

3 31172 11.5.24.1 

मखु्य-मखु्य 
पहार्ड/र्हमाली क्षेरका 
साविजर्नक जग्गामा 
वजार घर र्नमािण 

संम्िाव्यिा अध्ययन 

3500.0 0.00 0.00 

4 22512 2.6.5.14 

व्यापार िथा व्यवसाय 
प्रवर्िनका लार्ग नव 

उद्यमी िथा 
व्यवसायीलाइ वजार 

िथा व्यवसाय र्वकास 
उत्प्ररेणा िार्लम 

650.0 32.31 210.00 

5 22512 2.6.6.13 

व्यापार िथा व्यावसाय 
प्रवद्धिनका लार्ग 

सरोकारवालाहरुसँग 

अन्त्िरकृया 

700.0 50.00 350.00 

6 22512 2.6.6.14 

व्यापार िथा व्यावसाय 
प्रवद्धिनका उद्यमी िथा 
व्यापारी सँग समन्त्वय 

िथा छलफल कायिक्रम 

450.0 59.67 268.50 
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7 22522 2.7.25.23 
वजार मूल्य सम्बन्त्र्ी 

सूचना सम्प्ररे्ण 
650.0 11.85 77.00 

8 22522 2.7.25.24 

प्रदेश नं ३ मा  
उपजहरुको 

वजारीकरणमा समन्त्वय 
िथा सहयोग 

900.0 11.11 100.00 

9 22522 2.7.6.1 

राजमागि लगायिका 
अन्त्य क्षेरमा रहेका 
होटलहरुको अनगुमन 

िथा र्नरीक्षण र 
प्रर्िवेदन साविजर्नक 

1300.0 10.77 140.00 

10 22522 2.7.6.2 

पसल िथा वजारका 
उपिोग्य वस्िहुरुको 
अनगुमन िथा र्नरक्षण 
र प्रर्िवेदन साविजर्नक 

1300.0 21.92 285.00 

11 22522 2.7.6.3 

मौसम अनसुार 
फलफुलहरुको र्वर्ादी  
जाँच िथा अनगुमन र 
प्रर्िवेदन साविजर्नक 

650.0 26.46 172.00 

12 22522 2.7.6.4 

मौसम अनसुारका 
िरकारी पसल िथा 
वजारको र्वर्ादी 

अनगुमन िथा र्नरीक्षण 
र प्रर्िवेदन साविजर्नक 

650.0 30.77 200.00 

13 22522 2.7.6.5 

पाकि , वसपाकि , सर्पङ्ग 
कम््लेक्समा रान्त्खएका 
उपिोग्य वस्िहुरुको 

अनगुमन िथा र्नररक्षण 
र प्रर्िवेदन साविजर्नक 

1150.0 13.04 150.00 

14 22611 2.8.1.10 र्नयर्मि वजार अनगुमन 2100.0 37.89 795.60 

15 22611 2.8.1.9 

उपिोग्य वस्िकुो 
कालावजारी, िस्करी 
र्नयन्त्रणको लार्ग 
अनगुमन िथा समन्त्वय 

3300.0 5.61 185.20 

16 22529 2.7.27.10 

वजार व्यावसाय 
प्रवद्धिनका लार्ग मेला 
महोत्सव संचालनमा 
सहयोग(प्रदेश स्िर वा 
सो िन्त्दा मार्थ) 

3000.0 0.00 0.00 
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17 22529 2.7.27.8 

वजार व्यावसाय 
प्रवद्धिनका लार्ग मेला 
महोत्सव संचालनमा 
सहयोग (नगर र 
गाउँपार्लकास्िर) 

3000.0 0.00 0.00 

18 22529 2.7.27.9 

वजार व्यावसाय 
प्रवद्धिनका लार्ग मेला 
महोत्सव संचालनमा 
सहयोग (न्त्जल्लास्िर) 

4000.0 0.00 0.00 

19 22522 2.7.5.14 

उपिोक्ता हक र्हि 
संरक्षणका लार्ग प्रचार 
प्रसार सामाग्री उत्पादन 

िथा र्विरण 

200.0 0.00 0.00 

20 22512 2.6.4.22 र्वजनेश र्वकास िार्लम 150.0 0.00 0.00 

21 22512 2.6.5.11 

उपिोक्ता हक र्हि 
संरक्षणका लार्ग 
उपिोक्ता सचेिना 
िार्लम 

200.0 0.00 0.00 

जम्मा 62950.00 4.66 2933.30 

                                       स्रोि: उद्योग,पयिटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

(ख) उद्योग र्वकास                                         रकम रु हजारमा 
र्स.नं कृ.कोड नं. खचि 

न्त्शर्िक 
नं. 

कायिक्रमको नाम न्त्स्वकृि 
वार्र्िक बजेट 

पौर् मसान्त्ि 
सम्मको 
खचि 

कैर्फयि 

1 1.2.4.5 21134 
प्रान्त्म्िक वािारन्त्णय मलु्याङ्कन 
कायिसूची िथा प्रर्िवेदन का 
लार्ग ित्ता 

252.00 0.00  

2 11.1.2.1 31112 
घरेल ुउपज िथा औद्योर्गक 
सामाग्री र्वक्री घर िथा 
पवुािर्ार र्नमािण 

20100.00 0.00  

3 11.1.2.2 31112 
घरेल.ु लघ ु िथा साना 
उद्योगको उपजहरु र्वक्री 
केन्त्र र्नमािण 

15000.00 143.00  
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4 11.1.2.21 31112 साझा सरु्वर्ा केन्त्रको 
पूवािर्ार र्नमािण 

11000.00 0.00  

5 11.1.2.22 31112 
लर्लिपरु मंगल बजारमा 
हस्िकला आटि ग्यालरी िथा 
सूचना केन्त्र र्नमािण 

3000.00 0.00  

6 11.1.2.3 31112 
र्ार्दङ्ग मासटारमा उद्योग 
उपज र्वक्री केन्त्रमा पवुािर्ार 
र्नमािण 

50000.00 0.00  

7 11.1.2.4 31112 

शहरी क्षेरमा एर्ककृि 
अटोमोवाइल, अटोपाटिस, 

ग्यारेज र्नमािणको पवुािर्ार 
र्नमािण 

30000.00 0.00  

8 11.1.2.5 31112 

वहृि घरेल ु िथा उद्योग 
उपज प्रदशिनी िवन िथा 
संरचना र्नमािण पवुािर्ार 
र्नमािण 

20000.00 0.00  

9 11.3.12.11 31122 
दगु्र् पदाथि उत्पादन िथा 
प्रशोर्न उद्योग -नमनुा डेरी 
समेि ) मेसनरी सहयोग 

2000.00 0.00  

10 11.3.12.12 31122 
वाँस िथा काठमा आर्ाररि 
हस्िकला उद्योगलाइ 
मेसनरी िथा र्नमािण सहयोग 

2000.00 0.00  

11 11.3.12.13 31122 छाला प्रशोर्न मेर्सन 
खरीदमा सहयोग 

1000.00 0.00  

12 11.3.12.14 31122 

कुखरुापालक र्कसानको 
लार्ग सामरु्हक कुखरुाको 
दाना उद्योग प्रशोर्न मेर्सन 
सहयोग 

4000.00 0.00  

13 11.3.12.15 31122 
मसला, कर्फ, प्रशोर्न 
उद्योगका लार्ग मेर्सन 
सहयोग 

1000.00 0.00  

14 11.3.12.16 31122 
फनीचर िथा काठमा वटु्टा 
कुदे्न कायिका लार्ग मेसनरी 
सहयोग 

2000.00 0.00  
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15 11.3.12.17 31122 प्रर्वर्र् हस्िान्त्िरणमा नीजी 
क्षेरलाइ सहयोग कायिक्रम 

5000.00 0.00  

16 11.3.12.18 31122 
सहकारी िथा समदुायद्धारा 
संचार्लि उद्योगलाइ सहयोग 
कायिक्रम 

6000.00 0.00  

17 11.3.12.19 31122 

अपाङ्ग समदुायद्धारा संचार्लि 
उद्योग र्सलाइ, गारमेन्त्ट,  

कपडा झोला र्नमािण मेसनरी 
सहयोग कायिक्रम 

3000.00 0.00  

18 11.3.12.2 31122 
कृर्र्मा आर्ाररि उद्योग 
र्वकास िथा प्रर्वर्र् 
हस्िान्त्िरण 

2600.00 0.00  

19 11.3.12.20 31122 
नव उद्यमीहरुका लार्ग 
उद्योग र्वकासका लार्ग 
सहयोग 

5000.00 176.00  

20 11.3.12.25 31122 
दर्लि लन्त्क्षि र्सप र्वकास 
प्रबर्िन िथा प्रर्वर्र् 
हस्िान्त्िरण कायिक्रम 

4200.00 0.00  

21 11.3.12.26 31122 काष्ठ हस्िकला र्नमािण 
सामाग्री र्विरण 

200.00 0.00  

22 11.3.12.28 31122 प्रर्वर्र् हस्िान्त्िरण र 
स्िरोन्निी 

320.00 18.00  

23 11.3.12.3 31122 

वेर्सक इलेक्िीकल हाउजीङ्ग 
िथा इन्त्डन्त्स्िज इलेन्त्क्िकल 
िार्लम सामान हस्िान्त्िरण 
(िार्लमप्राप्तलाई) 

450.00 0.00  

24 11.3.12.4 31122 
एडिान्त्स इलेन्त्क्िकल 
इन्त्डसर्ियल िार्लम सामान 
हस्िान्त्िरण (िार्लमप्राप्तलाई) 

300.00 0.00  

25 11.3.12.5 31122 
समदुायमा आर्ाररि उद्योग 
स्थापनामा सहयोग िथा 
प्रवद्धिन कायिक्रम 

6500.00 0.00  
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26 11.3.12.6 31122 
Tree Harvesting िार्लम 
सामाग्री हस्िान्त्िरण 
(िार्लमप्राप्तलाई) 

1625.00 0.00  

27 11.3.12.7 31122 कोल्डचेन सर्हि वर्शाला 
र्नमािणमा मेसनरी सहयोग 

2000.00 0.00  

28 11.3.12.8 31122 दगु्र्पाउडर उत्पादन 
उद्योगलाइ मेसनरी सहयोग 

1000.00 0.00  

29 11.3.12.9 31122 
फलफुल प्रशोर्न िथा वाइन 
उद्योगका लार्ग मेशनरी 
सहयोग 

3000.00 0.00  

30 11.3.22.7 31122 र्सप र्वकास िथा प्रर्वर्र् 
हस्िान्त्िरण 

28000.00 226.00  

31 11.4.22.1 31159 
घोर्र्ि औद्योर्गक क्षेरमा 
पवुािर्ार र्नमािण 

120000.00 0.00  

32 11.4.22.196 31159 
र्पस्करमा नेपाली कागज 
उद्योग स्थापना र संचालन 

5000.00 0.00  

33 11.4.22.197 31159 गौरीशंकर वडा नं ४ मा 
नेपाली कागज स्थापना र 
संचालन 

5000.00 0.00  

34 11.4.22.3 31159 
घोर्र्ि उद्योग ग्राम क्षेरमा 
पवुािर्ार र्नमािण 

30000.00 0.00  

35 11.4.22.37 31159 
हेटौडा और्ोर्गक क्षेरमा 
पूवािर्ार र्वकास 

15000.00 0.00  
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36 11.4.22.5 31159 
घोर्र्ि कोरीडोर उद्योग 
क्षेरमा पवुािर्ार र्नमािण 

30000.00 0.00  

37 11.5.3.1 31171 

सल्लेवरखाङ्ग ठूलो र्ार्दङ्ग 
जरदेउ खोरदेङ्ग खानी 
र्सन्त्र्पुाल्चोकको खानी 
क्षेरको पहुँच सडक 
स्िररोन्निी 

4500.00 0.00  

38 11.5.3.2 31171 
जम्ब ु स्यामसार् ु नागपजेु 
पकुि ङ्गडाँडा खानी क्षेर पगु्न े
सडक स्िरोन्नर्ि बाह्रर्बसे 

4500.00 0.00  

39 11.5.32.4 31172 

र्नमािणजन्त्य सामाग्रीका लार्ग 
प्राकृर्िक डाँडाहरुको 
उत्खनन ्को लागी ई.आई.ए. 
ियार 

1500.00 0.00  

40 11.5.32.5 31172 

र्नमािणजन्त्य सामाग्रीका लार्ग 
प्राकृर्िक डाँडाहरुको 
उत्खनन ्को लागी डी.पी.आर. 
ियारी 

1500.00 0.00  

41 11.5.32.6 31172 नयाँ चनूढंुगा खानीको 
संिाव्यिा अध्ययन 

1000.00 0.00  

42 11.5.4.1 31171 
मकवानपरु खैराङ्ग िामाखानी 
जाने सडक र्नमािण/ 
स्िरोन्निी 

9900.00 0.00  

43 11.5.40.10 31172 
घरेल ुउपज िथा औद्योर्गक 
सामाग्री र्वक्री घर र्नमािण 
र्फजीर्वर्लटी अध्ययन 

500.00 0.00  

44 11.5.40.11 31172 र्ार्दङ्ग मासटारमा उद्योग 
उपज र्वक्री केन्त्रको DPR 

र्नमािण 

4000.00 0.00  

45 11.5.40.12 31172 
औद्योर्गक कोरीडोर 
संम्िाव्यिा अध्ययन 

500.00 0.00  
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46 11.5.40.13 31172 
औद्योर्गक कोरीडोरको 
वािावरणीय मलु्याङ्कन 
प्रर्िवेदन ियारी 

2400.00 0.00  

47 11.5.40.14 31172 

वहृि घरेल ु िथा उद्योग 
उपज प्रदशिनी िवन िथा 
संरचना र्नमािण संम्िायिा 
अध्ययन 

500.00 0.00  

48 11.5.40.15 31172 

वहृि घरेल ु िथा उद्योग 
उपज प्रदशिनी िवन िथा 
संरचना र्नमािण वािावरणीय 
मलु्याङ्कन अध्ययन 

1200.00 0.00  

49 11.5.40.16 31172 
वहृि घरेल ु िथा उद्योग 
उपज प्रदशिनी DPR र्नमािण 

1900.00 0.00  

50 11.5.40.2 31172 
औद्योर्गक क्षेरको EIA 

प्रर्िवेदन ियारी 
3000.00 0.00  

51 11.5.40.20 31172 

शहरी क्षेरमा एर्ककृि 
अटोमोवाइल, अटोपाटिस, 

ग्यारेज र्नमािणको DPR 

र्नमािण 

4500.00 0.00  

52 11.5.40.21 31172 
औद्योर्गक कोरीडोरको क्षेर 
पर्हचान िथा नक्साङ्कन िथा 
घोर्णा 

100.00 0.00  

53 11.5.40.3 31172 
औद्योर्गक क्षेरको DPR 

र्नमािण 
3000.00 0.00  

54 11.5.40.33 31172 
रामेछापको ठोसेमा 
फलामखानीको DPR ियारी 

1900.00 0.00  

55 11.5.40.34 31172 

शहरी क्षेरमा एर्ककृि 
अटोमोवाइल, अटोपाटिस, 

ग्यारेज र्नमािणको 
वािावरणीय मलु्याङ्कन 
अध्ययन 

1500.00 0.00  
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56 11.5.40.4 31172 उद्योग ग्रामको संम्िायिा 
अध्ययन 

5000.00 0.00  

57 11.5.40.47 31172 मकवानपरुको मनहरीमा 
कागज फ्याक्िी स्थापनाको 
लार्ग DPR 

5000.00 0.00  

58 11.5.40.48 31172 मकवानपरुको वकैया १ र 
२ मा यूरेर्नयम को 
संिाव्यिा अध्ययन 

1000.00 0.00  

59 11.5.40.49 31172 
ज्वालामखुी ६ र्ार्दङ्गमा 
सनुखानी िथा फलाम 
खानीको अध्ययन 

1000.00 0.00  

60 11.5.40.5 31172 
उद्योग ग्रामको संम्िाव्यिा 
अध्ययन क्षेर पर्हचान िथा 
नक्साङ्कन िथा घोर्णा 

5000.00 0.00  

61 11.5.40.6 31172 उद्योग ग्रामको वािावरणीय 
मलु्याङ्कन प्रर्िवेदन ियारी 

5000.00 0.00  

62 11.5.40.7 31172 उद्योग ग्रामको DPR र्नमािण 20000.00 0.00  

63 11.5.40.8 31172 उद्योग ग्राम/ औद्योर्गक क्षेर 
र्िरमा सडकको DPR र्नमािण 

10000.00 0.00  

64 2.6.2.5 22511 उद्यमशीलिा र्वकास 
प्रन्त्शक्षक प्रन्त्शक्षण िार्लम 

500.00 0.00  

65 2.6.2.6 22511 सीप र्वकास अर्वबरृ्द्ध 
िालीम (कमिचारी अर्िवरृ्द्ध) 

300.00 0.00  

66 2.6.4.10 22512 पल्म्बीङ्ग िार्लम(इन्त्टनि 
सर्हि) 

3600.00 0.00  
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67 2.6.4.11 22512 
होटल, कुक िथा 
हन्त्स्पटार्लटी िार्लम(इन्त्टनि 
सर्हि) 

7200.00 0.00  

68 2.6.4.12 22512 
वेल्डीग िार्लम (इन्त्टनि 
सर्हि) 

1800.00 0.00  

69 2.6.4.13 22512 अटोमोबाइल सम्वन्त्र्ी 
िार्लम(इन्त्टनि सर्हि) 

4800.00 0.00  

70 2.6.4.15 22512 

मेकार्नकल इन्त्जीर्नयरीङ्गमा 
र्ड्लोमा/ग्राजयुट गरेका 
जनशक्तीलाइ मेकार्नकाल 
िार्लम (इन्त्टनि सर्हि) 

2400.00 0.00  

71 2.6.4.16 22512 
मेकार्नकल फेर्िकेसन 
र्नमािण िार्लम (इन्त्टनि 
सर्हि) 

1800.00 0.00  

72 2.6.4.17 22512 
वेर्सक इलेक्िीकल हाउजीङ्ग 
िथा इन्त्डन्त्स्िज इलेन्त्क्िकल 
िार्लम 

3600.00 0.00  

73 2.6.4.18 22512 एडिान्त्स इलेन्त्क्िकल 
इन्त्डसर्ियल िार्लम 

1800.00 0.00  

74 2.6.4.19 22512 
Tree Harvesting 

िार्लम(इन्त्टनि सर्हि) 

1560.00 0.00  

75 2.6.4.24 22512 काष्ठ हस्िकला िार्लम 2400.00 0.00  

76 2.6.4.25 22512 
उद्यमशीलिा र्वकास 
सचेिना िथा उद्यमशीलिा 
र्वकास 

1120.00 0.00  

77 2.6.4.26 22512 

सीप र्वकास जनचेिना 
िालीम ग्रामीण उद्यमशीलिा 
प्रवर्िि िथा र्वकास 

कायिक्रम) 

600.00 0.00  
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78 2.6.4.27 22512 प्रार्वर्र्क स्नािकलाई 
उद्यमशीलिा सचेिना गोष्ठी 

180.00 0.00  

79 2.6.4.31 22512 व्यवसार्यक योजना िजुिमा 
पनुिािजर्ग िार्लम 

200.00 0.00  

80 2.6.4.9 22512 
मेकार्नकल मेर्सन संचालन 
िथा ममिि संिार 
िार्लम(इन्त्टनि सर्हि) 

2880.00 0.00  

81 2.6.5.15 22512 ब्यवस्थापन सचेिना िथा 
ब्यवस्थापन सरु्ार 

480.00 0.00  

82 2.6.6.16 22512 
उद्योग िथा वान्त्णज्य िफि  
प्रगर्ि समीक्षा िथा कायिक्रम 
िजुिमा गोर्ष्ठ (न्त्जल्ला स्िर) 

390.00 20.00  

83 2.6.6.17 22512 
उद्योग िथा वान्त्णज्य िफि  
योजना िथा कायिक्रम िजुिमा 
गोर्ष्ठ (न्त्जल्ला स्िर) 

130.00 10.00  

84 2.6.6.21 22512 
उद्योग िथा वान्त्णज्य िफि  
प्रगर्ि समीक्षा िथा कायिक्रम 
िजुिमा गोर्ष्ठ (प्रदेश स्िर) 

150.00 0.00  

85 2.6.6.22 22512 
उद्योग िथा वान्त्णज्य िफि  
योजना िथा कायिक्रम िजुिमा 
गोर्ष्ठ (प्रदेश स्िर) 

300.00 0.00  

86 2.6.6.23 22512 उद्यमी िेला परामशि िथा 
अन्त्िरर्क्रया 

105.00 0.00  

87 2.6.6.24 22512 
बार्र्िक िथा अर्िवार्र्िक 
योजना िजुिमा िथा प्रगर्ि 
समीक्षा गोष्ठी 

150.00 0.00  

88 2.6.6.25 22512 
उद्योग ब्यवसाय संग 
सम्बन्त्न्त्र्ि सरोकारवालासंग 
अन्त्िरर्क्रया गोर्ष्ठ 

80.00 0.00  
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89 2.7.25.12 22522 

प्रदेशस्िरमा उद्योग, वान्त्णज्य 
िथा आपूिी सम्बन्त्र्ी ऐन, 

काननु, मापदण्ड, कायिर्वर्र्, 

गरुुयोजना र्नमािण 

500.00 0.00  

90 2.7.25.13 22522 

प्रदेशस्िरमा उद्योग, वान्त्णज्य 
िथा आपूिी सम्बन्त्र्ी ऐन, 

काननु, मापदण्ड, कायिर्वर्र्, 

छपाई र प्रकाशन 

500.00 0.00  

91 2.7.25.40 22522 उर्ोग वाणीज्य प्रशासन 100.00 0.00  

92 2.7.25.43 22522 उद्यमीको उत्पार्दि वस्ि ु
र्वक्री िथा प्रदशिनी 

140.00 0.00  

93 2.7.25.44 22522 िालीमपर्छको अनगुमन िथा 
परामशि सेवा 

200.00 0.00  

94 2.7.25.54 22522 उपिोक्ता हकर्हि संरक्षण 
मञ्च सञ्चालन 

500.00 0.00  

95 2.7.25.55 22522 प्रदेश व्यवसाय मञ्चको 
कायिक्रम सञ्चालन 

700.00 0.00  

96 2.7.25.56 22522 श्रर्मक कचहरी सञ्चालन 500.00 0.00  

97 2.7.25.58 22522 
न्त्जल्ला लघ ु उद्यमी संघको 
संस्थागि िथा क्षमिा 
अर्िबरृ्द्ध कायिक्रम 

13000.00 0.00  

98 2.7.27.11 22529 उद्योग र्दवस 480.00 360.00  

99 2.7.27.5 22529 

घरेल ुउपज िथा औद्योर्गक 
मेला प्रदशिनी सहयोग 
कायिक्रम (नगर र 

गाउँपार्लकास्िर) 

2400.00 0.00  
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100 2.7.27.6 22529 
घरेल ुउपज िथा औद्योर्गक 
मेला प्रदशिनी सहयोग 
कायिक्रम (न्त्जल्लास्िर) 

5200.00 0.00  

101 2.7.27.7 22529 

घरेल ुउपज िथा औद्योर्गक 
मेला प्रदशिनी सहयोग 

कायिक्रमसहयोग(प्रदेश स्िर 
वा सो िन्त्दा मार्थ) 

4200.00 0.00  

102 2.7.5.15 22522 वार्र्िक कायिक्रम िथा प्रगर्ि 
र्ववरण प्रकाशन 

420.00 0.00  

103 2.7.5.18 22522 प्रवर्िन खचि ब्रोसर, 

क्यालेन्त्डर, वेवसाइट अपडेट 

100.00 0.00  

104 2.7.5.19 22522 वार्र्िक पनु्त्स्िका प्रकाशन 
(अध्ययन सामाग्री) 

120.00 0.00  

105 2.7.5.20 22522 
उद्यमन्त्शलिा र्वकास 
प्रन्त्शक्षकका लार्ग प्रन्त्शक्षण 
र्नदेन्त्शका ियारी 

200.00 0.00  

106 2.7.7.9 22522 
ब्यवसाय सम्िाव्यिा 
अध्ययन 

250.00 0.00  

107 2.8.1.3 22611 
उद्योग अनगुमन िथा 
मलु्याङ्ककन 

360.00 69.80  

स्रोि: उद्योग,पयिटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

(ग) रार्ष्ट्रय वन संरक्षण िथा ब्यस्थापन कायिक्रम 

बजेट उपन्त्शर्िक नं.30700106 

कायािन्त्वयन र्नकाय : र्ड.व.का.हरु/मन्त्रालय/र्नदेशनालय/वन अनसुन्त्र्ान:     रकम रु हजारमा 

र्स.नं. कृ.कोड नं. कायिक्रमको नाम 

 
 
 
 

खचि न्त्शर्िक 
नं. 

बजेट 
पौर् मसान्त्ि 

सम्मको खचि 

१ 1.2.4.6 
चौमार्सक वन सरुक्षा वैठक 

िथा समन्त्वय वैठक 
21134 675.00 219.67 
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२ 11.1.2.20 
मकवानपरुको र्िमफेदीन्त्स्थि 
हान्त्त्तसार संग्राहालयको पखािल 

र्नमािण 

31112 5000.00 0.00 

३ 11.3.12.1 

सामदुार्यक वनमा उद्यम गनि 
समहु र सरकारको रकम वाट 

उद्योग र्वकासका लार्ग 
पवुािर्ार/ मेर्सन खररदमा 

सहयोग कायिक्रम 

31122 7500.00 0.00 

४ 11.3.22.1 

परुानो समूहको कबरु्लयिी वन 
क्षेर व्यवस्थापन सहयोग 

(औजार) 

31122 1000.00 200.00 

५ 11.3.22.2 
वन डढेलो र्नयन्त्रण िथा 

सामाग्री खररद 
31122 4500.00 900.00 

६ 11.4.17.100 

परुाना वैज्ञार्नक वनलागू िएका 
सा.ब.मा घाटगद्दी स्थल र्नमािण 
िथा व्यवस्थापन(समहु िथा 
सरकारको संयकु्त योगदान) 

31157 250.00 30.00 

७ 11.4.17.101 

नयाँ वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन 
लागू हनुे समहुको कायियोजना 
कायािन्त्वयनमा सहयोग (सरकार 

र समहुको संयकु्त) 

31157 7500.00 22.22 

८ 11.4.17.103 

प्रदेश देखी सब र्डर्िजन 
सम्मको वन क्षेरको 

िथ्याङ्क/अर्िलेन्त्खकरणको लार्ग 
सामाग्री खररद/र्नमािण िथा 

संचालन 

31157 1000.00 0.00 

९ 11.4.17.104 
Seed/Germination Testing 

उपकरण खररद िथा संचालन 
31157 4000.00 0.00 

१० 11.4.17.105 
सामदुार्यक वन र्िर एर्ककृि 
पयािपयिटन र्वकास सहयोग 

कायिक्रम 

31157 34000.00 0.00 

११ 11.4.17.107 
बराण्डािार संरन्त्क्षि क्षेरमा 
Breeding Seed Orchare 

स्थापना/संचालन 

31157 1000.00 0.00 
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१२ 11.4.17.14 

कवरु्लयिी वन समूहको र्वर्ान 
िथा कायियोजना पनुरावलोकन 
(जीर्वकोपाजिन सरु्ार योजना 

समेि) 

31157 700.00 242.14 

१३ 11.4.17.142 
लोपोन्त्मखु प्रजािी िथा वहमुलु्य 
प्रजािीको र्वउ स्ट्याण्ड र्नमािण 

31157 2800.00 672.50 

१४ 11.4.17.143 

सामदुार्यक वनमा 
र्थनीङ्ग/प्ररु्नङ्ग/ सरु्ार कटान/ 

झाडी सफाइमा सहयोग 

कायिक्रम (समहु िथा 
सरकारको संयकु्त योगदान) 

31157 1500.00 165.00 

१५ 11.4.17.144 
सामदुार्यक वनको र्समानामा 
फलफुल खररद िथा रोपण 

31157 3420.00 120.00 

१६ 11.4.17.145 
सामदुार्यक वनको र्समानामा 
अर्म्रसो /घाँस खररद िथा 

रोपण 

31157 5000.00 0.00 

१७ 11.4.17.146 

सामदुार्यक वनर्िर खहरे 
खोल्सामा वाँस राइजोम खररद 

िथा रोपण 

31157 2400.00 0.00 

१८ 11.4.17.147 
सामदुार्यक वनको marginal 

land मा फलफुल रोपण 
31157 5200.00 200.00 

१९ 11.4.17.149 

गैह्रकाष्ठ वन पैदावार र्बरुवा 
खररद िथा रोपण अनदुान 
(र्नगालो, बाँस, अमसृो आर्द) 

(हजारमा) अन्त्य 

31157 300.00 0.00 

२० 11.4.17.150 
कबरु्लयिी वनमा फलफूल 
र्बरुवा खररद िथा र्विरण 

31157 750.00 0.00 

२१ 11.4.17.155 

िराई र्मश्रीि कडा काष्ठ 
प्रजािीको स्थार्नय िार्लका 

र्नमािण कायि 
31157 900.00 200.00 
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२२ 11.4.17.156 
नारायणी नदी कररडोरको 

काभ्ररे्ार, गोलर्ारमा मेसजाली 
सर्हिको घेरबार र्नमािण 

31157 5000.00 0.00 

२३ 11.4.17.157 

कबरु्लयिी वनमा आथीक 
उपाजिन (अर्म्रसो घाँस फलफुल 
खेिी) कायिक्रम खररद िथा 

वकृ्षारोपण 

31157 2000.00 0.00 

२४ 11.4.17.158 

अर्िक्रमण हनु सक्ने 
संवेदनशील वन क्षेरमा वन 
क्षेरको जग्गा छुट्याई िारबार 

सर्हिको घेरबार 

31157 4500.00 20.00 

२५ 11.4.17.159 
संरन्त्क्षि वनको कायियोजना 

कायािन्त्वयन 
31157 1000.00 0.00 

२६ 11.4.17.16 
घाँसको र्बउ खररद, रोपण िथा 

र्विरण (अन्त्य) 
31157 200.00 0.00 

२७ 11.4.17.160 
संरन्त्क्षि वनमा ढलापडा दाउरा 

संकलन िथा व्यवस्थापन 
31157 6250.00 5000.00 

२८ 11.4.17.161 
मकवानपरुको मनहरीमा पीस 
पाकि  (शान्त्न्त्ि वार्टका) र्नमािण 

31157 5000.00 32.00 

२९ 11.4.17.162 
मकवानपरुको र्िमफेदीन्त्स्थि 

हान्त्त्तसार संग्राहालयमा गाडेर्नङ्ग 
31157 400.00 0.00 

३० 11.4.17.163 

प्रारन्त्म्िक वािावरणीय पररक्षण 
सर्हि पंच वर्र्िय वन 

व्यवस्थापन कायियोजना ियारी 
31157 450.00 0.00 

३१ 11.4.17.164 

मकवानपरुको िटुनदेवी न्त्स्थि 
र्ट.र्स.एन. चौर नन्त्जक स्थानीय 

क्लब माफि ि पाकि  र्नमािण 

31157 1000.00 0.00 

३२ 11.4.17.165 
हेटौंडा ८ कमाने श्रर्मक टोल 
खहरे छेउमा वन वगैंचा र्नमािण 

31157 2000.00 0.00 
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३३ 11.4.17.167 
हेटौंडा ७ वडा कायािलय नन्त्जक 
रहेको रार्ष्ट्रय वनमा वन वगैंचा 

र्नमािण 

31157 1000.00 0.00 

३४ 11.4.17.168 

कंकाली सामदुार्यक वन 
र्िरको पयिटकीय पाकि  सरु्ार 

िथा  व्यवस्थापन 

31157 3000.00 0.00 

३५ 11.4.17.169 

वन क्षेरर्िर पने र्वद्यरु्िय 
हाईटेन्त्सन लाईन मनुीको खाली 

जग्गामा वनमा आर्ाररि 
आयमलुक कायिक्रम 

31157 3300.00 0.00 

३६ 11.4.17.170 
लर्लिपरुको खयर वन क्षेरमा 
वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन 

31157 2000.00 0.00 

३७ 11.4.17.171 

िरिपरु महानगरपार्लका वडा 
नं २४ मा देर्वस्थान वन पाकि  

र्नमािण 

31157 2000.00 0.00 

३८ 11.4.17.172 
थाने वागेश्वरी वन पाकि  र्नमािण 
राप्ती नगरपार्लका वडा नं ५ 

31157 2000.00 0.00 

३९ 11.4.17.173 

कागेश्वरी मनोहरा १ गागलमा 
लोकिान्त्न्त्रक शर्हद वन उद्यान 

र्नमािण 

31157 2000.00 0.00 

४० 11.4.17.174 

कार्लन्त्चोक गाउँपार्लका वडा नं 
३ दोलखाको  पटुुङ्गमा वन 

उद्यान र्नमािण 

31157 500.00 0.00 

४१ 11.4.17.175 

गोदावरी नगरपार्लका ११ को 
बज्रबाराही नमनुा वन्त्स्िमा वनमा 
आर्ाररि बालमैरी पाकि  र्नमािण 

31157 3000.00 300.00 

४२ 11.4.17.176 
गहिे सामदुार्यक वनमा 
र्पकर्नक स्पट र्नमािण 

31157 2000.00 0.00 

४३ 11.4.17.177 
अल्लो प्रशोर्न कायिक्रमको 

लार्ग सहयोग 
31157 6000.00 19.00 
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४४ 11.4.17.178 

वनस्पर्ि प्राथर्मक र्वद्यालय, 

राप्ती 1 दरु्वचौर न्त्चिवनको खेल 
मैदानमा अनािमेन्त्टल ्लान्त्ट 
वकृ्षारोपण सर्हिको बालमैरी 

पाकि  र्नमािण 

31157 1000.00 0.00 

४५ 11.4.17.179 
लगलगेपाखा सामदुार्यक वन 
र्िर पयिटकीय पाकि  र्नमािण 

िथा व्यवस्थापन 

31157 3000.00 0.00 

४६ 11.4.17.180 काष्ठ र्सजनीङ्ग ्लान्त्ट स्थापना 31157 5000.00 0.00 

४७ 11.4.17.181 रेडपाण्डा संरक्षण कायिक्रम 31157 3200.00 0.00 

४८ 11.4.17.2 

सामदुार्यक वन कायियोजना 
पनुरावलोकन (समहु िथा 
सरकारको संयकु्त योगदान) 

31157 1875.00 810.60 

४९ 11.4.17.21 
र्नस्कृय िथा परुाना समूह 

सशन्त्क्तकरण सहयोग (अन्त्य) 
31157 1500.00 184.50 

५० 11.4.17.22 

न्त्जर्वकोपाजिन सरु्ार योजना 
कायािन्त्वयन सहयोग समूह (रु. 

५०,०००।- प्रर्ि समूह 
जीर्वकोपाजिन योजना अनसुार) 
लघ ुउद्यम र्वकास िथा आय 

आजिन (अन्त्य) 

31157 1000.00 150.50 

५१ 11.4.17.23 
खोररया फडानी र अर्िक्रर्मि 
वन क्षेरमा वकृ्षारोपण िथा 

फलफूल रोपण 

31157 8850.00 830.00 

५२ 11.4.17.24 

साविजर्नक/ ऐलानी/ पिी/ 
र्वद्यालय/गठुीको जग्गामा 

फलफुल रोपण 

31157 4050.00 450.00 

५३ 11.4.17.25 नदी उकास जग्गामा Seed 

sowing 
31157 1560.00 150.00 
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५४ 11.4.17.3 
सामदुार्यक वन समहु दिाि, 
र्वर्ान ियारी (नयाँ समहु) 

31157 270.00 120.00 

५५ 11.4.17.4 
नयाँ सामदुार्यक वन 

कायियोजना ियारी (नयाँ समहु) 
31157 405.00 135.00 

५६ 11.4.17.9 

सामदुार्यक वन क्षेर र्िरका 
पानीको मलु वरीपरीको 
जलार्ार क्षेर संरक्षण 

31157 1320.00 150.00 

५७ 11.4.17.93 
सामदुार्यक वनमा साल, र्ससौं, 
सल्ला, वाझ लगायिको वरृ्द्द 

मापन ्लट र्नमािण 

31157 3750.00 1773.00 

५८ 11.4.17.96 

सामदुार्यक वनमा समहु र 
सरकारको योगदानमा आर्ाररि 

वैज्ञार्नक वन कायियोजना 
ियारी(नयाँ समहु) 

31157 6000.00 322.22 

५९ 11.4.17.97 

परुाना वैज्ञार्नक वन लागू 
िएका सामदुार्यक वनमा र्थर्नङ्ग 
/ इम्प्रिुमेन्त्ट फेर्लङ्ग योजना 

कायािन्त्वयन(समहु िथा 
सरकारको संयकु्त योगदान) 

31157 2000.00 100.00 

६० 11.4.17.98 

परुाना वैज्ञार्नक वन लागू 
िएका सामदुार्यक वनमा 

आगलार्ग र्नयन्त्रण/ अग्नीरेखा 
र्नमािण, regeneration 

management  कायािन्त्वयन(समहु 
िथा सरकारको संयकु्त 

योगदान) 

31157 250.00 0.00 

६१ 11.4.17.99 

परुाना वैज्ञार्नक वनको 
कायियोजना संशोर्न (समहु 

िथा सरकारको संयकु्त योगदान) 

31157 560.00 0.00 

६२ 11.4.22.38 

वन पाकि  संगै घाइिे जनावार 
उद्दारको लार्ग प्राकृर्िक वन 
क्षेरमा वन्त्यजन्त्ि ुउद्दार केन्त्र 
स्थापना िथा व्यवस्थापन 

(परेवाश्वरी सा.व.उ.स. स्वगीय 
मेघनाथ उप्रिेी स्मिृी पाकि , 

न्त्चिवन) 

31159 3000.00 0.00 
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६३ 11.4.22.147 

मकवानपरुको र्िमफेदीन्त्स्थि 
हान्त्त्तसार संग्राहालयको गेट 

देखी संग्राहालयसम्मको बाटोमा 
ढंुगा ओछ्रयाई ममिि 

31159 2000.00 0.00 

६४ 11.4.22.148 

मकवानपरुको र्िमफेदीन्त्स्थि 
हान्त्त्तसार संग्राहालयमा हान्त्त्तको 

प्रर्िमा स्थापना 
31159 2000.00 0.00 

६५ 11.4.22.149 

करुणािमूी सामदुार्यक वन 
मकवानपरुमा पयिटन पूवािर्ार 

र्नमािण 

31159 5000.00 0.00 

६६ 11.5.30.1 
सरकारद्धारा व्यवन्त्स्थि वनको 

पर्हचान िथा Mapping 
31172 1000.00 0.00 

६७ 11.5.30.2 
र्ार्दङ्गको उपल्लो  क्षेरमा वन 

क्षेरको अध्ययन 
31172 300.00 0.00 

६८ 11.5.30.22 

पयिटन र्वकासका र्क्रयाकलाप 
संचलनको लार्ग व्यावसार्यक 
कबरु्लयिी वनको सम्िाव्यिा 

अध्ययन 

31172 1000.00 0.00 

६९ 2.5.7.2 
प्रार्वर्र्क सहयोग सेवा (वन 

प्रार्वर्र्क सहायकबाट) 
22413 3800.00 1095.60 

७० 2.5.7.3 

समूहको बचि व्यवस्थापन िथा 
पररचालन सेवा (ग्रार्मण र्वत्त 

सहायकबाट) 

22413 3500.00 876.50 

७१ 2.5.7.4 
सामान्त्जक पररचालन सपुररवेक्षण 

(र्डर्िजन सपुिािइजरबाट) 
22413 3800.00 889.70 

७२ 2.5.7.5 
सामान्त्जक पररचालन सेवा ( 
समहु पररचालनको अनदुान 

सहयोग) 

22413 5200.00 999.85 

७३ 2.6.2.3 
वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापनका 
लार्ग कमिचारीलाइ िार्लम 

22511 300.00 200.00 
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७४ 2.6.4.21 
अर्र्कारवादी संघसंस्था माफि ि 
सामदुार्यक वनको सशक्तीकरण 
िथा सहयोग कायिक्रम संचालन 

22512 1500.00 210.00 

७५ 2.6.4.5 

आय आजिन िथा र्सप र्वकास 
िालीम (माहरुी पालन िथा घार 

र्नमािण वायो र्िकेट बाँस 
र्नगालो अल्लो पश ुस्वास्थ्य 

अन्त्य) 

22512 1000.00 300.00 

७६ 2.6.5.1 

वैज्ञार्नक वनको कायियोजना 
कायािन्त्वयनमा स्थानीय िह, 

परकार, नागररक समाजका 
लार्ग सचेिना  सहन्त्जकरण 

कायिक्रम(समहु िथा सरकारको 
संयकु्त योगदान) 

22512 350.00 250.00 

७७ 2.6.5.10 

सब र्डर्िजनस्िरमा अपरार् 
र्नयन्त्रणका  लार्ग सचेिना गोष्ठी 

(सब-र्डर्िजन माफि ि) 

22512 1980.00 842.50 

७८ 2.6.5.4 

सब र्डर्िजनमा र्वद्याथीहरुलाइ 
र्वद्यालयस्िरीय सचेिना 

गोष्ठी(इको क्लबलाइ समावेश 
गरी) 

22512 1940.00 808.50 

७९ 2.6.5.7 

ट्याक्टर / िक / वस 
ड्राइिरहरुलाइ वन अपरार् 

सम्वन्त्न्त्र् सचेिना 
कायिक्रम(व्यावसायी संघको 

सहकायिमा) 

22512 600.00 280.00 

८० 2.6.6.1 
र्डर्िजन स्िरीय कायिक्रम 
समन्त्वय बैठक १ पटक 

22512 1000.00 414.20 

८१ 2.6.6.2 
सब–र्डर्िजन स्िरीय योजना 

िजुिमा गोष्ठी 
22512 2970.00 1740.00 

८२ 2.6.6.3 
र्डर्िजन स्िररय योजना िजुिमा 

गोष्ठी 
22512 450.00 230.00 

८३ 2.6.6.4 
र्डर्िजन स्िररय प्रगर्ि सर्मक्षा 

गोष्ठी 
22512 450.00 15.00 
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८४ 2.6.6.8 
सब र्डर्िजनको स्िरमा स्थार्नय 
िहसँग परामशि िथा समन्त्वय 

गोष्ठी 
22512 970.00 528.00 

८५ 2.6.6.18 

वन िथा वािावरण िफि को 
वार्र्िक िथा चौमार्सक प्रगिी 

सर्मक्षा गोष्ठी (वन 
र्नदेशनालयस्िर) 

22512 450.00 290.00 

८६ 2.6.6.19 

वन िथा वािावरण िफि को 
वार्र्िक योजना िजूिमा गोष्ठी 

(र्नदेशनालयस्िर) 

22512 250.00 0.00 

८७ 2.7.18.1 
पश ुस्वास्थ्य सेवा िथा वंश 

सरु्ार सहयोग(अन्त्य) 
22522 200.00 20.00 

८८ 2.7.25.1 

र्डर्िजन वन कायािलयवाट 
अनगुमन िथा प्रर्िवेदन ियारी 
िथा कायिक्रम संचालन खचि 

22522 750.00 75.00 

८९ 2.7.25.14 

न्त्जल्लावाट गौडा गन्त्स्ि/Jungle 

Camping पररचालन 
(र्डर्िजनस्िर) 

22522 1500.00 200.34 

९० 2.7.25.15 

अनसुन्त्र्ान अर्र्कृिका लार्ग 
मदु्धा दायरी िथा िहर्ककाि/ 
अनसुन्त्र्ान खचि (र्डर्िजनस्िर) 

22522 970.00 220.02 

९१ 2.7.25.16 

प्रदेशस्िरमा वन सम्बन्त्र्ी ऐन, 

काननु, मापदण्ड, कायिर्वर्र्, 

गरुुयोजना र्नमािण 

22522 300.00 0.00 

९२ 2.7.25.17 

प्रदेशस्िरमा वन सम्बन्त्र्ी ऐन, 

काननु, मापदण्ड, कायिर्वर्र्, 

छपाई र प्रकाशन 

22522 150.00 0.00 

९३ 2.7.25.2 

सबर्डर्िजनवाट सा.व.उ.स.मा 
अनमुगन, समन्त्वय कायिक्रम 

खचि 
22522 1395.00 360.43 

९४ 2.7.25.3 
कबरु्लयिी वन उत्कृष्ठ समूह 

परुस्कार 
22522 200.00 0.00 
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९५ 2.7.25.4 

सामदुार्यक वनमा 
र्थनीङ्ग/प्ररु्नङ्ग/ सरु्ार कटान/ 
झाडी सफाइ गने क्षेर पर्हचान 
िथा योजना ियारी समहुवाट 

न्त्स्वकृिी 

22522 650.00 240.00 

९६ 2.7.25.42 

र्नदेशनालयस्िरीय सम्पूणि 
अनगुमन िथा मूल्याङ्कन कायिको 
चौमार्सक अनगुमन कायििार्लका 

र्नमािण 

22522 10.00 10.00 

९७ 2.7.25.50 

मकवानपरुको र्िमफेदीन्त्स्थि 
हान्त्त्तसार संग्राहालय को संरक्षण 
िथा व्यवस्थापन कायियोजना 

ियारी 

22522 100.00 0.00 

९८ 2.7.25.51 

मकवानपरुको र्िमफेदीन्त्स्थि 
हान्त्त्तसार संग्राहालयमा रहेका 

परुािान्त्ववक महत्वका 
सम्पदाहरुको ट्यार्गङ िथा 

लेबर्लङ्ग 

22522 500.00 0.00 

९९ 2.7.25.52 
संरन्त्क्षि वन क्षेर र्िर वन 
संरक्षणको कायिक्रम संचालन 

22522 1000.00 0.00 

१०० 2.7.25.53 
वन्त्यजन्त्ि ुउद्दारको लार्ग 

र् यार्पड रेस्पोन्त्स टीम पररचालन 
22522 770.00 53.72 

१०१ 2.7.25.6 
उत्कृष्ट सामदुार्यक वन 

परुस्कार र्विरण 
22522 750.00 0.00 

१०२ 2.7.25.7 

सामदुार्यक वनको कायियोजना 
ियारी िथा कायािन्त्वयनमा 

सहयोगका लार्ग इन्त्टनिर्सप वाट 
वन र्वद्याथी पररचालन 

22522 810.00 0.00 

१०३ 2.7.25.9 
सब र्डर्िजनमा र्वद्याथी इको 
क्लब गठन िथा पररचालन 

22522 1940.00 1201.00 

१०४ 2.7.5.12 

रेर्डयो/र्ट.र्ि/पर्रका लगायिमा 
वन िथा वन्त्यजन्त्ि ु

संरक्षण/व्यवस्थापन सचुना 
प्रवाह (र्डर्िजनस्िर) 

22522 300.00 160.00 
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१०५ 2.7.5.13 

सब र्डर्िजनवाट wall/ 

stone/street site मा वन 
वन्त्यजन्त्िकुो जनचेिना मलुक 
पेन्त्टीङ्ग (सब-र्डर्िजन माफि ि) 

22522 1455.00 817.50 

१०६ 2.7.5.2 सफल कायिको संगालो प्रकाशन 22522 550.00 0.00 

१०७ 2.7.5.3 

अनगुमन मूल्याङ्कन र कायि 
प्रगर्ि पनु्त्स्िका प्रकाशन 

(कबरु्लयिी वन र्वकास िफि को) 
(प्रचार प्रसार िथा सामग्री 
उत्पादन िथा प्रकाशन र 

र्विरण) 

22522 700.00 0.00 

१०८ 2.7.5.9 
संरक्षण प्रचार प्रसार सामग्री 

ियार 
22522 120.00 0.00 

१०९ 2.7.7.1 
सबै वैज्ञार्नक वनको िथ्याङ्क 

अर्िलेख व्यवस्थापन 
22522 500.00 0.00 

११० 2.7.7.2 

वैज्ञार्नक वन लागू िएका 
सामदुार्यक वनमा र्थर्नङ्ग / 

इम्प्रिुमेन्त्ट फेर्लङ्ग योजना ियारी 
िथा न्त्स्वकृिी 

22522 860.00 20.20 

१११ 2.7.7.3 

वैज्ञार्नक वनको प्रार्वर्र्क 
परीक्षण िथा प्रर्िवेदन ियारी र 

मन्त्रालयमा प्रस्ििुीकरण 

22522 4000.00 0.00 

११२ 2.7.7.4 
समूहको िथ्याङ्क संकलन र 
एम.आइि.एस. मा अपलोड 

अध्ययन/सवेक्षण/अनसुन्त्र्ान 

22522 612.00 297.00 

११३    0.00 0.00 

११४ 2.8.1.13 

सामदुार्यक वन अनगुमन 
मलु्याङ्कन िथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयन भ्रमण खचि 

22611 4093.00 654.90 
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११५ 2.8.1.6 
कबरु्लयिी वन अनगुमन 
मूल्याङ्कन िथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयन भ्रमण खचि 

22611 550.00 194.00 

११६ 2.8.1.7 

सरकारद्धारा व्यवन्त्स्थि वन 
अनगुमन मलु्याङ्कन िथा 

कायिक्रम कायािन्त्वयन भ्रमण खचि 
22611 1900.00 454.93 

११७ 2.8.2.5 

वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन 
कायियोजना कायािन्त्वयनका  लार्ग 

वनमा काम गने कमिचारी, 
श्रर्मक, परकार, स्थार्नय िह  

िथा समहु सदस्य एवं 

सरोकारवालाहरुलाइ अवलोकन 
भ्रमण 

22612 3000.00 0.00 

११८ 2.9.7.3 

सब र्डर्िजनको अर्र्कृि 
सर्हिको टोलीको गस्िी 

पररचालन खचि (सब-र्डर्िजन 

माफि ि) १२ मर्हना 

22711 1940.00 461.70 

११९ 2.9.7.4 

सब र्डर्िजनवाट सामदुार्यक 
वन समहुसंगको समन्त्वय, 

सहकायि िथा गनुासा 
व्यवस्थापनको लार्ग चौमार्सक 
वैठक(सब-र्डर्िजन माफि ि) 

22711 1455.00 582.47 

१२० 11.4.17.94 

चरेु िथा मध्य पहाडमा हैर्सयि 
र्वग्रकेो जर्मन पनुरुत्थानको 

लार्ग ्लटको स्थापना 
31157 300.00 120.00 

१२१ 11.4.17.95 

उन्त्त्तस र सल्लो प्रजार्िको 
स्थार्नय आयिन िार्लका 

र्नमािण कायि 
31157 900.00 0.00 

१२२ 2.6.1.1 
सहायकस्िर िीस कायिर्दन 

िार्लम 
22511 1500.00 0.00 

१२३ 2.6.1.11 

गैह्रकाष्ठ वन पैदावार 
अर्िमून्त्खकरण िार्लम (१६ 
देन्त्ख २० जना) (सहायकस्िर) 

22511 301.00 0.00 

१२४ 2.6.1.12 

वन रक्ष र फरेष्टरहरुको 
सेवाकार्लन िार्लम (१६ देन्त्ख 

२० जना) (वर, फ.) 

22511 1500.00 1499.10 
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१२५ 2.6.1.13 
GPS Handling िार्लम (व.र. र 
फरेष्टरर) (१६ देन्त्ख २० जना) 

22511 301.00 0.00 

१२६ 2.6.1.14 

वैज्ञार्नक वन व्यावस्थापन 
पररचयात्मक िार्लम 

(व.र.रफरेष्टर) (१६ देन्त्ख २० 
जना) (वर, फ.) 

22511 210.00 210.00 

१२७ 2.6.1.2 
अर्र्कृिस्िर िीस कायिर्दन 

िार्लम 
22511 2010.00 0.00 

१२८ 2.6.1.3 
वैज्ञार्नक वन व्यवस्थापन 

िार्लम 
22511 500.00 498.83 

१२९ 2.6.1.4 

जलवाय ुपररवििन िथा रेड 
्लस अर्िमून्त्खकरण िार्लम 

(१६ देन्त्ख २० जना) 

(वनरक्षक, फरेष्टर) 

22511 210.00 207.88 

१३० 2.6.1.7 
काननुी कायिर्वर्र् िार्लम  (१६ 
देन्त्ख २० जना) (सहायकस्िर) 

22511 301.00 0.00 

१३१ 2.6.1.8 
काननुी कायिर्वर्र् िार्लम  (१६ 
देन्त्ख २० जना) (अर्र्कृिस्िर) 

22511 500.00 0.00 

१३२ 2.6.6.12 

वन अनसुन्त्र्ान िथा प्रन्त्शक्षण 
केन्त्रको वार्र्िक प्रगिी सर्मक्षा 

िथा योजना िजुिमा गोष्ठी 
22512 20.00 0.00 

१३३ 2.7.5.10 
श्रब्य दृष्य सामाग्री र्नमािण र 

प्रसारण 
22522 150.00 0.00 

१३४ 2.7.5.11 क्यालेन्त्डर छपाई 22522 300.00 0.00 

१३५ 2.7.7.6 
िार्लम Data Base सम्बन्त्न्त्र् 

Software र्नमािण 
22522 300.00 0.00 
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१३६ 2.7.8.1 िार्लम मागिदशिन र्नमािण 22522 50.00 0.00 

  जम्मा  277778.00 
 

32047.21 
 

                                             स्रोि: उद्योग,पयिटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

(घ) बकृ्षारोपण र्नन्त्ज िथा शहरी वन कायिक्रम 

बजेट उपन्त्शर्िक नं.30700111 

कायािन्त्वयन र्नकाय : र्ड.व.का.हरु/मन्त्रालय/र्नदेशनालय                      रकम रु हजारमा 

र्स.
नं 

कृ.कोड नं. कायिक्रमको नाम 
खचि न्त्शर्िक 
नं. 

न्त्स्वकृि वार्र्िक 
बजेट 

पौर् मसान्त्ि 

सम्मको खचि 

      

1 2.5.7.14 

सामदुार्यक वनमा आवद्ध यूवा माफि ि 
साविजर्नक बाँझो, पर्िि, ऐलानी, खाली 
िथा र्नजी जर्मनमा वहउुपयोगी 
वकृ्षारोपणको लार्ग वनदस्िा पररचालन 22413 

12200.00 400.00 

2 2.7.25.27 
शहरी वन र्वकास िथा ब्यवस्थापन 
कायिक्रम संचालन खचि 

22522 3400.00 475.00 

3 2.7.25.38 
र्वरुवा उत्पादन िथा बकृ्षारोपण 
कायिक्रम संचालन खचि 

22522 5000.00 1127.00 

4 2.7.25.28 
उत्कृष्ट नीन्त्ज वन परुस्कार (१ जना 
र्कसानलाई) 

22522 150.00 0.00 

5 2.7.25.29 
नीन्त्ज वन र्वकासको लार्ग प्रचार-प्रसार 
कायिक्रम 

22522 560.00 405.00 

6 11.3.22.5 
वकृ्षारोपण कायिको लार्ग आर्रु्नक 
मेर्सन खररद िथा संचालन 

31122 30000.00 0.00 

7 11.4.17.31 एक वडा एक वन/पाकि /वगैचा र्नमािण 31157 17000.00 121.35 
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8 11.4.17.120 
सामदुार्यक वनमा काष्ठजन्त्य र्वरुवा 
वकृ्षारोपण सहयोग कायिक्रम 

31157 6000.00 0.00 

9 11.4.17.32 
एक र्वद्याथी एक र्वरुवा रोपण 
अन्त्िरगि स्कुल हररययाली कायिक्रम 

31157 2640.00 0.00 

10 11.4.17.123 नीन्त्ज वन दिाि िथा सहजीकरण 31157 1210.00 120.20 

11 11.4.17.124 

नीन्त्ज वनमा ५ रोपनी िन्त्दा वढी 
वकृ्षरोपण गने र्कसानलाई कम्पोष्ट 

मल, र्वरुवा ढुवानी िथा र्वरुवा 
खररदमा सहयोग 

31157 750.00 0.00 

12 11.4.17.126 

10 रोपनी िन्त्दा बढी क्षेरमा नीन्त्ज वन 
र्िर कृर्र्वन प्रणाली र्वकासको लार्ग 
र्कसानको लार्ग सहयोग(र्वरुवा 
खररद, रोपण) 

31157 1500.00 0.00 

13 11.4.22.6 
हरेक नगरमा children Park सर्हिको 
वन पाकि  

31159 27000.00 60.00 

14 2.5.7.10 
मध्य पहाड क्षेरको वाहै्र मर्हना नसिरी 
नाइके जना िथा सहयोगी 

22413 260.00 0.00 

15 2.5.7.11 
मध्य पहाड क्षेरको वाहै्र मर्हना नसिरी 
अर्र्कृि परामशिसेवा खरीद 

22413 455.00 0.00 

16 2.5.7.8 

र्िरीमरे्स क्षेरको वृहि/हाईटेक 
नसिरीमा वाहै्र मर्हना नसिरी नाइके जना 
िथा सहयोगी 

22413 260.00 0.00 

17 2.5.7.9 
र्िरीमरे्स क्षेरको वृहि/हाईटेक 
नसिरीमा वाहै्र मर्हना नसिरी अर्र्कृि 
परामशिसेवा खरीद 

22413 455.00 0.00 

18 11.4.17.110 

मध्य पहाड क्षेरको वृहि/हाईटेक 
नसिरी पवुािर्ार 

र्नमािण(मध्यपहाड)/स्िरवरृ्द्ध 

31157 30000.00 0.00 
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19 11.4.17.111 

मध्य पहाड क्षेरको वृहि/हाईटेक 
नसिरीमा फलफुल र्वरुवा 
उत्पादन(स्थानीय फलफुल- 
मध्यपहाड) 

31157 500.00 0.00 

20 11.4.17.112 

मध्य पहाड क्षेरको वृहि/हाईटेक 
नसिरीमा फलफुल र्वरुवा 
उत्पादन(उच्च प्रर्वर्र्को व्यावसार्यक 
फलफुल- मध्यपहाड) 

31157 500.00 0.00 

21 11.4.17.113 
मध्य पहाड क्षेरको वृहि/हाईटेक 
नसिरीमा र्वरुवा उत्पादन(वन र्वरुवा- 
मध्यपहाड) 

31157 500.00 0.00 

22 11.4.17.114 
मध्य पहाड क्षेरको वृहि/हाईटेक 
नसिरीमा र्वरुवा उत्पादन(जर्डवटुी 
र्वरुवा- मध्यपहाड) 

31157 500.00 0.00 

23 11.4.17.115 र्िरीमरे्स क्षेरको वृहि/हाईटेक 
नसिरी पवुािर्ार र्नमािण/स्िरवरृ्द्ध 

31157 30000.00 0.00 

24 11.4.17.116 

र्िरीमरे्स क्षेरको वृहि/हाईटेक 
नसिरीमा फलफुल र्वरुवा 
उत्पादन(स्थानीय फलफुल- र्िरी 
मरे्स) 

31157 500.00 0.00 

25 11.4.17.117 

र्िरीमरे्स क्षेरको वृहि/हाईटेक 
नसिरीमा फलफुल र्वरुवा 
उत्पादन(उच्च प्रर्वर्र्को व्यावसार्यक 
फलफुल- र्िर्र मरे्स) 

31157 500.00 0.00 

26 11.4.17.118 
र्िरीमरे्स क्षेरको वृहि/हाईटेक 
नसिरीमा र्वरुवा उत्पादन(वन र्वरुवा- 
र्िरी मरे्स) 

31157 500.00 0.00 

27 11.4.17.119 
र्िरीमरे्स क्षेरको वृहि/हाईटेक 
नसिरीमा र्वरुवा उत्पादन(जर्डवटुी 
र्वरुवा- र्िरी मरे्स) 

31157 500.00 0.00 

  
जम्मा 

 172840.00 2708.55 
स्रोि: उद्योग,पयिटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

(ङ) ि-ुिथा जलार्ार संरक्षण कायिक्रम 

बजेट उपन्त्शर्िक नं.30700105 
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कायािन्त्वयन र्नकाय : ि-ुिथा जलार्ार व्यवस्थापन कायािलयहरु/मन्त्रालय/र्नदेशनालय  
                                                                     रकम रु हजारमा 

र्स.न 
कृ.कोड नं. कायिक्रमको नाम 

खचि 
न्त्शर्िक नं. 

न्त्स्वकृि 
वार्र्िक 
बजेट 

पौर् मसान्त्ि 

सम्मको खचि 

      

१ 2.6.6.11 कम खचीलो ि ूसंरक्षण िार्लम 22512 825 194.70 

२ 2.6.4.20 कम खचीलो ि ूसंरक्षण िार्लम 22512 2600 160.00 

३ 2.7.25.25 
प्रदेशस्िरमा ि ूिथा जलार्ार सम्बन्त्र्ी 
ऐन, काननु, मापदण्ड, कायिर्वर्र्, 

गरुुयोजना र्नमािण 

22522 200 0.00 

४ 2.7.25.26 

प्रदेशस्िरमा ि ू िथा जालार्ार 
सम्बन्त्र्ी ऐन, काननु, मापदण्ड, 

कायिर्वर्र्, छपाई र प्रकाशन 

22522 100 0.00 

५ 2.7.5.8 संरक्षण पाश्विन्त्चर प्रकाशन 22522 225 0.00 

६ 2.7.5.9 संरक्षण प्रचार प्रसार सामग्री ियार 22522 50 0.00 

७ 2.7.20.4 
न्त्जल्लाका उपजलार्ारहरुको 
प्राथर्मकीकरण 

22522 1700 0.00 

८ 2.7.20.5 उपजलार्ार व्यवस्थापन योजना ियारी 22522 2350 0.00 

९ 2.7.20.1 सकु्ष्म जालार्ार व्यवस्थापन अध्ययन 22522 2400 0.00 

१० 2.8.1.4 

ि ू िथा जालार्ार संरक्षण कायिको 
व्यवस्थापन,रेखदेख,सपुररवेक्षण, 

अनगुमन 

22611 1680 0.00 

११ 11.4.15.1 र्संचाइकुलो ममिि िथा सरु्ार 31155 20000 0.00 

१२ 
11.4.17.10
8 

राप्ती नर्द वहाव र्नयन्त्रण िथा 
जलार्ार संरक्षण अर्ियान 

31157 2500 2202.94 

१३ 
11.4.17.13
8 

खहरे खोला र्नयन्त्रण 31157 108000 14018.18 

१४ 
11.4.17.15
0 

कबरु्लयिी वनमा फलफूल र्बरुवा 
खररद िथा र्विरण 

31157 5000 0.00 

१५ 
11.4.17.18
2 

कायिर्वनायक मन्त्न्त्दरको पर्हरो 
र्नयन्त्रण 

31157 3000 2800.53 

१६ 
11.4.17.18
3 

नागाजुिनको िकू्षय र्नयन्त्रण 31157 3000 0.00 
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१७ 
11.4.17.18
4 

दाररमबोट पर्हरो र्नयन्त्रण काभ्र े 31157 3000 0.00 

१८ 
11.4.17.18
6 

सडक र्कनार हररयाली कायिक्रम 
गजरुी १ २ ५ ६ 

31157 2500 0.00 

१९ 11.4.17.80 पर्हरो िथा गल्छी उपचार 31157 117000 12234.53 

२० 11.4.17.87 र्रशलुी जलार्ार संरक्षण अर्ियान 31157 2500 0.00 

२१ 11.4.17.90 
सनुकोशी नर्द र्नयन्त्रण िथा जलार्ार 
संरक्षण अर्ियान 

31157 2501 0.00 

२२ 11.4.17.13
9 

र्िरालो जर्मन/ग्रार्मण सडकमा घाँस 
िथा अर्म्रसो रोपण 

31157 4800 0.00 

२३ 
11.4.17.14
0 नर्द उकास जग्गा संरक्षण कायिक्रम 

31157 2800 304.71 

२४ 11.4.17.14
1 

वायोइन्त्जीर्नयररङ्गद्धारा खोला, नदी 
र्कनार सरक्षण 

31157 15000 666.98 

२५ 

11.4.17.82 

जालार्ार क्षेरमा अलैची िथा फलफुल 
रोपण(र्नजी सामदुार्यक) खरीद िथा 
ढुवानी 

31157 2520 0.00 

२६ 

11.4.17.84 

ि ू संरक्षणका लार्ग वाँसको राइजोम 
खरीद/रोपण कायिक्रम ( ढुवानी  समेि 
) 

31157 1080 0.00 

२७ 11.4.17.79 हटस्पट र्िटमेन्त्ट 31157 31000 5387.19 

२८ 

11.4.17.86 

आकन्त्स्मक र्वपद व्यवस्थापन िथा 
प्राकृर्िक प्रकोप न्त्यूनीकरण (िारजाली 
खररद समेि) 

31157 35000 3127.82 

२९ 11.4.17.77 सडक र्कनारा हररयाली कायिक्रम 31157 1625 0.00 

३० 11.4.22.19
4 

र्नमोटे दोिान दोखुि खोला र्नयन्त्रण 
िादी ५ 

31159 5000 0.00 

३१ 11.4.22.10 पानी महुान संरक्षण कायिक्रम 31159 14400 1479.59 

३२ 11.4.22.11 संरक्षण पोखरी र्नमािण कायिक्रम 31159 9900 1148.14 

३३ 
11.4.22.15 

शहरी क्षेरको खानेपानी जलार्ार 
संरक्षण कायिक्रम 

31159 14000 1241.23 

३४ 11.4.22.19
3 

गोदावरी न.पा. वडा नं. ११ 
बज्रबाराही नमनुावस्िी मा पानी 
महुानको लार्ग र्डप बोररङ्ग 

31159 5000 0.00 

३५ 
11.4.22.19
5 पाँचकन्त्या पोखरी संरक्षण मररण 

31159 3000 0.00 

३६ 11.4.22.39 
र्वद्यरु्िय आयोजनाको जलार्ार क्षेर 
संरक्षण कायिक्रम 

31159 10000 0.00 

३७ 11.5.30.14 

ठुला पर्हरो, गन्त्ल्छ लगायि िौगर्ििक 
प्राकृर्िक प्रकोप स्थलहरुको र्वस्ििृ 
सवेक्षण, अध्ययन िथा प्रर्िवेदन ियार 

31172 4480 0.00 
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स्रोि: उद्योग,पयिटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

(च) वन्त्यजन्त्ि ुिथा वास स्थान संरक्षण कायिक्रम 

बजेट उपन्त्शर्िक नं.30700107 

कायािन्त्वयन र्नकाय : र्ड.व.का.हरु/मन्त्रालय/र्नदेशनालय    रकम रु हजारमा 

र्स.नं. कृ.कोड नं. कायिक्रमको नाम 
खचि 
न्त्शर्िक नं. न्त्स्वकृि वार्र्िक 

बजेट 

पौर् 
मसान्त्ि 
सम्मको 
खचि 

1 11.4.17.27 

सालकको आहारा आकंलन 
िथा सरु्ार एवं पानीको 
व्यवस्थापन 

31157 2000.00 0.00 

2 11.4.17.28 
गढी क्षेरको वोटलनेक क्षेरको 
सरु्ार गरी वनमा रुपान्त्िरण 

31157 2000.00 0.00 

3 11.4.17.102 

गैडा संरक्षणका लार्ग घासै 
मैदान िथा िाल िलैया संरक्षण 
कायिक्रम 

31157 1000.00 0.00 

4 11.4.17.154 

माडी क्षेरमा मानववन्त्यजन्त्ि ु
द्धन्त्द व्यवस्थापनका लार्ग 
नीजी 
जग्गामा/साविजर्नक/नदी 
उकास जग्गामा  जर्डवटुी खेिी 

31157 4000.00 0.00 

5 11.5.30.7 
वाग्मिी, कराि, राप्ती नर्दमा 
जलचरहरुको सवेक्षण अध्ययन 

31172 1800.00 0.00 

6 11.5.30.10 

र्सन्त्र्पुाल्चोक र काभ्रमेा 
सालकको वासस्थान िथा 
अवस्था अध्ययन 

31172 1000.00 100.00 

7 2.6.5.10 

सब र्डर्िजनस्िरमा अपरार् 
र्नयन्त्रणका  लार्ग सचेिना 
गोष्ठी (सब-र्डर्िजन माफि ि) 

22512 200.00 91.25 

8 2.6.5.8 
वन्त्यजन्त्ि ु संरक्षणका लार्ग 
सचेिना गोष्ठी 

22512 800.00 650.10 

9 2.6.6.15 
WCCB गठन िथा ब्यूरो बैठक 
संचालन 

22512 2400.00 452.50 

10 2.6.6.9 
वन्त्यजन्त्ि ु संरक्षणको समन्त्वय 
गोष्ठी 

22512 480.00 410.30 

11 2.7.5.6 
वन्त्यजन्त्ि ु संरक्षणको प्रचार 
प्रसार सामाग्री प्रकाशन 

22522 850.00 150.50 
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12 2.8.1.11 

वन्त्यजन्त्ि ु संरक्षण कायिक्रम 
िफि को अनगुमन, मलु्याङ्कन 
िथा कायिक्रम संचालन खचि 

22611 850.00 158.38 

13 2.6.6.2 
सब–र्डर्िजन स्िरीय योजना 
िजुिमा गोष्ठी 

22512 240.00 100.00 

14 11.4.22.36 

ब्रम्हस्थानी मध्यविी 
सामदुार्यक वन राप्ती १ 
न्त्चिवनमा रहेको  वन्त्यजन्त्िकुो 
लार्ग पानी उपलब्र् हनुे डमु्री 
घोलको संरक्षण िथा 
व्यवस्थापन (पूवािर्ार र्नमािण 
समेि) 

31159 1000.00 0.00 

15 11.5.30.11 
र्ार्दङ्गको उपल्लो  क्षेरको वन 
क्षेरमा लोपोन्त्मखु वनस्पर्ि 
िथा वन्त्यजन्त्िकुो अध्ययन 

31172 1000.00 0.00 

16 11.5.30.17 

र्सन्त्र्पुाल्चोक र दोलखामा 
र्समानामा मडेु कम्पलेक्समा 
न्त्चर्डयाघर र्वकास कायिक्रम 
DPR ियारी 

31172 1000.00 0.00 

17 11.5.30.19 

संरक्षीि क्षेर वार्हर न्त्चिवनको 
सरुदेवी सामदुार्यक वनमा 
टुहरुा, अनाथ िथा घाईिे 
वन्त्यजन्त्ि ुउद्दार केन्त्र स्थापना 
िथा पालन पोर्ण स्थल 
र्नमािणको DPR र्नमािण 

31172 1500.00 0.00 

18 11.5.30.20 

ब्रम्हस्थानी मध्यविी 
सामदुार्यक राप्ती १ न्त्चिवनमा 
रहेको  डुम्री घोल क्षेरमा 
मचानघर र्नमािण को लार्ग 
DPR 

31172 1000.00 0.00 

19 11.5.30.21 

सालक संरक्षणका लार्ग सनु्त्दर 
सामदुार्यक वन चौकीटोल 
देन्त्ख हर्टया हनािमाडी  सालक 
वासस्थान अध्ययन िथा 
प्रर्िवेदन प्रकाशन र सालक 
संरक्षण कायियोजना ियारी 

31172 1000.00 0.00 

20 11.5.30.5 

संरक्षीि क्षेर वार्हर मकवानपरु 
न्त्जल्लामा वन्त्यजन्त्ि ुउद्दार केन्त्र 
स्थापना िथा पालन पोर्ण 
स्थल र्नमािणको DPR र्नमािण 

31172 1000.00 0.00 
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21 11.5.30.8 
प्रदेश नं ३ को र्समसार 
सवेक्षण िथा अवस्था अध्ययन 

31172 500.00 0.00 

22 11.5.30.9 
वाँदर प्राकृर्िक संरक्षण 
न्त्चर्डयाघर र्नमािण संम्िाव्यिा 
अध्ययन 

31172 500.00 0.00 

23 2.6.2.4 
कमिचारीलार्ग वन्त्यजन्त्िकुो 
अङ्ग पर्हचान िथा चरा पर्हचान 
िार्लम 

22511 700.00 0.00 

जम्मा  26820.00 2113.03 

  स्रोि: उद्योग,पयिटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

 

(छ) पयिटन प्रबर्िन कायिक्रम 

बजेट उपन्त्शर्िक नं.30700109 

कायािन्त्वयन र्नकाय : पयिटन र्वकास आयोजना मकवानपरु                      रकम रु हजारमा 

क्र.सं. ख. न्त्श. 
नं. 

कृयाकलाप 
कोड नं. कृयाकलापको नाम 

र्वर्नयोन्त्जि 
रकम   

पौर् मसान्त्ि सम्मको कैर्फयि 

िौर्िक 
प्रगर्ि 

र्वन्त्त्तय 

प्रगर्ि 
खचि   

1 २२४११ 2.5.2.2 

र्वशेर्ज्ञ ईन्त्न्त्जर्नयररङ्ग 
परामशि सेवा (्याकेज 
अनसुार र्वज्ञ र 
सल्लाकार सेवा) 

9,996.00 100.00 14.69 1,468.62  

2 २२५१२ 2.6.4.28 

होमस्टे संचालक िथा 
संलग्न पररवारको 
सदस्यलाई र्सप 
र्वकास िार्लम 
(उद्यमशीलिा, 
रोजगारी 
मलुक/सशन्त्क्तकरण/
सीप र्वकास िथा 
क्षमिा अर्िवरृ्द्ध 
िार्लम ) 

1,000.
00 

0.00 0.00 0  

3 २२५१२ 2.6.4.29 

होमस्टे संचालक वा 
समदुायहरुलाई 
(उद्यमन्त्शलिा, 
रोजगारी 
मलुक/सशन्त्क्तकरण/
र्सप र्वकास िथा 
क्षमिा अर्िवरृ्द्ध 
िार्लम) 

2,500.
00 

0.00 0.00 0  



प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/सन्त्चवालय/र्नकायहरुको अर्िवार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण 2076 

 

118 उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय 
 

4 २२५१२ 2.6.4.30 

मर्हला टुररष्ट/नेचर 
गाइड िार्लम 
(उद्यमशीलिा, 
रोजगारी 
मलुक/सशन्त्क्तकरण/
र्सप र्वकास िथा 
क्षमिा अर्िवरृ्द्ध 
िार्लम ) 

2,000.
00 

0.00 0.00 0  

5 २२५१२ 2.6.5.16 

लोकमागि र्कनारको 
होटलहरुको आर्िथ्य, 
सरसफाइ िथा 
गणुस्िर संवन्त्न्त्र् 
सचेिना कायिक्रम 
(जनचेिना िार्लम) 

2,000.00 0 0.00 0  

6 २२५२२ 2.7.5.21 

Visit Nepal 2020 
र प्रदेश पयिटक दशक 
(2020-2030) 
प्रवर्िनात्मक कायिक्रम 
(प्रचार प्रसार िथा 
सामाग्री उत्पादन िथा 
प्रकाशन 

1,000.00 100.00 65.52 655.17  

7 २२५२२ 2.7.5.22 

पयिटन प्रवर्िनको लागी 
रार्ष्ट्रय िथा अन्त्िरार्ष्ट्रय 
प्रचार प्रसार (प्रचार 
प्रसार िथा सामाग्री 
उत्पादन िथा प्रकाशन 
र र्विरण 

3,500.00 100.00 1.86 65.00  

8 २२५२२ 2.7.5.23 

सामान्त्जक संजाल 
(फेसवकु, ्वीटर, 
यटु्युव, इस्टाग्राम 
आदी) बाट प्रचार 
प्रसार (प्रचार प्रसार 
िथा सामाग्री उत्पादन 
िथा प्रकाशन र 
र्विरण 

2,000.00 0.00 0.00 0  

9 २२५२२ 2.7.25.45 
पयिटन पररर्द गठन 
िथा संचालन (अन्त्य) 1,000.00 0.00 0.00 0  

10 २२५२२ 2.7.25.46 

पयिटन नीर्ि, ऐन, 
र्नयम, र्नदेन्त्शका, 
कायािर्वर्र्, प्रर्िवेदन 
ियारी (छपाई समेि) 
(अन्त्य) 

1,000.00 100.00 36.11 361.14  

11 २२५२२ 2.7.25.47 
पयिटन प्रवर्िन संवन्त्न्त्र् 
Idea Incubation 500.00 0.00 0.00 0  
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Campaign संचालन र 
उत्कृष्ठ Idea लाई 
परुस्कार र्विरण 
(अन्त्य) 

12 २२५२२ 2.7.25.48 

र्वर्िन्न संग्राहालयको 
लागी संग्रहयोग्य 
सामाग्री संकलन 
सहयोग (अन्त्य) 

500.00 0.00 0.00 0  

13 २२५२२ 2.7.25.49 

होमस्टे संचालनलाई 
अनिुव आदन प्रदान 
एवं असल अभ्यास 
र्सकाइ 

1,000.00 0 0.00 0  

14 २२६११ 2.8.1.14 

प्रदेश सिाका माननीय 
सांसदहरुलाई र्हमाली 
क्षेरको अवलोकन 
भ्रमण (अनगुमन 
मलु्याङ्कन िथा 
कायिक्रम कायिक्रम 
कायािन्त्वयन भ्रमण 
खचि) 

1,500.00 0 0.00 0  

15 २२६११ 2.8.1.15 

अन्त्िर प्रदेशीय अनिुव 
आदन प्रदानको लागी 
कमिचारीहरुको 
अवलोकन भ्रमण 
(अनगुमन मंल्याङ्कन 
िथा कायािक्रम 
कायािन्त्वयन भ्रमण 
खचि) 

1,500.00 0 0.00 0  

16 २२६११ 2.8.1.16 

परकार िथा 
संचारकमीहरुलाई 
र्हमाली क्षेरको 
अवलोकन भ्रमण 
(अनगुमन मलु्याङ्कन 
िथा कायिक्रम 
कायािन्त्वयन भ्रमण 
खचि) 

1,000.00 100.00 50.00 500.00 

वाँकी 
रकम 
िकु्तानी 
हनु बाकँी 

17 २२५१२ 2.6.4.28_1 

होमस्टे संचालन िथा 
संलग्न पररवारको 
सदस्यलाई र्सप 
र्वकास िार्लम 
(उद्यमशीलिा, 
रोजगारी 
मलुक/सशन्त्क्तकरण/
सीप र्वकास िथा 

1,000.00 0 0.00 0  
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क्षमिा अर्िवरृ्द्ध 
िार्लम) 

18 २२५१२ 2.6.4.29_1 

होमस्टे संचालक वा 
समदुायहरुलाई 
Hospitality 
Management 
Training 
(उद्यमन्त्शलिा, 
रोजगारी 
मलुक/सशन्त्क्तकरण/
सीप र्वकास िथा 
क्षमिा अर्िवरृ्द्ध 
िार्लम) 

2,500.00 0 0.00 0  

19 २२५१२ 2.6.5.16_1 

लोकमागि र्कनारको 
होटलहरुको आर्िथ्य, 
सरसफाइ िथा 
गणुस्िर संवन्त्न्त्र् 
सचेिना कायिक्रम 
(जनचेिना िार्लम) 

2,000.00 0 0.00 0  

20 २२५२२ 2.7.25.49_1 

होमस्टे संचालनलाई 
अनिुव आदन प्रदान 
एवं असल अभ्यास 
र्सकाई अध्ययन भ्रमण 
(अन्त्य) 

2,000.00 0 0.00 0  

21 २२५२९ 2.7.27.12 

प्रदेश र्नवािचन 
क्षेरमा औध्योर्गक र 
पयिटन महोत्सव, मेला 
संचालन (मेला 
आयोजना िथा र्दवस) 

33,000.0
0 

10.60 2.42 800.00  

22 २२५२९ 2.7.27.13 

काठमाण्डौँ र्नवािचन 
क्षेर नं. 3 (2) मा 
र्वर्िन्न महोत्सव 
संचालन (मेला 
आयोजना िथा र्दवस) 

5,000.00 २० 0.00 0 

सम्झौिा 
िई 
िकु्तानी 
हनु बाकँी 
रहेको 

23 २२५२९ 2.7.27.14 

वदु्धको वदु्धत्व 
प्रवद्धिनका लागी वदु्ध 
र्थयटर फेन्त्स्टिल 
संचालनका लागी 
सहयोग (मेला 
आयोजना िथा र्दवस) 

2,500.00 0 0.00 0  

24 ३११५९ 11.4.22.24 

नागाजुिन वडा नं. 3 मा 
भ्यू टावर, साइकल 
िेल िथा पाकि  र्नमािण 

15,000.0
0 

100.00 2.87 430.00 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
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(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

कायि 
िईरहेको 

25 ३११५९ 11.4.22.21 

काभ्रकेो दोलाघाटमा 
जलर्वहार सर्हिको 
र्पकर्नक िथा पाकि  
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

40,000.
00 

100.00 4.96 1,985.00 

सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

26 ३११५९ 11.4.22.59 

एक र्हलस्टेशन एक 
भ्यू टावर (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

60,000.0
0 

50.00 1.83 1,100.00 

मडेु, 

न्त्चत्लाङ र 
ककनीमा 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

27 ३११५९ 11.4.22.18 

बढुीचौर पयिटकीय 
पाकि  पूवािर्ार र्नमािण 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

25,000.0
0 

100.00 7.48 1,870.00 

सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

28 ३११५९ 11.4.22.16 

र्रपरुासनु्त्दरी वदु्धपाकि  
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

11,619.0
0 

0 0.00 0  

29 ३११५९ 11.4.22.17 

3D म्यार्पङ्ग सर्हिको 
पयिटन नक्सा ियारी 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

30 ३११५९ 11.4.22.19 

बाह्रर्वसेको 
सनुकोशीमा इको िथा 
मेर्डटेसन पाकि  (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

40,000.
00 

0 0.00 0 

सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

31 ३११५९ 11.4.22.20 

वम्फु वाफलखोला 
िाल िथा हररयाली 
र्वकास कायािक्रम 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

40,000.
00 

0 0.00 0  

32 ३११५९ 11.4.22.22 

काभ्रकेो रोशीमा 
िरू्मचलुीमा भ्यूटावर 
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

20,000.0
0 

0 0.00 0  

33 ३११५९ 11.4.22.23 

ऐर्िहार्सक र्सद्धवावा 
चचुरुोमा भ्यूटावर 
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

15,000.0
0 

0 0.00 0  
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34 ३११५९ 11.4.22.25 

शैलङु्ग पयिटकीय 
क्षेरमा पवुािर्ार र्नमािण 
(वगौँचा, उद्यान, 
गोलघर, शौचालय, 
मनोरञ्जन पाकि )(अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

15,000.0
0 

0 0.00 0  

35 ३११५९ 11.4.22.26 

र्ार्दङ्गको िो्लाङ्गमा 
भ्यू टावर र्नमािण 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

15,000.0
0 

0 0.00 0  

36 ३११५९ 11.4.22.30 

र्सन्त्र्पुाल्चोकको 
िािोपानी क्षेर संरक्षण 
िथा परुरुत्थान 
कायिक्रम (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

30,000.0
0 

0 0.00 0 

सम्झौिा
को 
चरणमा 
रहेको 

37 ३११५९ 11.4.22.32 

र्सन्त्र्-ुहेररटेज पदयारा 
िेल र्वस्िार िथा 
स्िरोन्निी (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

38 ३११५९ 11.4.22.33 

जोन्त्खम पदमागिमा 
र्वश्राम घर र्नमािण 
अन्त्िरगि प्रर्सद्ध 
रोल्वार्लङ्ग मागिमा 
र्वश्राम घर र्नमािण 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

39 ३११५९ 11.4.22.34 

जोन्त्खम पदमागिमा 
र्वश्राम घर अन्त्िरगि 
र्ार्दङ्ग सोम्दाङ्गमा 
र्वश्राम घर र्नमािण 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

40 ३११५९ 11.4.22.35 

नवुाकोटको 
न्त्चम्टेश्वरीमा वन 
वगौँचा पाकि  र भ्यू 
टावर र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

13,280.0
0 

0 0.00 0  

41 ३११५९ 11.4.22.40 

िक्तपरु नयाँ र्ठर्म हुँदै 
चरखण्डेश्वर मन्त्न्त्दर - 
र्वन्त्दाश्वनी मन्त्न्त्दर - 
अनन्त्िर्लङ्गेश्वर मन्त्न्त्दर 
- सूयि र्वनायक मन्त्न्त्दर 
हुँदै ध्याम्पेडाँडा 
पाइलट बाबा लगायि 

13,000.0
0 

0 0.00 0 

सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 
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सबै जोडी र्ार्मिक 
पयिटकीय सर्कि ट 
र्नमािण िथा क्षेर 
र्वकास कायिक्रम 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

42 ३११५९ 11.4.22.41 

इन्त्रदह स्वीजरल्याण्ड 
कंकली डाँडा 
पयिटकीय पवुािर्ार 
र्नमािण अर्रुो योजना 
संपन्न गने (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

43 ३११५९ 11.4.22.56 

गोञ्जाला पास संचालन 
(रसवुा र 
र्सन्त्र्पुाल्चोक)( अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

30,000.0
0 

0 0.00 0  

44 ३११५९ 11.4.22.57 

घोर्र्ि एक न्त्जल्ला 
एक नमूना पयिटन 
गन्त्िव्यमा पवुािर्ार 
र्वकास िथा पयिटन 
प्रवर्िन (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

100,000.
00 

0 0.00 0 

बासकुी 
थमु्का, 
ककनी, 
पाविर्िकु
ण्ड, दामन 
न्त्चत्लाङ, 

न्त्जरी 
न्त्शवालय, 

र 
हररहरपरु
गढीको 
सम्झौिा
को 
चरणमा 
रहको 

45 ३११५९ 11.4.22.60 

एक र्हलस्टेशन एक 
वन वगौँचा र्नमािण 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

70,000.0
0 

42.80 1.61 1,124.50  

46 ३११५९ 11.4.22.61 

एक र्हलस्टेशन एक 
र्वश्राम िथा मनोरञ्जन 
घर स्थापना (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

70,000.0
0 

42.80 1.61 1,124.50  

47 ३११५९ 11.4.22.62 

र्सन्त्र्पुाल्चोकको 
िोटेकोशी, र्ार्दङ्ग / 
नवुाकोटको र्रशलुी र 
र्सन्त्र्लुीको खकुोटमा 
समदुायमा आर्ाररि 
पयिटकीय पदमागिमा 
पने खोला र्कनारमा 

45,000.0
0 

0 0.00 0  
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प्राकृर्िक Swimming 
Pool र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

48 ३११५९ 11.4.22.64 

र्हले जलजले 
पयिटकीय िाल, वनेपा 
2 काभ्र े र्ड.र्प.आर 
ियारी र्नमािण िथा 
संचालन (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

7,500.00 0 0.00 0  

49 ३११५९ 11.4.22.65 

वन्त्थली, 
महांकालस्थान, 
चलुीडाँडा नारायण 
स्थान पयिटकीय 
पदमागि र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

50 ३११५९ 11.4.22.66 

च.न.पा.-9 
मच्छेगाँउको शान्त्न्त्ि 
इस्िपुा, च.न.पा.-6को 
मािार्िथि, चन्त्रर्गरी 
र्हल्स हुँदै च.न.पा.-2 
मर्सनेसम्मको पदमागि 
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

3,000.00 0 0.00 0  

51 ३११५९ 11.4.22.67 

आइिबारे स्थान 
पैदलमागि र्नमािण 
काठमाण्डौँ (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

52 ३११५९ 11.4.22.68 

पदाली शृ्रङ्गऋर्र् 
देउराली संकट 
मकेु्तश्वर पैदलमागि 
लर्लिपरु (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

3,000.00 0 0.00 0  

53 ३११५९ 11.4.22.69 

जामनुे र्गरपानी सोर्ली 
पदमागि दोलखा (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

1,000.00 0 0.00 0  

54 ३११५९ 11.4.22.70 

कार्लन्त्चोक पयिटकीय 
क्षेरमा पूवािर्ार र्नमािण 
दोलखा (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

55 ३११५९ 11.4.22.71 

हेटौँडा गमु्वाडाँडामा 
पयिटकीय पूवािर्ार 
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
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र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

56 ३११५९ 11.4.22.72 

इमाडोल वोजे पोखरी 
पयिटकीय स्थल र्नमािण 
लर्लिपरु (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

57 ३११५९ 11.4.22.79 

स्वयम्ि ु क्षेर पयिटन 
र्वकास कायािक्रम, 
काठमाण्डौँ (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

58 ३११५९ 11.4.22.86 

उत्तरगया र्ाम 
पयिटकीय पूवािर्ार 
र्नमािण, संरक्षण िथा 
र्वकास आयोजना, 
रसवुा (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

50,000.0
0 

0 0.00 0 

सम्झौिा
को 
चरणमा 
रहेको 

59 ३११५९ 11.4.22.87 

हेलम्व ु र्हमालयन 
हेररटेज ग्रटे िेल 
र्नमािण, र्सन्त्र्पुाल्चोक 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

60 ३११५९ 11.4.22.88 

र्सटी भ्यू टावर हेटौँडा 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

20,000.0
0 

0 0.00 0  

61 ३११५९ 11.4.22.89 

र्वपी संग्रालय िौर्िक 
पूवािर्ार र्नमािण, 
काठमाण्डौँ (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

10,000.0
0 

0 0.00 0 

सम्झौिा
को 
चरणमा 
रहेको 

62 ३११५९ 11.4.22.96 

रुवी भ्याली गणेश 
र्हमाल पदमागि 
र्नमािण, र्ार्दङ्ग (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

63 ३११५९ 11.4.22.102 

र्वज्ञान पाकि  र्नमािण, 
दोलखा (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

20,000.0
0 

0 0.00 0  

64 ३११५९ 11.4.22.104 

थामीडाँडा पयिटन 
पूवािर्ार र्वकास 
कायिक्रम 
मण्डनदेउपरु, काभ्र े
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

3,000.00 0 0.00 0  
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65 ३११५९ 11.4.22.105 

अनेकोट मानेगाँउ 
पयिटन पूवािर्ार र्वकास 
कायािक्रम पाँचखाल 1 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

66 ३११५९ 11.4.22.127 

र्सन्त्र्लुी गढी दरवार 
पनु र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

40,000.
00 

0 0.00 0  

67 ३११५९ 11.4.22.135 

पयिटन ग्राम पर्हचान, 
घोर्णा र पूवािर्ार 
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

20,000.0
0 

0 0.00 0  

68 ३११५९ 11.4.22.139 

र्सद्धेश्वर चमेरे गफुा 
र्नमािण िथा स्िरन्नोिी 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

69 ३११५९ 11.4.22.152 

र्सन्त्र्पुाल्चोकको 
र्रपरुासनु्त्दरी िथा 
दोलखाको र्िमेश्वरको 
डाडडङु्गे डाँडामा र्फल्म 
र्सटी र्नमािणको लागी 
पवुािर्ार र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

70 ३११५९ 11.4.22.188 

िामे पयिटकीय क्षेरमा 
पूवािर्ार र्नमािण 
(वगौँचा, गोलघर 
शौचालय, मनोरञ्जन 
पाकि ) उपाकुण्ड, 
गोगलुकुण्ड (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

3,000.00 0 0.00 0  

71 ३११५९ 11.4.22.189 

एकीकृि इन्त्रदह 
िीमढंुगा रामकोट 
हसनटार कंकालीडाँडा 
पयिटन र्वकास 
नागाजुिन र चन्त्रर्गरी 
न.पा. (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

72 ३११५९ 11.4.22.42 

यदु्ध पाकि  र्नमािण 
र्कर्ििपरु अर्रुो योजना 
संपन्न गने (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  
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73 ३११५९ 11.4.22.43 

फुलचोकी पदमागि 
र्नमािण, गोदावरी न.पा. 
3 लर्लिपरु अर्रुो 
योजना संम्पन्न गने 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

74 ३११५९ 11.4.22.44 

र्नलबाराही जंगलमा 
पाकि  र्नमािण अर्रुो 
योजना संम्पन्न गने 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

75 ३११५९ 11.4.22.45 

पाँचपोखरी िाल 
संरक्षण कायिक्रम 
अर्रुो योजना संपन्न 
गने (अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

76 ३११५९ 11.4.22.46 

मनमोहन पाकि  लाकुरी 
िञ्याङ्ग लर्लिपरु 
र्नमािण अर्रुो योजना 
संपन्न गने (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

77 ३११५९ 11.4.22.47 

ऐर्िहार्सक मकवानपरु 
गढीको सचुना गोलघर 
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

78 ३११५९ 11.4.22.48 

न्त्चिवन जलर्बरे 
क्षेरमा रहेको लामो 
झरनाको पूवािर्ार 
र्नमािण अर्रुो योजना 
संपन्न गने (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,500.00 0 0.00 0  

79 ३११५९ 11.4.22.49 

न्त्चिवनको 
परेवाकोटमा स्थानीय 
सर्मर्ि माफि ि जेपी 
स्मिृी पाकि  िथा 
गोलघर र्मिशाला 
संचालन अर्रुो योजना 
संपन्न गने (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

80 ३११५९ 11.4.22.50 

न्त्चज जनजार्ि पदमागि 
अर्रुो योजना संपन्न 
गने (अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  
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81 ३११५९ 11.4.22.52 

मािार्िथि संरक्षण 
कायािक्रम एवं पूवािर्ार 
र्नमािण अर्रुो योजना 
संम्पन्न गने (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

82 ३११५९ 11.4.22.53 

वढुार्नलकठको 
आइिबारेमा पाकि  
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 3,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

83 ३११५९ 11.4.22.54 

र्व.पी. संग्रहालय 
सर्मर्ि सनु्त्दरीजद 
(पूजँीगि खचि) अर्रुो 
योजना संपन्न गने 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0 

सम्झौिा
को 
चरणमा 
रहेको 

84 ३११५९ 11.4.22.55 

नगरकोट िान्त्चोक 
र्रु्लखेल नमोबदु्ध 
िेमाल पयिटकीय मागि 
र्नमािण अर्रुो योजना 
सम्पन्न गने (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

85 ३११५९ 11.4.22.58 

होमस्टे संचालन 
िौर्िक पूवािर्ार र्नमािण 
सहयोग (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

7,000.00 0 0.00 0  

86 ३११५९ 11.4.22.63 

ह्यासला वदु्ध पाकि  
र्नमािण, जगुल 7 
र्सन्त्र्पुाल्चोक (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

87 ३११५९ 11.4.22.74 

काठमाण्डौँ 
वढुार्नलकठ 9 मा 
पाकि  र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

88 ३११५९ 11.4.22.73 

वालकुमारी शहरी 
पयिटकीय क्षेर 
र्वकास, सनुकोठी 
लर्लिपरु (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

89 ३११५९ 11.4.22.75 

कृष्ण गल्ली पाकि  
र्नमािण, का.म.न.पा. 
4, सकेुर्ारा (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  
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90 ३११५९ 11.4.22.76 

मानमानेश्वरी पाकि  
र्नमािण, का.म.न.पा. 
5, टंगाल(अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

91 ३११५९ 11.4.22.77 

वढुार्नलकष्ठ लढेुखेला 
कररडोर पाकि  र्नमािण, 
काठमाण्डौँ (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

92 ३११५९ 11.4.22.78 

सपन र्िथि कोररकोरमा 
पाकि  र्नमािण, टोखा 2 
र 3 (अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

93 ३११५९ 11.4.22.81 

पर्नकाटोल 
िण्डारखालको पूवी 
कुनामा अवन्त्स्थर्ि पाकि  
स्िरोन्निी िथा र्नमािण, 
काठमाण्डौँ (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

94 ३११५९ 11.4.22.82 

हेटौँडा 8 राजपानीमा 
र्समसार िथा 
पयिटकीय पाकि  (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

10,000.0
0 

0 0.00 0  

95 ३११५९ 11.4.22.84 

चम्पादेवी पयिटकीय 
क्षेरमा र्सर्ढ र्नमािण 
दन्त्क्षणकाली न.पा. 1 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

96 ३११५९ 11.4.22.85 

र्हन्त्चोक िैरवमा पाकि  
र्नमािण / ममिि, 
सूयिर्वनायक न.पा. 4 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

2,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

97 ३११५९ 11.4.22.92 

र्कस्पाङ 1 नचेुि नै 
घरेडी ज्यौिी हुँदै 
र्ठकुरी महादेवस्थान 
सम्म जान े पैदल मागि 
र्नमािण नवुाकोट (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

98 ३११५९ 11.4.22.93 

र्सन्त्की झरना 
पयिटकीय स्थल 
र्नमािण, न्त्चिवन (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  
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99 ३११५९ 11.4.22.94 

रानी झरना क्यानोर्ङग 
र्मर्न लनु्त्म्बनी िथा 
पाकि  र्नमािण थाके्र 6, 
र्ार्दङ्ग (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

100 ३११५९ 11.4.22.95 

अनकन्त्या पयिटकीय 
क्षेर र्वकास 
ज्वालामखुी 7 र्ार्दङ्ग 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

4,000.0
0 

0 0.00 0  

101 ३११५९ 11.4.22.97 

स्टोन पाकि  र्नमािण 
न्त्जरी 1 दोलखा (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

102 ३११५९ 11.4.22.98 

र्वश्वशान्त्िी बदु्ध पाकि  
र्नमािण र्िमेश्वर दोलखा 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 5,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

103 ३११५९ 11.4.22.99 

टेङ्गल चोकको डवली, 
काठमाण्डौँ 25 (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

3,500.00 0 0.00 0  

104 ३११५९ 11.4.22.100 

न्त्ह्याँक ्वाको, डवली 
काठमाण्डौँ 25 (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

3,500.00 0 0.00 0  

105 ३११५९ 11.4.22.101 

सेिो मर्छन्त्रनाथ 
वहाल अगाडीको 
डबली काठमाण्डौँ 25 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

3,500.00 0 0.00 0  

106 ३११५९ 11.4.22.103 

र्पन्त्थली बदु्ध पाकि  
र्नमािण रोशी 9, काभ्र े
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

107 ३११५९ 11.4.22.106 

श्रीनगर मागिमा रहेको 
अपरुो पाकि  िथा 
हनमुान मागिमा 
अबन्त्स्थि अपरुो पाकि  
र्नमािण काठमाण्डौँ 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

108 ३११५९ 11.4.22.107 
र्वन्त्र्वार्सर्न मन्त्न्त्दरमा 
पाकि  र्नमािण, िक्तपरु 3,000.00 0 0.00 0  



प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/सन्त्चवालय/र्नकायहरुको अर्िवार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण 2076 

 

131 उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय 
 

(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

109 ३११५९ 11.4.22.108 

दन्त्क्षण बाराहीको पाकि  
र्नमािण संपन्न गने, 
िक्तपरु (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

110 ३११५९ 11.4.22.110 

र्िरार्डल पयिटकीय 
मागि र्नमािण च.न.पा, 
काठमाण्डौँ (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

111 ३११५९ 11.4.22.111 

गोदावरी न.पा. 7 मा 
र्पकर्नक स्पट र्नमािण 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

3,000.00 0 0.00 0  

112 ३११५९ 11.4.22.112 

गोदावरी न.पा. 10 मा 
र्संडी र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

3,000.00 0 0.00 0  

113 ३११५९ 11.4.22.113 

कुम्िेश्वर ढंुगरे्ारा 
मार्थको पाकि  र्नमािण 
लर्लिपरु (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

114 ३११५९ 11.4.22.114 

स्वेि वाहारी पाकि  
र्नमािण लर्लिपरु 
म.न.पा 24 (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 2,500.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

115 ३११५९ 11.4.22.115 

र्मङ्गेश्वर पाकि  र्नमािण 
लर्लिपरु (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,500.00 0 0.00 0  

116 ३११५९ 11.4.22.116 

चनौटा िपोवन पयिटन 
स्थल र्नमािण हेटौँडा 
19 (अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 3,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

117 ३११५९ 11.4.22.117 

कचपचे पाकि  र्नमािण 
ि.न.पा. 6 न्त्चिवन 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  
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118 ३११५९ 11.4.22.118 

मन्त्णखोला पयिटकीय 
पाकि  र्नमािण रत्ननगर 
न्त्चिवन (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 2,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

119 ३११५९ 11.4.22.119 

हररहर आश्रम अगाडी 
पाकि  र्नमािण 
बढुार्नलकण्ठ (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

120 ३११५९ 11.4.22.120 

जाल्पादेवी पाकि  र्नमािण 
काठमाण्डौँ (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

121 ३११५९ 11.4.22.121 

बैकुण्ठेश्वर िाल र्नमािण 
माडी न्त्चिवन (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

122 ३११५९ 11.4.22.122 

शान्त्न्त्ि झरना जान े
पयिटन मागि ममिि 
न्त्चिवन (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

123 ३११५९ 11.4.22.123 

रािोमाटे डाँडामा फन 
पाकि  र र्पकर्नक स्पट 
र्नमािण, राप्ती न्त्चिवन 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

7,500.00 0 0.00 0  

124 ३११५९ 11.4.22.124 

साविजर्नक पिी ऐलानी 
नदी उकास सरकारी 
जग्गामा पाकि  र्नमािण 
का.म.न.पा वडा नं. 9 
र 32 (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

125 ३११५९ 11.4.22.125 

न्त्चसापानीबाट पानी 
ल्याइ खैरहनीमा 
पौखरी बनाइ बोर्टङ 
संचालन गने 

5,000.00 0 0.00 0  

126 ३११५९ 11.4.22.126 

मध्यपरु र्ठमी पयिटन 
प्रवद्धिन पररयोजना 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

127 ३११५९ 11.4.22.128 

थारु होमस्टे पूवािर्ार 
सहयोग खैरहनी 10 र 
11 (अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

3,000.00 0 0.00 0  
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128 ३११५९ 11.4.22.129 

राइनो पाकि  र्नमािण, 
न्त्चिवन (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

129 ३११५९ 11.4.22.130 

पयिटकीय पाकि  
र्नमािण, का.म.न.पा 
10 बानेश्वर (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

130 ३११५९ 11.4.22.131 

पाको महादेव हररि 
पाकि , लर्लिपरु 7 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

10,000.0
0 

0 0.00 0 

सम्झौिा
को 
चरणमा 
रहेको 

131 ३११५९ 11.4.22.132 

हनमुानढोका वसन्त्िपरु 
र ठमेल जोड्न े
का.म.न.पा 24 
इन्त्रचोक पदमागि 
स्िरोन्निी (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

3,000.00 0 0.00 0  

132 ३११५९ 11.4.22.133 

टंकेश्वर न्त्स्थि 
र्वष्णमुिी खोलाको 
र्कनारमा हररि पाकि  
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

133 ३११५९ 11.4.22.134 

लामोसाघु ँ िामाखानी 
पदमागि र्नमािण, 
वेलेफी गा.पा. (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

4,000.0
0 

25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

134 ३११५९ 11.4.22.137 

र्ार्मिक, साँस्कृर्िक, 
ऐर्िहार्सक, प्राकृर्िक 
िथा मानव र्नर्मिि 
पयिटकीय क्षेरको 
संरक्षण, प्रवद्धिन र 
पूवािर्ार र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

30,000.0
0 

0 0.00 0  

135 ३११५९ 11.4.22.138 

संझौिा िै कायािन्त्वयन 
रहेका र आर्थिक वर्ि 
2075/76 को 
अन्त्िसम्म संपन्न हनु 
नसकी बाकँी रहेका 
योजना परुा गने (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

20,000.0
0 

25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

136 ३११५९ 11.4.22.140 
शर्हद स्मरृ्ि पाकि  
दरु्ौली 10, र्सन्त्र्लुी 5,000.00 0 0.00 0  
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(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

137 ३११५९ 11.4.22.141 

बयोलीकुण्ड पयिटकीय 
पूवािर्ार र्नमािण, 
बाह्रर्वसे र्सन्त्र्पुाल्चोक 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

4,500.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

138 ३११५९ 11.4.22.143 

सामछ्पा पयिटकीय 
र्पकर्नक स्पट र्नमािण, 
म्यागङ गा.पा. 4 
नवुाकोट (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

139 ३११५९ 11.4.22.144 

शर्हद आजाद स्मरृ्ि 
पाकि  र्िमान, र्सन्त्र्लुी 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

140 ३११५९ 11.4.22.145 

भ्यू टावर र्नमािण, 
गोगनपानी सूलीथमु्का, 
खाँडा देवी 5, रामेछाप 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

10,000.0
0 

0 0.00 0  

141 ३११५९ 11.4.22.146 

न्त्चिवनको सेर्िदेवी 
सामदुार्यक वनमा 
पयािपयिटनमा पूवािर्ार 
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,500.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

142 ३११५९ 11.4.22.150 

हेटौँडा शर्हद पाकि मा 
िौर्िक पूवािर्ार 
र्वकास (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

10,000.0
0 

0 0.00 0 

सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

143 ३११५९ 11.4.22.151 

र्सन्त्र्पुाल्चोकको 
र्पस्करमा स्मिृी पाकि  
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

3,000.00 0 0.00 0  

144 ३११५९ 11.4.22.153 

हेटौँडा 6 
मकवानपरुमा बौद्धवाल 
उद्यान र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 3,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 
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145 ३११५९ 11.4.22.154 

मेघौलीमा पयिटन 
सूचना केन्त्र साझा 
कल्चरल हाउस (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

146 ३११५९ 11.4.22.155 

प्रदेश नं. 3 को 
राजर्ानीमा पयिटन 
सूचना केन्त्र र्नमािण 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

147 ३११५९ 11.4.22.156 

कागशे्वरी मनोहरा 
न.पा. 9 काठमाण्डौँ 
डोटल डेरी पन्त्श्चममा 
पयिटकीय पूवािर्ार 
र्वकास (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

148 ३११५९ 11.4.22.157 

न्त्झरघारीको मैरी 
बगैँचा पयिटन पूवािर्ार 
र्नमािण र्िमफेदी 9 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

149 ३११५९ 11.4.22.158 

गोरखनाथ बाबाको 
मन्त्न्त्दर पररसरमा 
र्रु्नवेशी न.पा. 5 
र्ाके र्ार्दङ्ग (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

1,500.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

150 ३११५९ 11.4.22.159 

श्यामलाल प्रर्िष्ठान 
हेटौँडामा पाकि  र्नमािण 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 2,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

151 ३११५९ 11.4.22.160 

मकवानपरु न्त्जल्ला 
मनहरी गाँउपार्लकाको 
सनुाचरुी न्त्स्थि मोरङ्गे 
घोलमा िाल पाकि  
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

7,500.00 0 0.00 0  

152 ३११५९ 11.4.22.161 

र्रिवुन पाकि  संरक्षण 
िथा र्नमािण, चन्त्रार्गरी 
नगरपार्लका 3, 4, 7 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  
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153 ३११५९ 11.4.22.162 

र्टकौली ईको 
ररर्क्रयसन पाकि  
र्नमािण रत्ननगर 
नगरपार्लका वडा नं. 
9 (अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

154 ३११५९ 11.4.22.163 

ईन्त्रसरोवर पयिटकीय 
पूवािर्ार र्वकास (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

10,000.0
0 

0 0.00 0 

सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

155 ३११५९ 11.4.22.164 

फाखेल मैरी पाकि  
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

50,000.0
0 

0 0.00 0  

156 ३११५९ 11.4.22.165 

रामेछाप नगरपार्लका 
6 िोक्टेनीम होमस्टे 
पूवािर्ार र्नमािणमा 
सहयोग (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

1,000.00 0 0.00 0  

157 ३११५९ 11.4.22.166 

िारकेश्वर नगरपार्लका 
वडा नं. 4 मा पाकि  
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

158 ३११५९ 11.4.22.167 

िारकेश्वर नगरपार्लका 
5 र्वन्त्दवार्सनीमा वहृि 
पाकि  र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

3,000.00 0 0.00 0  

159 ३११५९ 11.4.22.168 

थमु्पाखर गोल्मेमा 
पयिटकीय पाकि  र्नमािण 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

2,500.00 0 0.00 0  

160 ३११५९ 11.4.22.169 

वाफल छररिेङ्ग देखी 
वाघखेर देखी लौरे 
पयिटन मागि (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 5,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

161 ३११५९ 11.4.22.170 

मकवानपरुको दामन 
ऋर्ेश्वर सामदुार्यक 
वनमा क्यानोपी वार्कङ्ग 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

2,500.00 0 0.00 0  

162 ३११५९ 11.4.22.171 
र्नसानकोट वाल 
उद्यान र्रु्नवेर्स र्ार्दङ्ग 5,000.00 0 0.00 0  
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(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

163 ३११५९ 11.4.22.172 

पोखरी डाँडा च.न.पा. 
3 मा र्ग्रन िेल र्नमािण 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

2,000.00 0 0.00 0  

164 ३११५९ 11.4.22.173 

रार्ष्ट्रय र्विरु्ि पाकि  
मलुवारी चौर थाहानगर 
1 मकवानपरु (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 3,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

165 ३११५९ 11.4.22.175 

पषु्पलाल स्मरृ्ि पाकि  
क.न.पा. 10 र्सन्त्र्लुी 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

2,500.00 0 0.00 0  

166 ३११५९ 11.4.22.176 

न्त्चिवनको उदयपरु 
सा.व. र्िर पाकि  
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

10,000.0
0 

0 0.00 0 

सम्झौिा
को 
चरणमा 
रहेको 

167 ३११५९ 11.4.22.177 

मकवानपरुको ढुङ्गेगढी 
पयिटन पूवािर्ार र्नमािण 
मकवानपरु (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 3,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

168 ३११५९ 11.4.22.178 

पषु्पलाल स्मरृ्ि पाकि  
िथा जन्त्मस्थान 
पूवािर्ार र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

10,000.0
0 

0 0.00 0  

169 ३११५९ 11.4.22.179 

नेपेमसाल, िैरवकुण्ड 
िथा जगुल र्हमाल 
क्षेरमा पयिटकीय 
पूवािर्ार र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

10,000.0
0 

0 0.00 0 

 

170 ३११५९ 11.4.22.180 

िरिपरु 
महानगरपार्लका 29 
कर्वलास गढी ममिि 
संिार (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

3,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

171 ३११५९ 11.4.22.181 
मदन आन्त्श्रिको 
स्मरृ्िमा नारायणी - 5,000.00 0 0.00 0  
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दासढुङ्गा - गान्त्जपरु 
बहेदेश्यीय 
आयोजनाको पयिटकीय 
पवुािर्ार र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

172 ३११५९ 11.4.22.182 

िारकेश्वर नगरपार्लका 
10 लोकिान्त्रीक 
(खके चौर) पाकि  
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

173 ३११५९ 11.4.22.183 

िारकेश्वर नगरपार्लका 
7 मा जयन्त्न्त्िपरु पाकि  
र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 5,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

174 ३११५९ 11.4.22.184 

पावििीकुण्ड पयिटकीय 
क्षेर संरक्षण िथा 
पूवािर्ार र्नमािण 
कायािक्रम, 
आलेछेवसुिो, रसवुा 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0 

सम्झौिा
को 
चरणमा 
रहेको 

175 ३११५९ 11.4.22.185 

श्री शेर्लक्ष्मी नारायण 
पररसर, क्षेरपरुमा 
पयिटकीय क्षेर पूवािर्ार 
र्वकास कायािक्रम, 
िरिपरु (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

176 ३११५९ 11.4.22.186 

सइुरेचौर पयिटकीय 
क्ष ेर र्नमािण र्सवपरुी 7 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

177 ३११५९ 11.4.22.187 

पाँचपोखरी 
गाँउपार्लका एर्ककृि 
पयिटर्कय पूवािर्ार 
र्वकास (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

5,000.00 0 0.00 0  

178 ३११५९ 11.4.22.190 

चौिारा साँगाचोकगढी 
न.पा. र्सन्त्र्पुाल्चोकमा 
गौरिी पयिटकीय 
पूवािर्ार र्नमािण (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

3,000.00 0 0.00 0  
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179 ३११५९ 11.4.22.191 

मकवानपरुको 
कुर्माण्ड सरोवरमा 
पयिटन पूवािर्ार र्वकास 
(अन्त्य साविजर्नक 
र्नमािण) 

3,000.00 25 0.00 0 

उपिोक्ता 
सर्मर्िसँग 
सम्झौिा 
िई 
र्नमािण 
कायि 
िईरहेको 

180 ३११५९ 11.4.22.192 

पषु्पलाल स्मरृ्ि पाकि  
गजरुी र्ार्दङ्ग (अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 

2,500.00 0 0.00 0  

181 ३११७२ 11.5.40.35 

पयिटन प्रवर्िन 
कायिक्रम अन्त्िरगिि 
गररने साविजर्नक 
र्नमािणका लागी 
संिाव्यिा अध्ययन, 
सिे, र्डजाइन, ड्रइङ, 
DPR प्रर्िवेदन ियार 
खचि र र्वज्ञ 
परामशिदािा माफि ि 
DPR को Review 
र्नमािण कायिको 
अनगुमन र प्रर्िवेदन 
(अन्त्य पूजँीगि 
अनसुन्त्र्ान िथा 
परामशि) 

30,000.0
0 

0 0.00 0  

182 ३११७२ 11.5.40.36 

गौरीशंकर र्हमाल 
पररक्रमा िथा पररक्रमा 
पररपथ संिाव्यिा 
अध्ययन र DPR 
ियारी (अन्त्य पूजँीगि 
अनसुन्त्र्ान िथा 
परामशि) 

5,000.00 0 0.00 0  

183 ३११७२ 11.5.40.37 

हनमुन्त्िे गौरीशंकर 
एर्ककृि पयिटन 
र्वकास योजना ियारी, 
दोलखा (अन्त्य पूजँीगि 
अनसुन्त्र्ान िथा 
परामशि) 

1,000.00 0 0.00 0  

184 ३११७२ 11.5.40.38 

न्त्शवजीको मिुी, भ्यू 
टावर, न्त्जपफ्लायर, 
नेवा छें र्ड.र्प.आर 
ियारी (अन्त्य पूजँीगि 
अनसुन्त्र्ान िथा 
परामशि) 

2,000.00 0 0.00 0  
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185 ३११७२ 11.5.40.39 

नागदह पयिटकीय क्षेर 
र्वकास योजना ियारी, 
र्ापाखेल लर्लिपरु 
(अन्त्य पूजँीगि 
अनसुन्त्र्ान िथा 
परामशि) 

500.00 0 0.00 0  

186 ३११७२ 11.5.40.40 

दोलखा र्वज्ञान पाकि  
र्नमािणको लागी जग्गा 
प्रार्प्त ई आई ए // 
आई ई ई िथा 
र्डर्पयार (अन्त्य 
पूजँीगि अनसुन्त्र्ान 
िथा परामशि) 

2,000.00 0 0.00 0  

187 ३११७२ 11.4.40.41 

जगुल क्षेरमा पयिटन 
/ पवििारोहण िार्लम 
केन्त्र संचालन 
सिाव्यिा अध्ययन, 
गरुुयोजना ियारी 
(अन्त्य पूजँीगि 
अनसुन्त्र्ान िथा 
परामशि) 

2,000.00 0 0.00 0  

188 ३११७२ 11.5.40.42 

र्नलकण्ठ 12 र्ार्दङ्ग 
न्त्स्थि शर्हद पाकि  
DPR र्नमािण िथा 
पूवािर्ार र्नमािण (अन्त्य 
पूजँीगि अनसुन्त्र्ान 
िथा परामशि) 

7,500.00 0 0.00 0  

189 ३११७२ 11.5.40.43 

नेपालको राजनैर्िक 
इर्िहासको 
प्रर्िर्वम्बको राजनैर्िक 
संग्रालय र्नमािण 
अध्ययन िथा 
कायियोजना, 
काठमाण्डौँ (अन्त्य 
पूजँीगि अनसुन्त्र्ान 
िथा परामशि) 

500.00 0 0.00 0  

190 ३११७२ 11.4.40.44 

नेपालको राजनैर्िक 
इर्िहासको 
प्रर्िर्वम्बको राजनैर्िक 
संग्रालय र्नमािण िथा 
DPR काठमाण्डौँ 
(अन्त्य पूजँीगि 
अनसुन्त्र्ान िथा 
परामशि) 

1,500.00 0 0.00 0  
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191 ३११७२ 11.5.40.45 

न्त्खत्का खाँडादेवी 
दोरम्बा (अलकेश्वर) 
शैलङु्ग केवलकार DPR 
र्नमािण (अन्त्य पूजँीगि 
अनसुन्त्र्ान िथा 
परामशि) 

2,000.00 0 0.00 0  

192 ३११७२ 11.5.40.46 

न्त्शवालय पाँचपोखरी 
जटापोखरी केवलकार 
DPR र्नमािण 
गोकुलगंगा गा.पा. 
रामेछाप (अन्त्य 
पूजँीगि अनसुन्त्र्ान 
िथा परामशि) 

2,000.00 0 0.00 0  

स्रोि: उद्योग,पयिटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

(ज) वािावरण संरक्षण कायिक्रम 

बजेट उपन्त्शर्िक नं.30700102 

कायािन्त्वयन र्नकाय : र्ड.व.का.हरु/मन्त्रालय/र्नदेशनालय                 रकम रु हजारमा 

र्स. 
नं. 

कृ.कोड नं. कायिक्रमको नाम 
खचि 
न्त्शर्िक नं. 

न्त्स्वकृि 
वार्र्िक 
कायिक्रमको 
बजेट 

पौर् मसान्त्ि 

सम्मको 
खचि 

1 11.1.2.13 
वाढी पर्हरो, जोन्त्खम यकु्त पदमागि 
संवेदनन्त्शल क्षेरमा सरुक्षा घर र्नमािण 
िािोपानी/िोटेकोशी क्षेर 

31112 1500.00 10.90 

2 11.1.2.14 
वाढी पर्हरो, जोन्त्खम यकु्त पदमागि 
संवेदनन्त्शल क्षेरमा सरुक्षा घर र्नमािण 
जगुल क्षेर 

31112 1500.00 0.00 

3 11.1.2.15 
वाढी पर्हरो, जोन्त्खम यकु्त पदमागि 
संवेदनन्त्शल क्षेरमा सरुक्षा घर 
र्नमािणलाङ्गटाङ्ग 

31112 1500.00 0.00 

4 11.1.2.16 
वाढी पर्हरो, जोन्त्खम यकु्त पदमागि 
संवेदनन्त्शल क्षेरमा सरुक्षा घर र्नमािण 
झारलाङ्ग र्ि्लीङ्ग 

31112 1500.00 0.00 

5 11.3.12.22 
न्त्चिवन र मनहरी क्षेरमा माइकेर्नया 
झार व्यवस्थापन गरी वायो र्वके्रट 
उत्पादनमा सहयोग कायिक्रम 

31122 3000.00 500.00 

6 11.4.17.130 
लोथरखोला सरसफाई िथा हररयार्ल 
र्वकास कायिक्रम 

31157 575.00 575.00 

7 11.4.17.52 
करािखोला कोरीडोर सरसफाइ िथा 
हररयाली र्वकास 

31157 1000.00 0.00 

8 11.4.17.53 
थोपल खोला कोरीडोर सरसफाइ िथा 
हररयाली र्वकास 

31157 1000.00 0.00 



प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/सन्त्चवालय/र्नकायहरुको अर्िवार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण 2076 

 

142 उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय 
 

9 11.4.17.54 
वाह्रि र्वसे वजार खोला कोरीडोर 
सरसफाइ िथा  हररयाली र्वकास 

31157 1000.00 0.00 

10 11.4.17.55 
रार्प्त खोला कोरीडोर सरसफाइ िथा 
हररयाली र्वकास 

31157 2000.00 0.00 

11 11.4.17.56 
र्रशलुी खोला कोरीडोर सरसफाइ िथा 
हररयाली र्वकास 

31157 1000.00 0.00 

12 11.4.17.61 
उपल्लो चरेुको खहरे िथा खोला 
र्कनारमा वाँसको र्वरुवा खररद गरी 
रोपण(२ वरे् कर्टङ्ग) 

31157 1875.00 0.00 

13 11.4.17.132 गोसाईकुण्ड क्षेर सरसफाई कायिक्रम 31157 1000.00 0.00 

14 11.4.17.133 
सालीनदी कोरीडोर सरसफाइ िथा 
हररयाली र्वकास 

31157 1000.00 0.00 

15 11.4.17.58 
र्वष्णमुर्ि खोला कोरीडोर सरसफाइ िथा 
हररयाली र्वकास 

31157 1000.00 0.00 

16 11.4.17.59 
मनोहरा कोरीडोर सरसफाइ िथा 
हररयाली र्वकास 

31157 1000.00 0.00 

17 11.4.17.60 
र्ोबीखोला कोरीडोर सरसफाइ िथा 
हररयाली र्वकास 

31157 1000.00 0.00 

18 11.4.17.62 
महािारि क्षेरमा खोल्सी खोला खहरे 
र्कनारामा वास र्वरुवा खररद गरर 
रोपण(२ वरे् कर्टङ्ग) 

31157 2750.00 0.00 

19 11.4.17.63 
वरण्डािार क्षेरमा जलकुम्िी लागयि 
िाल िथा र्समसार संरक्षण 

31157 1500.00 0.00 

20 11.4.17.64 पावििी कुण्ड िाल संरक्षण कायिक्रम 31157 1000.00 0.00 

21 11.4.17.65 िैरबकुण्ड संरक्षण कायिक्रम 31157 1000.00 0.00 

22 11.4.17.66 
वोसीगाँउ डबली पोख ुपोखरी स्िरीकरण 
िथा संरक्षण च.न.पा. १० 

31157 1500.00 0.00 

23 11.4.17.67 
पाँच पोखरी संरक्षण कायिक्रम, 

र्सन्त्र्पुाल्चोक 
31157 1000.00 0.00 

24 11.4.22.7 
पानी अिाव क्षेरमा Rain water 

harvesting का लार्ग र्समेन्त्टेड घैटा 
र्नमािण 

31159 16200.00 180.00 

25 2.5.7.7 
जैर्वक र्वर्वर्िा सूचना केन्त्र र्टकौलीको 
हेरचाह िथा सरुक्षाको लार्ग चौर्कदार 
(व्यन्त्क्त परामशि) 

22413 285.00 129.00 

26 11.4.22.8 
मखु्य मखु्य पदमागिमा पार्न महुान 
संरक्षण 

31159 2600.00 18.00 

27 2.6.5.13 वन डढेलो सचेिना अर्िवरृ्द्ध कायिक्रम 22512 2910.00 1105.00 

28 2.6.5.9 
स्थार्नय स्िरमा जलवायू पररवििन 
अनकुुलन िार्लम 

22512 4800.00 2510.00 
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29 2.7.21.11 साविजर्नक यािायािमा डस्टर्बन र्विरण 22522 220.00 220.00 

30 2.7.21.12 
स्थार्नय िह माफि ि टोल र्वकास 
संस्थालाइ फोहोर गाडि िथा वास्केट 

र्विरण 

22522 1200.00 660.00 

31 2.7.21.14 
सामदुार्यक र्वद्यालयहरुलाई फोहोर गाडि 
िथा वास्केट र्विरण 

22522 1560.00 760.00 

32 2.7.21.15 
वािावरण संरक्षणका लार्ग प्रचार-
प्रसार(झोला, टोपी, टी-सटि, कपी, कलम, 

क्यालेन्त्डर आदी) 
22522 3000.00 932.00 

33 2.7.21.16 
वािावरण िथा जलबायू सम्बन्त्र्ी रार्ष्ट्रय 
िथा अन्त्िरार्ष्ट्रय र्दवस िथा समारोह 

22522 360.00 40.00 

34 2.7.21.17 

वािावरण संरक्षण िथा सरसफाईका 
लार्ग यूवा र्वद्यार्थि, मर्हला समूह, आमा 
समूह, वन समूह लगायिलाई समावेश 
गरी स्वयम ्सेवक पररचालन 

22522 750.00 425.00 

35 2.7.21.18 

शहरी पाकि , र्पकर्नक स्पट, वसपाकि  िथा 
राजमागिका र्कनारमा फोहर संकलन गने 
वास्केट राख्न फलामको गाडि र्नमािण र 
स्थापना 

22522 2200.00 1200.00 

36 2.7.21.19 
शहरी पाकि , र्पकर्नक स्पट, वसपाकि  िथा 
राजमागिका र्कनारको फोहर संकलन गनि 
वास्केट  र्विरण 

22522 440.00 300.00 

37 2.7.21.6 
IEE िथा EIA प्रर्िवेदन कायािन्त्वयन 
अनगुमन 

22522 1075.00 130.34 

38 2.7.21.15 
वािावरण संरक्षणका लार्ग प्रचार-
प्रसार(झोला, टोपी, टी-सटि, कपी, कलम, 

क्यालेन्त्डर आदी) 
22522 600.00 0.00 

39 11.1.2.17 
वािावरण प्रदरु्ण जाँच केन्त्र िवन 
र्नमािण 

31112 5000.00 0.00 

40 11.3.14.2 
िाप, आरिा िथा समय मापन सर्हिको 
यन्त्र खररद िथा जडान 

31122 4000.00 0.00 

41 11.3.22.4 
वािावरण प्रदरु्ण जाँच मेसीन सामाग्री 
खररद िथा जडान 

31122 3000.00 0.00 

42 11.4.17.134 
जलवायू पररवििनको प्रिाव कम गनि 
वायोईन्त्जीर्नयररङ्ग/सेल्टरवेल्ड/िटबन्त्र्/
खोला खहरे संरक्षण/पर्हरो उपचार 

31157 2000.00 0.00 

43 11.5.30.12 
सखु्खा क्षेरमा हकुि न सक्न े कृर्र् िथा 
वनजन्त्य आयमलुक  आयममूलक 
र्वरुवाको अध्ययन 

31172 1000.00 0.00 
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44 11.5.40.23 
प्रदेश नं. ३ का Glacier Lake हरुको 
जलवायू पररवििनको अध्ययन 

31172 1000.00 0.00 

45 11.5.40.29 
पानी अिाव क्षेरको पर्हचान िथा 
अध्ययन चरेु क्षेर 

31172 1000.00 0.00 

46 11.5.40.30 
पानी अिाव क्षेरको पर्हचान िथा 
अध्ययन पहाडी क्षेर 

31172 1000.00 0.00 

47 11.5.40.31 
पानीका मूलहरुको सवेक्षण िथा अवस्था 
अध्ययन चरेु क्षेर 

31172 1000.00 0.00 

48 11.5.40.32 
पानीका मूलहरुको सवेक्षण िथा अवस्था 
अध्ययन पहाडी क्षेर 

31172 1000.00 0.00 

49 2.7.25.33 
प्रदेशस्िरमा वािावरण िथा जलवायू 
सम्बन्त्र्ी ऐन, काननु, मापदण्ड, कायिर्वर्र्, 

गरुुयोजना र्नमािण 

22522 350.00 0.00 

50 2.7.25.34 
प्रदेशस्िरमा वािावरण िथा जलवायू 
सम्बन्त्र्ी ऐन, काननु, मापदण्ड, कायिर्वर्र्, 

छपाई र प्रकाशन 
22522 200.00 0.00 

जम्मा  89950.00 9695.24 

स्रोि: उद्योग,पयिटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

(झ) जडीबटुी र्वकास आयोजना 
बजेट उपन्त्शर्िक नं.30700110 

कायािन्त्वयन र्नकाय : र्ड.व.का.हरु/मन्त्रालय/र्नदेशनालय                    रकम रु हजारमा 

र्स. 
नं. 

कृ.कोड नं. कायिक्रमको नाम 

खचि 
न्त्शर्िक 
नं. 

न्त्स्वकृि 
वार्र्िक बजेट 

पौर् मसान्त्ि 

सम्मको खचि 

      

1 11.4.17.136 
नीन्त्ज जग्गामा ५ रोपनी िन्त्दा वढी जर्डबटुी 
खेिी गने र्कसानलाई र्संचाई, कम्पोष्ट मल, 

र्वरुवा ढुवानी िथा र्वरुवा खररदमा सहयोग 

31157 8750 0.00 

2 11.4.17.151 
जर्डबटुीको बीउका लार्ग 
स्लीप/कर्टङ्ग/राईजोम/ रोपण गरी 
र्बउबाली ियारी (नसिरी संचालन) 

31157 3200 125.00 

3 11.4.17.152 
र्नजी िथा समहुमा जर्डवटुीको व्यावसार्यक 
खेर्ि योजना ियारी (नक्साङ्कन,सिे, समहु 
गठन समेि) 

31157 750 150.00 

4 11.4.17.153 
र्वशेर् गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको बासस्थान 
पर्हचान िथा श्रोि सवेक्षण र व्यवस्थापन 

31157 1600 300.00 
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5 11.4.17.71 
प्राकृर्िकरुपमा पाइन े जर्डवटुीको संरक्षण 
िथा प्राकृर्िक पनुरुत्पादन व्यवस्थापन 

31157 4700 184.00 

6 11.4.17.75 
र्नजी क्षेरलाई जडीवटुी खेर्िका लार्ग 
र्वरुवा खररद िथा रोपण(ढुवानी समेि) 

31157 5000 0.00 

7 2.6.6.10 
जर्डवटुी संरक्षणका लार्ग पकेट क्षरे लन्त्क्षि 
सचेिना गोष्ठी 

22512 4800 1483.00 

8 2.7.5.7 
जर्डवटुी संरक्षण िथा खेर्ि र्वस्िारको प्रचार 
प्रसार 

22522 2550 936.30 

9 2.7.7.7 
पकेट क्षेरमा जर्डवटुीखेर्िका लार्ग 
समन्त्वय वैठक 

22522 2450 875.00 

10 2.7.7.10 

र्सगंटी कालीन्त्चोक, जर्डबरु्टजन्त्य 
र्वरूवाहरूको फमािकोलोन्त्जकल अध्ययन 

िथा जर्डबरु्टजन्त्य उत्पादनहरूको 
माइक्रोवाइल र्क्रयाकलाप िथा PRA 

Database सम्बन्त्र्ी अध्ययन अनसुन्त्र्ान 

22522 1000 0.00 

11 2.8.1.12 
जर्डबटुी िथा गैह्रकाष्ठ कायिक्रमको 
अनगुमन/मलु्याङ्कन िथा कायिक्रम संचालन 
खचि 

22611 4950 772.31 

12 11.3.12.21 जर्डवटुी प्रशोर्नका लार्ग मेर्सन खररद 31122 10000 0.00 

13 11.4.22.9 
गैरकाष्ठ वन पैदावार िथा जर्डवटुी 
बजारीकरण पवुािर्ार र्नमािणमा सहयोग 

31159 8000 0.00 

14 2.5.7.12 
जडीवटुी खेर्ि र्वकास िथा र्वस्िारका लार्ग 
वन प्रार्वर्र्क(परामशि सेवा) 

22413 500 0.00 

15 2.5.7.13 
जडीवटुी खेर्ि र्वकास िथा र्वस्िारका लार्ग 
सहजकिाि (परामशि सेवा) 

22413 500 0.00 

16 2.6.4.23 
जर्डबटुी प्रशोर्न िथा मेर्सन संचालन 
िार्लम 

22512 200 0.00 

17 2.7.25.30 
जर्डबटुी िथा गैह्रकाष्ठ र्वकास बोडि गठन 
िथा संचालन 

22522 1000 0.00 

18 2.7.25.36 
प्रदेशस्िरमा गैह्रकाष्ठ िथा जर्डबटुी 
सम्बन्त्र्ी नीर्ि, रणनीर्ि कायिर्वर्र्, गरुुयोजना 
र्नमािण 

22522 250 0.00 

19 2.7.25.37 
प्रदेशस्िरमा गैह्रकाष्ठ िथा जर्डबटुी 
सम्बन्त्र्ी नीर्ि, काननु, मापदण्ड, 

कायिर्वर्र्,प्रर्िवेदन छपाई र प्रकाशन 

22522 150 0.00 

जम्मा  60350.00 4825.61 

स्रोि: उद्योग,पयिटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

(ञ) र्वज्ञान प्रर्वर्र् 

बजेट उपन्त्शर्िक नं.30700103 

कायािन्त्वयन र्नकाय : र्ड.व.का.हरु/मन्त्रालय/र्नदेशनालय             रकम रु हजारमा 
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र्स. 
नं. 

कृ.कोड नं. कायिक्रमको नाम 

खचि 
न्त्शर्िक 
नं. 

न्त्स्वकृि 
वार्र्िक बजेट 

पौर् 
मसान्त्ि 

सम्मको 
खचि 

1 2.7.25.18 वैज्ञार्नक र्नयमीि Discussion फोरम संचालन 22522 500.00 0.00 

2 2.7.25.19 र्वज्ञान र्वकासका लार्ग रार्ष्ट्रय यवुा सम्मेलन 22522 2000.00 0.00 

3 2.7.25.22 
र्वज्ञान र्वर्यको सोर् िथा खोज परको 
Journal प्रकाशन 

22522 400.00 0.00 

4 2.7.25.35 

सचुना प्रर्वर्र् मेकार्नकल इन्त्जीर्नयर, र्सर्िल 
इन्त्जीर्नयर, इलेन्त्क्िकल इन्त्जीनीरीङ्ग, वन 
र्वज्ञान, कृर्र् र्वज्ञान लगायि यवुा िथा 
र्वद्याथीका लार्ग इन्त्टनिर्सप सहयोग 

22522 750.00 0.00 

5 2.7.27.2 
प्रदेश स्िरीय यवुा वैज्ञार्नकका आर्वस्कार िथा 
उपज प्रदशिनी 

22529 1000.00 0.00 

6 11.1.2.10 
उपिोक्ता हकर्हिका लार्ग खाद्यवस्ि ु जाँच 
प्रयोगशाला िवन र्नमािण 

31112 9000.00 0.00 

7 11.3.11.1 
नवआर्वस्कार / नवपरवििन प्रर्वर्र् र्वकासमा 
सहयोग (सामाग्री) 

31122 2000.00 0.00 

8 11.3.11.2 
प्रदेश स्िरीय मेटेररयोलोन्त्जकल स्टेशनको 
लार्ग उपकरण खररद िथा जडान 

(र्सन्त्र्पुाल्चोक र लर्लिपरु) 
31122 2000.00 0.00 

9 11.3.11.4 
कृर्र् िथा वन र्वन्त्श्वध्यालयमा Climate change 

िथा वन, माटो अध्ययन लार्ग ल्याबका 
सामाग्री र्नमािण/स्थापना/ सहयोग 

31122 5000.00 0.00 

10 11.3.11.5 
Life Science/ Plant Fucnctional genomics 
स्थापना/ सामाग्री खररद िथा र्विरण 31122 4400.00 0.00 

11 11.3.14.1 
उपिोक्ता हकर्हिका लार्ग खाद्यवस्ि ु जाँच 
प्रयोगशाला ल्याबका सामाग्री खररद िथा 
Instalation 

31122 3000.00 0.00 

12 11.3.22.3 
संवेदनन्त्शल खोला नालामा पर्हरो िथा खहरे 
वाढीको पूविसचुना प्रणाली उपकरण खररद िथा 
जडान 

31122 2000.00 0.00 

13 11.5.30.16 
आगलार्ग िथा वन डढेलो सचुना प्रणाली 
र्वकासको संिाव्यिा अध्ययन 

31172 300.00 0.00 

14 11.5.32.7 
र्वज्ञान Idea Incubation centre स्थापना 
सम्िाव्यिा अध्ययन 

31172 500.00 0.00 

15 11.5.39.1 
संवेदनन्त्शल खोला नालामा वाढीको पूविसचुना 
प्रणाली र्वकासको सम्िाव्यिा अध्ययन 

31172 500.00 0.00 

16 11.5.40.24 
उपिोक्ता हकर्हिका लार्ग खाद्यवस्ि ु जाँच 
प्रयोगशाला सम्िाव्यिा अध्ययन 

31172 300.00 0.00 

17 11.5.40.25 उपिोक्ता हकर्हिका लार्ग खाद्यवस्ि ु जाँच 
प्रयोगशाला DPR निर्ााण 

31172 1000.00 0.00 
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जम्मा  34650.00 0.00 

स्रोि: उद्योग,पयिटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

(ट.) आर्थिक वर्ि 2076/077 मा मन्त्रालयको नाममा स्वीकृि वार्र्िक योजना िथा 
कायिक्रमहरुको अर्िवार्र्िक (श्रावण-पौर्) प्रगिी                     रकम रु हजारमा 

बजेट 

उपशीर्िक नं 
कायिक्रमको नाम ख.शी.नं 

र्वर्नयोन्त्जि 
रकम 

पौर् मसान्त्ि सम्मको 
कैर्फयि िाररि 

प्रगिी 
र्वत्तीय प्रगिी 

30700104 

बान्त्णज्य आपूर्िि िथा 
बजार अनगुमन 
कायिक्रम 

22512 2150.00 38.53 828.50  

22522 6800.00 16.53 1124.00  

22529 10000.00 0.00 0.00  

22611 5400.00 18.16 980.80  

31112 31500.00 0.00 0.00  

31122 3600.00 0.00 0.00  

31172 3500.00 0.00 0.00  

जम्मा   62950.00 4.66 2933.30  

30700108 
उद्योग र्वकास  िथा 
प्रबर्िन कायिक्रम 

21134 252.00 0.00 0.00  

22511 800.00 0.00 0.00  

22512 37725.00 0.08 30.00  

22522 17230.00 0.00 0.00  

22529 12280.00 2.93 360.00  

22611 360.00 19.39 69.80  

31112 149100.00 0.10 143.00  

31122 81195.00 0.52 420.00  

31159 205000.00 0.00 0.00  

31171 18900.00 0.00 0.00  

31172 81000.00 0.00 0.00  

जम्मा   603842.00 0.17 1022.80  

30700111 
बकृ्षारोपण र्नन्त्ज िथा 
शहरी वन कायिक्रम 

22413 13630.00 2.93 400.00  

22522 9110.00 22.03 2007.00  

31122 30000.00 0.00 0.00  

31157 93100.00 0.26 241.55  

31159 27000.00 0.22 60.00  

जम्मा   172840.00 1.57 2708.55  

30700105 
ि ू िथा जलार्ार 
संरक्षण कायिक्रम 

22512 3425.00 10.36 354.70  

22522 7025.00 0.00 0.00  
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22611 1680.00 0.00 0.00  

31155 20000.00 0.00 0.00  

31157 342826.00 11.88 40742.88  

31159 61300.00 6.31 3868.96  

31172 4480.00 0.00 0.00  

जम्मा   440736.00 10.20 44966.53  

30700106 

रार्ष्ट्रय वन संरक्षण 
िथा ब्यस्थापन 
कायिक्रम 

21134 675.00 32.54 219.67  

22413 16300.00 23.69 3861.65  

22511 7633.00 34.27 2615.81  

22512 13930.00 42.41 5908.20  

22522 21892.00 16.79 3675.21  

22611 6543.00 19.93 1303.83  

22612 3000.00 0.00 0.00  

22711 3395.00 30.76 1044.17  

31112 5000.00 0.00 0.00  

31122 13000.00 8.46 1100.00  

31157 172110.00 7.16 12318.68  

31159 12000.00 0.00 0.00  

31172 2300.00 0.00 0.00  

जम्मा   277778.00 11.54 32047.21  

30700107 

वन्त्यजन्त्ि ु िथा वास 
स्थान संरक्षण 
कायिक्रम 

22511 700.00 0.00 0.00  

22512 4120.00 41.36 1704.15  

22522 850.00 17.71 150.50  

22611 850.00 18.63 158.38  

31157 9000.00 0.00 0.00  

31159 1000.00 0.00 0.00  

31172 10300.00 0.97 100.00  

जम्मा   26820.00 7.88 2113.03  

30700109 
पयिटन प्रबर्िन 
कायिक्रम 

22411 9996.00 14.69 1468.62  

22512 13000.00 0.00 0.00  

22522 12500.00 8.65 1081.31  

22529 40500.00 1.98 800.00  

22611 4000.00 12.50 500.00  

31159 1476899.00 0.52 7634.00  

31172 56000.00 0.00 0.00  

जम्मा   1612895.00 0.71 11483.93  
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30700102 
वािावरण संरक्षण 
कायिक्रम 

22413 285.00 45.26 129.00  

22512 7710.00 46.89 3615.00  

22522 11955.00 39.04 4667.34  

31112 11000.00 0.10 10.90  

31122 10000.00 5.00 500.00  

31157 24200.00 2.38 575.00  

31159 18800.00 1.05 198.00  

31172 6000.00 0.00 0.00  

जम्मा   89950.00 10.78 9695.24  

30700110 
जडीबटुी र्वकास 
आयोजना 

22413 1000.00 0.00 0.00  

22512 5000.00 29.66 1483.00  

22522 7400.00 24.48 1811.30  

22611 4950.00 15.60 772.31  

31122 10000.00 0.00 0.00  

31157 24000.00 3.16 759.00  

31159 8000.00 0.00 0.00  

जम्मा   60350.00 8.00 4825.61  

30700103 र्वज्ञान प्रर्वर्र् 

22522 3650.00 0.00 0.00  

22529 1000.00 0.00 0.00  

31112 9000.00 0.00 0.00  

31122 18400.00 0.00 0.00  

31172 2600.00 0.00 0.00  

जम्मा   34650.00 0.00 0.00  

कूल जम्मा 3382811.00 3.30 111796.21  

स्रोि: उद्योग,पयिटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

 

 

 

८ .चाल ुर पूजँीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण:                 रकम रु हजारमा 

क्र .स.  ख .शी.नं.  र्वर्नयोन्त्जि 
बजेट 

पौर् मसान्त्ि सम्मको कैर्फयि 
खचि प्रगर्ि 

प्रर्िशि  
1 21134 927.00 219.67 23.70  

2 22411 9996.00 1468.62 14.69  



प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/सन्त्चवालय/र्नकायहरुको अर्िवार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण 2076 

 

150 उद्योग, पयिटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालय 
 

स्रोि: उद्योग,पयिटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

9.  मन्त्रालय अन्त्िगिि सङ्कलन िएको राजश्व:- 

3 22413 31215 4390.65 14.07  

4 22511 9133 2615.81 28.64  

5 22512 87060 13923.55 15.99  

6 22522 98462 14516.66 14.75  

7 22529 63780 1160 1.82  

8 22611 23983 3785.119 15.92  

9 22612 3000 0.00 0.00  

10 22711 3395 1044.17 30.76  

चालकुो जम्मा 330951.0 43124.25 13.04  

11 31112 205600 153.9 0.07  

12 31122 166195 2020 1.22  

13 31155 20000 0 0.00  

14 31157 665236 54637.11 8.21  

15 31159 1809999 11760.96 0.65  

16 31171 18900 0 0.00  

17 31172 166180 100 0.06  

पूजँीगिको जम्मा 3052110 68671.96 2.25  

क्र .स.  राजश्व शीर्िकगि पौर् मसान्त्ि सम्म सङ्कलन िएको 

1 33361 17857496.31 

2 14264 7858194.849 

3 33317 22189956.02 

4 14229 4648707 

5 14219 20535 

6 14253 111821818 

7 14312 21000 

8 14313 56000 

9 33117 90990 

10 33151 283199 

11 11613 57950 

12 15111 1001881.505 

13 11412 96947 

14 15112 420000 
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                                            स्रोि: उद्योग,पयिटन,वन िथा वािावरण मन्त्रालय 

10. मन्त्रालय/कायािलयबाट आर्थिक वर्ि २०७6/०७7 मा र्नमािण गररएका ऐन ,र्नयम ,
र्नदेन्त्शका ,मापदण्ड एवं कायिर्वर्र्हरुको र्ववरणः 

• प्रदेश रार्ष्ट्रय वन ऐन ,प्रदेश व्यापार िथा व्यवसाय सम्बन्त्र्ी ऐन 
• प्रदेश व्यवसाय मञ्च गठन आदेश ,प्रदेशस्िरीय संयकु्त बजार अनगुमन र्नदेन्त्शका ,

2075 कायािन्त्वयन सम्बन्त्र्ी सूचना 
• नदीजन्त्य पदाथि  ) संकलन र उपयोग (सम्बन्त्र्ी कायिर्वर्र्  ,2075 , वजार अनगुमन, 

मेला महोत्सव संचालन कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र् ,वन मदु्दाको अनसुन्त्र्ान ,
िहर्ककाि सम्बन्त्र्ी प्रदेश राजपरको सूचना 

 
11. र्वर्नयोन्त्जि रकम लक्ष्य अनसुार खचि निएको िए सो हनु नसक्नकुा कारणहरुः  
• िकु्तानी हनु बाँकी,  
• टेण्डर प्रकृयामा रहेको,  
• बहबुर्र्िय योजना स्वीकृर्िमा र्ढला 

जम्मा 166424674.7 
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िरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालय 

१. पषृ्ठिरू्म: 
नेपाली अथििन्त्रको प्रमखु के्षर कृर्र् हो । यसले कुल जनसंख्याको ६६ प्रर्िशि रोजगारीको 
अवसर प्रदान गदिछ िने यस्को कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कररब ३३ प्रर्िशि योगदान छ । 
त्यसैले, कृर्र् के्षरको र्वकास रार्ष्ट्रय अथििन्त्रको र्वकासका लार्ग महत्वपूणि छ । प्रदेश नं. ३ मा 
कृर्र्, िरू्म व्यवस्था िथा सहकारी के्षरको र्वकास र समरृ्द्धको लार्ग यस मन्त्रालयलाई कायि 
न्त्जम्मेवारी िोर्कएको छ । पशपुालन के्षरले देशको कुल गाहिस्थ्य उत्पादनमा कररब ११ प्रर्िशि 
र कुल कृर्र् गाहिस्थ्य उत्पादनमा २६.८ प्रर्िशि योगदान गदै आएको सन्त्दििमा पशपंुक्षी क्षेरको 
र्वशेर् आर्थिक महत्व छ । उत्पादनका सार्नको रुपमा रहेको प्रचरु जर्मन र दईु र्िहाई उत्पादक 
शन्त्क्तको रुपमा रहेको र्कसानलाई जोडेर उत्पादन बरृ्द्ध गरी रार्ष्ट्रय पुजँीको सजृना गनि सर्कन्त्छ 
। यसका लार्ग कृर्र्को व्यवसायीकरण, आर्रु्नकीकरण िथा और्ोर्गकीकरण गदै कृर्र्जन्त्य 
वस्िमुा आत्मर्नििर बनाउँदै आयाि प्रर्िस्थापन र र्नयािि गरी समाजको अग्रगामी रुपान्त्िरणको 
र्दशामा अन्त्घ बढ्न आजको टड्कारो आवश्यकिा बनेको छ । नेपाल र्वश्व व्यापार सङ्गठन िथा 
र्वश्व पश ुस्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र िएपश्चाि ्त्यस्िो राष्ट्रका हैर्सयिले कृर्र् िथा पश ुर्वकास 
के्षरमा पूरा गनुिपने दार्यत्व र्नवािह गनि र्वकासका र्बर्िन्न साझेदारहरुसँग समन्त्वय गदै कृर्र् िथा 
पशपंुक्षी र्वकासका कायिहरु गनुिपने देन्त्खन्त्छ । त्यस्िै र्दगो र्वकासको िोक अन्त्त्य, खाद्य र पोर्ण 
सरुक्षा जस्िा लक्ष्य प्राप्त गनि कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास कायिक्रमको ठुलो िरू्मका रहन्त्छ । 
कृर्र् िथा पशपंुक्षी र्वकासको के्षरमा साविजर्नक र्नजी साथै सहकारी के्षरको लगानी  समनु्त्चि 
रुपमा वृर्द्ध गरी देशलाई कृर्र् िथा पशजुन्त्य उत्पादनमा आत्मर्नििर बनाउन सर्कन ेआवश्यकिा 
र सम्िावना छ । यसबाट देशको आर्थिक वृर्द्धमा योगदान मार निई समावेशी रुपमा आर्थिक 
वृर्द्धको प्रर्िफल जनिाहरुमा पयुािउन सर्कने अवसर पर्न रहेको छ । सहकारी पद्धर्िमा आर्ाररि 
उद्योग व्यवसायको स्थापना गरी देशको आर्थिक िथा सामान्त्जक र्बकासमा योगदान पयुािउन ु
सहकारीको मखु्य उद्देश्य हो। गरीबी र्नवारण, उत्पादक, पूणि रोजगारी र्सजिना, सामान्त्जक एकीकरण 
र वािावरण संरक्षणमा सहकारी उद्योग व्यवसायको योगदान महत्वपूणि रहेको छ । 

नेपालको संर्वर्ान अनसुार सहकारी के्षरलाई प्रवद्धिन गदै रार्ष्ट्रय र्वकासमा अत्यार्र्क प्रयोग गने 
र  कृर्र् िथा िरू्मसरु्ार सम्बन्त्न्त्र् नीर्ि अवलम्वन गरी िरू्म  व्यवस्थापन, िरू्म प्रशासन,  जग्गा 
नापजाँच, िरू्म सरु्ार, ि-ूउपयोग िथा चक्लाबन्त्दी सम्बन्त्न्त्र् प्रादेन्त्शक नीर्ि, काननु, िथा मापदण्डको 
िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमनको आवश्यकिा रहेको छ । 

२. सोच: 
िरू्म, कृर्र् िथा सहकारी के्षरको र्दगो र्वकास, खाद्य सम्प्रितू्ता, आत्मार्नििर र संमदृ्द प्रदेश 

 

 

८ 
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३. उद्दशे्य: 
1. कृर्र्मा आर्रु्नकीकरण र व्यवसायीकरण गरी खाद्य र पोर्ण सरुक्षा गदै उद्योग 

प्रवद्धिन गरी   र्नयािि गने अवस्था र्सजिना गने । 

2. एर्ककृि कृर्र्, पश ुसेवा, िरू्म र सहकारी के्षरमा सेवा प्रवाह सरु्नन्त्श्चि गरी  बहृत्तर 
उत्पादन क्षेर बनाउने । 

3. एकल मर्हला, जनजार्ि, आर्दबासी, दर्लि लगायि र्पछर्डएको समदुायमा लन्त्क्षि 
िरू्म, कृर्र्, िथा सहकारी सम्बन्त्र्ी कायिक्रमहरु सञ्चालन गने । 

4. चक्लाबन्त्दी गरी कृर्र्को समग्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने । 

5. “One Health Approach” मा आर्ाररि वािावरण र्वकास िथा पशपुन्त्छी रोग 
न्त्यूनीकरण गने । 

6. स्थानीय र रैथाने जािका कृर्र् िथा पशपुन्त्छीहरुको संरक्षण र प्रवद्धिन गरी जैर्वक 
र्वर्वर्िाको संरक्षण एवं उपयोग गने । 

४. लक्ष्य: 
र्दगो िरू्म ब्यवस्थापन, कृर्र् र सहकारीको माध्यमबाट प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मर्नििर वनाई 
उच्च र फरार्कलो आर्थिक वृर्द्धदर हाँर्सल गने । 
 

५. कायि न्त्जम्मेवारी: 
1. कृर्र्, पश ुर्वकास िथा खाद्य पोर्ण सम्वन्त्र्ी प्रादेन्त्शक र्नर्ि, कानून मापदण्ड र योजना 

िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

2. कृर्र् िथा पशपुन्त्छी जन्त्य रोग, र्करा एवं महामारी र्नयन्त्रण । 

3. कृर्र् औद्योर्गकीकरण र पशपुन्त्छी उद्योग व्यवसायको र्वकास िथा प्रवद्धिन । 

4. कृर्र् िथा पश ुयान्त्न्त्रकीकरण र उन्नि औजार र्वकास िथा र्वस्िार । 

5. कृर्र् िथा पशरुोग र्नदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र र्नयमन ्। 

6. कृर्र् उपज, कृर्र्जन्त्य बस्ि ु,पशपुन्त्छी, पशपुन्त्छीजन्त्य पदाथि र पश ुउत्पादन सामग्री 
िथा  र्बउर्बजन एवम ्नश्ल सम्बन्त्र्ी सेवा र प्रर्वर्र्को गणुस्िर र्नर्ािरण, सम्बद्धिा 
र्नर्ािरण, स्िरीयकरण, प्रमाणीकरण र र्नयमन । 

7. प्रादेन्त्शक खाद्य सरुक्षा, खाद्य अर्र्कार , खाद्य सम्प्रििुा र खाद्य गणुस्िर । 

8. कृर्र् िथा पशपुन्त्छी एवं खाद्य प्रर्वर्र् सम्वन्त्र्ी अध्ययन,अनसुन्त्र्ान एवम ्र्वकास िथा 
प्रवद्धिन, िथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोि संरक्षण । 

9. कृर्र् मल, र्बऊ र र्बर्ादी आपरु्िि व्यवस्था र र्नयमन 

10. कृर्र् प्रसार, कृर्क िार्लम िथा क्षमिा र्वकास र सशन्त्त्तकरण । 

11. कृर्र् उपजको न्त्यूनिम समथिन मूल्य कायािन्त्वयन । 

12. कृर्र् िथा पशपुन्त्छी बीमा सम्बन्त्र्ी नीर्ि िथा योजना िजुिमा र कायािन्त्वयन । 
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13. कृर्र् बजार, पूवािर्ार र कृर्र् फामि केन्त्रहरुको र्वकास, र्वस्िार िथा सञ्चालन । 

14. रार्ष्ट्रय नीर्ि र मापदण्ड बमोन्त्जम पारािेटको दिाि, अनमुर्ि, नवीकरण,खारेजी र 
र्नयमन। 

15. सामरु्हक खेर्ि, कृर्र् करार खेर्िको कायािन्त्वयन र प्रवद्धिन । 

16. चरन िथा खकि  सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि िथा कानून िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन। 

17. कृर्र् िथा पशपुन्त्छीजन्त्य और्र्ी, र्वर्ादी र सूक्ष्म पोर्णित्वयतु्त बस्िकुो उपयोग र 
व्यवस्थापन सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि, कानून िथा मापदण्ड िजुिमा र कायािन्त्वयन िथा 
उत्पादन , उपयोग र र्बक्री र्बिरणको अनमुर्ि, अनगुमन र  र्नयमन । 

18. िरू्म व्यवस्थापन, िमूी प्रशासन र जग्गा नापजाँच,  िरू्मसरु्ार,  ि-ूउपयोग िथा 
चक्लाबन्त्दी सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि, कानून िथा मापदण्डको िजुिमा,  कायािन्त्वयन र 
र्नयमन । 

19. र्नजी, सरकारी िथा सविजर्नक जग्गाको प्रादेन्त्शक अर्िलेख व्यवस्थापन । 

20. जग्गादिाि, रन्त्जषे्ट्रशन, जग्गार्नी प्रमाणा पजुाि,दान्त्खल खारेज, स्वार्मत्व हस्िान्त्िरण 
सम्बन्त्र्ी नीर्ि िथा मापदण्ड िजुिमा र कायािन्त्वयन । 

21. संघीय सरकारबाट प्राप्त हनु ेनक्सा, िौगोर्लक सूचना र अर्िलेख िथा प्रदेशर्िरका 
नापनक्सा र अर्िलेखको व्यवस्थापन । 

22. नाप नक्साका र्नयन्त्रण र्वन्त्दहुरुको सञ्जाल स्थापना । 

23. क्रमबद्ध र्कत्ता नापी र िरू्म लागि सम्बन्त्र्ी मापदण्ड र कायािन्त्वयन । 

24. िरू्मर्हन सकुुम्वासी, दर्लि,मकु्त कमैया, हर्लया, हरवा चरवा आर्द वगिको बसोवास, 
जीर्वकोपाजिन  र पनुःस्थापना सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि,कानून, मापदण्ड िथा योजना 
िजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

25. सरकारी जग्गा िाडामा र्दन ेसम्बन्त्र्ी नीर्ि,कानून,िथा मापदण्ड िजुिमा, कायािन्त्वयन 
र र्नयमन । 

26. सरुन्त्क्षि बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्त्र्ी नीर्ि कायािन्त्वयन । 

27. गठुी िथा गठुीजग्गा व्यवस्थापन सम्बन्त्र्ी नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन िथा गठुी िथा गठुीजग्गाको संरक्षण, अर्िलेख व्यवस्थापन र 
संघीय िथा स्थानीय िहसँग समन्त्वय । 

28. गररवी र्नवारण सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि, कानून, मापदण्ड िथा योजना िजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन िथा अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, सवेक्षण, सूचना संकलन, गररब 
घरपररवार पर्हचान, सामान्त्जक सरुक्षा र संरक्षण । 

29. सहकारी संस्था,सहकारी संघ िथा सहकारी बैंक सम्बन्त्र्ी प्रादेन्त्शक नीर्ि, कानून िथा 
मापदण्डको िजुिमा र कायािन्त्वयन, सञ्चालन अनमुर्ि, र्नयमन, िथ्याङ्क व्यवस्थापन र 
अध्ययन अनसुन्त्र्ान । 

30. सहकारी  बचि िथा ऋण पररचालन सम्बन्त्न्त्र् प्रादेन्त्शक मापदण्ड र्नर्ािरण र र्नयमन। 

31. सहकारी सम्बन्त्र्मा संघीय, अन्त्िरप्रादेन्त्शक र स्थानीय िहका संघ संस्थासँग समन्त्वय 



प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/सन्त्चवालय/र्नकायहरुको अर्िवार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण 2076 

 

155 िरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालय 
 
 

र सहकायि । 

32. सहकारी के्षरको र्वकास िथा प्रवद्विन, क्षमिा अर्िवृर्द्ध र पररचालन । 

६.  संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दी: 

कायािलयको नाम कुल दरबन्त्दी संख्या 
!= e"ld Joj:yf s[lif tyf ;xsf/L dGqfno, afudtL k|b]z, x]6f}+8f, 

dsjfgk'/ 
73 

@= s[lif ljsf; lgb]{zgfno, x]6f}+8f, dsjfgk'/ 38 

#= s[lif Joj;fo k|j¢{g ;xof]u tyf tflnd s]Gb|, xl/x/ejg, nlntk'/ 16 

$= kz'kG5L tyf dT:o ljsf; lgb]{zgfno, xfn x]6f}+8f, dsjfgk'/ 25 

%= ;xsf/L k|lzIffno, lrtjg 13 

^= afv|f ljsf; kmfd{, lrTnfË, dsjfgk'/ १५ 

&= kz' ;]jf tflnd s]Gb|, nugv]n, nlntk'/ 12 

*= dT:o ljsf; s]Gb|, s'n]vfgL, dsjfgk'/ 11 

(= dT:o ljsf; s]Gb|, e08f/f, lrtjg 11 

!)= lap lahg k|of]uzfnf, x]6f}+8f, dsjfgk'/ 10 

!!= afnL ;+/If0f k|of]uzfnf, xl/x/ejg, nlntk'/ 11 

!@= df6f] tyf dn kl/If0f k|of]uzfnf, x]6f}+8f, dsjfgk'/ 13 
!#= lztf]i0f kmnk'mn ?6:6s ljsf; s]Gb|, af]r, bf]nvf 13 

!$= k'ik ljsf; s]Gb|, uf]bfj/L, nlntk'/ 15 

!%= pkf]i0f k|b]lzo jfujfgL ljsf; s]Gb|, lqz'nL, g'jfsf]6 18 

!^= lztf]i0f jfujfgL g;{/L s]Gb|, bfdg, dsjfgk'/ 16 

!&= sGbd'n t/sf/L ljsf; s]Gb|, l;Gw'nL 13 

!*= d;nfafnL ljsf; s]Gb|, kf+rvfn, sfe]|knf~rf]s 15 

!(= lsDa' g;{/L ljsf; s]Gb|, e08f/f, lrtjg 13 

@)= k|hgg lk+9L lah sf]of ;|f]t s]Gb|, w'lgj];L, wflbË 12 

@!=Joj;flos u|]g]h s]Gb|, lrQfkf]n, eQmk'/ 16 

@@= d}/Lkfng ljsf; sfo{qmd, e08f/f, lrtjg 15 

@#= s[lif 1fg s]Gb|, l;Gw'nL 14 

@$= s[lif 1fg s]Gb|, sfe|]knf~rf]s 17 

@%= s[lif 1fg s]Gb|, /fd]5fk 16 

@^= s[lif 1fg s]Gb|, nlntk'/ 17 

@&= s[lif 1fg s]Gb|, g'jfsf]6 17 
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@*= s[lif 1fg s]Gb|, wflbË 14 

@(= s[lif 1fg s]Gb|, lrtjg 17 

#)= e]6]l/g/L c:ktfn tyf kz' ;]jf lj1 s]Gb|, sfe|]knf~rf]s 12 

#!= e]6]l/g/L c:ktfn tyf kz' ;]jf lj1 s]Gb|, bf]nvf 12 

#@= e]6]l/g/L c:ktfn tyf kz' ;]jf lj1 s]Gb|, nlntk'/ 12 

##= e]6]l/g/L c:ktfn tyf kz' ;]jf lj1 s]Gb|, wflbË 10 

#$= e]6]l/g/L c:ktfn tyf kz' ;]jf lj1 s]Gb|, l;Gw'nL 14 

#%= e]6]l/g/L c:ktfn tyf kz' ;]jf lj1 s]Gb|, lrtjg 14 

#^= e]6]l/g/L c:ktfn tyf kz' ;]jf lj1 s]Gb|, dsjfgk'/ 14 

#&= e]6]l/g/L c:ktfn tyf kz' ;]jf lj1 s]Gb|, g'jfsf]6 14 

s'n hDdf 608 

 
७. आर्थिक वर्ि २०७6/०७7 मा मन्त्रालयको नाममा स्वीकृि बार्र्िक योजना िथा कायिक्रमहरुको 
अर्िबार्र्िक(श्रावण-पौर् मसान्त्िसम्मको) प्रगर्ि 

बजे
ट 
उप

शी
र्िक
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३१
२०

००
११

 िरू्म व्यवस्था, 
कृर्र् िथा 
सहकारी 
मन्त्रालय 11

.1
.2

.1
9 

३१
११

२ 

न्त्चिवनको िण्डारामा कृर्र् 
िार्लम केन्त्र िवन र्नमािण 
र्नरन्त्िरिा (िवन र्नमािण) 

8
0
0
0
0
 

२५
 

११
.०

  

" 

" 11
.4

.7
.2

 

३१
१५

१ 

बजारीकरण प्रवद्धिनका 
लार्ग कृर्र् पकेट क्षेर 
लन्त्क्षि साना कृर्र् सडक 
र्नमािण िथा ममिि(13 

न्त्जल्ला)(सडक पलु) १५
०१

५०
 

२०
 

०.
० 

 

" 

" ११
.३

.७
.७

१ 

३१
१२

२ 

GIS एकाई िथा GIS प्रणाली 
स्थापना र संचालनको 
लार्ग उपकरणहरु( ब्राण्डेड 
डेस्कटप कम््यटुर २, GPS 

उपकरण २, ब्राण्डेड 
ल्यापटप १ र कलर र्प्रन्त्टर 
२) खररद ५०

० 

१०
 

०.
० 
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३१
२०

००
११

 

िरू्म व्यवस्था, 
कृर्र् िथा 
सहकारी 
मन्त्रालय 

11
.4

.2
2.

33
 

३१
१५

९ 

मानव र वन्त्यजन्त्िबुीच 
द्धन्त्द न्त्यरु्नकरण िथा कृर्र् 
वाली सरुक्षाका लार्ग 
न्त्चिवन रार्ष्ट्रय र्नकुञ्ज िथा 
मध्यविी क्षेरका उपिोगिा 
र स्थानीय िहका 
समन्त्वयमा पखािल 
र्नमािण(र्नरन्त्िरिा)(अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 13

20
0
0
 

५०
 

१८
.७

 

 

" 

" 11
.4

.2
2.

34
 

३१
१५

९ 

मकवानपरु न्त्जल्लामा 
प्रादेन्त्शक िरकारी िथा 
फलफूल थोक वजारर्नमािण 
िथा संचालन 
(वहवुर्र्िय)(अन्त्य 
साविजर्नक र्नमािण) 10

0
0
0
 

१०
 

०.
० 

 

३१
२०

००
११

 

िरू्म व्यवस्था, 
कृर्र् िथा 
सहकारी 
मन्त्रालय 

11
.6

.1
.2

 

३१
१३

१ 

प्रादेन्त्शक दगु्र् र्वकास 
वोडि, सहकारी र्वकास वोडि 
िथा समस्याग्रस्ि सहकारी 
संस्थाहरुको व्यवस्थापनका 
लार्ग गठन हनुे सर्मर्िका 
लार्ग पूजँीगि खचि िफि को 
कायिक्रम(पशरु्न र्वकास 
खचि) १६

००
० 

० ०.
० 

 

" 

" 2.
5.

2.
7 

२२
४१

१ Milk quality chain 

analysis का लार्ग अध्ययन 

10
0
0
 

२५
 

०.
० 

 

" 

" २.
५.

३.
4

 

२२
४१

१ प्रदेश कृर्र् र्वकास सम्वन्त्र्ी 
गरुुयोजना ियारी 

20
0
0
 

२५
 

०.
० 
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" 

" 2.
5.

3.
6 

२२
४१

१ 

प्राङ्गाररक मापदण्ड र्नर्ािरण 
एवं प्राङ्गाररक कृर्र् पकेट 
क्षेर पर्हचानका लार्ग 
अध्ययन 15

0
0
 

२५
 

०.
० 

 

३१
२०

००
११

 

िरू्म व्यवस्था, 
कृर्र् िथा 
सहकारी 
मन्त्रालय 

2.
5.

3.
7 

२२
४१

१ 
प्रशोर्न केन्त्र सर्हिको 
आर्रु्नक कृर्र् बजार 
स्थापनाका लार्ग 
सम्िाब्यिा अध्ययन र 
र्ड.र्प.आर.् 
र्नमािण(Kathmandu 

University, school of 
management science 

माफि ि अध्ययन गने) 15
0
0
 

२५
 

२०
.०

 

 

" 

" २.
६.

१.
1 

२२
५१

१ कमिचारीको क्षमिा 
अर्िवरृ्द्ध िार्लम(प्रमाणपर 
र्दने) 30

0
 

० ०.
० 

 

" 

" २.
6.

1.
16

 

२२
५१

१ GIS सम्वन्त्र्ी िार्लम 
(प्रमाणपर र्दने) 

15
0
0
 

३५
 

२०
.०

  

" 

" 2.
6.

1.
22

 

२२
५१

१ कृर्र् अर्र्कृि िथा 
प्रार्वर्र्कहरुको लार्ग 
वैदेन्त्शक िार्लम 21

0
0
 

० ०.
० 

 

" 

" 2.
6.

4
.1

0
2 २२

५१
२ यवुा िथा उत्कृष्ट कृर्कका 

लार्ग वैदेन्त्शक भ्रमण 
कायिक्रम 50

0
0
 

० ०.
० 

 

३१
२०

००
११

 िरू्म व्यवस्था, 
कृर्र् िथा 
सहकारी 
मन्त्रालय 

2.
6.

4
.1

0
3 

२२
५१

२ 

राप्ती नगरपार्लका, न्त्चिवन 
र मध्यपरु र्ठमी 
नगरपार्लका, िक्तपरुको 
सहकायिमा कृर्र् िार्लम 

संचालन 20
0
 

१०
० 

९५
.६
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23

 

२२
५१

२ 

मालपोि कायािलयहरुको 
अनगुमन िथा सहन्त्जकरण 
गरी आर्थिक मार्मला िथा 
योजना मन्त्रालय र प्रदेश 
लेखा र्नयन्त्रक कायािलयमा 
राजश्वको प्रर्िवेदन बझुाउने 50

0
 

० ०.
० 

 

" 

" 2.
6.

6.
31

 

२२
५१

२ 

कृर्र्,पशपुन्त्छी, खाद्य, 

सहकारी िथा िरू्म 
सम्बन्त्र्ी गोष्ठी, 
र्दवस,समारोह संचालन 
(गोष्ठी िथा कायिशाला) 15

0
0
 

५०
 

१५
.०

 

 

३१
२०

००
११

 

िरू्म व्यवस्था, 
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सहकारी 
मन्त्रालय 
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२२
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पशपुन्त्छी र मत्स्य सम्बन्त्र्ी 
प्रादेन्त्शक ऐन, र्नयम  र 

कायिर्वर्र् 
सम्बन्त्र्ीसरोकारवालाहरुसं
ग कायिशाला(गोष्ठी िथा 
कायिशाला) 4
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िािेर्लङ्ग सेर्मनार 

50
0
 

० ०.
० 

 

" 

" 2.
6.

6.
39

 

२२
५१

२ 
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सम्बन्त्र्ी सरोकारवालासंग 
अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम(गोष्ठी 
िथा कायिशाला) 20
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ब्रोइलर चल्ला गणुस्िर 
उत्पादन र वजारीकरण 
सम्बन्त्र्ी ह्याचरी संघ 
सरोकारवालासंग 

अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम(गोष्ठी 
िथा कायिशाला) 20

0
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२२
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२ 

प्रदेश िेटेरीनरी 
एशोर्सयशनको सहकायिमा 
कुखरुापालक 
व्यवसायीहरुलाई 3 र्दन 
वयवसार्यक कुखरुापालन 
िार्लम 30
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 िरू्म व्यवस्था, 
कृर्र् िथा 
सहकारी 
मन्त्रालय 2.
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6.

4
6 

२२
५१
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नेपाल डेरी एशोर्सयशनको 
सहकायिमा दरु्को गणुस्िर 
सम्बन्त्र्ी गोष्ठी 
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रैथाने िथा लोपोन्त्मखु 
वालीहरुको संरक्षण र 
उपयोर्गिा बारे 
सरोकारवालाहरुबीच गोष्ठी 
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प्रदेशको कृर्र् प्रणालीमा 
जलवाय ुपररवििनको प्रिाव 
िथा जलवाय ु पररवििन 
अनकुुलनको सफल अभ्यास 
बारे गोष्ठी 
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प्रादेन्त्शक ऐन, र्नयम र 
कायिर्वर्र् सम्बन्त्र्ी 
सरोकारवालासंग बैठक 
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प्रदेश अन्त्िगििका 
न्त्जल्लाहरुमा साविजर्नक 
पर्िि जग्गाको र्ववरण 
सङ्कलन िथा प्रकाशन 30

0
 

० ०.
० 

 



प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/सन्त्चवालय/र्नकायहरुको अर्िवार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण 2076 

 

161 िरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालय 
 
 

बजे
ट 
उप

शी
र्िक

 नं
. 

सम्वन्त्न्त्र्ि 
र्नकाय/उपयोज
ना 

क
ा.श

ी.नं
. 

ख.
शी

.नं
. कायिक्रमको नाम 

र्वर्
नय

ोन्त्ज
ि 

रक
म 

रु.
 

हज
ार 

पौर् मसान्त्ि 
सम्मको 

कै
र्फ

यि
 

िौ
र्िक

 प्र
गर्
ि 

र्वन्त्
त्तय

 प्रग
र्ि

 

" 

" 2.
7.

5.
20

2 २२
५२
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सम्बन्त्र्ी कायि योजना 
ियार गने 10

0
 

० ०.
० 

 

" 

" 2.
7.

5.
20

3 २२
५२

२ प्रदेश िरको िरू्म सम्बन्त्र्ी 
प्रोफाइल ियार गरी 
प्रकाशन गने 30

0
 

० ०.
० 

 

" 

" 2.
7.

15
.1

2
2 २२

५२
२ GIS एकाई िथा GIS प्रणाली 

स्थापना र संचालन 
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५२
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जलवायू अनकुुल कृर्र् 
प्रणालीमा र्वकास िएका 
नर्वन प्रर्वर्र् र रार्ष्ट्रय िथा 
अन्त्िरार्ष्ट्रय सफल अभ्यास 
बारे अध्ययन िथा प्रर्िवेदन 20
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 िरू्म व्यवस्था, 
कृर्र् िथा 
सहकारी 
मन्त्रालय 2.
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असल कृर्र्/पशपुन्त्छी 
अभ्यास िथा उत्कृष्ट कृर्र् 
कायिहरुको डकुमेन्त्िी 
र्नमािण िथा प्रसारण 
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स्थानीय िहसंगको 
साझेदारीमा मकवानपरु 
न्त्जल्लाको हेटौडामा कृर्र् 
सपुरमाकेट स्थापनाका 
लार्ग DPR ियार गरी कायि 
प्रारम्ि गने 
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२ खाद्य स्वच्छिा प्रवद्धिन िथा 
र्नयमन कायिक्रम 

30
0
 

० ०.
० 

 

३१
२०

००
११

 िरू्म व्यवस्था, 
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मन्त्रालय 2.
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२२
५२

२ 

दरु्, फूल, मास ु खाऔ 
स्वस्थ रहौ अर्ियान 
संचालन 
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२२
५२

२ 

िथ्याङ्क संकलन र 
र्वशलेर्णको लार्ग 
सफ्टवेयर र्नमािण 
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२.
१ 
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४ 

२२
५२

२ 

केन्त्न्त्रय दगु्र् उत्पादक 
सहकारी संघको सहकायिमा 
दग्र् उत्पादक सहकारी 
संघ संस्था सदुृर्ढकरण 

कायिक्रम १०
००

 

० ०.
० 
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2.
7.

18
.१

०३
 

२२
५२

२ 

दरु्, फूल, मास ुर माछाको 
उत्पादन देन्त्ख 
वजारीकरणसम्मको 
अवस्था चनुौिी र अवसर 
सम्बन्त्र्ी अध्ययन २०

० 

० ०.
० 
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2.
7.

18
.1

0
4

 

२२
५२

२ 

केन्त्न्त्रय अण्डा संघको 
सहकायिमा अण्डाको 
वजारीकरणको लार्ग अण्डा 
फेन्त्स्टवल संचालन 30
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१०
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सहकारी 
मन्त्रालय 2.
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स्वच्छ मास ु उपलब्र्िाको 
लार्ग वर्शाला स्िरोन्निी 
कायिक्रम २०

००
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२२
५२

२ 

प्रादेन्त्शक दगु्र् र्वकास वोडि, 
सहकारी र्वकास वोडि िथा 
समस्याग्रस्ि सहकारी 
संस्थाहरुको व्यवस्थापनका 
लार्ग गठन हनु े
सर्मर्िहरुको लार्ग िलब, 

ित्ता लगायिका अर्नवायि 
दार्यत्वका खचि िथा 
कायिक्रम १५

००
० 

० ०.
० 
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२२
६१

१ सहकारी संस्थाहरुको 
अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 
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िरू्म व्यवस्था, 
कृर्र् िथा 
सहकारी 
मन्त्रालय 

५.
१.

१०
.४

 

२६
४१

३ 

केन्त्न्त्रय दगु्र् उत्पादक 
सहकारी संघको सहकायिमा 
मकवानपरु न्त्जल्लामा दरु् 
प्रशोर्न कारखाना 
स्थापनादग्र् उत्पादक 
सहकारी संघ संस्था 
सदुृर्ढकरण कायिक्रम ३०

००
 

० ०.
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२६
४१

३ सहकारी संस्था अनदुान 
िथा सहजीकरण कायिक्रम 

65
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२६
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३ कृर्र् मेला प्रदशिनीहरुलाई 
सहयोग 

20
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३ साझेदारीमा उन्नि गाई 
खरीद गरी व्यवस्थापन गने 
कायिका लार्ग अनदुान 17

50
0
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अनदुान कायिक्रम 
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००
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िरू्म व्यवस्था, कृ. 
ि.स. मन्त्रालय 

11
.6

.9
.1

0
0
 

२६
४२

३ 
र्नन्त्ज क्षेरसंगको 
साझेदारीमा मकवानपरु 
न्त्जल्लामा कृर्र् औजार 
कारखाना स्थापनाको कायि 
प्रारम्ि 20
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२६
४२

३ 

दगु्र् सहकारी 
/र्नन्त्जक्षेरसंग साझेदारीमा 
नमनुा गाई पालन 
कायिक्रमका लार्ग 50 
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३ 

फलफूल िथा िरकारी 
िण्डारणका लार्ग 
साझेदारीमा शीि िण्डार 
र्नमािण 4
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स्रोिः िरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालय 

८. चाल ुर पूजँीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरणः 

    रकम रु. हजारमा 

क्र.सं. ख.शी.नं. र्वर्नयोन्त्जि बजेट 
पौर् मसान्त्ि सम्मको 

खचि रु. प्रगर्ि प्रर्िशि 
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९.  मन्त्रालय अन्त्िगिि सङ्कलन िएको राजश्वः 

क्र.सं. कर राजश्व 
शीर्िकगि 

पौर् 
मसान्त्ि 
सम्म 
सङ्कलन 

िएको 

गैरकर राजश्व शीर्िकगि 
पौर् मसान्त्ि सम्म 
सङ्कलन िएको 

१   14229- अन्त्य प्रशासर्नक सेवा शलु्क १०१.० 

२   15111- बेरुज ु १८१.१ 

 जम्मा ०  २८२.१ 

  स्रोिः िरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालय 

१०. आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा र्नमािण गररएका ऐन, र्नयम, र्नदेन्त्शका, मापदण्ड एवं 
कायिर्वर्र्हरु 

मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा र्नमािण गररएका र्नयमावली 
१. प्रदेश दगु्र् र्वकास वोडि र्वर्नयमावली – २०७६ 
२. प्रदेश सहकारी र्नयमावली- २०७६(स्वीकृि हनु बाँकी) 

मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा र्नमािण गररएका कायिर्वर्र्हरु 
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1. जैर्वक र्वर्ादी उत्पादन कारखाना र्वकास िथा र्वस्िार कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र् ,
२०७६ 

2. साझेदारीमा कृर्र् औजार कारखाना स्थापना कायिर्वर्र्, २०७६ 
3. सौयि र्सचाई कायिक्रम संचालन कायिर्वर्र्, २०७६ 
4. कृर्र् पयिटन प्रवद्धिन कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७६ 
5. कृर्र् व्यवसाय प्रवद्धिनका लार्ग यवुा स्वयंसेवक िार्लम िथा पररचालन कायिर्वर्र्,२०७६ 
6. अर्ियानमखुी फलफुल वृक्षारोपण कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७६ 
7. एकीकृि नमनुा कृर्र् फामि र्वकास िथा र्वस्िार कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्र्, २०७६ 
8. एक र्नवािचन के्षर एक नमनुा फामि कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्र्, २०७६ 
9. वृहत्तर स्याउ र्वकास िथा र्वस्िार कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्र्, २०७६ 
10. मागमा आर्ाररि र्लफ्ट र्संचाई कायिक्रम संचालन कायिर्वर्र्,२०७६ 
11. गोलिेंडा प्रशोर्न केन्त्र स्थापना कायिक्रम संचालन कायिर्वर्र्,२०७६ 
12. र्कवी बगानमा थांक्रा व्यवस्थापन कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्,२०७६ 
13. आर्रु्नक फलफूल नसिरी र्वकास िथा र्वस्िार कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्,२०७६ 
14. वृहत्तर आल ुर्वकास िथा र्वस्िार कायिक्रम संचालन कायिर्वर्र्,२०७६ 
15. साझेदारीमा चौंरी प्रजनन ्िथा श्रोि केन्त्र र्वकास कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७६ 
16. पाडापाडी पालन कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्र्, २०७६ 
17. वृहत्तर मत्स्य र्वस्िार िथा र्वकास कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७६ 
18. एकीकृि रेन्त्वो िाउट माछा र्वकास िथा र्वस्िार कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७६ 
19. साझेदारीमा पश ुआहारा उद्योग स्थापना कायिर्वर्र्, २०७६ 
20. साझेदारीमा वृहत्तर बाख्रा अनसुन्त्र्ान, र्वस्िार िथा र्वकास कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्र्, 

२०७६ 
21. साझेदारीमा नमनुा डेरी िथा दगु्र् प्रशोर्न ्लान्त्ट स्थापना (क्याडवरी र चकलेट) सर्हि 

कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७६ 
22. बाँदर व्यवस्थापन र्वशेर् कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७६ 
23. साझेदारीमा दूर् पाउडर ्लान्त्ट र्नमािण कायिर्वर्र्, २०७६ 

24. साझेदारीमा नमूना गाईपालन कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र्, २०७६ 
25. िालिलैया र्नमािण िथा सम्बद्धिन गरी मत्स्य उत्पादन प्रवद्धिन कायिक्रम सञ्चालन 

कायिर्वर्र्  ,२०७६  
26. साझेदारीमा पशपुालन कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र् , २०७६ 
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27. अल्पसंख्यकको मागमा आर्ाररि र्वशेर् कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्र् , २०७६ 
28. कृर्र् पयिटन प्रवद्धिनका लार्ग नमूना कार्लज /बदेँल/स्थार्नय कुखरुा लगायिका अन्त्य 

पशपुन्त्छी पालन कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र् ,२०७६  
29. व्यवसार्यक बंगरुपालन प्रवद्धिन खोर र्नमािणमा अनदुान र्विरण कायिर्वर्र् , २०७६ 
30. व्यवसार्यक गाई /िैँसी पालन प्रवद्धिन गोठ र्नमािणमा अनदुान कायिक्रम कायिर्वर्र् ,२०७६  
31. व्यवसार्यक िेडापालन प्रवद्धिन कायिक्रममा अनदुान र्विरण कायिर्वर्र् , २०७६ 
32. साझेदारीमा न्त्चर्लङ्ग सेन्त्टरका लार्ग भ्याट र जेनेरेटर सहयोग कायिक्रम कायिर्वर्र् , २०७६ 
33. साक्षेदारीमा माछा दाना उद्योग प्रवद्धिन कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र् , २०७६ 
34. सहकायिमा दरु् प्रशोर्न कारखाना स्थापना कायिक्रम कायिर्वर्र् , २०७६ 
35. एकीकृि नमूना बस्िी कृर्र् पयिटन कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र् , २०७६ 
36. एकीकृि फलफूल प्रशोर्न केन्त्र स्थापना कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्र् , २०७६ 
37. एग्रीमाटि र्नमािण िथा स्थापना कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र् , २०७६ 
38. प्राङ्गीाररक कृर्र् प्रवद्धिन कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र् , २०७६ 
39. बहृत्तर कफी र्वस्िार कायिक्रम संचालन कायिर्वर्र् , २०७६ 

40. आलकुो रर्ष्टक स्टोर र्नमािण कायिक्रम सञ्चालन कायिर्वर्र् , २०७६ 
41. जीर्वकोपाजिन सहयोग कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र् , २०७६ 
42. व्यवसार्यक कृर्र् िथा पशपुन्त्छी कजािमा प्रदान गररन े थप ब्याज अनदुान सम्बन्त्र्ी 

कायिर्वर्र्  ,२०७६  
43. प्रादेन्त्शक िरकारी िथा फलफूल थोक बजार र्नमािण िथा संचालन कायिर्वर्र् , २०७६ 
44. कोल्ड च्याम्बर/कोल्ड रुम र्नमािण कायिक्रम संचालन कायिर्वर्र्, २०७६ 
45. प्राङ्गाररक कौसी खेिी प्रवद्धिन कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र् , २०७६ 
46. कृर्र्, पशपंुक्षी िथा मत्स्य सम्बन्त्र्ी न्त्जल्लाबाट संचार्लि कायिक्रम कायािन्त्वयन कायिर्वर्र् ,

२०७६ 
 
११. मन्त्रालयवाट आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ मा िए-गरेका अन्त्य गर्िर्वर्र् र र्िनको 
कायािन्त्वयनको अवस्था: 

• मन्त्रालय र कृर्र् र्वकास बैक वीच समझदारी परमा हस्िाक्षर: 
मन्त्रालय र कृर्र् र्वकास बैक वीच र्मर्ि २०७६।४।१४ मा समझदारी परमा हस्िाक्षर 
िएको छ । कृर्र् के्षरमा प्रदान गररने अनदुानको रकम कृर्र् र्वकास बैक माफि ि प्रवाह 
गनुिका साथै  कृर्क, कृर्र् उद्यर्म, समहु िथा सहकारीलाई सस्िो व्याजदरमा ऋण प्रदान 
गररनेछ । 



प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/सन्त्चवालय/र्नकायहरुको अर्िवार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण 2076 

 

168 िरू्म व्यवस्था, कृर्र् िथा सहकारी मन्त्रालय 
 
 

 
 

१२. र्वर्नयोन्त्जि रकम लक्ष्य अनसुार खचि निएको िए सो हनु नसक्नकुा कारणहरुः 

• कायिक्रमहरु सम्झौिा िै कायािन्त्वयनको क्रममा रहेको िथा सम्पन्न िएपर्छ मार िकु्तार्न 
र्दइने िएकोले आगामी चौमार्सक सम्ममा खचि हनुे । 

• कायािलय िथा कमिचारी अिाव(सबै न्त्जल्लामा कायािलय नहुँदा कायिक्रम कायािन्त्वयनमा 
चनुौिी थर्पएको) । 
 

१३. र्वर्नयोन्त्जि रकम लक्ष्य अनसुार खचि गनि अवलम्बन गनुिपने आवश्यक सरु्ारका उपायहरुः 
• सबै न्त्जल्लामा कृर्र् िथा पशपुन्त्छी र्वकास कायािलय स्थापना हनुपुने( सोको लार्ग O&M 

िइरहेको) । 

• स्पष्ट कायियोजना बनाई इमान्त्दाररिाका साथ लाग ुगनुिपने । 

• अनगुमन मलु्याङ्कनलाई थप प्रिावकारी बनाउनपुने । 
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मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय 

1. पषृ्ठिरू्मः 

नेपालको संर्वर्ानको र्ारा १६० (१) मा  प्रत्येक प्रदेशमा एक मखु्य न्त्यायार्र्वक्ता रहने प्रावर्ान 
छ । मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको र्नयनु्त्क्त सम्बन्त्न्त्र्ि मखु्यमन्त्रीको र्सफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट हनु े
व्यवस्था गररएको छ । मखु्य न्त्यायार्र्वक्ता प्रदेश सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार हनुेछ र 
संवैर्ार्नक एवं कानूनी र्वर्यमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले िोर्कर्दएको अन्त्य अर्र्कारीलाई 
राय सल्लाह र्दन ुमखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कििब्य हनुेछ िने्न संवैर्ार्नक व्यवस्था गररएको छ । 
प्रदेश नं. ३ सिाले बनाएको मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको काम, कििव्य र अर्र्कार िथा सेवाका शिि 
सम्बन्त्र्ी ऐन, २०७५ मा संर्वर्ानको र्ारा १६० मा उल्लेन्त्खि काम, कििव्य र अर्र्कारका 
अर्िररक्त अन्त्य काम, कििव्य र अर्र्कार समेि िोर्कएको छ।जस अनसुार प्रदेश सरकार पक्ष वा 
र्वपक्ष िएको वा प्रदेश सरकारको हक, र्हि वा सरोकारको संर्वर्ान एवं कानूनको ब्याख्या 
सम्बन्त्र्ी कुनै जर्टल संवैर्ार्नक वा कानूनी प्रश् न समावेश िएको वा सम्बन्त्न्त्र्ि प्रदेशको सन्त्दििमा 
साविजर्नक महत्व वा साविजर्नक सरोकार रहेको मदु्दामा प्रदेश सरकारको िफि बाट अदालिमा 
उपन्त्स्थि िइ वहस पैरवी गने, प्रदेश सरकार प्रदेश सरकारले िोकेको अर्र्कारीले कुनै संवैर्ार्नक 
वा कानूनी प्रश् नमा राय माग गरेमा कानूनी राय प्रदान गने लगायिका काम कििब्य मखु्य 
न्त्यायार्र्वक्तालाई िोकेको छ । मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको संवैर्ार्नक एवं कानूनी न्त्जम्मेवारी बहन 
गरी कायि सम्पादन गनि कै लार्ग यस कायािलयको स्थापना िएको हो । 

संगठनको लक्ष्य अनरुुप प्रिावकारी कायि सम्पादनको लार्ग उपयकु्त वािावरण र्नमािण हनु 
आवश्यक छ।यसका लार्ग कायािलय िवन, आवास, फर्निचर, कायािलय संचालन सम्बन्त्र्ी सामाग्री 
लगायि िौर्िक सार्न र पूवािर्ारहरुको समनु्त्चि व्यवस्थापन हनु आवश्यक छ।िर यस 
कायािलयको आफ्नै िवन छैन।हाल यस कायािलय हेटौंडा उपमहानगरपार्लका वडा नं. १ न्त्स्थि 
श्रम कायािलयको िवनमा रही आएको छ। कायािलयमा बैठक कक्ष, पसु्िकालय, सवै कमिचारीको 
लार्ग कायिकक्ष समेिका लार्ग पयािप्त स्थान छैन।वििमान कायािलय िवनको र्वकल्प खोज्न ुपने 
टड्कारो आवश्यकिा महशसु गररएको छ। 

2. सोच: 
प्रदेश सरकारलाई कानून बमोन्त्जम कायि सम्पादन गनि सहयोगी िरु्मका र्नवािह। 
 
 
 
 
 

९ 
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3. उद्दशे्य: 
१. प्रदेश सरकार  प्रदेश सरकारका कायािलय वा प्रदेश सरकारले िोर्कर्दएको 

अर्र्कारीलाई संबैर्ार्नक वा कानूनी र्वर्यमा राय परामशि माग गरेमा कानूनी राय 
प्रदान गने । 

२. प्रदेश सरकार पक्ष वा र्वपक्ष िएको वा प्रदेश सरकारको हक र्हि वा सरोकार 
र्नर्हि रहेको वा प्रदेश र्िरका साविजर्नक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारको 
पक्षबाट बहश पैरवी गने । 

३. प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन अन्त्िरगि थनुामा रहेका थनुवुा उपर मानवोन्त्चि 
व्यवहार िए निएको सम्बन्त्र्मा अनगुमन गने । 

४. मानवअर्र्कार र मौर्लक हकको संरक्षणका लार्ग  आवश्यक कायि गने । 

4. लक्ष्य: 
१. संर्वर्ान र कानूनी प्रश्नमा सरकारले मागेको राय सल्लाह सझुाव प्रदान गने। 

२. प्रदेश सरकार पक्ष वा र्वपक्ष िएको वा प्रदेश सरकारको हक र्हि वा सरोकार र्नर्हि 
रहेको वा प्रदेश र्िरका साविजर्नक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारको पक्षबाट बहश 
पैरवी गने। 

३. महान्त्यायार्र्वक्ता संग समन्त्वय गरी प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन अन्त्िरगि थनुामा 
रहेका थनुवुा उपर मानवोन्त्चि व्यवहार िए निएको सम्बन्त्र्मा अनगुमन गरी 
मखु्यमन्त्री र महान्त्यायार्र्वक्ता समक्ष प्रर्िवेदन पेश गने। 

 

5. कायि न्त्जम्मेवारी: 

क्र.स. न्त्जम्मेवारी प्रमखु न्त्जम्मेवारी सहायक न्त्जम्मेवारी 
१ कानूनी राय प्रदान मखु्यन्त्यायार्र्वक्ता उपन्त्यायार्र्वक्ता/शाखा 

अर्र्कृि 
२ बहस पैरवी गने मखु्यन्त्यायार्र्वक्ता उपन्त्यायार्र्वक्ता/शाखा 

अर्र्कृि 
३ मौर्लक हकको कायािन्त्वयनमा सझुाव प्रदान 

गने 
मखु्यन्त्यायार्र्वक्ता उपन्त्यायार्र्वक्ता/शाखा 

अर्र्कृि 
४ थनुामा रहेका कैदीहरुलाई मानवोन्त्चि 

व्यवहार िए निएको अनगुमन गने 
मखु्यन्त्यायार्र्वक्ता उपन्त्यायार्र्वक्ता/शाखा 

अर्र्कृि 
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6. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दी: 
 

(क) संगठन संरचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ख) मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलयको दरबन्त्दी िेररज 

क्र.स. पद शे्रणी सेवा सर्हु/उप सर्हु कूल दरबन्दी 

१ उप सनिव रा.प.नितीय न्याय सरकारी वनकल १ 

२ शाखा अनिकृत रा.प.ततृीय न्याय सरकारी वनकल ३ 

३ िायब सबु्बा रा.प.अिं.प्रथर् प्रशासि सार्ान्य प्रशासि २ 

४ लेखापाल रा.प.अिं.प्रथर् प्रशासि लेखा १ 

५ कम्प्यटूर अपरेटर रा.प.अिं.प्रथर् नवनवि  १ 

मखु्य न्त्यायार्र्वक्ता शाखा अर्र्कृि,रा.प.ि.ृ(न्त्याय/स.व.)-१ 

उपसन्त्चव,रा.प. (न्त्याय/स.व.)-१ 

कानून न्त्याय िथा प्रर्िरक्षा शाखा 
शाखा अर्र्कृि,रा.प.ि.ृ(न्त्याय/स.व.)-१ 

ना.स.ुरा.प.अनं.प्र.(प्र./सा.प्र.)-१ 

कायािलय सहयोगी,शे्रणी र्वर्हन-१ 

 

प्रशासन शाखा 
शाखा अर्र्कृि,रा.पं.ि(ृन्त्याय/स.व.)-१ 
ना.स.ुरा.प.अनं.प्र(प्र./सा.प्र.)-१ 
कम््यटुर अपरेटर,रा.प.अनं.प्र(र्वर्वर्)-१ 
कायािलय सहयोगी,शे्रणीर्वर्हन-१ 
ह.स.चा.,शे्रणी र्वर्हन-१ 

आर्थिक प्रशासन शाखा 
लेखापाल,रा.प.अनं.प्र 

(लेखा)-१ 



प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/सन्त्चवालय/र्नकायहरुको अर्िवार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण 2076 

 

172 मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय 
 
 

६ हलकुा वारी िालक शे्रणी नबनहि ईनन्िनियररङ्ग र्े./ि.र्े. १ 

७ कायाालय सहयेगी शे्रणी नबनहि प्रशासि सार्ान्य प्रशासि २ 

िम्पर्ा ११ 

 
7. यस कायािलयका नाममा स्वीकृि बार्र्िक योजना िथा कायिक्रमहरुको  प्रगर्ि र्ववरण : 

क्र.स. ख.शी.िं. कायाक्रर्को िार् 
नवनियोनित 

बिेट 

पौष र्सान्त 

सम्पर्को खिा रु 

प्रगती 

प्रनतशत 
कैनियत 

१ २२५२२ 
र्खु्य न्यायानिवक्ताको बानषाक 

प्रनतवेदि प्रकाशि 
१००००० १००००० १०० 

 

२ २२५२२ 

दवेािी तथा िौिदारी संनहता 

बारे सरोकारवालाहरु बीि 

अन्तरनक्रया कायाक्रर् 

२००००० ० ० 

 

३ २२५२२ 

स्थानिय तहर्ा न्याय सम्पपादि 

सम्पबनन्ि अनिर्नुखकरण 

कायाक्रर् 

६००००० ४५२६३७ ७५.४४ 

 

४ २२५२२ 

संनिय सरकार र प्रदशे सरकार 

बीि परेका र्दु्दार्ा प्रदशे 

सरकारको प्रनतरक्षा गिा काििू 

ब्यवसायी र्कुरर गिा 

१००००० ० ० 

 

५ २२५२२ 

र्खु्य न्यायानिवक्ताको 

िेततृ्वर्ा कर्ािारीहरु सरे्त 

अन्तर प्रदशे अििुव अदाि 

प्रदाि तथा प्रनतवेदि तयार 

५००००० २१३६८०.५० ४२.७४ 

 

स्रोिः मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय 

 

8. चाल ुर पूजँीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण: 

(क) चाल ुखचि शीर्िकको प्रगिी र्ववरण : 
क्र.स. ख.शी.िं. खिा नशषाक नवनियोनित 

बिेट 
पौष र्सान्त सम्पर्को 

खिा रु. 
प्रगती 

प्रनतशत 
कैनियत 

१ २१११२ पाररश्रनर्क 

पदानिकारी 
९१५००० ५६७०८९ ६१.९७  

२ २११२१ पोशाक ११०००० ० ०  
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३ २११४२ पदानिकारी अन्य 

सनुविा 
८०००० ३२,२६५ ४०.३३  

४ २२१११ पािी तथा नबिलुी १००००० १२५३४ १२.५३  
५ २२११२ संिार र्हसलु २४०००० ११३३२१.६० ४७.२१  
६ २२३१५ पत्रपत्रीका तथा छपाइ १००००० ११००० ११  
७ २२४१३ करार सेवा शलु्क ११६०००० ६७०२०० ५७.७७  
८ २२७११ नवनवि खिा ५००००० १२४३४८ २४.८६  
९ २२२१३ सवारी सािि र्र्ात 

खिा 
२००००० १९०१७७ ९५.०८  

१० २२२२१ र्ेशिरी औिार र्र्ात 

खिा 
१५०००० ०० ०  

११ २११११ पाररश्रनर्क कर्ािारी ५७९७००० ११४६३९२.५० १९.७७  
१२ २११३२ रं्हगी ित्ता २६४००० ७०००० २६.५१  
१३ २११३९ अन्य ित्ता ८०००० २७८०० ३४.७५  
१४ २११४१ पदानिकारी बैठक 

ित्ता 

५०००० ०० ०  

१५ २१२१३ योगदािर्ा आिारीत 

बीर्ा कोष खिा 

५३००० ९२०० १७.३५  

१६ २२२१ ईन्िि पदानिकारी १००००० ५१३८६.२५ ५१.३८  
१७ २२२१४ बीर्ा तथा िबीकरण 

खिा 

१९५००० ९१६६१.४८ ४७.००५  

१८ २२२३१ सावाििीक 

सम्पपत्तीको र्र्ात खिा 

१००००० १००० १  

१९ २२३११ कायाालय सम्पबन्िी 

खिा 

१०,००,००० २७९६९१ २७.९६  

२० २२३१३ पसु्तक तथा सार्ाग्री 

खिा 

५०००० २६४४५ ५२.८९  

२१ २२३१४ इन्िि अन्य प्रयोिि ६०००० ५४७५ ९.१२५  
२२ २२४१२ सिूिा प्रणाली 

संिालि खिा 

२००००० ०० ०  

२३ २२५११ कर्ािारी तानलर् खिा ९०००० ०० ०  
२४ २२५२२ कायाक्रर् खिा १५००००० ७६६४१७.५० ५१.०९  



प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/सन्त्चवालय/र्नकायहरुको अर्िवार्र्िक प्रगर्ि र्ववरण 2076 

 

174 मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय 
 
 

२५ २२६११ अिगुर्ि र्लु्यंकि 

खिा 

१००००० ९४९९० ९४.९९  

२६ २२६१२ भ्रर्ण खिा २००००० ७५९९० ३७.९९५  
२७ २८१४२ िर िाडा ३००००० १००००० ३३.३३३  

स्रोिः मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय 

(ख) पूनँ्त्जगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण 
क्र.स. ख.शी.िं. खिा नशषाक नवनियोनित 

बिेट 

पौष र्सान्त सम्पर्को 

खिा रु 

प्रगती 

प्रनतशत 

कैनियत 

१ ३११२१ सवारी सािि २५०००० २५०००० १००  

२ ३११२२ र्ेशिरी औिार ५००००० ४४४८५७ ८८.९७  

३ ३११२३ िनिािर तथा 

निक्िसा 

३००००० १३६२८२ ४५.४२  

स्रोिः मखु्य न्त्यायार्र्वक्ताको कायािलय 
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प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग 

1. पषृ्ठिरू्मः 

नेपालको संर्वर्ानले सबै र्कर्समका र्विेदको अन्त्त्य गरी आर्थिक समानिा, समरृ्द्ध र 
सामान्त्जक न्त्याय सरु्नन्त्श्चि गनि समानपुार्िक समावेशी र सहिार्गिामूलक र्सद्धान्त्िका आर्ारमा 
समिामूलक समाजको र्नमािण गदै  र्दगो शान्त्न्त्ि, सशुासन, र्वकास र समरृ्द्धको आकासक्षा राखेको 
छ।संर्वर्ानले केन्त्रीकृि एकात्मक शासन प्रणालीलाई र्वकेन्त्रीकृि गरी संघीय ढाँचामा रुपान्त्िररि 
गरेको छ। नेपालको शासकीय परम्परामा यो राजनैर्िक ,  प्रशासर्नक र र्वत्तीय शन्त्क्तको 

यगुान्त्िकारी र्नके्षपण हो। संर्वर्ानले संघ,  प्रदेश र स्थानीय िह गरी एकल र साझा 
अर्र्कारसर्हिका िीन िहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। 

संर्वर्ान बमोन्त्जम प्रदेश सरकारले प्रदेशको शान्त्न्त्ि सरुक्षा लगायि के्षरगि नीर्ि योजना र  
कायिक्रम िजुिमा ,कायािन्त्वयन ,अनगुमन आर्द कायि गने र िोर्कएका कर र शलु्क उठाउने 

अर्र्कार संर्वर्ान बमोन्त्जम प्रदेश सरकारले प्रदेशको र्वकासको दीघिकालीन सोच र योजना िजुिमा 
गरी कायािन्त्वयन गनि सक्दछ ।प्रदेश सरकारको र्वकास नीर्ि एवं योजना िथा कायिक्रम िजुिमा 
कायिलाई लक्ष्यउन्त्मखु  ,सूचकमा आर्ाररि र प्राथर्मकिाको के्षर केन्त्रीि वनाउन सहयोग र 

को र्नणियवाट प्रदेश नीर्ि िथा२९ जेठ २०७५ सल्लाह र्दनको लार्ग प्रदेश सरकारको र्मर्ि  
योजना आयोग गठन िएको छ । 

2. उद्दशे्य: 

नेपालको संर्वर्ान कायािन्त्वयन माफि ि प्रदेशको समरृ्द्द एवं सन्त्िरु्लि र र्दगो र्वकासको 
कायिलाई िीििा र्दन अध्ययन  र र्वश्लरे्णका आर्ारमा प्रदेश सरकारको नीर्ि िथा योजना िजुिमा 
गने र त्यसको कायािन्त्वयनमा सहन्त्जकरण अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गरी  प्रदेश सरकारलाई सल्लाह 
र सहयोग गने  उद्देश्य रहेको छ । 

3. कायि न्त्जम्मेवारी: 

१. आयोगको काम कििव्य अर्र्कार देहाय वमोन्त्जम रहेको छ । 
२. दीघिकालीन सोच िथ्यपरक नीर्ि िथा योजना िजुिमा गने । 
३. प्रदेश र्वकास नीर्ि योजना िथा कायिक्रम कायािन्त्वय अनगुमन र प्रिाव मलु्याङ्कन गने । 
४. प्रदेश र स्थानीय िहको र्वकास सम्वन्त्र्ी नीर्ि िथा योजना िजुिमा र कायािन्त्वयनमा 

समन्त्वय सहयोग र सहजीकरण गने । 
५. प्रदेशस्िरको र्वकास नीर्ि िथा कायिक्रमको अध्ययन अनसुन्त्र्ान िथा अन्त्वेर्ण गने 

१० 
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4. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दी: 

(क) प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोगको सागंठर्नक संरचना 

 

(ख) दरबन्त्दी िेररज 

क्र.सं. 
 

पद सेवा समूह शे्रणी/िह दरबन्त्दी 
संख्या 

कैर्फयि 

१ प्रशासकीय प्रमखु प्रशासन सा.प्र अर्र्कृि दशौ १  
२ अर्र्कृि प्रशासन सा.प्र सािौ/आठौ ३  
३ िथ्यांक अर्र्कृि आ.यो.ि. - सािौ/आठौ १  
४ लेखापाल प्रशासन लेखा पाचौ/छेठौ १  
५ नास ु प्रशासन सा.प्र पाँचौ/छैठौ ४  
६ सहायक प्रशासन सा.प्र चौथो/पाँचौ १  
७ कम््यटुर अपरेटर र्ववर्  चौथो/पाँचौ १  
८ हलकुा सवारी चालक    ६  
९ कास प्रशासन   ४  
जम्मा २२  
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5. आर्थिक वर्ि २०७6/०७7 मा आयोगिफि  स्वीकृि योजना िथा कायिक्रमहरु र प्रगर्िः 
 

ब.उ.शी.नं ख.शी.नं कायिक्रमको नाम 
र्वर्नयोन्त्जि 
रकम रु. 

पौर् मसान्त्िसम्मको 
िौर्िक 
प्रगर्ि 

र्वत्तीय 
प्रगर्ि(%) 

391000113 22522 
क्षेरगि र्वकास नीर्ि, कायिर्वर्र्, 
र्नदेन्त्शका,मापदण्ड आर्दको ियारी 

1000000 0.00 0.00 

391000113 22522 िथ्याङ्क संकलन िथा अध्यार्वर्र्क कायि 500000 0.00 0.00 

391000113 22522 

प्रदेश र स्थानीय िहको 
योजना(आवर्र्क/वार्र्िक)िजुिमा,अनगुमन 
िथा मलु्याङ्कन कायिर्वर्र् सम्बन्त्न्त्र् 
प्रन्त्शक्षण 

3100000 0.00 0.00 

391000113 22522 

प्रादेन्त्शक आवर्र्क योजना सम्बन्त्र्ी 
अभ्यास, अनिुव आदानप्रदान िथा 
प्रर्िवेदन प्रकाशन 

500000 0.00 0.00 

391000113 22522 

प्रदेश स्िरीय नीर्ि, योजना िजुिमा 
कायािन्त्वयन अनगुमन सम्बन्त्र्ी र्वर्य 
र्वज्ञ नीन्त्ज क्षेर िथा सरोकारवालाहरुसंग 
अन्त्िरर्क्रया िथा छलफल 

1500000 100 23.70 

391000113 22522 

प्रदेश वार्र्िक योजना िजुिमा सम्बन्त्र्ी 
प्रदेशस्िरीय कायािलय िथा स्थानीय 
िहहरुलाई योजना अनगुमन िथा 
प्रन्त्शक्षण कायि 

2600000 0.00 0.00 

391000113 22522 

प्रदेश र्िर रहेका प्राकृर्िक श्रोि, 
प्राकृर्िक न्त्चर्कत्सा आयवेुद, सांस्कृर्िक 
सम्पदा पर्हचान सम्िाव्यिा र उपयोगको 
अध्ययन र प्रर्िवेदन 

500000 0.00 0.00 

स्रोिः प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग 

6. चाल ुर पूजँीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण: 

(क) चाल ुखचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण 

 

क्र.स ख.शी.नं. खचि संकेिको नाम र्वर्नयोन्त्जि 
बजेट 

आर्थिक वर्ि 2076/77 को पौर् 
मसान्त्ि सम्मको 
खचि रू. प्रगर्ि (%) 

1 21111 पाररश्रर्मक कमिचारी 7132000 2583049.50 36.22 
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2 21112 पाररश्रर्मक पदार्र्कारी 3366000 987000 29.32 

3 21121 पोशाक 220000 0.00 0.00 

4 21132 महंगी ित्ता 528000 103236 19.55 

5 21134 कमिचारी वैठक ित्ता 198000 0.00 0.00 

6 21139 अन्त्य ित्ता 100000 2000 2.00 

7 21141 पदार्र्कारी वैठक 
ित्ता 

240000 0.00 0.00 

8 21142 पदार्र्कारी अन्त्य 
सरु्वर्ा 

3473000 1050000 30.23 

9 21213 योगदानमा आर्ाररि 
बीमा कोर् 

106000 0.00 0.00 

10 22111 पानी िथा र्वजलुी 700000 5184.00 0.74 

11 22112 संचार महसलु 336000 8400 2.50 

12 22211 इन्त्र्न(पदार्र्कारी) 746000 79889 10.71 

13 22212 इन्त्र्न(कायािलय 
प्रयोजन) 

500000 91802 18.36 

14 22213 सवारी सार्न ममिि 
खचि 

800000 194442 24.31 

15 22214 र्बमा िथा नर्वकरण 
खचि 

500000 67939 13.59 

16 22221 मेन्त्शनरी िथा औजार 
ममिि 

300000 15700 5.23 

17 22231 र्नर्मिि साविजर्नक 
सम्पर्िको 

300000 0 0.00 

18 22311 मसलन्त्द िथा 
कायािलय सामाग्री 

1500000 205328 13.69 

19 22313 पसु्िक िथा सामाग्री 
खचि 

204000 0.00 0.00 

20 22314 इन्त्र्न-अन्त्य प्रयोजन 100000 4150 4.15 

21 22315 परपर्रका, छपाई 
िथा सचुना 

1500000 19950 1.33 

22 22411 सेवा र परामशि खचि 1000000 0.00 0.00 

23 22413 करार सेवा शलु्क 3076000 1162899 37.81 

24 22419 अन्त्य सेवा शलु्क 100000 0.00 0.00 

25 22511 कमिचारी िार्लम खचि 500000 74000 14.80 

26 22522 कायिक्रम खचि 9700000 189595 1.95 

27 22529 र्वर्वर् कायिक्रम खचि 600000 59325 9.89 
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28 22611 अनगुमन,मलु्यांकन 
खचि 

2000000 2954000 14.77 

29 22612 भ्रमण खचि 200000 0.00 0.00 

30 22613 र्वन्त्शष्ट व्यन्त्क्त िथा 
प्रर्िर्नर्र् 

1000000 0.00 0.00 

31 22711 र्वर्वर् खचि 757000 185259 24.47 

32 28142 घरिाडा 1392000 80000.00 5.75 

जम्मा 43174000 7464547.50  

स्रोिः प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग 

(ख) पूजँीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण 

 

क्र.सं. 
 

ख.न्त्श.नं. 
खचि र्वन्त्त्तय 
संकेिको नाम 

 

र्वर्नयोन्त्जि बजेट 
आर्थिक वर्ि ०७6।७7 को पौर् मसान्त्ि सम्मको 

खचि रू. र्वन्त्त्तय प्रगर्ि 

1 31113 र्नमीि िवनको 
संरचनात्मक 
सरु्ार 

500000 0.00 0.00 

2 31121 सवारी सार्न 19100000 559440 2.93 
3 31122 मेन्त्शनरी िथा 

औजार 
1000000 70000 7.00 

4 31123 फर्निचर िथा 
र्फक्चसि 

1000000 0.00 0.00 

५ 31132 कम्पयटुर 
सफ्टवेयर 
र्नमािण 

300000 0.00 0.00 

जम्मा  21900000 6294440  

स्रोिः प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोग 

7.प्रदेश नीर्ि िथा योजना आयोगबाट आर्थिक वर्ि 2076/77 मा र्नमािण गररएका काननुहरु: 

1) प्रदेश अनगुमन िथा मलु्यांकन र्दग्दशिन,2076 

2)  आवर्र्क योजना मध्यमकालीन खचि संरचना र वार्र्िक र्वकास कायिक्रम िजुिमा    
र्दग्दशिन,2076 
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प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय 
1. पषृ्ठिरू्मः 
प्रदेश सरकारको संन्त्चि कोर्को संचालन गने, आन्त्िररक लेखापररक्षण गनि िथा प्रदेशको एर्ककृि 
आर्थिक र्ववरण ियार गरर िोर्कएका र्नकायहरु समक्ष पेश गनि प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायिलयको 
स्थापना िएको हो । 
 
2. सोच: 
प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रशासनलाई पारदशी, सूचना मैरी, आर्रु्नक लेखा प्रणार्लयकु्त, चसु्ि 
दरुुस्ि बनाउने । 
 
3. उद्दशे्य: 
प्रदेश संन्त्चि कोर् संचालन गने, प्रदेश सरकारको आय िथा व्ययको लेखा राख्न,े प्रदेश सरकार 
मािहिका कायािलयहरुको आर्थिक लेखा पररक्षण गने साथै प्रदेश सरकारको एर्ककृि र्वन्त्त्तय 
र्ववरण ियार गने । 
 
4. लक्ष्य: 

प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोवारलाई पारदशी बनाउने, सूचना प्रर्वर्र्को अर्र्किम ्उपयोग गरी 
लेखा प्रणालीमा एकरुपिा कायम गने, आन्त्िररक लेखापररक्षणको माध्यमबाट आन्त्िररक र्नयन्त्रण 
कायिमा सहयोग गने । 

   

5. कायि न्त्जम्मेवारी: 

प्रदेश सरकारलाई प्राप्त आय िथा व्ययको लेखा राख्न,े प्रदेश सरकारको एर्ककृि र्वन्त्त्तय र्ववरण 
ियार गने, प्रदेश नं. ३ र्िरका सरकारी कायािलयहरुलाई स्वीकृि बजेट िथा कायिक्रम अनसुार 
रकम र्नकासा र्दने र त्यस्िो र्नकासा खचिको लेखा/शे्रस्िाको आन्त्िररक लेखापररक्षण गने र लेखा 
समूहका कमािचारीहरुको व्यवस्थापन गने र बजेट कायािन्त्वयनमा सहयोग गने । 

6. संगठन संरचना र स्वीकृि दरबन्त्दी: 

दरबन्त्दी िेररज 
क्र.सं. 
 

पद सेवा समूह शे्रणी/िह दरबन्त्दी 
संख्या कैर्फयि 

११ 
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१ प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक प्रशासन लेखा रा.प.र्द्ध १  
२ लेखा अर्र्कृि प्रशासन लेखा रा.प.ि ृ 4  
३ लेखापाल प्रशासन लेखा रा.प.अनं.प्र 4  
४ सहलेखापाल प्रशासन लेखा रा.प.अनं.र्द्ध ४  
५ कम््यटुर अपरेटर र्वर्वर् सा.प्र रा.प.अनं.प्र १  
६ कायािलय सहयोगी प्रशासन  शे्रणी र्वर्हन 4  
७ हलकुा सवारी चालक प्रशासन  शे्रणी र्वर्हन 2  
जम्मा २०  

 
7. चाल ुर पूजँीगि खचि शीर्िकको प्रगर्ि र्ववरण: 
प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय प्रशासर्नक खचि चाल ु

क्र.सं. ख.शी.न. र्वर्नयोन्त्जि बजेट 
पौर् मसान्त्ि सम्मको 

कैर्फयि 
खचि रु प्रगर्ि प्रर्िशि 

१ 21111 7595000.00 4160658.90 54.78  
२ 21121 200000.00 0.00 0.00  
३ 21132 336000.00 186000.00 55.36  
४ 21134 100000.00 0.00 0.00  
५ 21139 862000.00 0.00 0.00  
६ 21213 91000.00 37200.00 40.88  
७ 22111 236000.00 32275.00 13.68  
८ 22112 516000.00 63570.00 12.32  
९ 22212 467000.00 111914.00 23.96  
१० 22213 352000.00 58261.00 16.55  
११ 22214 87000.00 51003.00 58.62  
१२ 22221 200000.00 0.00 0.00  
१३ 22291 150000.00 0.00 0.00  
१४ 22311 1250000.00 19500.00 1.56  
१५ 22314 63000.00 5400.00 8.57  
१६ 22315 226000.00 0.00 0.00  
१७ 22319 250000.00 0.00 0.00  
१८ 22412 240000.00 0.00 0.00  
१९ 22413 1942000.00 858832.00 44.22  
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२० 22511 500000.00 0.00 0.00  
२१ 22522 4239000.00 99756.00 2.35  
२२ 22611 1200000.00 286140.00 23.85  
२३ 22612 100000.00 48700.00 48.70  
२४ 22711 230000.00 69650.00 30.28  
२५ 28142 504000.00 232400.00 46.11  
जम्मा 21936000.00 6321259.90 28.82  

स्रोिः प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

 
8. प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय प्रशासर्नक खचि पजुीगि (305010114) 

 

क्र.स. ख.शी.न. 
र्वर्नयोन्त्जि बजेट 

(रु) 

आर्थिक वर्ि 2076/77 को 
पौर् मसान्त्िसम्मको खचि कैर्फयि 

खचि रु प्रगर्ि प्रर्िशि 

१ 31112 1400000.00 0.00 0.00 

फर्निचर िथा मेन्त्शनरी औजार 
िफि  सामग्री खररद िएको 
िकु्तानी बाँकी 

२ 31113 400000.00 0.00 0.00 

३ 31121 500000.00 0.00 0.00 

४ 31122 2800000.00 0.00 0.00 

5 31123 2500000.00 0.00 0.00 

6 31132 1500000.00 0.00 0.00 

जम्मा 9100000.00 0.00 0.00 

स्रोिः प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय 

9. मन्त्रालय/सन्त्चवालय/कायािलयबाट आर्थिक वर्ि २०७6/०७7 मा िए/गरेका अन्त्य गर्िर्वर्ी र 
र्िनको कायािन्त्वयनको अवस्था :  

• सन्त्िोर्जनक िएको। 
10.  र्वर्नयोजन रकम लक्ष्य अनसुार खचि निएको िए सो हनु नसक्नकुा कारणहरु :  

• खचि िएको। 

11. र्वर्नयोजन रकम लक्ष्य अनसुार खचि गनि अवलम्बन गनुिपने आवश्यक सरु्ारका उपायहरु : 
• समयमा नै अन्त्ख्ियारी िथा कायिक्रम पठाउनपुने
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प्रदशे सरकार 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

बागमती प्रदशे 

हटेौंडा, मकवानपरु, नेपाल 

फोनः ०५७-५२७५१८/५२७५२० 

इमेलः moeap3@gmail.com 

वेवः www.moeap.p3.gov.np 

 
 
 
 


