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प्राक्कथन 
प्रदेश सरकार स्थापना भएको दईु आतथिक िर्ि तिततसकेको छ। अविले िामी तेस्रो अथाित चाल ुआतथिक िर्िको िजेट कायािन्त्ियनको 
अन्न्त्तम चरणमा छौं। चाल ुआतथिक िर्िको दोस्रो अर्ििावर्िक अितर्को सरुुिाट सरुू भएको विश्वव्यापी कोरोना मिामारी र चैर 
मविनाको सरुुिाट लागू गररएको लकडाउनका कारण मलुकुको सामान्जक-आतथिक के्षरका साथै साििजतनक तथा व्यन्िगत जनजीिनले 
असामान्त्य अिस्थाको सामना गरररिेको छ। यसिाट सामान्जक जीिन, साििजतनक वित्त र राजस्ि पररचालनको के्षरमा सोंच्दै 
नसोंन्चएको प्रततकुल असर पनि गएको छ। यसका साथै चाल ु आतथिक िर्िका विकास तनमािणका कायिक्रम तथा आयोजनािरू 
कायािन्त्ियन तथा सञ्चालनमा ठूलो अिरोर् सजृना िनु गएको छ।  

विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको मिामारीले उत्पन्न संकटग्रस्त अथितन्त्र तथा असामान्त्य सामान्जक-आतथिक अिस्थाका िीच आगामी 
आतथिक िर्ि २०७७/७८ को िजेट तथा कायिक्रम पेश िुुँदैछ। नेपालको संविर्ानको र्ारा २०७ को उपर्ारा (२) िमोन्जम प्रदेश 
सभामा प्रत्येक आतथिक िर्िको राजस्ि र व्ययको अनमुान पेश गदाि अन्िल्लो आतथिक िर्िमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्टाइएको खचिको 
रकम र खचि अनसुार लक्ष्य प्राति भए नभएको वििरण पेश गनुिपने व्यिस्था भए िमोन्जम गत आतथिक िर्ि २०७५/७६ को परुा 
अितर् र चाल ुआतथिक िर्ि २०७६/७७ को िैशाख मसान्त्तसम्मको वितनयोजन र खचिको अिस्थासमेत समािेश गरी यो प्रगतत वििरण 
तयार गररएको छ।  

विगत िर्िमा प्रदेश सरकारको संरचना, जनशन्ि र अत्यािश्यक कानूनको अभािमा िजेटले लक्ष्य अनसुारको प्रगतत िातसल गनि 
सकेको तथएन। चाल ुआतथिक िर्िमा यी अिरोर्िरू सामान्त्यीकरण िुुँदै गदाि र प्रदेश सरकारले प्रदान गने सेिा प्रिाि र विकास 
तनमािणको कायिले गतत तलंदै गदाि अचानक अकल्पनीय विश्वव्यापी कोरोना मिामारीको चपटेामा परेका छौं। यस्तो संकटपूणि अिस्थामा 
एकाततर कोरोना मिामारीलाई रोकथाम, तनयन्त्रण र संक्रतमतिरूको उपचारको प्रभािकारी व्यिस्थापन गनुि परेको छ भन ेअकािततर 
राविय अथितन्त्रमा यसले पारेको असर र प्रभाि न्त्यूनीकरण गदै न्शतथल भएको अथितन्त्र, विकास तनमािण, सेिा प्रिाि र सामान्जक 
जनजीिनलाई िचाउुँन,े वटकाउन ेर पनुः गततन्शल िनाउनपुने दोिोरो प्राथतमक न्जम्मेिारी थवपएको छ। 

यस प्रगतत वििरणमा विर्यगत मन्त्रालयिरूको वित्तीय वििरण, सम्पादन भएका कायि, प्रगतत र उपलब्र्ीिरूको सामान्त्य वििरण 
उल्लेख गररएको छ। प्रदेशको विकास, सशुासन र समवृिको लक्ष्य पूरा गरी संिीयताप्रततको जनताको अपेक्षा पूरा गनि प्रदेश 
सरकारका तनकायिरूको भतूमका थप गततन्शल र प्रभािकारी िनुपुने देन्खन्त्छ। िावर्िक िजटेमा समािेश आयोजना तथा कायिक्रमलाई 
लक्ष्य अनरुुप समयमै सम्पन्न गनि प्रदेश सरकारको समग्र कायिप्रणालीमा आिश्यक सरु्ार गनुिपने देन्खएको छ। कायिक्रमै वपच्छेका 
झन्त्झवटला कायिवितर्िरूलाई एकीकृत कायिवितर् तनमािण गरी कायिप्रणालीमा सरु्ार गरेर तछटो छररतो रुपमा नततजामूलक 
कायिसम्पादनमा जोड ददनपुने देन्खन्त्छ। कमिचारीतन्त्रमा रिेको कायिगत विलाससु्ती, गैरन्जम्मेिारीपन, कायिक्षमता र दक्षताको अभाि 
तथा कामप्रततको लगाि र दावयत्ििोर्को अभाि जस्ता कमीकमजोरी र समस्यािरूलाई कठोरतापूििक सरु्ार गरी अगातड ििनपुने 
देन्खन्त्छ। 

अन्त्तमा, यो प्रगतत वििरणका लातग आिश्यक वििरण तथा तथ्याङ्क उपलब्र् गराउने विर्यगत मन्त्रालय तथा तनकायिरू र प्रततिेदन 
तयार गने कायिमा संलग्न मन्त्रालयका सिै कमिचारीलाई िाददिक र्न्त्यिाद ददन चािन्त्छु। 

(वकरण गरुुङ) 

मन्त्री 
आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय 

असार १, २०७७ 
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प्रगतत वििरणको सम्िन्त्र्मा 

१. प्रस्ततु प्रगतत वििरणमा सिै मन्त्रालय तथा तनकायिरूको संन्क्षि पररचय, गत आतथिक िर्ि 
२०७५/७६ को वितनयोजन, यथाथि खचि र प्रगतत, आतथिक िर्ि २०७६/७७ को वितनयोजन 
ऐनद्वारा मन्त्रालय तथा तनकायिरूलाई वितनयोन्जत िजेटको २०७७ िैशाख मसान्त्तसम्मको 
खचिको वििरण र सम्पादन भएका मित्िपूणि कायििरूको प्रगतत वििरण संन्क्षि रुपमा 
प्रस्ततु गररएको छ। 

२. प्रस्ततु वििरणमा सम्िन्न्त्र्त सन्चिालय, मन्त्रालय र तनकायले उपलब्र् गराएका तथ्याङ्क, 
प्रगतत एिं सोसुँग सम्िन्न्त्र्त वििरणका अततररि खचिका सम्िन्त्र्मा प्रदेश लेखा तनयन्त्रक 
कायािलयको खचि व्यिस्थापन सम्िन्त्र्ी सूचना प्रणालीमा आर्ाररत तथ्याङ्कसमते प्रस्ततु 
गररएको छ। 

- आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय 
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पररच्छेद एक 
प्रदेश सभा सन्चिालय 

१.१ पषृ्ठभूतूम 

प्रदेश सभालाई व्यिन्स्थत तथा प्रभािकारीरूपमा सञ् चालन गनि सिाउ परु् याउन ेउद्देश्यले प्रदेश 
सभा सन्चिालय स्थापना भएको िो। सन्चिालयले सभािाट कानून पाररत गराउने, प्रमाणीकरणका 
लातग प्रदेश प्रमखुकोमा पठाउने, प्रदेश सभा र सभाका सतमततिरूको सञ् चालनमा सियोग परु् याई 
संसदीय अभ्यासलाई मयािददत एिं व्यिन्स्थत िनाउन ेन्जम्मेिारी तनिािि गदै आएको छ।  

 

१.१.१ दूरदृवि 

वितर्को शासन स्थावपत गनि आर्ार प्रदान गने सक्षम प्रदेश सभा। 

 

१.१.२ लक्ष्य 

तछटो छररतो र गणुस्तरीय कानून तनमािण गनि प्रदेश सभाको सदुृिूीकरण गने। 

 

१.१.३ उद्दशे्य 

१.  संविर्ान प्रदत्त प्रदेशको अतर्कार के्षरतभरका विर्यसुँग सम्िन्न्त्र्त सम्पूणि कानून 
तनमािण कायिलाई तछटो, छररतो र गणुस्तरीय िनाउन,ु  

२.  प्रदेश सभालाई सिल, सक्षम र सदृृि पानि आिश्यक पूिािर्ार तनमािण गनुि। 

 

१.१.४ रणनीतत  

१ . प्रदेश सभा सन्चिालयको काम व्यिन्स्थत तथा मयािददत िनाउन आिश्यक ऐन 
कानून तजुिमा गरी लागू गने,  

२ . कानून तनमािण कायिलाई प्रभािकारी पानि सदन तथा संसदीय सतमततिरूमा व्यापक 

छलफल सवित कानून पाररत गने व्यिस्था गने, 
३ . कमिचारीको स्थायन्ूत्िको लातग क्षमता विकास तथा प्रोत्सािनका कायिक्रम सञ् चालन 

गने।  
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१.२  कायि न्जम्मेिारी 
नेपालको संविर्ान िमोन्जम प्रदेश सभालाई तोवकएका काम, कतिव्य र अतर्कार प्रयोग गरी प्रदेश 
सभाको काम कारिािी सञ् चालन तथा व्यिन्स्थत गनुि प्रदेश सभा सन्चिालयको प्रमखु कायि िो। 
प्रदेश कानूनले तनददिि गरे िमोन्जमका अन्त्य कायि समेत सन्चिालयले सम्पादन गने गदिछ। 
 

१.३ दरिन्त्दी र पदपूतति 
क्र.सं. पद शे्रणी/ति सेिा समूि दरिन्त्दी पदपूतति ररि 

1 सन्चिालय 
सन्चि 

रा.प. प्रथम प्रदेश 
सभा 

 1 - 1 

2 उप-सन्चि राप.दद्वतीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन 2 - 2 
३ उप-सन्चि राप.दद्वतीय कानून  1 1 - 

४ शाखा अतर्कृत रा.प. ततृीय प्रशासन सामान्त्य प्रशासन 4 ३ १ 
५ लेखा अतर्कृत रा.प. ततृीय प्रशासन लेखा 1 1 - 

६ कानून अतर्कृत रा.प. ततृीय न्त्याय  कानून १ १ - 

७ कम््यटुर 
अतर्कृत 

रा.प. ततृीय विविर्  1 1 - 

८ नायि सबु्िा रा.प.अनं. 
प्रथम 

प्रशासन सामान्त्य प्रशासन 7 7 - 

९ कम््यटुर 
अपरेटर 

रा.प.अनं. 
प्रथम 

विविर्  1 1 - 

१० माइक संचालक रा.प.अनं. 
प्रथम 

विविर्  2 १ १ 

११ इलेन्रितसयन रा.प.अनं. 
प्रथम 

इन्न्त्ज इले. 1 1 - 

१२ सि-लेखापाल रा.प.अनं. 
दद्व. 

प्रशासन लेखा 1 1 - 

१३ मयािदपालक प्र.तन प्रिरी  1 1 - 
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१४ मयािदपालक    6 - 6 
१५  िसचा तिविविन   3 3 - 

१६ कास तिविविन   3 3 - 

जम्मा ३६ २५ ११ 
 

१.४ आतथिक िर्ि २०७५/७६ को वित्तीय वििरण 
(रु. िजारमा) 

क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१ चाल ु १५०५५६ ७९०९१ ५२.५३ 

२ पुुँजीगत ४२२७० ३८२७० ९०.५४ 

जम्मा १९२८२६ ११७३६१ ६०.८६ 

 
१.५ सम्पाददत मखु्य कायि 
 यस प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा सन्चिालयले िालसम्म सम्पादन गरेका मखु्य कायि देिाय 
िमोन्जम छन:् 

१. िालसम्म 5 िटा प्रदेश सभा अतर्िेशन सम्पन्त् न भएको, 
२. िालसम्म 3 िटा नीतत तथा कायिक्रम र ३ िटा िजेट पाररत गरेको, 
३. िालसम्म 36 िटा विरे्यक पाररत गरेको (संशोर्न विरे्यक समेत) , 
४. प्रदेश राजर्ानी तोवकएको, 
५. प्रदेशको नामकरण गररएको, 
६. मलु गेटदेन्ख प्रदेश सभा िल सम्मको िाटो कालोपरे, 

७. प्रदेश सभा सन्चिालयको लातग नगर विकूास प्रन्शक्षणको भिन ममित, 

८. वितभन्त् न सतमततका सभापतत र सन्चिालयको लातग आिश्यक सिारी सार्न खररद, 

९. प्रदेश सभािल, सतमतत, वितभन्न संसदीय दल र सन्चिालयका लातग आिश्यक फतनिचर 
खररद, 
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१.६ आतथिक िर्ि 2076/77 को वित्तीय वििरण 

 (रु. िजारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१ चाल ु १२१४०१ ८४१३५ ६९.३० 

२ पुुँजीगत ३६६२० २२४३३ ६७.४४ 

जम्मा १५८०२१ १०६५६८ ६७.४४ 

 
१.७ सम्पाददत मखु्य कायि 

१. प्रदेश सभाका संसदीय दल र सतमततका लातग वप्रफ्याि भिन तनमािण सम्पन्त् न, 

२. पदातर्कारीलाई तनयम िमोन्जम सिारी सवुिर्ाका लातग सिारी सार्न खररद, 

३. प्रदेश सभा सन्चिालय पररसरमा रयान्न्त्टन तथा डाइतनङ्ग िल तनमािण, 

४. सभामखु, उप-सभामखु तनिासमा सिारी सार्न पावकि ङ्ग स्थल तनमािण, 

५. यूएनतडपीको सियोगमा तभतडयो कन्त्फेरेन्त्स िल तनमािण गरी ११ िटा न्जल्ला समन्त्िय 
सतमततसुँग सम्पकि  स्थापना। 

***  
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पररच्छेद दईु 
मखु्यमन्त्री तथा मन्न्त्रपररर्द्को कायािलय 

२.१ पषृ्ठभतूम 

मखु्यमन्त्री तथा मन्न्त्रपररर्द्को कायािलय प्रदेशको मखु्य प्रशासतनक तनकाय िो। प्रदेश तभरको 
शासन व्यिस्थाको सामान्त्य तनदेशन, तनयन्त्रण र सञ्चालनका लातग प्रदेश मन्न्त्रपररर्द् तथा 
मखु्यमन्त्रीिाट सम्पादन िनु े काम कारिािीको व्यिस्थापन गनुि, प्रदेशका मन्त्रालय एिं अन्त्य 
तनकायिरूका िीच आिश्यक समन्त्िय गनुि, वितर्को शासन र सशुासनलाई संस्थागत गनि प्रदेशको 
समग्र शासकीय प्रणालीलाई पररचालन गनुि यस कायािलयको मखु्य न्जम्मिेारी रिी आएको छ। 
अन्त्तर प्रदेश पररर्द् तथा प्रदेश समन्त्िय पररर्द् जस्ता संस्थागत व्यिस्थाका माध्यमिाट नेपाल 
सरकार र स्थानीय तिका िीच आिश्यक समन्त्िय गनुि पतन यस कायािलयको मित्िपूणि न्जम्मेिारी 
िो।  

  

२.१.१ दूरदृवि 

प्रदेशमा नागररकमैरी सशुासन कायम गने। 

 

२.१.२ लक्ष्य 

   साििजतनक सेिा प्रिाि र विकास तनमािणलाई जनताप्रतत उत्तरदायी र सशुासनमैरी 
िनाउने। 

 

२.१.३ उद्दशे्य 

१. प्रदेशको साििजतनक सेिा प्रिािलाई जनमखुी, पारदशी, पररणाममखुी, जिाफदेिी िनाई 
विकास र समवृि िातसल गनुि, 

२. सदाचार पिततलाई प्रोत्सािन गरी भ्रिाचारमा शनु्त्य सिनशीलताको नीतत अिलम्िन 
गनुि।  

 

२.१.४ रणनीतत 

१. अन्त्तर ति, अन्त्तर तनकायको सिकायि र समन्त्ियमा प्रदेशमा सरुक्षा, विकास तथा 
सशुासनको प्रत्याभतू गने, 

२. मन्त्रालय तथा कायािलयको कायिको समन्त्िय, सपुरीिेक्षण, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र 
सदुृिीकरण गने, 
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३. मानि अतर्कारको संरक्षण र सम्िििन गने, 

४. मानि संशार्न विकासको अिस्था र आिश्यकताको अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा 
दीििकालीन योजना तजुिमा र कायािन्त्ियन गने, 

५. प्रदेशस्तरमा साििजतनक सेिा प्रिािको मापदण्ड तनर्ािरण र सेिाग्रािी सन्त्तिुी सिेक्षण 
तथा सेिा प्रिािको अनगुमन गने, 

६. विद्यतुीय शासन प्रणालीको विकास एिं विस्तार गने। 

 

२.२ कायि न्जम्मेिारीः 
गण्डकी प्रदेश सरकार, कायिविभाजन तनयमािली, २०७४ िमोन्जम यस कायािलयले सम्पादन 
गनुिपने कायि न्जम्मिेारीिरु देिायानसुार रिेका छन:् 

१. प्रदेश मन्न्त्रपररर्द् तथा मखु्यमन्त्रीको कायािलय सम्िन्त्र्ी कायि, 
२. प्रदेशतभरको शासन व्यिस्थाको सामान्त्य तनदेशन, तनयन्त्रण र सञ्चालन, 

३. प्रदेश सरकारको कायिविभाजन तथा कायिसञ् चालन, 

४. प्रदेश सरकारको नीतत तजुिमा, स्िीकृतत, कायािन्त्ियन, अनगुमन र मूल्याङ्कन, 

५. प्रदेश सरकारको कायिसम्पादन तनयमािली तजुिमा र कायािन्त्ियन, 

६. प्रदेश मन्त्रालयिरूको कायिको समन्त्िय, सपुररिेक्षण, अनगुमन तथा मलु्याङ्कन र 
तनयन्त्रण, 

७. प्रदेश मन्न्त्रपररर्द्का तनणियको कायािन्त्ियन र अनगुमन, 

८. प्रदेश मन्न्त्रपररर्दमा पेश िनु ेतनयम र आदेशको तजुिमा, स्िीकृतत तथा प्रमाणीकरण, 

९. प्रदेशतभरको राजनीततक, आतथिक, सामान्जक, शान्न्त्त सवु्यिस्था एिं प्रशासतनक 
गततवितर्िरूको अद्याितर्क, जानकारी र सम्िोर्न, 

१०. मानि अतर्कारको संरक्षण र प्रिििन, 

११. सशुासन, भ्रिाचार तनयन्त्रण र प्रशासन सरु्ार, 

१२. संिैर्ातनक तनकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेिा आयोग र अन्त्य संिीय तथा 
प्रादेन्शक आयोगसुँगको सम्पकि  र समन्त्िय, 

१३. संिीय सरकारको स्िीकृतत िमोन्जम दद्वपक्षीय िा ििपुक्षीय स्तरमा भएका सन्न्त्र्, 

सम्झौता िा सिमतत कायािन्त्ियन, 

१४. प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कायािन्त्ियन र प्रततिदेन, 
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१५. अन्त्तर प्रदेश पररर्द र संि तथा अन्त्य प्रदेश र स्थानीय तिसुँगको समन्त्िय र अन्त्तर-
सम्िन्त्र्, प्रदेशस्तरका आयोग तथा तनकायिरुको गठन एिम ् सञ् चालन र 
पदातर्कारीिरूको तनयनु्ि एिम ्सेिा, सवुिर्ा सम्िन्त्र्ी नीतत तथा कानूनको तजुिमा र 
कायािन्त्ियन, 

१६. तनिािचन कायिमा सियोग र समन्त्िय, 

१७. प्रदेशस्तरीय मानि संशार्न विकास योजना तजुिमा र कायािन्त्ियन, 

१८. प्रदेश तनजामती सेिा र अन्त्य प्रदेश सरकारी सेिा सञ् चालन सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून 
तथा मापदण्ड तजुिमा एिम ्कायािन्त्ियन र अतभलेख व्यिस्थापन, 

१९. प्रदेशस्तरका सरकारी तनकायको संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण र व्यिस्थापन 
परीक्षण, 

२०. प्रदेशस्तरीय तालीम नीतत तथा मापदण्ड तनर्ािरण र स्तरीकरण तथा राविय र 
प्रदेशस्तरका तातलम केन्त्रसुँगको सम्पकि  एिं समन्त्िय, 

२१. प्रदेशस्तरमा साििजतनक सेिा वितरणको न्त्यूनतम मापदण्ड तनर्ािरण र सेिाग्रािी 
सन्त्तवुि सिेक्षण तथा सेिा प्रिािको अनगुमन, 

२२. गाउुँपातलका र नगरपातलकाको कमिचारी र कायािलयको व्यिस्था सम्िन्त्र्ी कानून 
तजुिमा। 

 

२.३ दरिन्त्दी र पदपूततिः 
क्र.सं. पद सेिा समूि शे्रणी/ति दरिन्त्दी पूतति ररि 
१. प्रमखु सन्चि प्रशासन  रा.प.विन्शि १ १ - 

२. प्रदेश सन्चि प्रशासन  रा.प.प्रथम २ १ १ 

३. प्रदेश सन्चि न्त्याय कानून रा.प.प्रथम १ १ - 

४. अतर्कृत प्रशासन सा.प्र. निौं/दशौं ७ - ७ 

५. उपसन्चि न्त्याय कानून रा.प.दद्वतीय १ - १ 

६. अतर्कृत प्रशासन सा.प्र. सातौं/आठौं ८ ८ - 

७. लेखा अतर्कृत प्रशासन लेखा सातौं/आठौं १ १ - 

८. कम््यटुर अतर्कृत विविर्  सातौं/आठौं १ १ - 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 20७७ 
 

 

~ 8 ~ 

९. सिायक/अतर्कृत प्रशासन सा.प्र. पाचौं/छैटौं १२ १२ - 

१०. 
कम््यटुर 
अपरेटर/अतर्कृत 

विविर्  पाचौं/छैटौं 
४ ४ - 

११. सि लेखापाल प्रशासन लेखा चौथो १ १ - 

१२. िसचा   तिविविन ६ ६ - 

१३. कायािलय सियोगी   तिविविन ७ ७ - 

जम्मा ५२ ४३ ९ 

 

२.४ आतथिक िर्ि २०७५/७६ को वित्तीय वििरण 

          (रु. िजारमा) 

तस.नं. वििरण वितनयोजन खचि खचि 
प्रततशत 

1 चाल ु १७३८२३ ९५८०३ ५५.१२ 

२ पुुँजीगत ८९०५० ५६३०१ ६३.२२ 

जम्मा २६२८७३ १५२१०४ ५७.८६ 
 

२.५ सम्पाददत मखु्य कायिः 
१. प्रदेशमा समायोजन भई आएका कमिचारीलाई पदस्थापना गरी ििेसाइटमा समेत 

साििजतनक, 
२. व्यिस्थापन परीक्षण तनदेन्शका तजुिमा, 
३. नेपाल प्रशासतनक प्रन्शक्षण प्रततष्ठानसुँग संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण कायिको 

सम्झौता, 
४. एरसन रुम तनमािण, 
५. प्रदेश प्रन्शक्षण प्रततष्ठान स्थापना सम्िन्त्र्ी ऐन पाररत, जग्गाप्रातिको प्रवक्रया अगातड 

ििेको, 
६. प्रदेश लोक सेिा आयोग गठन सम्िन्त्र्ी ऐनको मस्यौदा तयार भएको र प्रदेश नीतत 

तथा योजना आयोग गठन भई कायिसञ् चालनमा रिेको, 
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७. प्रशासतनक केन्त्र, प्रदेश सभा र सन्चिालय, सरकारी आिासका लातग भिन तनमािणका 
लातग आिश्यक जग्गा उपलब्र् गराइददन नेपाल सरकारमा अनरुोर् गररएको, 

८. प्रदेश समन्त्िय पररर्द्को िैठकमा प्रदेश विकास मागिन्चरका सम्िन्त्र्मा छलफल, 
९. सूचकाङ्कमा आर्ाररत तनयतमत र आकन्स्मक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, 
१०. तनयतमत र आिश्यकताअनसुार सन्चिस्तरीय िैठक सञ् चालन, 

११. प्रदेश सरकारले सञ् चालन गरेका आयोजना तथा सेिा प्रिािका सम्िन्त्र्मा 
नागररकको गनुासो सनु्त् न िेलो मखु्यमन्त्री कक्ष स्थापना र सञ् चालन, 

१२. प्रदेशस्तरका कायिक्रम सञ् चालनका लातग आिश्यक कानून, तनयम, नीतत, कायिवितर्, 
मापदण्ड आदद तजुिमा, 

१३. स्याङ्जा, गोरखा, लमजङु, मनाङ, मसु्ताङ, िाग्लङु, पिित, म्याग्दी, 
निलपरासी(िदििाट ससु्ता पूिि)मा स्थानीय तििरूिीच अन्त्तवक्रि या गोष्ठी सम्पन्त् न। 

 

२.६ आतथिक िर्ि २०७६/७७ को वित्तीय वििरणः 
   (रु. िजारमा) 

तस.नं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

1 चाल ु ५३४०४६ 153406 २८.७३ 

2 पुुँजीगत ८७१२५० 14214 1.63 
जम्मा 1327773 167620 1१.९३ 

 

१. संिीय सरकारको सशति रकम रु.1 करोड 58 लाख 87 िजार नगर विकास 
प्रन्शक्षण केन्त्रिाट कायािन्त्ियन भएको, 

२. तनिािचन के्षर पूिािर्ार विकास कायिक्रमतफि को रु.७२ करोड भौततक पूिािर्ार विकास 
मन्त्रालयलाई अन्ख्तयार ददइएको, 

३. ११ िटा न्जल्ला समन्त्िय सतमततलाई रु.५ लाखका दरले रु.५५ लाख रकम अन्ख्तयारी प्रदान 
गररएको, 

४. कोतभड-१९ को मिामारी रोकथाम तथा तनयन्त्रणका लातग भएको लकडाउनिाट 
प्रभावित व्यन्िलाई राित वितरण गनि प्रतत गाउुँपातलका रु.५ लाख, प्रतत नगरपातलका 
रु.१० लाख र मिानगरलाई रु.१ करोड गरी जम्मा रु.६ करोड ५० लाख अन्ख्तयारी 
ददइएको। 
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२.७ सम्पाददत मखु्य कायिः  
१. आर्तुनक प्रवितर्यिु विशेर् कक्ष (एरसन रुम) को स्तरोन्नतत र सञ् चालन, 

२. जनतासुँग मखु्यमन्त्री कायिक्रम तनयतमत रुपमा सञ्चालन, 

३. आन्त्तररक पयिटन प्रिििन गनि तिदा पयिटनको रुपमा कमिचारीलाई प्रोत्सािन, 

४. नेपाल सरकारको आह्वान तथा प्रदेश सरकारको आयोजनामा वितभन्न ददिस तथा समारोि 
सम्पन्न, 

५. प्रदेश समन्त्िय पररर्दको िैठक सञ् चालन, 

६. प्रदेश प्रशासन सरु्ार संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण प्रततिदेन प्राि, 

७. नमूना कायािलय मापदण्ड, २०७६ स्िीकृत भई नमूना कायािलय छनौट गने काम 
अन्न्त्तम चरणमा रिेको, 

८. विद्यतुीय अनगुमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको, 
९. प्रदेश लोक सेिा आयोग, २०७६ स्िीकृत र कायािलय स्थापना, 
१०. प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६ जारी, 
११. गण्डकी प्रदेश प्रन्शक्षण प्रततष्ठानको कायिकारी तनदेशक तनयनु्ि गररएको। 

***  
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पररच्छेद तीन 
आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय 

 

३.१ पषृ्ठभतूम 
प्रदेशको आतथिक अिस्थाको विश्लरे्ण, स्रोतको िाुँडफाुँट, वित्तीय तथा विकास नीतत, िावर्िक विकास 
कायिक्रमको तजुिमा गरी कायािन्त्ियनमा लैजाने, नीतत आयोजना तथा कायिक्रमको अनगुमन एिं 
मूल्याङ्कनिाट वितनयोजन दक्षता र आयोजना कुशलता प्रिििनका लातग आतथिक मातमला तथा 
योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको िो। प्रदेश सन्ञ्चत कोर्को सञ्चालन र प्रदेश सरकारको 
िावर्िक आयव्ययको प्रके्षपण तथा व्यिस्थापन गनुि मन्त्रालयको मित्िपूणि कायि न्जम्मेिारी रिी 
आएको छ। आगामी ददनमा मन्त्रालयले साििजतनक वित्तको पारदशी पररचालन, प्रदेशको वित्तीय 
व्यिस्थामा सन्त्तलुन, आतथिक विकास, अन्त्तर सरकारी वित्तीय िस्तान्त्तरण, स्रोतको न्त्यायोन्चत एिं 
सन्त्ततुलत वितरणमा थप प्रभािकारी भतूमका तनिािि गनुिपने आिश्यकता रिेको छ। 

 
३.१.१ दृविकोण 

प्रदेशको सिल र समनु्त् नत अथितन्त्र तनमािण। 

 
३.१.२ लक्ष्य 

 आन्त्तररक राजस्ि पररचालनिाटै साििजतनक खचिको पररपूतति गरी वित्तीय संिीयतालाई 
मजितु िनाउने। 

 

३.१.३ उद्दशे्य 

 उपलब्र् स्रोत सार्नको दक्षतापूणि वितनयोजन र कुशल पररचालनिाट न्त्यायोन्चत वितरण 
सवितको आतथिक िवृि िातसल गनुि। 

 

३.१.४ रणनीतत 

१. राजस्िका स्रोतिरूको क्षेर पविचान एिं करार्ार विस्तार गरी यसको अतर्कतम 
पररचालन गने, 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 20७७ 
 

 

~ 12 ~ 

२. आतथिक उपलब्र्ीको न्त्यायोन्चत वितरण गदै गररिी तनिारणमा योगदान परु् याउने, 
३. लगानीलाई उत्पादनशील क्षरेमा केन्त्रीत गदै व्यापक रोजगारीका अिसर तसजिना 

गने, 
४. उपलब्र् स्रोत सार्न वितरणमा सामान्जक न्त्याय एिं अन्त्तर-स्थानीय तिका िीचमा 

सन्त्तलुन िनु ेगरी लगानी र पनुविितरण गने, 
५. साििजतनक खचिको तमतव्ययी र दक्षतापूणि तिरले आतथिक, सामान्जक तथा पूिािर्ार 

विकासमा उपयोग गने।  
 

३.२ कायि न्जम्मेिारीः 
गण्डकी प्रदेश सरकार, कायिविभाजन तनयमािली, २०७४ िमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन 
गनुिपने कायि न्जम्मिेारीिरु देिायानसुार रिेका छन:् 

१. प्रदेश आतथिक अिस्थाको विश्लरे्ण तथा नीततको तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 

२. प्रदेश स्तरको स्रोतको िाडुँफाुँट, लगानी, प्रक्षेपण र वित्तीय व्यिस्थापन, 

३. प्रदेशस्तरको वित्त सम्िन्त्र्ी नीतत तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 

४. संिको स्िीकृततमा िैदेन्शक सियोग, िैदेन्शक ऋण र अनदुान प्राति, उपयोग, 

लेखाङ्कन र प्रततिदेन, 

५. प्रदेशन्स्थत सरकारी सम्पन्त्तको एकीकृत वििरण र सरकारी िाुँकी रकमको लगत 
तथा असलु उपर, 

६. प्रदेशस्तरीय विकास नीतत, प्राथातमकता, आितर्क तथा क्षेरगत योजना र िावर्िक 
विकास कायिक्रमको तजुिमा, कायािन्त्ियन र अनगुमन तथा मूल्याङकन, 

७. राविय तथा अन्त्तर प्रदेश विकास आयोजनाको समन्त्िय र सशति अनदुानको 
सदपुयोग, 

८. प्रदेश राजस्ि सम्िन्त्र्ी नीतत तथा कानूनको तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 

९. प्रदेश साििजतनक खचि, मध्यमकालीन खचि संरचना र खचि सम्िन्त्र्ी नीततको तजुिमा, 
कायािन्त्ियन र तनयमन तथा स्थानीय ति अनदुान, 

१०. संिीय नीतत अनरुूप सिवित्तीयकरण, 
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११. प्रदेश आतथिक कायिवितर् सम्िन्त्र्ी नीतत तथा कानूनको तनमािण, कायािन्त्ियन र 
तनयमन, 

१२. प्रदेश वितनयोजन ऐन तथा प्रदेशको िजेट तजुिमा, कायािन्त्ियन, तनयमन र आतथिक 
अनशुासन, 

१३. प्रदेश सन्ञ्चतकोर्को सञ् चालन तथा व्यिस्थापन र प्रदेश लेखा तनयन्त्रण एिम ्
व्यिस्थापन, 

१४. प्रदेश पूरक अनमुान तथा पेश्की खचि, प्रदेशको उर्ारो खचि र प्रदेश आकन्स्मक कोर् 
सम्िन्त्र्ी, 

१५. प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यिस्थापन, 

१६. प्रदेशको वितनयोजन, राजस्ि, र्रौटी, कायि सञ् चालन कोर् र अन्त्य सरकारी कोर् 
तथा सम्पन्त्तको एकीकृत वििरण र आन्त्तररक लेखापरीक्षण, 

१७. िरजग्गा रन्जिेशन शलु्क, सिारी सार्न कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पयिटन 
शलु्क, कृवर् आयमा कर, सेिा शलु्क, दस्तरु र दण्ड जररिाना संकलन, िाुँडफाुँट र 
उपयोग सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून तजुिमा, कायािन्त्ियन, तनयमन, 

१८. संिीय कानून अनसुार प्राकृततक स्रोतिाट प्राि रोयल्टी र शलु्क सङ्कलन, तनयमन र 
िस्तान्त्तरण, 

१९. प्रदेशको कर प्रणालीको राजस्ि चिुािट तनयन्त्रण सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून 
तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 

२०. संिसुँगको अन्त्तरसरकारी वित्तीय सम्पकि , सम्िन्त्र् र सिकायि, 
२१. प्रदेशको तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अतभलेख व्यिस्थापन सम्िन्त्र्मा प्रादेन्शक 

नीतत, कानून, मापदण्ड एिम ्योजना तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन तथा संि र 
स्थानीय तिसुँग सियोग, समन्त्िय र सिकायि, 

२२. िीमा र िीमा व्यिसायको सञ् चालन, व्यिस्थापन, प्रिििन तथा विस्तार र तनयमन, 

२३. प्रदेशस्तरका साििजतनक संस्थान, वित्तीय संस्था, सतमतत, प्रततष्ठान तथा कम्पनी 
आददको सञ् चालन, व्यिस्थापन, सरु्ार र तनयमन, 

२४. आतथिक विकासमा साििजतनक, तनजी, सिकारी तथा गैरसरकारी के्षरसुँगको साझेदारी 
एिं समन्त्िय र सिकायि सम्िन्त्र्ी नीतत, मापदण्ड र कायि। 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 20७७ 
 

 

~ 14 ~ 

३.३  दरिन्त्दी र पदपूतति 
३.३.१ मन्त्रालयको दरिन्त्दी र पदपूतति वििरण 
क्र.स. पद सेिा समूि शे्रणी /ति दरिन्त्दी पदपूतति ररि 

1 सन्चि नेपाल प्रशासन  रा.प.प्रथम 1 १ - 
2 उप-सन्चि नेपाल प्रशासन सा.प्र . निौ /दशौं 2 - २ 
3 उप-सन्चि नेपाल प्रशासन राजस्ि निौ /दशौं 2 २ - 
4 अतर्कृत नेपाल प्रशासन सा.प्र . सातौं/आठौं 6 ३ ३ 
5 अतर्कृत नेपाल प्रशासन राजस्ि सातौं/आठौं 6 ३ ३ 
6 लेखा अतर्कृत नेपाल प्रशासन लेखा सातौं/आठौं 1 १ - 
7 कानून अतर्कृत नेपाल न्त्याय कानून सातौं/आठौं 1 १ - 
8 तथ्याङ्क अतर्कृत ने.आ.यो.तथा .त .  सातौं/आठौं 1 १ - 
9 कम््यटुर अतर्कृत नेपाल विविर्  सातौं/आठौं 1 १ - 
10 कम््यटुर 

इन्न्त्जतनयर 

नेपाल विविर्  सातौं/आठौं 1 - १ 

11 अथिशास्त्री नेपाल विविर्  सातौं/आठौं 1  १ 
12 सिायक/अतर्कृत नेपाल प्रशासन सा.प्र . पाुँचौं  /  

छैटौं 
5 ५ - 

13 सिायक/अतर्कृत नेपाल प्रशासन राजस्ि पाुँचौं  /  

छैटौं 
6 १ ५ 

14 कम््यटुर 

अतर्कृत/अपरेटर 

नेपाल विविर्  पाुँचौं  /  

छैटौं 
3 १ २ 

15 सि-लेखापाल नेपाल प्रशासन लेखा चौँथो 1 १ - 
16 ि.स .चा .   ति वििीन 4 ४ - 
17 कायािलय सियोगी   ति वििीन 5 ५ - 

जम्मा 47 ३० १७ 
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३.३.२ प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायािलयको दरिन्त्दी र पदपूतति वििरणः 
क्र.स. पद सेिा समूि शे्रणी/ति दरिन्त्दी पदपूतति ररि कैवफयत 

१ प्रदेश लेखा 
तनयन्त्रक 

नेपाल प्रशासन लेखा निौ /दशौं १ १ - काजिाट 
पूतति 

२ लेखा अतर्कृत नेपाल प्रशासन लेखा सातौं/आठौं ४ ४ -  
३ लेखा नेपाल प्रशासन लेखा पाुँचौं/छैठौं ४ ३ १  

४ कम््यटुर 

अपरेटर/ 
अतर्कृत 

नेपाल विविर् विविर् पाचौं/छैठौं 1 १ -  

५ सिायक लेखा नेपाल प्रशासन लेखा चौँथो ४ ३ १  
६ ि.स .चा .   ति तििीन २ १ १  
७ कायािलय 

सियोगी 
  ति तििीन ४ ४ -  

जम्मा 20 17 3  
 

नोटः प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायािलय अन्त्तगित ११ िटै न्जल्लामा प्रदेश लेखा इकाई कायािलय 
रिेका छन।् उि लेखा इकाईको कायि िाल कोर् तथा लेखा तनयन्त्रक कायािलयका कमिचारीिाट 
नै सम्पादन िुुँदै आएको छ। 

 
३.४  आतथिक िर्ि २०७५/७६ को वित्तीय वििरण  

(रू.िजारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 
१ चाल ु ११३७१४ ३९८३७ 35.03 

२ पुुँजीगत ४६०२३ ३३१७८ 72.09 

जम्मा १५९७३७ ७३०१५ 45.71 

३ वित्तीय िस्तान्त्तरण १२००००० १२००००० 100.00 

कूल जम्मा १३५९७३७ १२७३०१५ 93.62 
 

३.५ सम्पाददत मखु्य कायिू ः 
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१. स्थानीय तिसुँग राजस्ि िाुँडफाुँट गनि विभाज्यकोर् खाता सञ्चालन,  

२. आतथिक ऐन र िजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्ियनका लातग प्रदेशतभरका ११ 
न्जल्लाका स्थानीय तिसुँग छलफल, अन्त्तरवक्रया सम्पन्न,  

३. स्थानीय तिलाई अन्त्तर सरकारी वित्तूीय िस्तान्त्तरण अन्त्तगित वित्तीय समानीकरण 
अनदुान, विशरे् अनदुान, सशति अनदुान र समपूरक अनदुान िस्तान्त्तरण, 

४. स्थानीय तिमा राजस्ि िाुँडफाुँट, 
५. कायिक्रम कायािन्त्ियनका लातग विर्यगत मन्त्रालयिाट तजुिमा गररएका 

कायिवितर्िरूलाई सझुाि/राय सवित सिमतत प्रदान, 

६. खचिको मापदण्ड, २०७५, प्रदेश समपूरक अनदुान सम्िन्त्र्ी कायिवितर्, २०७५, 
प्रदेश विशेर् अनदुान सम्िन्त्र्ी कायिवितर्, २०७५, प्रदेश सशति अनदुान सम्िन्त्र्ी 
कायिवितर्, २०७५, कर तथा गैरकर राजस्ि पररचालन सम्िन्त्र्ी तनदेन्शका, 
२०७५, प्रदेश िजेट तजुिमा तथा कायािन्त्ियन सम्िन्त्र्ी तनदेन्शका, २०७५ र 
िििुर्ीय ठेक्का िन्त्दोिस्त सम्िन्त्र्ी तनदेन्शका, २०७५ जारी, 

७. प्रदेश मन्त्रालयगत िजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) लागू, 

८. रु. २ अिि ३७ करोड ९८ लाख २५ िजार आन्त्तररक राजस्ि संकलन गररएको। 

 
३.६  आतथिक िर्ि २०७६/७७ को वित्तीय वििरण 

(रु. िजारमा) 
क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि प्रततशत 

१ चाल ु २०९३३१ ३८९५६ १८.६१ 

२ पुुँजीगत २३३५० २८८८ १२.३७ 

जम्मा २३२६८१ ४१८४४ 17.98 

३ वित्तीय िस्तान्त्तरण २५२६३०१ ११२५६६३ ४४.५६ 
कूल जम्मा २७५८९८२ ११६७५०७ 42.32 

 

 
३.७ सम्पाददत मखु्य कायिू ः 
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१. समपूरक अनदुान सम्िन्त्र्ी कायिवितर् र विशरे् अनदुान सम्िन्त्र्ी कायिवितर्मा पविलो 
संशोर्न, 

२. आयोजना िैंक स्थापना तथा सञ् चालनका लातग आयोजना िैंक व्यिस्थापन 
कायिवितर्को मस्यौदा तजुिमा, 

३. उद्यमी, व्यिसायी, पेशाविद् लगायतका जनशन्िलाई िैंवकङ, तिमा, पुुँजीिजार, वित्तीय 

क्षेर, साििजतनक वित्त सम्िन्त्र्ी आर्ारभतू तथा विन्शि प्रकारका तातलम 
कायिक्रमको लातग स्रोत पनु्स्तका तयारी, 

४. स्याङ्जा, निलपरासी (िदििाट ससु्तापूिि) न्जल्लाका स्थानीय तिका जनप्रतततनतर् तथा 
कमिचारी र पोखरामा ८५ िटा स्थानीय तिका जनप्रतततनतर् तथा कमिचारी र प्रदेश 
तभरका मालपोत कायािलयका प्रमखु तथा लेखा प्रमखुको उपन्स्थततमा राजस्ि 
पररचालन सम्िन्त्र्ी अन्त्तवक्रि या तथा अतभमखुीकरण कायिक्रम सम्पन्न, 

५. राजस्िका सम्भावित स्रोतको पविचान तथा क्षेर विस्तार गरी राजस्ि पररचालनलाई 
प्रभािकारी िनाउन राजस्ि पररचालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततिदेन, 

६. गण्डकी प्रदेश सरकारको िजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्ियन सम्िन्त्र्ी अर्ििावर्िक 
िजेट समीक्षा गरी प्रकान्शत प्रततिदेन प्रदेश सभामा पेश, 

७. यिुालन्क्षत चनुौती कोर्को कायिवितर्को मस्यौदा तयार, 

८. आन्त्तररक राजस्ितफि  रु.१ अिि ६७ करोड ८४ लाख ८३ िजार (लक्ष्यको 
तलुनामा ५१.२१ प्रततशत) राजस्ि संकलन, 

९. अन्त्तरसरकारी वित्तीय िस्तान्त्तरण अन्त्तगितः 
क. सिै स्थानीय तिलाई वित्तीय समानीकरण अनदुानिापत वितनयोन्जत रु.१ अिि 

५ करोड िस्तान्त्तरण, 
ख. समपूरक अनदुानतफि  २५ िटा स्थानीय तिलाई रु.२३ करोड ४८ लाख 

वितनयोजन गररएकोमा रु.१० करोड ७४ लाख िस्तान्त्तरण, 
ग. विशेर् अनदुानतफि  ९ िटा स्थानीय तिलाई रु. ८ करोड ५० लाख 

वितनयोजन भएकोमा रु.४ करोड २५ लाख िस्तान्त्तरण, 
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ि. सशति अनदुानतफि  ५१ िटा स्थानीय तिलाई रु.४५ करोड ८० लाख 
वितनयोजन भएकोमा ४६ िटा स्थानीय तिलाई रु.२१ करोड ९९ लाख 
िस्तान्त्तरण, 

ङ. प्रशासकीय भिन तनमािणका लातग रु. ५० करोड वितनयोजन भएकोमा २६ 
स्थानीय तिलाई रु.१४ करोड ५० लाख अनदुान िस्तान्त्तरण, 

च. समपूरक अनदुानतफि  ११ स्थानीय तिका क्रमागत आयोजनामा रु. ८ 
करोड वितनयोजन भएकोमा ६ िटा स्थानीय तिले कायि सम्पन्न गरी रु. १ 
करोड ९३ लाख िस्तान्त्तरण, 

छ. विशेर् अनदुानतफि  ८ िटा स्थानीय तिका क्रमागत आयोजनामा रु. ५ 
करोड िजेट वितनयोजन भएकोमा ५ िटा स्थानीय तिले कायि सम्पन्न गरी 
रु.२ करोड ५० लाख िस्तान्त्तरण। 

 

३.८ अथि विविर्िाट वितभन्न मन्त्रालय र तनकायिरूमा भएको रकमान्त्तर वििरण 

क्र.सं. मन्त्रालय/तनकाय रकम 

१. प्रदेश सभा सन्चिालय १५१२१९९२ 
२. मखु्यमन्त्री तथा मन्न्त्रपररर्द्को कायािलय 77523000 
३. आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय 3240000 
४. आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय १९०००००० 
५. उद्योग, पयिटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय १६०४७४८२ 
६. भतूम व्यिस्था, कृवर् तथा सिकारी मन्त्रालय ११५५५३८५० 
७. भौततक पूिािर्ार विकास मन्त्रालय 1585815292 
८. सामान्जक विकास मन्त्रालय 249727000 
९. प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग ७०००००० 
१०. मखु्य न्त्यायातर्ििाको कायािलय ६४०००० 
११. स्थानीय तििरू ६८४९९००० 

जम्मा २१५८१६७६१६ 
*** 
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पररच्छेद चार 
आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 

४.१ पषृ्ठभतूम 

प्रदेशतभर शान्न्त्त सरुक्षा, विपद् व्यिस्थापन, कानून एिं न्त्याय, प्रदेश सभा मातमला, सूचना तथा 
सञ् चार जस्ता क्षेर आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको मखु्य कायि न्जम्मिेारी रिेको छ। 
प्रदेश सरकार कायि विभाजन तनयमािली, २०७४ ले तोकेका कायिक्षेरका विर्यमा नीतत, कानून 
तथा मापदण्ड िनाउने, कायािन्त्ियन गने र तनयमन गने कायि यस मन्त्रालयिाट सम्पादन िुुँदै 
आएको छ। 

 

४.१.१ दूरदृवि 

सरुन्क्षत प्रदेशको तनमािण। 
 

४.१.२ लक्ष्य  

प्रदेशमा शान्न्त्त सरुक्षा, अमनचयन र सशुासनको व्यिस्था गने। 
 

४.१.३ उद्दशे्य 

शान्न्त्त सरुक्षा, वितर्को शासन, मानि अतर्कार र सूचना सञ् चारको विकास गनुि।  

 

४.२ कायि न्जम्मेिारी 
गण्डकी प्रदेश सरकार, कायिविभाजन तनयमािली, २०७४ िमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन 
गनुिपने कायि न्जम्मिेारीिरु देिायानसुार रिेका छन:् 

१. प्रदेश शान्न्त्त सरुक्षा र सवु्यिस्था सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना तजुिमा 
तथा कायािन्त्ियन, तनयमन, सूचना सङ्कलन, मूल्याङ्कन र प्रततिदेन तथा संिसुँगको 
समन्त्िय र सिकायि, 

२. अततविन्शि व्यन्ि, मित्िपूणि भौततक संरचना, संिेदनशील साििजतनक स्थल तथा 
समारोिको सरुक्षा, 

३. संिीय र प्रदेश सरुक्षा तनकायसुँगको सम्पकि , सम्िन्त्र्, सूचना आदान प्रदान र समन्त्िय, 
४. संिीय कानून िमोन्जम प्रदेश प्रिरी सञ्चालन, व्यिस्थापन र तनयमन, 
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५. प्रदेशतभरको अपरार् अनसुन्त्र्ान, सूचना सङ्कलन, रोकथाम, तनयन्त्रण तथा समन्त्िय, 
६. प्रदेश सभामा पेश िनुे तिरे्यक तजुिमा र प्रमाणीकरण सम्िन्त्र्ी, 
७. कानून, न्त्याय तथा प्रदेश सभा मातमला सम्िन्त्र्ी, 
८. अन्त्तरािविय सीमा के्षरमा िनुे अपरार् र गततवितर्को सूचना सङ्कलन, विश्लरे्ण र 

उपयोग तथा अन्त्तरािविय सीमा सरुक्षामा सियोग, 
९. आर्ारभतू मानि अतर्कारको संरक्षण, नागररक स्ितन्त्रताको रक्षा तथा प्रिििन मा सियोग। 
१०. प्रादेन्शक कारागार तथा विरासतको व्यिस्थापन र सरुक्षा, थनुिुा तथा कैदीिरुको 

मानि अतर्कारको संरक्षण र एक प्रदेशिाट अको प्रदेशमा अतभयिु, थनुिुा िा 
कैदीको स्थानान्त्तरण सम्िन्त्र्ी, 

११. सामदुावयक प्रिरी, 
१२. प्रदेशतभरको सडक सरुक्षा र िावफक व्यिस्थापन, 
१३. प्रदेशतभर न्त्यावयक र अर्िन्त्यावयक तनकायले गरेका फैसला कायािन्त्ियन,  
१४. प्रदेशतभरका गैरसरकारी संि, संस्थािरुको अतभलेख र समन्त्िय, 
१५. गनुासो र विपद् व्यिस्थापन, 
१६. संिीय मापदण्ड िमोन्जम िातिततयार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदाथिको तनयमन, 
१७. फौजदारी कायिविर्न्ू कानूनको कायािन्त्ियन, 
१८. अपरार् तथा यातना पीतडतको पनुस्थािपना र क्षततपूतति, 
१९. तनिारक नजरिन्त्द र स्थानिद सम्िन्त्र्ी, 
२०. अन्त्तरप्रदेश सम्िन्त्र्,  
२१. सरकारी प्रयोजनका लातग जग्गा अतर्ग्रिण तथा सम्पन्त्त प्राति सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक 

नीतत तथा कानून तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन तथा जग्गा वििाद समार्ान, 
२२. स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यिस्थापन र समन्त्िय, 
२३. पाररिाररक मामला (वििाि, सम्पन्त्त िस्तान्त्तरण, सम्िन्त्र् विच्छेद, टुिरुा, र्मिपरु, 

र्मिपरुी, उत्तरातर्कार र संयिु पररिार) सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून र मापदण्ड तजुिमा, 
कायािन्त्ियन र तनयमन, 

२४. विपद् व्यिस्थापन, जोन्खम न्त्यूनूीकरण र विपद् प्रततकायि, प्रादेन्शक विपद् कोर् 
स्थापना र सञ्चालन, स्थानीय विपद् कोर्मा सियोग, तथ्याङ्क व्यिस्थापन र 
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अध्ययन तथा अनसुन्त्र्ान, विपद् जोन्खम क्षरे नरसाङ्कन र िस्ती स्थानान्त्तरण 
सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना, 

२५. उपातर्, सम्मान तथा विभरू्णको तसफाररस, 
२६. प्रदेशस्तरमा साििजतनक तिदा, उत्सि, उदी आददको व्यिस्थापन, 
२७. प्रदेशस्तरमा दीगो शान्न्त्त व्यिस्थापन तथा द्वन्त्द्विाट पीतडत तथा विस्थावपत 

व्यन्िको पनुस्थािपन सम्िन्त्र्ी, 
२८. सत्यतनरुपण तथा मेलतमलाप र िेपत्ता पाररएका व्यन्ि सम्िन्त्र्ी, 
२९. प्रदेशस्तरको विद्यतुीय सञ्चार माध्यम सञ्चालन सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून र मापदण्ड 

तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन तथा अनमुतत, इजाजत र निीकरण, 
३०. प्रदेशस्तरमा तारयिु र ताररवित ब्रोडब्याण्ड पूिािर्ारको विकास, व्यिस्थापन र तनयमन, 
३१. प्रदेशस्तरमा सूचना प्रवितर्को प्रिििन, सूचना प्रवितर् पाकि को तनमािण, सञ्चालन र तनयमन, 
३२. प्रदेशतभर टेतलसेन्त्टर सञ्चालन, व्यिस्थापन र तनयमन, 
३३. साइिर सरुक्षा अनगुमन, 
३४. छापा सञ्चार माध्यमको दताि, अनमुतत, आचार संविता तनर्ािरण र अनगुमन, 

अतभलेखाङ्कन, िगीकरण, सञ्चालन र तनयमन, 
३५. प्रसे सूचना प्रिाि, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण, 
३६. श्रमजीिी सञ्चारकमीिरुको न्त्यूनतम पाररश्रतमक अनगुमन, 
३७. प्रदेशस्तरीय प्रसे रन्जिार सम्िन्त्र्ी, 
३८. केिलु वितरणको इजाजत, निीकरण र तनयमन, 
३९. सूचनाको िक सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा र कायािन्त्ियन, 
४०. चलन्चर तनमािण, िल सञ्चालन तथा प्रदशिन अनमुतत र तनयमन। 

 
४.३ स्िीकृत दरिन्त्दी र पदपूतति  

क्र.सं पद सेिा समूि शे्रणी/ति दरिन्त्दी  पदपूतति ररि 

१ सन्चि नेपाल प्रशासन  रा.प. प्रथम १ १ - 

२ अतर्कृत नेपाल प्रशासन सामान्त्य 
प्रशासन 

निौं/दशौं २ १ १ 

३ उप-सन्चि नेपाल न्त्याय कानून रा.प.दद्वतीय १ १ - 
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४ अतर्कृत नेपाल प्रशासन सामान्त्य 
प्रशासन 

सातौं/आठौं ६ ६ - 

५ लेखा 
अतर्कृत 

नेपाल प्रशासन लेखा सातौं/आठौं १ १ - 

६ कानून 
अतर्कृत 

नेपाल न्त्याय कानून रा.प.ततृीय २ २ - 

७ सिायक/
अतर्कृत 

नेपाल प्रशासन सामान्त्य 
प्रशासन 

पाुँचौं/छैठौं ९ ८ १ 

८ कम््यूटर 
अपरेटर/
अतर्कृत 

नेपाल विविर् विविर् पाुँचौं/छैठौं ४ १ ३ 

९ सिायक नेपाल प्रशासन सामान्त्य 
प्रशासन 

चौथो/पाुँचौं १ १ - 

१० सिायक 
लेखापाल 

नेपाल प्रशासन लेखा चौथो/पाुँचौं १ १ - 

११ िसचा नेपाल 
इन्न्त्जतनरयररङ 

मेकातनकल ति वििीन ४ ४ - 

१२ कायािलय 
सियोगी 

नेपाल प्रशासन सामान्त्य 
प्रशासन 

ति वििीन ६ ६ - 

जम्मा ३८ ३३ ५ 
 

४.४ आतथिक िर्ि २०७५ /७६ को वित्तीय वििरण 
(रु. िजारमा) 

क्र.सं. शीर्िक वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१ चाल ु 160255 37404 २३.34 

२ पुुँजीगत 171250 26398 १५.41 
जम्मा 331505 63802 १९.25 
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४.५ सम्पाददत मखु्य कायि 
१. प्रदेशको विपद् जोन्खमको सम्भावित प्रकोप आुँकलन तथा नरसांकन (Hazard 

Mapping) गने कायिको प्रारन्म्भक प्रततिदेन प्राि भएको,  
२. िाग्लङु्ग, तनिुुँ र निलपरु न्जल्लाका विपद् प्रभावित पररिारको लातग राित स्िरुप 

रु.१७ लाख ८५ िजार उपलब्र् गराइएको, 
३. प्रिरी चौकीका लातग ३५ थान मोटरसाइकल खररद गरी गण्डकी प्रदेश प्रिरी 

कायािलयलाई उपलब्र् गराइएको,  
४. तमतत २०७५/६/१९ गते पोखरामा सरुक्षा तनकायका प्रदेशस्तरीय कायािलयका प्रमखु, 

११ न्जल्लाका न्जल्ला सरुक्षा सतमततका सदस्यको सिभातगतामा "शान्न्त्त सरुक्षा र 
मानि अतर्कार" विर्यक अन्त्तरवक्रया कायिक्रम सम्पन्न, 

५. लागू और्र् दूव्यिसन, कानून तजुिमा, मलुकुी देिानी तथा फौजदारी कायिवितर्, 
िावफक व्यिस्थापन, विपद् उद्दार तथा व्यिस्थापन विर्यमा वितभन्न सचेतना मूलक 
कायिक्रम/अन्त्तवक्रि या/गोष्ठी सम्पन्न,  

६. प्रदेशका सिै कारागार कायािलयमा भौततक संरचना सरु्ार तथा मनोरञ्जन र 
खेलकुदका सामग्री प्रदान, 

७. मखु्यमन्त्री तथा मन्न्त्रपररर्दको कायािलय पररसरको मखु्य प्रिशेद्वारमा िाक-थ्र ु गेट 
जडान, 

८. वितभन्न ऐन, तनयमािली, गठन आदेश र कायिवितर्मा सैिान्न्त्तक राय सिमती 
उपलब्र्। 

 

४.६ आतथिक िर्ि २०७६ /७७ को वित्तीय वििरण 
(रु. िजारमा) 

क्र.सं. शीर्िक वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१ चाल ु 398236 50347 12.64 

२ पूुूुँजीगत 214700 31617 14.73 

जम्मा 612936 81964 13.37 
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४.७ सम्पाददत मखु्य कायि 
क. विपद् व्यिस्थापन :  

१. विपद् सिाि अतभयान अन्त्तगित देिाय िमोन्जमका विपद् व्यिस्थापन सम्िन्त्र्ी अभ्यास 
सम्पन्न, 

क्र .सं. अभ्यास संयोजन स्थान /तमतत वक्रयाकलाप 

१ खोचिाट 
उद्दार 

नेपाल प्रिरी ड्यामसाइड /०७६ /०६/२९ खोचमा फसेको 
मान्त्छेको उद्दार 

२ अन्ग्न 
तनयन्त्रण 

नेपाली सेना पथृ्िीचोक  / ०७६/०६ /२९ आगो तनभाउन 
तसकाउन े

३ पनडुब्िी सशस्त्र प्रिरी फेिाताल  / ०७६/०६ /२९ पानीमा डुिकेो 
व्यन्िको उद्दार 

४ सडक 
दिुिटना 

सिै सरुक्षा 
तनकाय 

पथृ्िीचोक  / ०७६/०७ /०२ सडक दिुिटनाको 
व्यिस्थापन 

 

२. विपद् व्यिस्थापन कोर्मा रु.१ करोड जम्मा गररएको। सो कोर्िाट रु. १६ लाख 
१५ िजार विपद् वपतडतलाई राित उपलब्र् गराईएको, 

३. खोज तथा उद्दारका लातग आिश्यक पने सामग्री खररद गरूी भण्डारण गररएको,  

४. आतथिक िर्ि २०७५ /७६ को विपद्का िटना वििरणको िावर्िक प्रततिदेन तयार, 
५. शान्न्त्त सरुक्षाको अिस्था, विपद्का िटना र कोतभड-१९ को समन्त्िय सम्िन्त्र्ी दैतनक 

प्रततिदेन,  

६. रिारेन्त्टाइन व्यिस्थापनका लातग प्रदेश गोदाम िरमा रिेको मौज्दातिाट न्जल्ला 
विपद् व्यिस्थापन केन्त्र (CCMC) लाई र प्रदेश स्तरका मन्त्रालयलाई जम्मा ८१ 
थान पाल उपलब्र्।  

 

ख . शान्त्तन्ू सरुक्षा : 
१. प्रदेश सरुक्षा समन्त्िय सतमततको ७ िटा िैठक सञ्चालन र तनणिय कायािन्त्ियनका 

लातग समन्त्िय,  

२. सरुक्षा तनकायका लातग ४ िटा वपकअप गाडी खररदका लातग सम्झौता,  
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३. २०७६ साल फागनु १६ र १७ गते गिृ मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको संयिु 
आयोजनमा प्रदेशस्तरीय सरुक्षा गोष्ठी सम्पन्न,  

४. भौततक पूिािर्ार तथा विकास मन्त्रालय माफि त ३ िटा र गण्डकी प्रदेश प्रिरी 
कायािलयमाफि त १२ िटा गरी जम्मा १५ िटा प्रिरी चौकी तनमािण कायि भईरिेको,  

५. गण्डकी प्रदेश प्रिरी तातलम केन्त्रकूो वप्रफेि भिन तनमािण कायि भईरिेको,  

६. गण्डकी प्रदेश दंगा तनयन्त्रण गण तनिुुँको पफ भिन तनमािण कायि भईरिेको। 

 

ग . सूचना समन्त्िय  

१. नेपाल परकार मिासंि गण्डकी प्रदेशको संचार गततवितर् सम्िन्त्र्मा अन्त्तवक्रि या सम्पन्न, 
२. तमतत २०७६ साउन २८ मा सूचना तथा प्रवितर् प्रिििन गोष्ठी आयोजना, 
३. रेडन्ूयो नेपालिाट िरेक शतनिार साुँझ ५ :२५ िज े "गण्डकी सरोकार" नामक 

कायिक्रम सञ्चालन भईरिेको, 
४. वितभन्न सूचनामूलक सन्त्देशको न्जङू्गल तनमािण, 
५. आमसञ्चार विरे्यकको मस्यौदा तयार।  

 

ि . वितभन्न समारोि तथा सचेतना 
१. राविय तथा प्रदेशस्तरीय ददिस तथा समारोिको व्यिस्थापन र सञ्चालन, 
२. लागू और्र् दवु्यिसनी न्त्यूनीकरणका लातग सचेतना कायिक्रम सम्पन्न, 
३. सडक दिुिटना न्त्यूनीकरणका लातग िावफक व्यिस्थापन सचेतना कायिक्रम सम्पन्न,  

४. स्थानूीय विपद् व्यिस्थापन सतमतत र विपद् उिारकमीलाई तातलम प्रदान। 

 

ङ.  अन्ख्तयारी प्रदान गररएका कायिक्रमको वििरण 
(रु. िजारमा) 

क्र .सं . कायिक्रमको नाम अन्ख्तयारी 
रकम  

अन्ख्तयारी प्रदान गररएको 
तनकाय 

१ स्थानीय तिमा ईलाका प्रिरी/प्रिरी चौकी 
तनमािण 

63191 भौततक पूिािर्ार विकास 
मन्त्रालय 

२ ईलाका प्रिरी कायािलयको भिन तनमािण 161809  
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३ प्रदेश प्रिरी तातलम केन्त्रको प्रन्ूफेि 
भिन तनमािण 

30000  

 

 

 

 

गण्डकी प्रदेश प्रिरी कायािलय 

४ गण्डकी प्रदेश दंगा तनयन्त्रण प्रिरी गण, 

तनिुुँको पफ भिन तनमािण 

23700 

५ गण्डकी प्रदेश िावफक प्रिरी कायािलय, 

गगनगौंडा, कास्कीको अस्थायी 
टिरा(फलामे िस तनमािण) 

700 

६ ईलाका प्रिरी कायािलय, आुँिखैुरेनीको 
थनुिुा कक्ष तनमािण 

500 

७ न्जल्ला िावफक प्रिरी कायािलय, कास्कीमा 
साििजतनक तनमािण 

500 

८ सडक सरुक्षा तथा िावफक व्यिस्थापनका 
लातग तसतसवटभी खररद तथा जडान, 

कास्की 

5000 

९ तनिुुँ न्जल्लातभर सडक सरुक्षा तथा 
िावफक व्यिस्थापनका लातग तसतसवटभी 
खररद तथा जडान 

2500 

१० कारागारको भौततक सरु्ार तथा स्तरोन्नतत, 

कास्की 
1500 कारागार कायािलय, कास्की 

११ कारागारको भौततक सरु्ार तथा स्तरोन्नतत, 

तनिुुँ 
200 कारागार कायािलय, तनिुुँ 

१२ कारागारको भौततक सरु्ार तथा स्तरोन्नतत, 

लमजङु्ग 

500 कारागार कायािलय, लमजङु्ग 

१३ कारागारको भौततक सरु्ार तथा स्तरोन्नतत, 

गोरखा 
300 कारागार कायािलय, गोरखा 

१४ कारागारको भौततक सरु्ार तथा स्तरोन्नतत, 

पिित 

1000 कारागार कायािलय, पिित 
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१५ न्जल्ला प्रशासन कायािलय, पिित न्स्थत 
सरुक्षागाडिको आिास प्रयोजनको लातग 
कायािलय पररसरतभर रिेको ग्यारेज 
भिनको छतमा िस तनमािण 

1400 न्जल्ला प्रशासन कायािलय, 

पिित 

१६ राविय अनसुन्त्र्ान गण्डकी प्रदेश 
कायािलय, पोखराको भिनको मातथल्लो 
तल्लामा रिेको िस(छाना) र कायािलय 
पररसरमा रिेको प्रततक्षालय ममितसम्भार 

1500 भौततक पूिािर्ार विकास 
मन्त्रालय 

१७ िावफक प्रिरीका लातग उपकरण खररद 
(बे्रथलाईजर) 

440 न्जल्ला प्रिरी कायािलय, 

कास्की 
१८ िावफक प्रिरीका लातग उपकरण खररद 

(बे्रथलाईजर) 

110 न्जल्ला प्रिरी कायािलय, तनिुुँ 

१९ िावफक प्रिरीका लातग उपकरण खररद 
(बे्रथलाईजर) 

110 न्जल्ला प्रिरी कायािलय, 

लमजङु्ग  

२० िावफक प्रिरीका लातग उपकरण खररद 
(बे्रथलाईजर) 

220 न्जल्ला प्रिरी कायािलय, 

निलपरु 

२१ सरुक्षा तनकायलाई विपद् उद्दार सामग्री 
खररद 

१००० सशस्त्र प्रिरी िल ४ नं 
िाविनी, पोखरा 

२२ सरुक्षा तनकायलाई विपद् उद्दार सामग्री 
खररद 

५०० गण्डकी प्रदेश प्रिरी 
कायािलय, पोखरा 

२३ विपद् पूिि सूचना प्रणाली जडान १०००० जल तथा मौसम विज्ञान 
कायािलय, पोखरा 

२४ सरुक्षा तनकायलाई स्िास्थ्य तथा 
और्तर्जन्त्य सामग्री खररद 

१५००  पन्िम पतृना िेडरिाटर, 

विजयपरु, पोखरा 
२५ सरुक्षा तनकायलाई स्िास्थ्य तथा 

और्तर्जन्त्य सामग्री खररद 

१५००  सशस्त्र प्रिरी िल नेपाल नं ४ 
मनु्िनाथ िाविनी, पोखरा 

२६ सरुक्षा तनकायलाई स्िास्थ्य तथा १५००  गण्डकी प्रदेश प्रिरी 
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और्तर्जन्त्य सामग्री खररद कायािलय, पोखरा 
२७ िालसरु्ार गिृ स्तरोन्नतन्ू कायिक्रम, 

कास्की 
१००० भौततक पूिािर्ार तथा विकास 

मन्त्रालय, पोखरा 
 

न्जल्ला प्रशासन कायािलय एिं सम्पूणि सरुक्षा संयन्त्रको पररचालन तथा व्यिस्थापनको सामूविक 
प्रयासमा कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावित जोन्खम न्त्यूनूीकरण कायिका लातग न्जल्ला प्रशासन 
कायािलयलाई उपलब्र् गराइएको िजेट। 

(रु. िजारमा) 

 

*** 
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१ संचार मिशलु 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

२ इन्त्र्न कायािलय प्रयोजन 500 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100 

३ सिारी सार्न ममित 300 300 300 300 300 300 300 300 300 100 100 

४ कायािलय सञ्चालन  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

५ अनगुमन तथा मलु्याङ्कन  500 500 500 500 500 500 500 500 500 150 150 

६ विविर् खचि  100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 

जम्मा 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 500 500 
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पररच्छेद पाुँच 
उद्योग, पयिटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय 

५.१ पषृ्ठभतूम 
गण्डकी प्रदेशतभर रिेका प्राकृततक स्रोतिरुको संरक्षण, सम्िििन, विकास, विस्तार र सदपुयोग गदै 
उि स्रोतिरु माफि त प्रदेशको समवृि र विकास गने उद्देश्यले उद्योग, पयिटन, िन तथा िातािरण 
मन्त्रालयको स्थापना तमतत २०७४।१०।२२ मा भएको िो। संविर्ानको अनसूुचीमा व्यिस्था 
भएका संि र प्रदेशको साझा अतर्कार, संि, प्रदेश र स्थानीय तिका साझा अतर्कार र प्रदेशको 
एकल अतर्कार क्षरेका उद्योग, पयिटन, आपूतति, िान्णज्य, विज्ञान प्रवितर्, िन तथा िातािरणसुँग 
सम्िन्न्त्र्त विर्यमा नीतत तनमािण गनुि, नेपाल सरकार र स्थानीय ति िीच समन्त्िय र सिकायि गदै 
प्रदेश समवृिका लातग औद्योतगकीरणमा जोड ददन,ु पयिटन क्षेरको विकास र विस्तार गरी नयाुँ 
रोजगारीको अिसर सजृना गनुि, िनको दीगो व्यिस्थापन गरी िातािरण संरक्षणमा जोड ददनकुा 
साथै दैतनक उपभोग्य िस्त ुतथा सेिाको सिज र सलुभ आपूतति व्यिस्थापन गनुि यस मन्त्रालयको 
प्रमखु कायि रिेको छ। 
 

५.१.१ दूरदृवि 

प्रदेशको समवृिमा उद्योग, िान्णज्य, आपूतति, पयिटन, िन, विज्ञान तथा िातािरणका 
क्षेरिाट योगदान परु् याउन।े 

 

५.१.२ लक्ष्य 

उद्योग, िान्णज्य, आपूतति, पयिटन, िन, विज्ञान तथा िातािरणका क्षेरिाट आतथिक, 
समान्जक तथा िातािरणीय विकास गने। 

 

५.१.३ उद्दशे्य 

१. स्थानीय स्रोत र सार्नको पररचालन माफि त उद्योग व्यिसाय प्रिििन गनुि, 
२. पयिटकीय पूिािर्ार तथा िस्त ु विवितर्करण गरी आन्त्तररक तथा िाह्य पयिटकलाई 

आकवर्ित गनुि, 
३. िनको दीगो व्यिस्थापनद्वारा िन पैदािर र जैविक विविर्ताको संरक्षण र 

िातािरणीय स्िच्छता कायम गनुि, 
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४. िजार अनगुमन माफि त आपूती व्यिस्थालाई सिज र सलुभ िनाउन,ु 

५. आतथिक र सामान्जक विकासमा विज्ञान प्रवितर्को उपयोग गनुि। 

 

५.२ कायि न्जम्मेिारी 
गण्डकी प्रदेश सरकार, कायिविभाजन तनयमािली, २०७४ िमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन 
गनुिपने कायि न्जम्मिेारीिरु देिायानसुार रिेका छन:् 

१.  व्यापार, िान्णज्य र िजार प्रततष्पर्ाि सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून, मापदण्ड तथा 
योजनाको तजुिमा, कायािन्त्ियन एिम ्तनयमन र तसन्न्त्डकेट तथा काट्ेितलङ तनयन्त्रण, 

२.  प्रादेन्शक व्यापार सम्िन्त्र्ी पूिािर्ार तनमािण, प्रिििन, सिजीकरण, िजार अनगुमन, 

समन्त्िय, तथ्याङ्क प्रणाली, िौविक सम्पन्त्त संरक्षण, अध्ययन तथा अनसुन्त्र्ान र तनयमन, 
३. िुिानी र पररििन प्रणाली तथा कागो व्यिस्थापन, 
४.  नेपाल सरकारको सिमततमा आतथिक तथा औद्योतगक विर्यका करारजन्त्य सम्झौता, 
५.  व्यापाररक फमििरुको दताि¸ निीकरण, खारेजी र तनयमन, 
६.  खानी तथा खतनज पदाथिको अन्त्िरे्ण सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून, मापदण्ड र 

योजना तजुिमा गने तथा कायािन्त्ियन र तनयमन एिम ् पूिािर्ार विकास, अनसुन्त्र्ान, 

सिेक्षण, लगत संकलन, अतभलेखाङ्कन, अन्त्िेर्ण, उत्खनन, प्रादेन्शक प्रयोगशालाको 
स्थापना तथा सञ्चालन र संिसंग समन्त्िय, 

७.  भौगतभिक अध्ययन तथा अनसुन्त्र्ान र नरसा सम्िन्त्र्ी, 
८.  प्रदेशका कलकारखाना र औद्योतगकीकरण सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून , मापदण्ड र योजना 

तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 
९.  उद्योग दताि, अनमुतत, निीकरण एिम ्खारेजी र औद्योतगक विकास तथा औद्योतगक 

व्यिसायको प्रिर्िन र तनयमन, 
१०.  प्रदेशस्तरको उद्योग क्षेरको भौततक पूिािर्ार विकास सम्िन्त्र्ी योजना तजुिमा र कायािन्त्ियन 

तथा औद्योतगक क्षेर र विशेर् आतथिक क्षेरको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार, 
११.  औद्योतगक िस्तकुो तनयाित प्रिििन, 
१२.  साििजतनक सेिा, अत्यािश्यक सेिा र िस्त ु आपूतति सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून तथा 

मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 
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१३. उपभोिा िक अतर्कार संरक्षण तथा प्रिििन, उपभोिा जागरण कायिक्रम तजुिमा, 
कायािन्त्ियन तथा अनगुमन, 

१४.  मूल्य र कालोिजारी तथा कृतरम अभाि तनयन्त्रण एिं तनयमन, 
१५.  संिीय मापदण्ड अनसुार स्याण्डडि िगीकरण, गणुस्तर परीक्षण र तनयमन, 
१६.  उपभोिा अदालत गठन र सञ्चालन, 
१७.  अत्यािश्यक िस्तिुरुको प्रादेन्शक माग र आपूतति सम्िन्त्र्ी सूचना संकलन, विश्लरे्ण, 

प्रके्षपण र आपूतति व्यिस्था, मौज्दातको व्यिस्था र आपूततिमा अन्त्तरप्रादेन्शक र 
स्थानीय तििीच समन्त्िय, 

१८.  लन्क्षत क्षेर र िगिका लातग िस्त ुर सेिामा प्रादेन्शक अनदुान र तनयमन, 
१९. करार, साझेदारी र एजेन्त्सी सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून, मापदण्ड, कायािन्त्ियन र 

तनयमन, 
२०.  संिसुँगको समन्त्ियमा कम्पनी स्थापना सम्िन्त्र्ी नीतत तथा कानून तजुिमा तथा 

कायािन्त्ियन, तनयमन र कम्पनी प्रशासन, 
२१.  दामासाविमा परेका उद्योग, व्यिसावयक कम्पनी तथा फमि व्यिस्थापन सम्िन्त्र्ी नीतत 

कानून, मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 
२२.  प्रदेशस्तरमा िातनकारक पदाथििरुको तनयमन तथा व्यिस्थापन, 
२३.  प्रदेशस्तरमा इन्त्र्नको गणुस्तर अनगुमन, 
२४.  संिीय कानून िमोन्जम रयातसनो तथा न्चठ्ठा दताि, अनमुतत र तनयमन सम्िन्त्र्ी, 
२५. प्रदेशतभरका उद्योगिरु र साना, मझौला, िरेल ुतथा लि ुउद्योगिरु स्थापना र प्रिििन 

सम्िन्त्र्मा नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 
२६.  औद्योतगक तथा व्यापार प्रदशिनीको आयोजना तथा व्यिस्थापन, 
२७.  उद्योगमा श्रममूलक प्रवितर् र स्िदेशी श्रतमकको उपयोग, 
२८. स्िरोजगारका लातग उद्यमशीलता विकास, प्रन्शक्षण, सितुलयत कजाि र व्यिसाय प्रिििन सिायता, 
२९. प्रादेन्शक पयिटन विकासको नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना तनमािण, पिुािर्ार विकास, 

प्रिििन र तनयमन, 
३०.  पयिटक प्रिरी व्यिस्थापन,  
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३१. पयिटकीय िोटल, ररसोटि, लज, िाभल तथा िेवकङ्ग एजेन्त्सी, गाईड, या्िन्फ्टङ्ग आददको दताि, 
अनमुतत, निीकरण र तनयमन, 

३२. प्रदेशस्तरमा िन क्षरेको नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्ियन र 
तनयमन, 

३३. िन्त्यजन्त्त ुर िन पैदािार ओसारपसार सम्िन्त्र्ी तनयमन र अपरार् तनयन्त्रण, 
३४. िन, िनस्पतत, िन्त्यजन्त्त ुर जैविक विविर्ता सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक सङग्रिालय व्यिस्थापन, 
३५. प्रदेशस्तरमा संरक्षण क्षरे र चरन क्षेरको व्यिस्थापन, 
३६. जैविक विविर्ता पाकि , िात्तीसार तथा न्चतडयाखानाको व्यिस्थापन, 
३७. जतडिटुी खेती प्रवितर् प्रिििन, विस्तार तथा िजारीकरण सम्िन्त्र्ी नीतत तथा कानून 

तजुिमा, तथा कायािन्त्ियन र तनयमन, अध्ययन अनसुन्त्र्ान तथा तथ्याकं संकलन, 
३८. िन तथा िातािरण सम्िन्त्र्ी तिर्यमा प्रावितर्क सूचना तथा सेिा प्रिाि, 
३९. िन अततक्रमण तथा िन डिेलो तनयन्त्रण तथा रोकथाम सम्िन्त्र्ी नीतत, समन्त्िय र सियोग, 
४०. प्रदेशस्तरका िनस्पतत उद्यान तथा ििेरीयमिरुको व्यिस्थापन र िनस्पतत पविचान 

तथा अतभलेखीकरण सम्िन्त्र्ी नीतत र व्यिस्थापन, 
४१. प्रदेशस्तरमा जैविक विविर्ताको अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, व्यिस्थपन, तनयमन, संरक्षण एिम ्

लाभांश िाुँडफाुँड, 
४२. प्रदेशस्तरमा जलार्ार संरक्षण तथा जलउपयोग नीतत, प्रवितर् विकास, व्यिस्थापन, 
४३. प्रदेशतभर भसू्खलन तनयन्त्रण, 
४४. प्रदेशस्तरमा िातािरणीय संरक्षण तथा स्िच्छता सम्िन्त्र्ी प्रवितर् विकास र व्यिस्थापन, 
४५. प्रदेशस्तरमा िातािरण सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुिमा, कायािन्त्ियन र 

तनयमन, 
४६. प्रदेशस्तरमा िातािरणीय सूचना प्रणालीको स्थापना, 
४७. प्रदेशस्तरमा िातािरणीय जोन्खमका लातग तयारी तथा उिार, 
४८. प्रदेशस्तरमा िातािरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र व्यिस्थापन, 
४९. प्रदेशस्तरमा ठोस, िाय,ु तरल, जल, ध्िनी तथा विद्यतुीय लगायत प्रदूर्णको मापदण्ड 

तनर्ािरण, कायािन्त्ियन, अनगुमन र तनयन्त्रण, 
५०. प्रदेशस्तरमा न्त्यून काििनमखुी तथा िातािरणमैरी विकास प्रवक्रया र िररत क्षेर प्रिििन, 
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५१. प्रदेशस्तरमा िातािरणीय संरक्षण क्षरे तथा प्राकृततक सम्पदाको संरक्षण र सम्िििन, 
५२. प्रदेशतभर िातािरणीय क्षेरको अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, क्षमता अतभिवृि, िातािरणीय 

सशुासन तथा परीक्षण, 
५३. भपूररतर् क्षरे तथा िन क्षेरको पविचान, िगीकरण, संरक्षण र व्यिस्थापन, 
५४. संरक्षण क्षेर पविचान र व्यिस्थापकीय पितत तनर्ािरण, 
५५. अन्त्तरप्रदेशीय नदी उकास तथा सडक वकनार िकृ्षारोपण व्यिस्थापन, 
५६. िृक्षारोपणको लातग दीगो तथा गणुस्तरीय िीउ उत्पादन, िीउ िगैँचा स्थापना र व्यिस्थापन 

५७. प्रदेशतभर िृक्षारोपण तथा सम्भार सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, 
कायािन्त्ियन र तनयमन, 

५८. प्रदेशतभर जतडिटुी तथा अन्त्य गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्िन्त्र्ी व्यिस्थापन, 
५९. िन्त्यजन्त्त ु र चराचरुुङ्गी सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, 

कायािन्त्ियन र तनयमन, 
६०. प्रदेशस्तरमा विज्ञान प्रवितर्को विकास तथा विस्तार, सो सम्िन्त्र्ी तथ्याङ्क संकलन, 

प्रशोर्न र सिेक्षण र जनशन्ि विकास र उपयोग, 
६१. िैज्ञातनक अध्ययन अनसुन्त्र्ान एंि विज्ञान र प्रवितर्को आविष्कार, उन्नयन र विकास, 
६२. विज्ञान संग्रिालय र ्लानेटोररयमको स्थापना, सञ्चालन र व्यिस्थापन। 

 

५.३ दरिन्त्दी र पदपूतति 
५.३.१ मन्त्रालयको दरिन्त्दी र पदपूतति वििरण 
क्र.स. पद शे्रणी/ति सेिा समिु दरिन्त्दी पदपूतति ररि 

१ सन्चि रा.प.प्रथम िन   १ १  
२ अतर्कृत निौ/दशौं प्रशासन सा.प्र. ३ ३  

३ अतर्कृत निौ/दशौं िन   २ २  

४ अतर्कृत सातौं/आठौं प्रशासन सा.प्र. ६ ६  

५ लेखा अतर्कृत सातौं/आठौं प्रशासन लेखा १ १  

६ काननु अतर्कृत रा.प.ततृीय न्त्याय काननु १ १  



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 20७७ 
 

 

~ 34 ~ 

७ कम््यटुर ईन्न्त्जतनयर सातौं/आठौं विविर्   १ - १ 

८ सिायक िन अतर्कृत सातौं/आठौं िन ज.फ. ३ ३  

९ सिायक भ ूसंरक्षण 
अतर्कृत 

सातौं/आठौं िन भ ू
संरक्षण 

१ १  

१० सिायक िनस्पती 
अतर्कृत 

सातौं/आठौं िन िोटानी १  १ 

११ िातािरण तनरीक्षक सातौं/आठौं विविर्   १ - १ 

१२ सिायक/अतर्कृत पाुँचौं / छैटौं प्रशासन सा.प्र. ५ २ ३ 

१३ कम््यटुर 
अपरेटर/अतर्कृत 

पाुँचौं / छैटौं विविर्   १ - १ 

१४ प्रावितर्क सिायक पाुँचौं / छैटौं िन ज.फ. ४ ३ १ 

१५ प्रावितर्क सिायक पाुँचौं / छैटौं िन भ ू
संरक्षण 

१ १  

१६ प्रावितर्क सिायक पाुँचौं / छैटौं िन िोटानी १  १ 

१७ सिायक चौथो / पाुँचौं प्रशासन सा.प्र. २ २  

१८ सिायक लेखापाल चौथो / पाुँचौं प्रशासन लेखा १ १  

१९ िलकुा सिारी चालक तिविविन ईन्न्त्ज. मे.ई. ४ ४  
२० कायािलय सियोगी तिविविन प्रशासन सा.प्र. ५ ५  

जम्मा ४५ ३६ ९ 
 
५.३.२ मन्त्रालय र अन्त्तगितका तनकायको दरिन्त्दी र पदपूतति वििरण 

क्र.सं. कायािलय दरिन्त्दी पदपूतति जम्मा ररि 

१.  मन्त्रालय ४५ ३६ ९ 

२.  िन तनदेशनालय 28 १९ ९ 

३.  उपभोिा वित संरक्षण तनदेशनालय 14 ९ ५ 

४.  िन अनसुन्त्र्ान केन्त्र 10 ६ ४ 
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५.  तडतभजन िन कायािलय मसु्ताङ 17 १० ७ 

६.  तडतभजन िन कायािलय म्याग्दी 44 ३० १४ 

७.  तडतभजन िन कायािलय िाग्लङु 55 ३३ २२ 

८.  तडतभजन िन कायािलय पिित 45 ३३ १२ 

९.  तडतभजन िन कायािलय कास्की 50 ४९ १ 

१०.  तडतभजन िन कायािलय स्याङजा 55 ४० १५ 

११.  तडतभजन िन कायािलय तनिूि 60 ५५ ५ 

१२.  तडतभजन िन कायािलय निलपरु 110 ७० ४० 

१३.  तडतभजन िन कायािलय गोरखा 50 ३५ १५ 

१४.  तडतभजन िन कायािलय लमजङु 45 २५ २० 

१५.  तडतभजन िन कायािलय मनाङ 17 १६ १ 

१६.  भ ूतथा जलार्ार व्यिस्था तनिंू 17 १६ १ 

१७.  भ ूतथा जलार्ार व्यिस्था पिित 17 १२ ५ 

१८.  िरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय मसु्ताङ 7 १ ६ 

१९.  िरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय म्याग्दी 7 १ ६ 

२०.  िरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय िाग्लङु 7 २ ५ 

२१.  िरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय पिित 7 ३ ४ 

२२.  िरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय कास्की 17 ९ ८ 

२३.  िरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय स्याङजा 7 २ ५ 

२४.  िरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय तनिुुँ 7 १ ६ 

२५.  िरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय निलपरु 7 १ ६ 

२६.  िरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय गोरखा 7 १ ६ 

२७.  िरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय लमजङु 7 १ ६ 

२८.  िरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय मनाङ 7 २ ५ 

२९.  पयिटन कायािलय पोखरा १४ ५ ९ 

जम्मा ७८० ५२३ २५७ 
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५.४ आतथिक िर्ि २०७५/७६ को वित्तीय वििरण 
(रु. िजारमा) 

क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१. चाल ु 1177870 1144315 97.15 

२ पुुँजीगत 1349697 590566 43.76 

जम्मा 2527567 1734881 68.64 
 

५.५ सम्पाददत मखु्य कायि 
१. मन्त्रालय र अन्त्तगितका तनदेशनालय, केन्त्र, प्रततष्ठान र कायािलय गरी कुल ३० िटा 

कायािलय स्थापना, 
२. १ िटा नीतत, ३ िटा ऐन, १ िटा तनदेन्शका, २ िटा मागिदशिन र १० िटा कायिवितर् 

तनमािण साथै ३ िटा नीतत, ७ िटा विरे्यक र ३ िटा तनयमािलीको मस्यौदा तयार, 
३. राजस्ि िापत रु.३० करोड ३६ लाख ३३ िजार संकलन तथा समदुायमा आर्ाररत 

िनको व्यिस्थापनिाट तनन्स्कएका िन पैदािारको तिक्री वितरणिाट समूिलाई 
रु.४० करोड ५५ लाख २५ िजार आम्दानी, 

४. िन पैदािार संकलन र कायिक्रम कायािन्त्ियिाट ६,९१,९९१ श्रम ददन अथाित 
२,४७१ जना र िनजन्त्य उद्यमिाट ५,१९५ जना िरािरको पूणि रोजगारी तसजिना, 

५. ३ न्जल्लाका उच्च प्रवितर्यिु नसिरी समेत १३ िटा नसिरीिाट १३,२३,७५६ 
विरुिा उत्पादन, ३० िटा नयाुँ सामदुावयक िन उपभोिा समूि गठन, २ िेरटर 
अततक्रमण तनयन्त्रण, ३७ िटा उद्यान तनमािण र ६१ िटा सामदुावयक िनमा 
पयािपयिटनका कायि सञ्चालन, 

६. तनजी र सरकारी िनिाट गरी कुल ११,८१,५९५.९ रयवुफट काठ, १,३२०.४ चट्टा 
दाउरा र ७९,०९० के.न्ज. जडीिटुी उत्पादन,  

७. मानि–िन्त्यजन्त्त ुद्वन्त्द न्त्यूनीकरणका लातग ४,३१३ तमटर िलानसवितको मसे िायर 
फेन्न्त्सङ तनमािण, िाइते र समस्याग्रस्त ५८ िटा िन्त्यजन्त्तकुो उिार र रु. ७२ लाख 
२ िजार रकम राित स्िरुप वितरण, 
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८. ५,३४० िटा उद्योग दताि, २,७४८ िान्णज्य दताि, ४,३१४ िटा उद्योग निीकरण, 

३,६९९ िटा िान्णज्य निीकरण र १,९७६ िटा उद्योग तथा िान्णज्यको नामसारी 
ठाुँउसारी, 

९. सम्भाव्यता अध्ययन अनसुार ४४ िटा स्थानीय तिमा उद्योगग्राम स्थापना गनि तथा 
पोखरा मिानगरपातलका िडा नं. ३३ पुुँडीटार प्रादेन्शक औद्योतगक क्षेर स्थापनाका 
लातग सम्भािना अध्ययन, 

१०. ३० िटा पयिटकीय िोटल, ५२ िटा िाभल एजेन्त्सी, १९ िटा िेवकङ एजने्त्सी दताि 
एिं ४० िटा पोटिर गाइड लाइसेन्त्स र २४३ िटा िेवकङ गाइड लाइसेन्त्स वितरण, 

११. २७४ िटा िोमस्टेिरुलाई पुुँजीगत अनदुान वितरण, २ िटा तडवपआर तयारी, ८ िटा 
गरुुयोजना तनमािण, ५०.३ वक.तम. पदमागिको तनमािण, ममित सम्भार र सौन्त्दयिकरण 
तथा ७३ िटा र्ातमिक पयिटकीय स्थलको ममित, 

१२. प्रदेशको प्रमखु पयिटकीय ब्राण्ड “गवििलो गण्डकी (Glorious Gandaki)” तयार, ११० 
िटा प्रमखु पयिटकीय गन्त्तव्यको सन्चर पनु्स्तका प्रकाशन, आन्त्तररक पयिटन िर्ि 
२०१९ को कायियोजना, लोगो तथा नारा अंवकत प्रचार सामग्रीको प्रकाशन र वितरण 
तथा ३११ जना िोमस्टे सञ्चालकलाई तातलम प्रदान, 

१३. पथृ्िीनारायण रयाम्पसको िातातभर रिेको भिनलाई ममित गरी विज्ञान तथा प्रवितर्को 
प्रयोगशाला स्थापना कायि प्रारम्भ। 

 

५.६ आतथिक िर्ि २०७६/७७ को वित्तीय वििरण 
(रु. िजारमा) 

क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१. चाल ु 1312950 379122 28.88 

२ पुुँजीगत 734504 50455 6.87 

जम्मा 2047454 42957 20.98 
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५.७  सम्पाददत मखु्य कायिः 
क)  संगठन तनमािण तथा कमिचारी व्यिस्थापन 

९ िटा िरेल ु तथा साना उद्योग कायािलय र १ िटा पयिटन कायािलय स्थापना भई 
सञ्चालनमा रिेको। 

 

ख)  नीतत तथा कानून तनमािण 

1. विज्ञान तथा प्रवितर् नीतत, २०७६ मन्न्त्रपररर्द् िाट स्िीकृत र िातािरण तथा 
जलिाय ुपररितिन नीतत, २०७६ र पयिटन नीतत, २०७६ को मस्यौदा तयार, 

2. िातािरण संरक्षण विरे्यक, २०७६ र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रवितर् प्रततष्ठान 
स्थापना विरे्यक, २०७६ प्रदेशसभामा पेश, 

3. ताल संरक्षण तथा विकास प्रातर्करण तनयमािली, २०७६ र प्रदेश िजार अनगुमन 
तनयमािली, २०७६ मन्न्त्रपररर्द् िाट स्िीकृत तथा िर, पीपल, समी, चौतारो संरक्षण 
तनयमािलीको मस्यौदा तयार, 

4. प्राईभेट फमि निीकरण सम्िन्त्र्ी मागिदशिन, २०७६ मन्न्त्रपररर्द् िाट स्िीकृत, 
5. पयिटन िर्ि २०१९–२०२२ कायिक्रम सञ्चालन कायिवितर् २०७६, कायिक्रम 

कायािन्त्ियन कायिवितर्, २०७६, पयिटकीय गन्त्तव्यिरुको पूिािर्ार विकास कायिवितर्, 
२०७६, िोमस्टे सञ्चालन तथा व्यिस्थापन कायिवितर्, २०७६ र िोमस्टे क्षमता 
अतभिृवि सशन्िकरण तथा पूिािर्ार विकास कायि सञ्चालन कायिवितर्, २०७६ 
मन्न्त्रपररर्द् िाट स्िीकृत। 

 

ग)  उद्योग, िान्णज्य तथा आपूतति 
1. ५,३११ उद्योग दताि, २,०५६ उद्योग निीकरण, ७,६८९ िान्णज्य दताि र ३,०१६ 

िान्णज्य निीकरण,  

2. िाग्लङु, म्याग्दी, मसु्ताङ, पिित, कास्की, तनिुुँ, लम्जङु, मनाङ, गोरखा र निलपरुमा 
मेडपा अन्त्तगितका कायिक्रम सञ्चालनका लातग सेिा प्रदायक संस्था छनौट भई 
सम्झौता, 

3. कालो िजारी, मूल्य तनयन्त्रण, कृतरम अभाि, तमसािट लगायतका कायिलाई तनरुत्सावित 
गनि १०० पटक भन्त्दा ििी िजार अनगुमन तथा तनरीक्षण, 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 20७७ 
 

 

~ 39 ~ 

4. सम्भाव्यता देन्खएका ५१ िटा स्थानीय तिमध्ये २८ िटा स्थानीय तििाट आिश्यक 
कागजात प्राि गरी औद्योतगक ग्राम िोर्णाका लातग नपेाल सरकार, उद्योग, िान्णज्य 
तथा आपूतति मन्त्रालयमा तसफाररस गररएकोमा नेपाल सरकार (मन्न्त्रपररर्द्) को 
तनणियानसुार १५ िटा स्थानीय तिमा औद्योतगक ग्राम िोर्णा भएको र िाुँकी १६ 
िटा स्थानीय तिमा औद्योतगक ग्राम िोर्णा िनु ेप्रवक्रयामा रिेका, 

5. लोकािा खोला निलपरुमा सम्भाव्यता अध्ययन कायि सम्पन्न भई प्रदेश सरकार 
(मन्न्त्रपररर्द्) को तमतत २०७६/१०/२९ को तनणिय अनसुार प्रदेश स्तरीय 
औद्योतगक क्षेर स्थापनाको लातग जग्गा उपलब्र् गराईददन नेपाल सरकार समक्ष 
अुनरोर् गरी पठाइएको, 

6. पोखरा मिानगरपातलका िडा नं. ३३ पुुँतडटारमा तनमािण िनु ेप्रदेशस्तरीय औद्योतगक 
क्षेर तनमािणका लातग सभे नापीको काम भैरिेको, 

7. प्रदेश व्यिसाय मञ्चको सञ्चालक सतमततको प्रथम िैठक सम्पन्न भई िजेट तथा 
कायिक्रम स्िीकृत भएको। मञ्चको सचुारु र सञ्चालनका लातग आिश्यक कोर् तथा 
जनशन्ि व्यिस्थापन कायिवितर्को मस्यौदा तयार। 

 

ि)  पयिटन प्रिििन र पूिािर्ार विकास  

1. परामशि सेिा माफि त पयिटन गरुुयोजना तयारीको कायि भईरिेको,  

2. िोमस्टेको प्रस्ताि माग भई छनौट सम्पन्न, 

3. ४४ पयिटकीय गन्त्तव्य छनौट भई भ ू तथा जलार्ार व्यिस्थापन कायािलयिाट 
पूिािर्ार तनमािणको कायि जारी, 

4. ११० प्रमखु पयिटकीय गन्त्तव्यको अंग्रजेी भार्ामा सन्चर पसु्तीका प्रकाशन, 

5. भ्रमण िर्ि २०२० को भव्यतापूििक शभुारम्भ, 

6. भ ू तथा जलार्ार व्यिस्थापन कायािलय र पयिटन कायािलयिाट प्रदेशका वितभन्न 
पदमागिको तनमािण र सौन्त्दयिकरण कायि जारी,  

7. प्रदेश नं. १, २, िाग्मती, गण्डकी र ५ नं. प्रदेशमा ८ ददने पयिटन सेल्स तमसन 
सम्पन्न, 
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8. प्रदेशका सामदुावयक िोमस्टेको प्रचारप्रसारका लातग सन्चर र सम्पकि सवितको िोमस्टे 
दपिण तयार गरी वितरण, 

9. प्रदेश संग्रिालयिाट संग्रिालयसुँग सम्िन्न्त्र्त कायिक्रमको कायािन्त्ियन भइरिेको। 

 

ङ)  िन तथा िातािरण  

1. सामदुावयक िनिाट ४३,५९१ रयवुफट र तनजी िनिाट ५३,१९३ रयवुफट काठ र 
७६ चट्टा दाउरा संकलन, 

2. िन क्षरे अन्त्तगित िन पैदािार तिक्री वितरणिाट रु. ९ करोड १२ लाख २७ िजार 
र अन्त्यिाट रु. २० लाख ८६ िजार गरी जम्मा रु. ९ करोड ३३ लाख १३ 
िजार राजस्ि संकलन, 

3. २,०२९.४३ िेरटर िनमा िैज्ञातनक िन व्यिस्थापनको कायि जारी रिेको, 
4. ५ िटा सःतमल, १०४ िटा फतनिचर र १ िटा जतडिटुी प्रशोर्न उद्योग दताि 

गररएको, 
5. ताल प्रातर्करणको कायिकारी प्रमखु छनौट गररएको, 
6. रामसारमा सूचीकृत तालिरुको संरक्षण र पूिािर्ार विकास कायि जारी रिेको, 
7. िैज्ञातनक िन व्यिस्थापन तातलम, गगुल अथि र न्जआइएस सम्िन्त्र्ी तातलम सम्पन्न, 

8. िन डिेलो तनयन्त्रण, िन्त्यजन्त्त ुउद्दार, िन अततक्रमण तनयन्त्रण सम्िन्त्र्ी कायि जारी,  

9. एकीकृत जलार्ार व्यिस्थापन, तसमसार संरक्षण, गल्छी, पविरो तनयन्त्रण कायि जारी,  

10. तडतभजन िन कायािलयिरुमा उच्च प्रवितर्यिु नसिरी स्थापना, वितभन्न १३ िटा नसिरी 
तनमािण तथा ममित गरी तिरुिा उत्पादन १६,५०,००० कायि जारी, 

11. न्जल्लािरुमा सडक वकनार र शिरी िररयाली प्रिििन कायि जारी रिेको, 
12. १ िटा सामदुावयक िन उपभोिा सतमतत गठन गरी समूिमा िस्तान्त्तरण तथा २८ 

िटा सामदुावयक िनको कायियोजना निीकरण भएका, 
13. नेपाल सरकारको “स्िच्छ िातािरण मिाअतभयान” र प्रदेश सरकारको “स्िच्छ 

िातािरण, स्िस्थ जीिन” अतभयानलाई ११ िटै न्जल्लामा ितनभतू रुपमा कायािन्त्ियन 
गररएको, 
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14. म्याग्दी, मसु्ताङ, लम्जङु, मनाङ, पिित, िाग्लङुमा जतडिटुी संरक्षण र विकास कायि जारी 
रिेको  

15. न्जल्लािरुमा तनजी र कृवर्िन कायि जारी रिेको, 
16. प्रदेशभरी नरभक्षी न्चतिुा तनयन्त्रणको प्रयास जारी,  

17. संिीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको संयिु लगानीका समपूरक अनदुानमा आर्ाररत 
आयोजना तथा कायिक्रम र संिीय सरकारको मार एकल लगानीमा आर्ाररत विशरे् 
अनदुानमा आर्ाररत आयोजना तथा कायिक्रमको प्रगतत वििरणः  

क. १५ िटा स्थानीय तिमा संिीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्िन्न्त्र्त स्थानीय 
तिको संयिु लगानीमा उद्योग ग्राम तनमािण र स्थापनाको कायि जारी, 

ख. फेिा तालको जलार्ार संरक्षणका लातग उपल्लो तटीय खोलािरूमा पोखरा 
मिानगरपातलकासुँगको साझेदारीमा तसल्टेसन ड्याम र चेक ड्याम तनमािण कायि 
जारी। 

*** 
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पररच्छेद छ 

भतूम व्यिस्था, कृवर् तथा सिकारी मन्त्रालय 

 

६.१ पषृ्ठभतूम 

भतूम व्यिस्था, कृवर् तथा सिकारी मन्त्रालयको स्थापना २०७४ साल माि २८ गते भएको िो। 
प्रदेशको आतथिक संिृविको लातग भतूमको प्रकृततको आर्ारमा उपयोग गने नीतत अिलम्िन गरी 
सिकारी क्षेरको पररचालन माफि त कृवर् एिं पशपुन्त्छीजन्त्य उत्पादन एिं व्यिसायमा 
यान्न्त्रकीकरण, व्यिसावयकीकरण, िजारीकरणको माध्यमिाट कृवर् क्षरेको आर्तुनकीकरण गदै 
रोजगारीको अिसर तथा पिुुँच अतभिवृि गरी गररिी न्त्यूनीकरणको क्षेरमा योगदान परु् याउनू ु
मन्त्रालयको मखु्य न्जम्मेिारी रिेको छ। 
 

६.१.१ दूरदृवि 

िैज्ञातनक भउूपयोग, दीगो कृवर् र सिकारीको माध्यमिाट समाजिाद उन्त्मखु अथि 
व्यिस्था तनमािण।  

 

६.१.२ लक्ष्य 

खाद्य एिं पोर्ण सरुक्षाको प्रत्याभतूत गदै गररिी न्त्यूनीकरण एिूं प्रदेशको अथितन्त्रमा 
योगदान गनिू ु। 

 

६.१.३ उद्दशे्य 

१. भतूमको िैज्ञातनक व्यिस्थापन एिं सामान्जक न्त्यायमा आर्ाररत भ-ूउपयोगका 
माध्यमिाट सिकारी के्षरको पररचालन गरी प्रदेशको कृवर् एि पशपुन्त्छीजन्त्य 
उत्पादनको क्षेरमा आत्मतनभिरता िातसल गरी यस क्षेरको उत्पादनलाई तनयाितयोग्य 
अिस्थामा परु् याउनू,ू  

२. सिकारीको तसिान्त्त र मूल्यिरूको प्रिििन गदै सिकारीमा आर्ाररत उत्पादन, 

उद्यम र सेिा व्यिसायको विकास र विस्तार गरी प्रदेशको दीगो र समतामूलक 
आतथिक सामान्जक विकासमा योगदान परु् याउनू,ू  
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३. कृवर् के्षरमा आर्तुनक प्रवितर्को प्रयोग गदै प्रततस्पर्ाित्मक क्षमता िातसल गरी 
उत्पादन र उत्पादकत्ि अतभिवृि गनुिका साथै कृवर्जन्त्य उद्योगलाई प्रिििन गनिू ू, 

४. पशपुन्त्छीपालनमा उन्त् नत आर्तुनक प्रवितर्को प्रयोगलाई प्रोत्सािन गदै ब्यिसावयक, 

प्रततस्पर्ी एि स्िस्थ पशपुन्त्छी उत्पादनको सतुनन्ितता एिं पशपुन्त्छीजन्त्य 
उत्पादनमा आत्मतनभिरता िातसल गरी यस क्षरेलाई आय आजिनका साथै 
रोजगारीको क्षेरका रूपमा विकास गनिू ू, 

५. समािशेी तसिान्त्तको आर्ारमा लन्क्षत िगिको सशन्िकरण गरी गररिी न्त्यूनीकरण 
गनिू ।ू 

 

६.२ कायि न्जम्मेिारी  
गण्डकी प्रदेश सरकार, कायिविभाजन तनयमािली, २०७४ िमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन 
गनुिपने कायि न्जम्मिेारीिरु देिायानसुार रिेका छन:् 

१. कृवर्, पश ुविकास तथा खाद्य पोर्ण सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, 
कायािन्त्ियन र तनयमन, 

२. कृवर् तथा पशपुन्त्छीजन्त्य, रोग वकरा एिं मिामारी तनयन्त्रण, 

३. कृवर् औद्योतगकरण र पशपुन्त्छी उद्योग व्यिसायको विकास तथा प्रिििन, 

४. कृवर् तथा पश ुक्षेरमा यान्न्त्रकीकरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार, 

५. कृवर् तथा पशरुोग तनदान प्रयोगशाला व्यिस्थापन र तनयमन, 

६. कृवर्उपज, कृवर्जन्त्य िस्त,ु पशपुन्त्छी, पशपुन्त्छीजन्त्य पदाथि र पश ुउत्पादन सामग्री तथा 
िूीऊतिजन एिं नश्ल सम्िन्त्र्ी र प्रवितर्को गणुस्तर तनर्ािरण, सम्ििता तनर्ािरण, 

स्तरीकरण, प्रमाणीकरण र तनयमन, 

७. प्रादेन्शक खाद्य सरुक्षा, खाद्य अतर्कार, खाद्य सम्प्रभतुा र खाद्य गणुस्तर, 

८. कृवर् तथा पशपुन्त्छी एिं खाद्य प्रवितर् सम्िन्त्र्ी अध्ययन, अनसुन्त्र्ान एिं विकास तथा 
प्रिििन, विशेर्ज्ञ सेिा, तथ्याङ्क प्रणालीको व्यस्थापन र स्रोत संरक्षण, 

९. कृवर् मल, िीऊ र विर्ादी आपूतति व्यिस्था र तनयमन, 

१०. कृवर्, पश ुप्रसार, कृर्क तातलम तथा क्षमता विकास र सशन्िकरण, 

११. कृवर् उपजको न्त्यूनतम समथिन मूल्य कायािन्त्ियन, 
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१२. कृवर् तथा पशपुन्त्छी िीमा सम्िन्त्र्ी नीतत तथा योजना तजुिमा र कायािन्त्ियन, 

१३. कृवर् िजार, पूिािर्ार र कृवर् फामि र केन्त्रको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन, 

१४. राविय नीतत र मापदण्ड िमोन्जम पाराभेटको दताि, अनमुतत, निीकरण, खारेजी र 
तनयमन, 

१५. सामूविक खेती, सिकारी खेती तथा कृवर् करार खेतीको कायािन्त्ियन र प्रिििन, 

१६. चरन तथा खकि  सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत तथा कानून तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 

१७. कृवर्जन्त्य र पशपुन्त्छी और्तर्, विर्ादी र सूक्ष्म पोर्णयिु िस्तकुो उपयोग र 
व्यिस्थापन सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा र कायािन्त्ियन तथा 
उत्पादन, उपयोग र तिक्री वितरणको अनमुतन्ू, अनगुमन र तनयमन, 

१८. भतूम व्यिस्थापन, भतूम प्रशासन र जग्गा नापजाुँच, भतूमसरु्ार, भ-ूउपयोग िगीकरण 
तथा चरलािन्त्दी सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून तथा मापदण्डको तजुिमा र 
कायािन्त्ियन तनयमन, 

१९. तनजी, सरकारी तथा साििजतनक जग्गाको प्रादेन्शक अतभलेख व्यिस्थापन, 

२०. जग्गादताि, रन्जिेशन, जग्गार्नी प्रमाण पूजाि, दान्खल खारेज, स्िातमत्ि िस्तान्त्तरण 
सम्िन्त्र्ी नीतत तथा मापदण्ड तजुिमा र कायािन्त्ियन, 

२१. संिीय सरकारिाट प्राि िनु े नरसा, भौगोतलक सूचना र अतभलेख तथा प्रदेशतभरको 
नापनरसा र अतभलेख व्यिस्थापन, 

२२. नाप नरसा तनयन्त्रण र विन्त्दकुो सञ्जाल स्थापना, 
२३. क्रमिि वकत्ता नापी र भतूम लगत सम्िन्त्र्ी मापदण्ड र कायािन्त्ियन, 

२४. भतूमविन सकुुम्िासी, दतलत, मिु कमैया, ितलया, िरिा चरिा आदद िगिको िसोिास, 

जीविकोपाजिन र पनुःस्थापना सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना 
तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 

२५. सरकारी जग्गा भाडामा ददन ेसम्िन्त्र्ी नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्ियन 
र तनयमन, 

२६. सरुन्क्षत िसोिास र जग्गा एकीकरण सम्िन्त्र्ी नीतत कायािन्त्ियन,  
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२७. गठुी तथा जग्गा व्यिस्थापन सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, 
कायािन्त्ियन र तनयमन तथा गठुी जग्गाको संरक्षण, अतभलेख व्यिस्थापन र संिीय 
तथा स्थानीय तिसुँग समन्त्िय, 

२८. गररिी तनिारण सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून एिं योजनाको तजुिमा, कायािन्त्ियन र 
तनयमन तथा अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, सिेक्षण, सूचना सङ्कलन, गररिी िरपररिार पविचान, 

सामान्जक सरुक्षा र संरक्षण,  

२९. सिकारी संस्था, सिकारी संि तथा सिकारी िैङ्क सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून तथा 
मापदण्डको तजुिमा र कायािन्त्ियन, सञ्चालन अनमुतत, तनयमन तथ्याङ्क व्यिस्थापन र 
अध्ययन अनसुन्त्र्ान,  

३०. सिकारी िचत तथा ऋण पररचालन सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक मापदण्ड र तनर्ािरण र तनयमन, 

३१. सिकारी सम्िन्त्र्मा संिीय, अन्त्तरप्रादेन्शक र स्थानीय तिका तिका संि संस्थासुँग 
समन्त्िय र सिकायि, 

३२. सिकारी क्षेरको विकास तथा प्रिििन, क्षमता अतभिृवि र पररचालन।  
 

६ .३ दरिन्त्दी र पदपूतति 
६.३.१ मन्त्रालयको दरिन्त्दी र पदपूतति 
क्र . 
सं . 

पद शे्रणी/ति सेिा समूि दरिन्त्दी पदपूतूति ररि 

१ सन्चि रा.प.प्रथम नेपाल कृवर्  १ 1 ० 

२ अतर्कृत निौं/दशौं नेपाल प्रशासन 
सामान्त्य 

प्रशासन 
२ 1 १ 

३ 
िररष् ठ कृवर् 
विकास अतर्कृत 

निौं/दशौं नेपाल कृवर् 
एग.ृइको . एण्ड 

माकेवटङ्ग 
१ 0 १ 

४ 
िररष् ठ कृवर् 
विकास अतर्कृत 

निौं/दशौं नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार १ 0 १ 

५ 
प्रमखु नापी 
अतर्कृत 

निौं/दशौं 
नेपाल 

इन्न्त्जतनयररङ्ग 
सभे १ 1 ० 

६ िररष् ठ पश ु निौं/दशौं नेपाल कृवर् ला.पो. एण्ड १ 1 ० 
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विकास अतर्कृत डे.डे . 

७ कृवर् अथि विज्ञ सातौं/आठौं नेपाल कृवर् 
एग.ृइको . एण्ड 

माकेवटङ्ग 
३ 3 ० 

८ 
खाद्य अनसुन्त्र्ान 
अतर्कृत 

सातौं/आठौं नेपाल कृवर् खा.पो.ग ु.तन . २ 0 २ 

९ 
कृवर् प्रसार 
अतर्कृत 

सातौं/आठौं नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार २ 2 ० 

१० 
िाली विकास 

अतर्कृत 
सातौं/आठौं नेपाल कृवर् िाली विकास २ 2 ० 

११ 
कम््यटुर 

इन्न्त्जतनयर 
सातौं/आठौं विविर्  १ 0 १ 

१२ नापी अतर्कृत सातौं/आठौं 
नेपाल 

इन्न्त्जतनयररङ्ग 
सभे २ 0 २ 

१३ शाखा अतर्कृत सातौं/आठौं नेपाल प्रशासन 
सामान्त्य 

प्रशासन 
८ ४ ४ 

१४ लेखा अतर्कृत सातौं/आठौं नेपाल प्रशासन लेखा १ 1 ० 

१५ 
पश ु विकास 

अतर्कृत 
सातौं/आठौं नेपाल कृवर् 

ला.पो .एण्ड 
डे.डे . 

५ 3 २ 

१६ पश ुन्चवकत्सक सातौं/आठौं नेपाल कृवर् भेटेरीनरी ४ २ २ 

१७ कानून अतर्कृत रा.प.ततृीय नेपाल न्त्याय कानून १ 1 ० 

१८ सिायक/अतर्कृत पाुँचौं/छैठौं नेपाल प्रशासन 
सामान्त्य 

प्रशासन 
७ 5 २ 

१९ 

कम््यटुर 

अपरेटर/ 
अतर्कृत 

पाुँचौं/छैठौं नेपाल विविर्  २ 2 ० 

२० तथ्यांक सिायक पाुँचौं/छैठौं 
न े.आ .यो. तथा 

त . 
तथ्यांक १ 0 १ 
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२१ प्रावितर्क सिायक पाुँचौं/छैठौं नेपाल कृवर् 
एग ृ.इको . 

एण्ड माकेवटङ्ग 
२ 1 १ 

२२ प्रावितर्क सिायक पाुँचौं/छैठौं नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार २ 2 ० 

२३ प्रावितर्क सिायक पाुँचौं/छैठौं नेपाल कृवर् िागिानी १ 0 १ 

२४ पशसेुिा प्रावितर्क पाुँचौं/छैठौं नेपाल कृवर् 
ला.पो. एण्ड 

डे.डे . 
३ 3 ० 

२५ 
पशसु्िास्थ्य 

प्रावितर्क 
पाुँचौं/छैठौं नेपाल कृवर् भेटेरीनरी १ 1 ० 

२६ प्रावितर्क सिायक पाुँचौं/छैठौं नेपाल कृवर् खा.पो.ग ु.तन . १ 0 १ 

२७ सभेयर पाुँचौं/छैठौं 
नेपाल 

इन्न्त्जतनयररङ्ग 
सभे १ 1 ० 

२८ सिायक चौथो/पाुँचौं नेपाल प्रशासन 
सामान्त्य 

प्रशासन 
१ 1 ० 

२९ 
सिायक 
लेखापाल 

चौथो/पाुँचौं नेपाल प्रशासन लेखा १ 1 ० 

३० 
िलकुा सिारी 
चालक 

तिवििीन 
नेपाल 

इन्न्त्जतनयररङ्ग 
मेकातनकल ६ 0 ६ 

३१ कायािलय सियोगी तिवििीन नेपाल प्रशासन 
सामान्त्य 
प्रशासन 

६ 3 ३ 

जम्मा ७३ ४३ ३० 
 

६.३ .२ मन्त्रालय अन्त्तगितका तनकायको दरिन्त्दी र पदपूतति वििरण 

क्र .सं . तनकायको नाम र ठेगाना दरिन्त्दी पदपतुति ररि 

१.  मन्त्रालय ७३ ४३ ३० 
२.  कृवर् विकास तनदेशनालय, पोखरा, कास्की ३८ 25 १३ 

३.  
कृवर् व्यिसाय प्रिद्विन सियोग तथा तातलम केन्त्र, 

पोखरा, कास्की 
१६ 10 ६ 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 20७७ 
 

 

~ 48 ~ 

४.  पशपुन्त्छी तथा मत्स्य विकास तनदेशनालय, पोखरा २४ 15 ९ 

५.  पश ुसेिा तातलम केन्त्र, पोखरा, कास्की १२ 8 ४ 

६.  माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, पोखरा, कास्की १२ 10 २ 

७.  तिउ तिजन प्रयोगशाला, पोखरा, कास्की १० 6 ४ 

८.  िाली संरक्षण प्रयोगशाला, पोखरा, कास्की ८ 5 ३ 

९.  कृवर् ज्ञान केन्त्र, गोरखा १४ 6 ८ 

१०.  कृवर् ज्ञान केन्त्र, तनिुुँ १६ 10 ६ 

११.  कृवर् ज्ञान केन्त्र, लमजङु १६ 9 ७ 

१२.  कृवर् ज्ञान केन्त्र, म्याग्दी १६ 9 ७ 

१३.  कृवर् ज्ञान केन्त्र, स्याङ्जा १७ 12 ५ 

१४.  कृवर् ज्ञान केन्त्र, पिित १६ 11 ५ 

१५.  
भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केन्त्र, 

िाग्लङु 
१२ 12 ० 

१६.  
भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केन्त्र, 

म्याग्दी 
१० 8 २ 

१७.  
भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केन्त्र, 

कास्की 
१४ 11 ३ 

१८.  भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केन्त्र, तनिुुँ १४ 9 ५ 

१९.  
भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केन्त्र, 

स्याङ्जा 
१० 8 २ 

२०.  
भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केन्त्र, 

गोरखा 
१० 7 ३ 

२१.  
भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केन्त्र, 

लमजङु 
१२ 6 ६ 

२२.  मत्स्य विकास केन्त्र, तममी, स्याङ्जा १० 2 ८ 

२३.  प्रजनन ्वपंिी तिज कोया स्रोत केन्त्र, िन्त्दीपरु, तनिुुँ १२ 6 ६ 

२४.  रेशम विकास कायिक्रम, मालेपाटन, पोखरा १२ 6 ६ 
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२५.  रेशम विकास कायिक्रम, िातलङ, स्याङ्जा १३ 5 ८ 

२६.  सिकारी रन्जस्िारको कायािलय ,पोखरा १५ (अस्थायी) - १५ 

जम्मा ४३२ २५९ १७३ 

 

६.४ आतथिक िर्ि २०७५/७६ को वित्तीय वििरण 
(रु. िजारमा) 

क्र.सं. कायािलय  वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१ भतूम व्यिस्था, कृवर् तथा सिकारी 
मन्त्रालय ९,५४,४२२ ५,६५,३०२ 59.23 

२ कृवर् विकास तनदेशनालय र मातितका 
कायािलय  १०,०६,२११ ५,२७,४१४ ५२.42 

३ पशपुन्त्छी तथा मत्स्य विकास 
तनदेशनालय र मातितका कायािलय 4,29,811 3,51,746 81.84 

जम्मा 23,90,444 14,44,462 60.43 
 

६.५  सम्पाददत मखु्य कायिः 
१. मन्त्रालयको कायिक्रम सञ्चालन गनि कृवर्, पशपुन्त्छी तथा मत्स्य विकास र सिकारी 

सम्िन्त्र्ी ५७ िटा कायिवितर् तयार गरी कायिवितर्को सङ्गालो २०७५ प्रकाशन, 
२. कृवर्, पशपुन्त्छी तथा मत्स्य के्षरमा उत्पादन र उत्पादकत्ि िृविका लातग कृवर्, 

पशपनु्त्छी तथा मत्स्य नमूना (मोडेल) फामि कायिमक्रम सञ्चालन कायिवितर्, २०७५ 
स्िीकृत भई माछापालनतफि  २४ मोडेल फामि स्थापना गरी २.५ िे. के्षरफलमा 
माछापालन विस्तार भएको, तरकारी, च्याउ, मौरीपालन, मसलािाली न्चया तथा कफी 
र फलफूल खेतीमा २८६ िटा मोडेल फामि विस्तार भएका र पशपुन्त्छीतफि  ४२६ 
िटा मोडेल फामि विस्तार,  

३. चरलािन्त्दी प्रिििन कायिक्रम सञ्चालन कायिवितर्, २०७५ स्िीकृत भई १२ िे. 
जतमन चरलािन्त्दी गरी सामूिून्ूक खेती प्रवितर् अिलम्िन, 
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४. सिकारी संस्थािाट कृवर् के्षरमा लगानी ििाउनका लातग चरलािन्त्दीमा आर्ाररत 
सिकारी/सामूविक खेती प्रिििन सियोग कायिक्रम ४ िटा के्षरमा (मत्स्यपालन-१, 
िदाम खेती-१, िाख्रापालन-१ र दूर् उत्पादन-१) सञ्चालन, 

५. कृवर् क्षेरमा आर्तुनकीकरण गरी लागत न्त्यूनीकरण गदै उत्पादन र उत्पादकत्ि िृविका 
लातग वप्रतसजन तथा प्रोटेरटेड िवटिकल्चर कायिक्रम सञ्चालन गनुिका साथै ५२ िटा कृर्क 
समूि/सिकारीमा कृवर् यान्न्त्रकीकरण तथा तग्रन िाउस स्थापनामा सियोग, 

६. प्रततस्पर्ी क्षमता विकास गरी आर्ारभतू खाद्य िस्तकुो भण्डारण गरी उत्पादनोपरान्त्त 
िनुे क्षतत न्त्यूनीकरण तथा िजारीकरणमा टेिा परु् याउने उद्देश्य अनरुुप पोखरा 
मिानगरपातलकामा २ िटा कोल्ड स्टोर र प्रदेशभरीमा २४ िटा कोल्ड रुम 
स्थापना। दगु्र् पदाथि भण्डारण तथा तिक्री वितरणमा सिजताका लातग १७ िटा 
दगु्र् न्चस्यान केन्त्र स्थापना, 

७. कृवर् तथा पशपुन्त्छीजन्त्य उपजको गणुस्तर कायम गनिका लातग तनिुुँको आुँिखैुरेनी र 
स्याङ्गजाको राम्दीमा विर्ादी अिशरे् रतु विश्लरे्ण प्रयोगशाला स्थापना गरी विर्ादी 
अिशेर् मापन कायि सरुु, 

८. कृवर् के्षरमा जलिाय ुपररितिनको जोन्खम न्त्यूनीकरण गनि जलिाय ुतथा िातािरणमैरी 
कृवर् प्रवितर्को अिलम्िन गदै ग्रामीण कृर्क समदुायको दीगो खाद्य सरुक्षा 
सतुनन्ितता गने उदेश्यले ३६ िटा गाउुँमा मखु्यमन्त्री िातािरणमैरी नमूनूा कृवर् 
गाउुँ कायिक्रम सञ्चालन, 

९. प्रदेशस्तरमा पशजुन्त्य रोग पविचान, तनदान, उपचार र रोकथामका लातग सिज र 
सरल िंगिाट सेिा सञ्चालन गनि ७ िटा भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ु सेिा विज्ञ 
केन्त्र स्थापना गरी प्रावितर्क सेिा प्रिाि, 

१०. कृवर्जन्त्य रोग तथा वकरा पविचान, तनदान र व्यिस्थापनका लातग िाली संरक्षण 
प्रयोगशाला माफि त िाली उपचार न्शविर सञ्चालन गरी १२४१ कृर्क पररिारमा सेिा 
प्रिाि गररएको। त्यस्तै माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला माफि त १० स्थानमा 
माटो पररक्षण न्शविर सञ्चालन गररएको। िीउ विजन प्रयोगशाला माफि त ३८ िे. 
मकै िालीको िीउ तनरीक्षण गरी २.५ मे. टन मकैको मूल िीउ प्रमाणीकरण तथा 
१४० िटा िीउ नमूनाको गणुस्तर परीक्षण, 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 20७७ 
 

 

~ 51 ~ 

११. प्रततस्पर्ी क्षमता विकास गरी आर्ारभतू खाद्य िस्तकुो तिक्री वितरणमा सिजता 
ल्याउन, उत्पादनोपरान्त्त क्षतत न्त्यूनीकरण गनिका लातग कृवर्तफि  १४ िटा तिक्री 
केन्त्र र पशपुन्त्छीतफि  ४ िटा सदुृि िजार केन्त्र स्थापना, 

१२. पिित न्जल्लाको फलेिास नगरपातलकामा कफी प्रशोर्न र मिान्शला गाउुँपातलकामा 
अलैंची प्रशोर्न, िाग्लङु्ग न्जल्लाको काठेखोला गाउुँपातलकामा कफी प्रशोर्न, कास्की 
न्जल्लाको पोखरा मिानगरपातलकामा कफी प्रशोर्न र गोरखा न्जल्लाको तसरानचोक 
गाउुँपातलकामा वटस्यकुल्चर ल्याि स्थापना, 

१३. प्राङ्गाररक खेती प्रिििन गने उद्देश्य अनरुुप प्राङ्गाररक मल कारखाना स्थापना गनि 
दईुिटा मल उत्पादक व्यिसायलाई अनदुान उपलब्र् गराई मल कारखाना 
सञ्चालनमा ल्याइएको। 

१४. स्िस्थ मास ु तिक्री वितरण गनिका लातग पिित न्जल्लामा १ र कास्की न्जल्लामा १ 
गरी दईुिटा िर्शाला तनमािण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको साथै ४९ िटा फे्रसिाउसको 
स्तरोन्नतत,कास्की न्जल्लाको स्थानीय तिको तसमाना अध्याितर्क गने कायि सम्पन्न 
गररएको। 

१५. मूल्य शंृ्रखलामा आर्ाररत कायिक्रम अन्त्तगित कृवर्तफि  वितभन्न िालीमा १६ िटा र 
पशपुन्त्छी के्षरतफि  दूर् तथा मासमुा ६ िटा उद्योग सञ्चालन, 

१६. वितभन्न विर्यका तातलम माफि त ३६९५ जना कृर्क र ९२ जना कृवर् प्रावितर्कको 
प्रावितर्क ज्ञान, सीप र क्षमता अतभिृवि, 

१७. संि तथा प्रदेशिाट प्राि कुल िजेट रु. २ अिि ३९ करोड ४ लाख ७१ िजार 
मध्य ेरु. १ अिि ४६ करोड ७३ लाख २३ िजार खचि भई ६१.४ प्रततशत वित्तीय 
प्रगतत र ६६ प्रततशत भारन्ूत प्रगतत िातसल। 

 

६.६ आतथिक िर्ि २०७६/७७ को वित्तीय वििरण 

१. िजेट उप शीर्िक नं. प्रदेश सशति अनदुान ३१२०१०११         (रु. िजारमा) 
क्र.सं. कायािलयको नाम वितनयोन्जत िजेट खचि खचि प्रततशत 

१ भतूम व्यिस्था कृवर् तथा 
सिकारी मन्त्रालय 

५,८६,९५८ ६१,९८७ 10.56 
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२ कृवर् विकास तनदेशनालय र 
मातितको जम्मा 

६,५९,१२१ 2,50,11१ ५६.६२ 

३ पशपुन्त्छी तथा मत्स्य विकास 
तनदेशनालय र मातितको जम्मा 

४,३९,६५७ १,३६,८९० ३१.०० 

   प्रदेशतफि  कुल जम्मा 16,85,736 4,48,987 26.63 

२. िजेट उप शीर्िक नं. ३१२०१०१२ (संि सशति अनदुान)         

१ भतूम व्यिस्था कृवर् तथा 
सिकारी मन्त्रालय 

 3,164 1,527 48.2७ 

२ कृवर् विकास तनदेशनालय र 
मातितको जम्मा 

7,41,889 54510 7.3० 

३ पशपुन्त्छी तथा मत्स्य विकास 
तनदेशनालय र मातितको जम्मा 

10,837 201 1.9० 

  संि सशतितफि  कुल जम्मा 7,55,900 52,455 6.9० 

 कुल जम्मा 24,35,736 5,01,44३ 20.59 

 

६.७ सम्पाददत मखु्य कायिः 
१. गण्डकी प्रदेशको "सिकारी तनयमािली, २०७६" जारी, 
२. मन्त्रालयको स्िीकृत कायिक्रम सञ्चालन गनि यस आतथिक िर्िमा थप ११ िटा 

कायिवितर् तजुिमा, 
३. प्रदेश सिकारी रन्जिारको कायािलयको स्थापना भई सञ्चालनमा आएको, 
४. विकासोन्त्मखु देशका लातग दीगो पशपुालन सम्िन्त्र्ी अन्त्तरािविय सम्मेलन (SAADC) 

को सफलतापूििक सिआयोजना गररएको। ४ ददन सम्म संचातलत उि सम्मेलनमा 
२४ देशका २०९ जना अन्त्तरािविय सिभागी गरी कुल ४५० सिभागीको 
सिभातगतामा १८६ िटा िैज्ञातनक कायिपर प्रस्ततु भई प्रवितर् तथा अनसुन्त्र्ानका 
उपलब्र्ीको आदान प्रदान भएको, 
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५. कृवर् तथा पशपुन्त्छी मोडल फामि सञ्चालन कायिक्रम अन्त्तगित छनौट भएका ५२० 
जना अनदुानग्रािीसुँग सम्झौता भई मोडल फामि तनमािणका लातग प्रवक्रया अगातड 
ििेको, 

६. स्याउ विशेर् कायिक्रम अन्त्तगित उच्च िनत्ि प्रवितर्मा आर्ाररत स्याउ िगैँचा 
स्थापना गनि ४१,१३० विरुिा खररदका लातग आपूततिकतािसुँग सम्झौता गरी विरुिा 
आयातको क्रममा रिेको, 

७. मखु्यमन्त्री िातािरणमैरी नमूना कृवर् गाुँउ सञ्चालन कायिक्रम अन्त्तगित ७२ िटा 
गाुँउको लातग कायियोजना स्िीकृतत भई सम्झौता िमोन्जम कायि भैरिेको, 

८. स्थानीय तिसुँगको साझेदारीमा कृवर् िजार केन्त्र स्थापनका लातग २० िटा स्थानीय 
तिसुँग सम्झौता सम्पन्न भई कायि प्रवक्रया अगातड ििेको,  

९. पश ु नश्ल सरु्ारका लातग ५7,230 िटा पशमुा कृतरम गभािर्ान गररएको।उन्नत 
नश्लको ५५ िटा शिु िोयर िोका खररदका लातग सम्झौता भई आयातको क्रममा 
रिेको, 

१०. १० िटा दगु्र् न्चस्यान केन्त्र स्थापनाका लातग सम्झौता भई कायि अगातड ििेको, 
११. साना तसंचाई कायिक्रमका लातग छनौट भएका २८७ कृर्कसुँग सम्झौता भई तसंचाई 

प्रणालीको तनमािण तथा ममित कायि जारी रिेको, 
१२. वप्रतसजन तथा प्रोटेरटेड िवटिकल्चर प्रवितर् विस्तार कायिक्रम अन्त्तगित ४ िटा आिेदन 

स्िीकृत भई सम्झौता सम्पन्न भएको, 
१३. जग्गा चरलािन्त्दी कायिक्रम अन्त्तगित २,१०० रोपनीका लातग सम्झौता सम्पन्न गरी 

जग्गा चरलािन्त्दी कायि अगातड ििेको, 
१४. कृवर् तथा पश ु सेिा सम्िन्त्र्ी तातलम माफि त २५३ जना कमिचारी र ४१० जना 

कृर्कलाई तातलम प्रदान गररएको, 
१५. यसै आतथिक िर्ििाट सञ्चालनमा ल्याइएको रतु विर्ादी परीक्षण प्रयोगशालािाट 

तरकारीको १,२२३ िटा नमूना परीक्षण गररएको, 
१६. एक सिकारी एक उत्पादन कायिक्रम अन्त्तगित सम्झौता भएका १० िटा सिकारी 

संस्थामा कायिक्रम सञ्चालन भैरिेको, 
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१७. प्राकृततक प्रकोप, मिामारीजन्त्य रोग र वकरािाट कृवर् र पशपुन्त्छीमा भएको क्षततका 
लतग राित र आकन्स्मक माग सम्िोर्न कायिक्रम माफि त म्याग्दी न्जल्लाका अतसना 
वपतडत ८५४ कृर्कका लातग रु.१ करोड १ लाख ९२ िजार पनुःस्थापना सियोग 
स्िीकृत िनुकुा साथै कृवर् तथा पशपुन्त्छी के्षरमा प्राकृततक विपद् िाट पूीतडत 
कृर्कलाई वितभन्न विर्ामा पनुःस्थापना सियोग उपलब्र् गराइएको। 

 

६.८.  िजेट वितनयोजन गररएका मखु्य मखु्य क्षरे/उपक्षरे 

क्र सं  िजेट वितनयोजनका 
मखु्य मखु्य क्षरे / 

उपक्षेर 

आयोजना /कायिक्रम वििरण 

१ कृवर् स्याउ विशरे् कायिक्रम 

 प्राकृततक प्रकोप र मिामारीजन्त्य रोग र वकरािाट कृवर् र 
पशपुन्त्छीमा भएको क्षततका लातग राित र आकन्स्मक 
माग सम्िोर्न कायिक्रम 

 मखु्यमन्त्री जलिायमैुरी नमूना कृवर् गाउुँ स्थापना 
कायिक्रम 

कृवर् तथा पशपुन्त्छी व्यिसाय प्रिििनका लातग ऋणको 
व्याजमा अनदुान कायिक्रम 

साना तसंचाई कायिक्रम सञ्चालन  

 मोडल फमि सञ्चालन कायिक्रम  

प्रशोर्न केन्त्र तथा वटस्य ुकल्चर ल्याि स्थापना सियोग 
कायिक्रम 

स्थानीय तिको साझेदारीमा कोल्ड रुम स्थापना कायिक्रम 

 स्थानीय तिसुँगको साझेदारीमा कृवर् िजार केन्त्र स्थापना 
प्रयोगशाला सेिा सञ्चालन 

२ पशपुन्त्छी तथा मत्स्य   उन्नत नश्लका िोयर िोका आयात 

िोयर र खरी िाख्रा नश्ल सरु्ार कायिक्रम 
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 पशपुन्त्छी तथा मत्स्य पकेट विकास कायिक्रम 

 पशपुन्त्छी उपज िजार प्रिििन कायिक्रम  

 पशपुन्त्छी तथा मत्स्य मोडल फमि स्थापना तथा सञ्चालन 

उपचार तथा प्रयोगशाला सेिा सञ्चालन 

३ भतूम व्यिस्थापन जग्गा चरलािन्त्दी कायिक्रम सञ्चालन गनि अनदुान सियोग 

स्थानीय तिसुँगको सिकायिमा जग्गा एकीकृत गरी िस्ती 
विकास कायिक्रमका लातग अनदुान सियोग 

४ सिकारी एक सिकारी एक उत्पादन सियोग कायिक्रम 

 
६.९ संिीय सशति अनदुानमा संचातलत कायिक्रम 
यस आतथिक िर्िमा प्रर्ानमन्त्री कृवर् आर्तुनकीकरण पररयोजना अन्त्तगित कृवर् सम्िन्न्त्र् पकेट 
(३२४ िटा) र ब्लक (६१ िटा) विकास कायिक्रम र प्रूाङगाररक तमसन कायिक्रम सञ्चालनका 
लातग सशति अनदुानमा रु. ७५ करोड ५९ लाख रुपैंया प्राि भएकोमा िालसम्म रु. ५ करोड 
२४ लाख ५५ िजार खचि भई ६.९ प्रततशत वित्तीय प्रगतत िातसल भएको। 

*** 
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पररच्छेद सात 
भौततक पूिािर्ार विकास मन्त्रालय 

७.१ पषृ्ठभतूम 

भौततक पूिािर्ार विकास मन्त्रालय प्रदेशस्तरका सडक, पलु, झोलुंगे पलु, खानपेानी, तसंचाई, 
जलविद्यतु, ऊजाि, भिन, शिरी विकास जस्ता भौततक पूिािर्ार तनमािणका लातग मित्िपूणि 
मन्त्रालयको रूपमा रिेको छ। प्रदेश र स्थानीय ति िीचको आतथिक तथा सामान्जक अन्त्तर 
सम्िन्त्र्लाई मजितु िनाउन एक आपसमा सम्पकि  सञ्जाल स्थापना, पिुुँच अतभिृवि तथा सार्न-
स्रोत र कायिसंस्कृततको आदान प्रदान, सिलगानी र साझेदारीको माध्यमिाट आिि गनुिपने 
िनु्त्छ। यसका लातग प्रदेश तभरका पूिािर्ारमा ठूलो मारामा लगानी गरी योजनािि िङ्गले कायि 
गनुि आिश्यक छ। 

लगानीको उन्चत व्यिस्थापन गरी उच्चतम उपलब्र्ीको सतुनन्ितता गदै स्थानीय तिको केन्त्रलाई 
आतथिक सामान्जक वक्रयाकलापमा अतभिवृि गनि प्रदेश राजर्ानीसुँग जोडने सडक सञ्जाल तनमािण र 
स्तरोन्नतत गनुि यस मन्त्रालयको पविलो कायि रिेको छ। आर्ारभतू खानेपानी सेिा सिैलाई पयुािई 
गणुस्तरीय खानेपानी र सरसफाई सवुिर्ा अतभिृवि गने र प्रदेशभर विद्यतु सवुिर्ा उपलब्र् 
गराउने, कृवर्योग्य भतूममा िाहै्र मविना तसंचाइ सवुिर्ा परु ्याउने, िािी र पविरोजन्त्य प्रकोपिाट 
जोन्खमयिु स्थान पविचान गरी तटिन्त्र् र संरक्षण संरचना िनाई प्रकोप रोकथाम गने, खेल 
मैदान र सम्मलेन केन्त्रको तनमािण गने, अत्यार्तुनक अस्पतालको तनमािण गने, स्याटलाइट तसटी 
तथा शिरी विकास जस्ता के्षरमा केन्न्त्रत िुुँदै आतथिक-सामान्जक गतततितर् र रोजगारूी िृवि गने 
के्षरमा मन्त्रालयले आफ्नो भतूमका तनिािि गनुिपने अिस्था छ। 

पूिािर्ार विकास आयोजना लागत वकफायती, गणुस्तर यिु र पारदशी रुपमा तनर्ािररत समयमै 
तनमािण सम्पन्न गरी प्रके्षवपत प्रततफल दीगो रुपमा सतुनन्ित गनि माग र आिश्यकतामा आर्ाररत 
तथा कायािन्त्ियन योग्य आयोजना छनौट गदै प्रभािकारी अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको 
थालनी गनुि तथा ततनको आितर्क ममित-सम्भार तथा दीगो व्यिस्थापन गनि आिश्यक देन्खन्त्छ। 

७.१.१ दूरदृवि 

सिल भौततक पूिािर्ार, आतथिक-सामान्जक समवृिको आर्ार। 
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७.१.२ लक्ष्य  

१. प्रादेन्शक सडक सञ्जाल तनमािण, 
२. सडक-पलु, झोलुंगे-पलु तनमािण, 
३. प्रदेशभरर विद्यतुीकरण गने र काठे पोल प्रततस्थापन, 
४. तसंचाई पूिािर्ारको विकास र विस्तार, 
५. जल उत्पन्न प्रकोप व्यिस्थापन,  

६. आर्ारभतू खानेपानीको व्यिस्था र आर्ारभतू खानेपानी उपलब्र् भएको स्थानमा 
गणुस्तर सरु्ार,  

७. सरुन्क्षत िसोिास र व्यिन्स्थत शिरीकरणका लातग पूिािर्ारको विकास,  

८. तितभन्न भौततक पूिािर्ारको विकास गरी आतथिक तथा सामान्जक अिसरमा नागररकको 
पिुुँच अतभिवृि गने, 

९. सरुन्क्षत, भरपदो र प्रततस्पर्ी यातायात प्रणालीको विकास र विस्तार।  

 

७.१.३ उद्दशे्य  

१. प्रभािकारी, दीगो, भरपदो, सरुन्क्षत, िातािरणमैरी र कम खन्चिलो यातायात सेिा प्रिािको 
प्रभािकाररता ििाउन ु तथा सडक संजालको उन्चत संरक्षण, ममित-सम्भार र 
व्यिस्थापन तमलाउन,ु  

२. एक तनिािचन क्षरे एक सडक, प्रादेन्शक सडक “क” िगि, स्थानीय तिको केन्त्र जोड्न े
सडक र अन्त्य स्थानीय स्तरका सडक तनमािण गनुि,  

३. सडक पलु र झोलुंगे पलु तनमािण गनुि,  

४. विद्यतु सेिाको विस्तार गरी “गण्डकी प्रदेश: उज्यालो प्रदेश” िोर्णा गनुि, निीकरणीय 
ऊजािको विकास र प्रयोग ििाउन,ु काठे पोल प्रततस्थापन गनुि,  

५. तसन्ञ्चत क्षरे िवृि गनुि, भतूमगत जलस्रोतको विकास गनुि र भैरिेका तसंचाई योजनाको, 
निीकरण, सदुृिीकरण, पनुस्थािपना, ममित-सम्भार र दीगो व्यिस्थापनिाट प्रभािकाररता 
िृवि गदै जलस्रोतको ििउुद्दशे्यीय उपयोगमा जोड ददन,ु 

६. जल उत्पन्न प्रकोपको जोन्खम न्त्यूनीकरण गनुि, 
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७. एक िर एक र्ारा जडान गनुि, शतप्रततशत िरर्रुीमा आर्ारभतूस्तरको खानेपानी तथा 
सरसफाई सेिा पयुािउन ुर गणुस्तर सरु्ार गदै जान,ु  

८. प्रादेन्शक सरकारी भिन तनमािण गनुि, स्याटेलाइट तसटी तनमािण गनुि, व्यिन्स्थत 
शिरीकरण गनुि र जनता आिास कायिक्रण सञ्चालन गनुि।  

 

७.१.४ रणनीतत 

१. कृवर्, उद्योग, व्यापार, जलविद्यतु, पयिटन, न्शक्षा र स्िास्थ्य सेिामा सरल पिुुँच ििाउने 
गरी रणनैततक सडक संजाल तनमािण गरी आतथिक िवृिलाई योगदान परु ्याउदै 
साििजतनक यातायातलाई सरल, सरुन्क्षत, भरपदो र व्यिन्स्थत रुपमा सञ्चालन गने,  

२. यातायात सम्िन्त्र्ी अतभलेखलाई सूचना प्रवितर्-मैरी िनाई अनलाइन भिुानी तथा 
सेिा प्रिािको व्यिस्था तमलाउने, 

३. जलविद्यतुमा साििजतनक–तनजी र साझेदारीमा लगानी िवृि गरी विद्यतु उत्पादन ििाउदै 
प्रसारण लाईन तिस्तारमा जोड ददन।ेनिीकरणीय ऊजािलाई व्यिसावयक उत्पादनसुँग 
जोड्ने,  

४. प्रदेशमा ऊजाि सम्िन्त्र्ी संस्थागत संरचनाको स्थापना गने, 
५. भैरिेका तसंचाई योजना र परम्परागत कृर्क कुलोको स्तरोन्नतत गदै िाहै्र मविना 

प्रभािकारी रुपमा तसंचाई सेिा उपलब्र् गराउने र प्रावितर्क एिं आतथिक दृविकोणले 
उपयिु स्थानमा नयाुँ प्रवितर्मा आर्ाररत, तलफ्ट र भतूमगत तसंचाईको विकास गदै 
तसंन्चत क्षेर तिस्तार गने,  

६. प्रकोप तनयन्त्रणको लातग आिश्यक प्रवितर्को पविचान, विकास र विस्तार गने,  

७. सिै िरमा तनजी र्ारा जडान गने, शत प्रततशत िरर्रुीलाई आर्ारभतूस्तरको 
खानेपानी तथा सरसफाईको सेिा उपलब्र् गराई सेिास्तर अतभिृवि गराउने। 
खानेपानी योजनाको दीगो व्यिस्थापन र ममित सम्भारमा जोड ददने, 

८. जोन्खम रवित आिास तनमािण एिम ्व्यिन्स्थत िस्ती र शिर विकास गरी सिैका 
लातग सिज, सरुन्क्षत र िातािरण मैरी आिासको प्रिििन गने, 

९. क्षततग्रस्त संरचनाको दीगो, सरुन्क्षत र योजनािि पनुतनिमािण तथा पनुस्थािपना कायि गरी 
पीतडत व्यन्ि तथा समदुायको जनजीिनलाई सिज िनाउन,ु 
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१०. तिपन्न, तसमान्त्तकृत र जोन्खमयिु पररिारको लातग सरुन्क्षत र वकफायती आिासको 
िन्त्दोिस्त गनुि, 

११. भौततक पूिािर्ार विकाससंग सम्िन्न्त्र्त तिर्यगत आयोजनाको आितर्क योजना, 
गरुुयोजना तजुिमा, कायिन्त्ियन र अनगुमन-मूल्याङ्कन गने, 

१२. भौततक पूिािर्ार विकास मन्त्रालयको नयाुँ संगठन तथा जनशन्ि सिेक्षण-अध्ययन 
प्रततिदेन पाररत गने,  

१३. पूिािर्ार विकास सम्िन्त्र्ी तिर्यगत कायािलय सम्िन्न्त्र्त न्जल्लामै स्थापना गनिमा 
प्रयास गने, 

१४. कमिचारीको क्षमता विकास र नयाुँ प्रवितर् सम्िन्त्र्ी तातलम र अध्ययनका कायिक्रम 
सञ्चालन गने, 

 

७.२ कायि न्जम्मेिारी 
गण्डकी प्रदेश सरकार, कायिविभाजन तनयमािली, २०७४ िमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन 
गनुिपने कायि न्जम्मिेारीिरु देिायानसुार रिेका छन:्  

१. प्रदेशस्तरको ऊजाि, विद्यतु, तसंचाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पविरो) 
व्यिस्थापन सम्िन्त्र्ी अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, नीतत, कानून, मापदण्ड, गरुूयोजना, योजना 
तथा आयोजना तनमािण, कायिन्त्ियन, सञ् चालन, ममित संभार, समन्त्िय र तनयमन, 

२. प्रदेशस्तरमा ऊजाि, विद्यतु, तसंचाई तथा खानेपानी सम्िन्त्र्ी सेिाको गणुस्तर र सेिा 
शलु्कको आर्ारमा तनमािण र तनयमन, 

३. ऊजाि, विद्यतु, तसंचाई सेिा विस्तारमा तनजी क्षरेको सिभातगता र लगानी प्रिििन 
सम्िन्त्र्ी नीतत तथा मापदण्ड तनर्ािरण र तनयमन, 

४. राविय जलस्रोत नीतत र संिीय योजना िमोन्जम प्रदेश सीमा, नदीका जल उपयोग 
सम्िन्त्र्ी आयोजनाको पविचान, तनमािण, सञ् चालन, संभार र व्यिस्थापन, 

५. प्रदेशतभरको जलस्रोत उपयोग तथा नदी संरक्षण सम्िन्त्र्ी योजना तथा गरुुयोजना 
तजुिमा कायािन्त्िय, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, 

६. प्रदेशतभरको जलस्रोत उपयोग िनुे आयोजनाको अध्ययन, सिेक्षण, तयारी, 
कायािन्त्ियन, अनगुमन र सञ् चालनमा समन्त्िय, 
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७. प्रदेशस्तरमा जलार्ार संरक्षण तथा जलउपयोग नीततको तजुिमा तथा कायािन्त्ियन 
प्रवितर् विकास र व्यिस्थापन, 

८. मौसम र जलमापन सञ् चार सञ्जाल व्यिस्थापन, 
९. जलगणु तथा िायगुणु सम्िन्त्र्ी प्रयोगशाला व्यिस्थापन, 
१०. प्रदेशस्तरको यातायात सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना तजुिमा तथा 

कायािन्त्ियन, अध्ययन, अनसुन्त्र्ान र तनयमन, 
११. प्रदेशतभरको सिारी दताि र निीकरण, चालक अनमुतत र निीकरण, 
१२. प्रदेशतभर साििजतनक यातायातको रूट अनमुतत, मापदण्ड, गणुस्तर र भाडा दर 

तनर्ािरण र अनगुमन तथा तनयमन, 
१३. िातािरणमैरी, अपाङ्गतामैरी र लैवङ्गकमैरी यातायात प्रणालीको प्रिििन, 
१४. प्रदेश तिमा यातायात सरुक्षा र सिारी प्रदूर्ण तनयन्त्रण सम्िन्त्र्ी योजना तनमािण र 

कायािन्त्ियन, 
१५. रज्जमुागि, जलमागि, लगायतका िैकन्ल्पक यातायात प्रवितर्को प्रिििन, सम्भाव्यता 

अध्ययन, आयोजना कायािन्त्ियन, सञ् चालन र व्यिस्थापन, 
१६. प्रदेश लोकमागि सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुिमा र तनमािण 

स्तरोन्नतत, ममित संभार तथ्याङ्क व्यिस्थापन, सडक प्रवितर् सम्िन्त्र्ी अध्ययन 
अनसुन्त्र्ान, यातायात सूरक्षा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 

१७. प्रदेशस्तरका सरकारी कायािलयको भौततक व्यिस्थापन र तनमािण सम्िन्त्र्ी नीतत 
कानून मापदण्ड र योजना तजुिमा कायािन्त्ियन र तनयमन, 

१८. प्रदेशतभरको शिरी विकास योजना तजुिमा सिरी पूिािर्ार तनमािण सञ् चालन ममित 
संभार र आिास तथा भिन सम्िन्त्र्ी योजनाको कायािन्त्ियन र मागि तनदेशन, 

१९. प्रदेशतभर उपयुिि भिन तनमािण प्रवितर्को प्रिििन, 
२०. प्रदेशस्तरमा राविय भिन संविताको कायािन्त्ियन र तनयमन, 
२१. प्रदेशको राजर्ानी र प्रादेन्शक शिरको विकास योजना तजुिमा कायािन्त्ियन संयोजन र 

पूिािर्ार तनमािण,  

२२. सरुन्क्षत िसोिास र जग्गा एकीकरण सम्िन्त्र्ी नीतत तजुिमा र कायािन्त्ियन, 
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२३. प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत कानून र 
मापदण्ड तजुिमा र कायािन्त्ियन, सेिाको शलु्क तनर्ािरण योजना आयोजना कायािन्त्यन 
तथा सञ् चालन संभार र तनयमन, 

२४. खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा विस्तारमा तनजी क्षेरको सेिा प्रिििन सम्िन्त्र्ी नीतत 
तथा मापदण्ड तजुिमा कायािन्त्ियन र तनयमन, 

२५. सििसार्ारणलाइ स्िच्छ खानेपानी को उपलब्र्ता र खानेपानी सरसफाइ तथा 
स्िच्छतामा वपछतडएका िगिको पिुुँच सतुनन्श् चतता, 

२६. खानेपानी गणुस्तर अनगुमन तथा लेखाजोखाको िाुँचा तनमािण एिं गणुस्तरको मापदण्ड 
तनर्ािरण र कायािन्त्ियन। 

 

७.३ दरिन्त्दी र पदपूतति तेररज  

७.३.१ मन्त्रालयको दरिन्त्दी र पदपूतति तेररज 
क्र.स. पद सेिा समूि उप समूि शे्रणी/ति दरिन्त्दी पदपूतति ररि 

१ सन्चि ईन्न्त्जतनयररङ     रा.प.प्रथम १ १ ० 

२ उप-सन्चि  प्रशासन सामान्त्य प्रशासन - निौं/दशौं १ १ ० 

३ तस.तड.ई. ईन्न्त्जतनयररङ तसतभल 
िा.पा./  

इररगेसन 
निौं/दशौं १ १ ० 

४ तस.तड.ई. ईन्न्त्जतनयररङ तसतभल वि.एण्ड.आर. निौं/दशौं १ ० १ 

५ तस.तड.ई. ईन्न्त्जतनयररङ तसतभल जनरल  निौं/दशौं १ ० १ 

६ तस.तड.ई. ईन्न्त्जतनयररङ तसतभल िाईिे  निौं/दशौं १ ० १ 

७ तस.तड.ई. ईन्न्त्जतनयररङ तसतभल स्यानेटरी निौं/दशौं १ १ ० 

८ शाखा अतर्कृत प्रशासन प्रशासन - सातौं/आठौं ४ ३ १ 

९ लेखा अतर्कृत 
प्रशासन 
(लेखा) 

प्रशासन (लेखा) - सातौं/आठौं १ १ ० 

१० 
कानून 
अतर्कृत 

न्त्याय  कानून - सातौं/आठौं १ १ ० 

११ इन्न्त्जतनयर ईन्न्त्जतनयररङ तसतभल िा.पा. सातौं/आठौं ३ १ २ 

१२ इन्न्त्जतनयर ईन्न्त्जतनयररङ तसतभल वि.एण्ड.आर. सातौं/आठौं ५ ० ५ 

१३ इन्न्त्जतनयर ईन्न्त्जतनयररङ तसतभल इररगेसन सातौं/आठौं ३ ३ ० 

१४ इन्न्त्जतनयर ईन्न्त्जतनयररङ तसतभल जनरल  सातौं/आठौं ३ १ २ 
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१५ इन्न्त्जतनयर ईन्न्त्जतनयररङ तसतभल िाईिे  सातौं/आठौं ६ ० ६ 

१६ इन्न्त्जतनयर ईन्न्त्जतनयररङ तसतभल स्यानेटरी सातौं/आठौं ६ ४ २ 

१७ 
सिायक/अतर्
कृत 

प्रशासन सामान्त्य प्रशासन - पाुँचौं/छैटौं ४ ३ १ 

१८ 
कम््यटुर 

अपरेटर/अतर्कृत 
विविर् - - पाुँचौं/छैटौं १ १ ० 

१९ सिायक प्रशासन सामान्त्य प्रशासन - चौथो/पाुँचौं १ १ ० 

२० सि-लेखापाल प्रशासन लेखा - चौथो/पाुँचौं १ १ ० 

२१ ि.स.चा. - - - तिविविन ४ १ ३ 

२२ का.स. - सामान्त्य प्रशासन - तिविविन ५ १ ४ 

  जम्मा ५५ २६ २९ 

 

७.३.२ मन्त्रालय र मातित कायािलयिरूको दरिन्त्दी तेररज 

क्र.स. कायािलयको  नाम र ठेगाना दरिन्त्दी पदपूतति ररि 

१ भौततक पूिािर्ार विकास मन्त्रालय 55 26 29 

२ यातायात पूिािर्ार तनदेशनालय 23 9 14 

३ जलस्रोत तथा तसंचाई विकास तडतभजन कायािलय, कास्की 11 9 2 

४ जलस्रोत तथा तसंचाई विकास तडतभजन कायािलय, स्याङ्गजा 11 11 0 

५ जलस्रोत तथा तसंचाई विकास तडतभजन कायािलय, तनिुुँ 11 9 2 

६ जलस्रोत तथा तसंचाई विकास तडतभजन कायािलय, लमजङु्ग 11 9 2 

७ जलस्रोत तथा तसंचाई विकास तडतभजन कायािलय, गोरखा 11 9 11 

८ 
जलस्रोत तथा तसंचाई विकास तडतभजन कायािलय,  

निलपरासी(िदििाट ससु्ता पूिि) 
11 9 2 

९ जलस्रोत तथा तसंचाई विकास तडतभजन कायािलय, पिित 11 10 1 

१० जलस्रोत तथा तसंचाई विकास तडतभजन कायािलय, िाग्लङु्ग 11 11 0 

११ जलस्रोत तथा तसंचाई विकास तडतभजन कायािलय, म्याग्दी 11 9 11 

१२ जलस्रोत तथा तसंचाई विकास सि-तडतभजन कायािलय, 7 6 1 
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मसु्ताङ्ग 

१३ जलस्रोत तथा तसंचाई विकास सि-तडतभजन कायािलय, मनाङ्ग 7 6 1 

१४ पूिािर्ार विकास कायिलय, म्याग्दी  18 12 6 

१५ पूिािर्ार विकास कायिलय, लमजङु्ग 18 11 7 

१६ पूिािर्ार विकास कायिलय, निलपरासी(िदििाट ससु्ता पूिि) 18 12 6 

१७ पूिािर्ार विकास कायिलय, कास्की 18 13 5 

१८ पूिािर्ार विकास कायिलय, पिित 18 14 4 

१९ खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन कायािलय, िाग्लङु्ग 21 14 7 

२० खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन कायािलय, स्याङ्जा 21 17 4 

२१ खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन कायािलय, गोरखा 21 14 7 

२२ खानेपानी तथा सरसफाई तडतभजन कायािलय, तनिुुँ 21 17 4 

२३ सिरी विकास तथा भिन तडतभजन कायािलय, गोरखा 14 6 8 

२४ सिरी विकास तथा भिन तडतभजन कायािलय, कास्की 14 7 7 

२५ सिरी विकास तथा भिन तडतभजन कायािलय, िाग्लङु्ग 14 6 8 

२६ 
यातायात व्यिस्था कायिलय, सिारी चालक अनमुती पर, 

कास्की 
26 22 4 

२७ यातायात व्यिस्था कायिलय, सिारी, कास्की  27 26 1 

२८ यातायात व्यिस्था कायिलय, िाग्लङु्ग 14 10 4 

२९ 
यातायात व्यिस्था सेिा कायािलय, निलपरासी(िदििाट ससु्ता 
पूिि) 

15 8 7 

३० यातायात व्यिस्था सेिा कायिलय, डुम्र े 8 6 2 

३१ सडक तडतभजन कायािलय, िाग्लङु्ग 37 8 29 

३२ सडक तडतभजन कायािलय, दमौली 37 5 32 
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३३ भतूमगत जलस्रोत तथा तसंचाई कायािलय 15 5 10 

 जम्मा 586 366 238 

 

७.४ आतथिक िर्ि २०७५/७६ को प्रगतत वििरण  

क्षरे  :  ऊजाि 
(रु. िजारमा) 

क्र  .सं .  कायिक्रमको नाम िावर्िक िजेट  िजेट खचि   
प्रगतत सम्पन्न 

योजना 
कैवफयत 

भौततक  तितीय 

प्रदेशतफि   

१ ऊजाि विस्तार      
 

  
 

  

१.१ ऊजाि विस्तार 
कायिक्रम 

२७०००० २५२३०८  ९३  नेपाल विद्यतु 
प्रातर्करणलाइ 
पेश्की ददईएको 

१.२ काठेपोल प्रततस्थापन 
कायि 

१५०००० १०००३३ ७१.५६ ६८.९१ ६  न्जल्ला 

१.३ विस्ततृ सिेक्षण 
अध्ययन कायि  

१3०००     कायिक्रम सञ्चालन 
नभएको 

२ निीकरणीय ऊजाि        

२.१ सौयि ऊजाि प्रवितर् 
जडान 

५००००     
टेण्डर प्रकान्शत 

२.२ िाय ुऊजाि  ४०००     कायिक्रम सञ्चालन 
नभएको 

२.३ लि ुजलविद्यतु 
ममित तथा तनमािण  

३०००० ९७७५ ५० ३२.५८  १५ 
 

२.४ विद्यतुीय चान्जिंग 
स्टेसन  

४०००     कायिक्रम सञ्चालन 
नभएको 

  जम्मा/औसत ५२१००० ३६२११६ २३.४८ ६९.५० १५  

संि सशति 
१ सौयि ऊजाि प्रवितर् 

जडान 
१००००     टेण्डर प्रकान्शत 

२ लि ुतथा साना 
जलविद्यतु 
आयोजनािाट विद्यतु 

५०००     खचि नभएको 
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उत्पादन  

३ 
िायोग्यास जडान २०००     

कायिक्रम सञ्चालन 
नभएको 

४ सरु्ाररएको चलुो  

)िायोमास ( प्रवितर्  
जडान  

५०००     
कायिक्रम सञ्चालन 

नभएको 

५ निीकरणीय ऊजाि 
सम्िन्न्त्र् प्रशासतनक 
तथा ब्यिस्थापन 

३००० 

 
     

 जम्मा २५०००      

संि समपूरक 

१ ऊजाि विस्तार 
कायिक्रम 

१२६९३५     

ने.वि.प्रा. सुँग सम्झौता 
भई कायि सञ्चालन 
अगातड ििेको 

२ काठेपोल 

प्रततस्थापन कायि  
९१९५३  ६६६८९ ७१.५६ ७२.५३ ६ न्जल्ला  

 जम्मा २१८८८८ ६६६८९ ७१.५६ ७२.५३   

 कुल जम्मा ७६४८८८ ४२८८०७ ३६.५० ५६.०६ २१  
 

कायिक्रम कायिू ान्त्ियन न्स्थतत  : 
ऊजाि विस्तार 

1. प्रदेश तभरको ८ न्जल्लाका लातग ५३ िटा ्याकेजमा विद्यतु विस्तार कायि गनि यस 
मन्त्रालय र साविकको नेपाल विद्यतु प्रातर्करण, पोखरा के्षरीय कायािलय तथा िटुिल 
के्षरीय कायािलयसुँग सम्झौता भई विद्यतु विस्तार कायि अगातड ििाइएको, 

2. ९ न्जल्लाका लातग १४,७७० थान न्स्टल युिलुर पोल खररदका लातग सम्झौता 
भएकोमा १०,५७० िटा स्टील युिलुर पोल खररद भएको। 

 

निीकरणीय ऊजाि कायिक्रम 

१. गोरखा, म्याग्दी, मसु्ताङ्ग र मनाङ्ग न्जल्लाका लातग ११६० सेट िरेल ुसौयि ऊजाि प्रवितर् 
जडानका लातग टेण्डर प्रकान्शत, 

२. गोरखा, लमजङु र िाग्लङु न्जल्लाका ३४१ वकलोिाट क्षमताका १५ िटा लि ुजलविद्यतु 
योजनाको ममित कायि सम्पन्न, 
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३. गण्डकी प्रदेशमा निीकरणीय ऊजाि प्रिििन र विकासको लातग िैकन्ल्पक ऊजाि प्रिििन 
केन्त्र र भौततक पूिािर्ार विकास मन्त्रालय िीच समझदारी परमा िस्ताक्षर,  

४. मखु्यमन्त्री तथा मन्न्त्रपररर्द्को कायािलय पररसर र भौततक पूिािर्ार विकास मन्त्रालयमा 
सौयि ऊजाि प्रवितर् जडान गनि विस्ततृ सिेक्षण अध्ययन कायि सम्पन्न। 

 

क्षरे  :  तसुँचाइ तथा नदी तनयन्त्रण 

(रु. िजारमा) 

क्र.सं. कायिक्रम/ 

आयोजनाको नाम 

योजना 
सङ्ख्या वितनयोजन खचि भौततक 

प्रगतत % 

वित्तीय 
प्रगतत 
% 

१ 
तसंचाई योजना 
प्रदेशतफि   १८९ ५७४२६६ ४२२८६२ ७८ ७४ 

२ 
नदी तनयन्त्रण 
प्रदेशतफि   ९२ ३३१३४० ३०८०६२ ९५ ९३ 

३ 
तसंचाई योजना (संि 
सशति) ३३२ ६३७८३९ ४९२९१९ ८४ ७७ 

४ 
नदी तनयन्त्रण (संि 
सशति) ६५ २८२२५० २५७७४० ९५ ९१ 

 जम्मा  ६७८ १८२५६९५ १४८१५८३  ८१ 
 

१. प्रदेश सरकारिाट संचातलत १८९ तसंचाई योजनामध्य े५४ िटा सम्पन्न भएका छन ्भन े
१०२ िटा योजना तनमािणार्ीन अिस्थामा छन।् त्यसै गरी नदी तनयन्त्रण सम्िन्त्र्ी सम्पूणि 
९२ िटा योजना सम्पन्न, 

२. संिीय सरकारिाट सशति सवित िस्तान्त्तरण भएका 2३२ िटा तसंचाई योजना मध्ये ५३ 
िटा सम्पन्न भएका छन ्भने १४५ िटा योजना तनमािणार्ीन अिस्थामा छन।् त्यसै गरी 
६५ िटा नदी तनयन्त्रण सम्िन्न्त्र् योजना मध्ये ५६ िटा योजना सम्पन्न भएका छन ्२ 
िटा योजना तनमािणार्ीन, 

३. भतूमगत तसंचाई माफि त ६५२.५ िे. र सति तसंचाई माफि त १७४ िे. गरी कुल जम्मा 
८२६.५ िे. खेतीयोग्य जतमनमा नयाुँ तसंन्चत क्षेर विस्तार भएको छ।साथै ३७५ िे. 
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कृर्क कुलो सरु्ार, १२८२ िे. पनुस्थािपना र सरु्ार गरी कुल जम्मा १८३१ िे. 
खेतीयोग्य जतमनमा सति तसंचाई माफि त िाहै्र मविना तसंचाई सवुिर्ा विस्तार, 

४. नदी तनयन्त्रणतफि  २० वक.तम. तटिन्त्र्न तनमािण, ३१५ िटा संरचना तनमािण तथा 
१९६.९० िे. जग्गा उकास गने काम सम्पन्न। 

क्षरे: खानेपानी 
(रु. िजारमा) 

क्र.स . आयोजना /कायिक्रमको नाम 
आयोजना 
संख्या िावर्िक िजेट खचि 

खचि 
प्रततशत 

१ 

उच्च-प्रवितर्यिु केन्न्त्रय 
खानेपानी कायिक्रम (सशति 
अनदुानतफि ) 

५४७ ९४४८३६ ८८४७८५ ९३ .६४ 

२ गणुस्तर सरु्ार कायिक्रम 
(सशति अनदुानतफि ) ५ ३३२५९ ३१८९३ ९५ .८९ 

३ 

जलिाय ुपररितिन प्रभाि 
न्त्यनुूीकरण तथा उपयिु 
प्रवितर् प्रिर्िन कायिक्रम (िर्ािते 
पानी (सशति अनदुानतफि ) 

३ १५७१० १४३२२ ९१ .१६ 

४  िल तनमािण तथा प्रशोर्न 
कायिक्रम (सशति अनदुानतफि ) 

४ १०७६८ ४९३१ ४५ .७९ 

५  खानेपानी तथा सरसफाई 
सिलगानी कायिक्रम 

१ ३४९६३ २२९९२ ६५ .७६ 

६  
खानेपानी सेिा तनयमन तथा 
पनुस्थापन कायिक्रम(सशति 
अनदुानतफि ) 

६१ २०००० १६६६२ ८३ .३१ 

७  
तनमािण तथा स्तरोन्नतत 
खानेपानी आयोजना(प्रादेन्शक 
आयोजनातफि ) 

१३३ ९३४७०८ ८६१५०१ ९२ .१७ 

८  
विशेर् अनदुानतफि का खानेपानी 
आयोजना(प्रादेन्शक 
आयोजनातफि ) 

३३ ४२२०८० १७९९०० ४२ .६२ 
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९  
सञ्चातलत खानेपानी 
आयोजनाको ममित सरु्ार 
(प्रादेन्शक आयोजनातफि ) 

६१ २०००० १६६६२ ८३ .३१ 

१०  
खानेपानी आयोजनाको सिेक्षण 
कायिक्रम(प्रादेन्शक 
आयोजनातफि ) 

 ५००० ४९२५ ९८ .५० 

जम्मा ८५२ २४४१३२४ २०३८५७३ ८३ .५० 
 

आयोजना /कायिक्रमगत अिस्था  :  

क. उच्च-प्रवितर्यिु केन्न्त्रय खानेपानी कायिक्रम (सशति अनदुानतफि ) 
यी आयोजना संिूीय सरकारिाट आतथिक िर्ि २०७५/७६ मा िस्तान्त्तरण भई आएका 
आयोजना िनु।् वयनीमा एक िर एक र्ारा कायिक्रम लागू गररएको छ।कुल ५४७ क्रमागत 
आयोजनामध्य े ५२६ आयोजनाको आतथिक िर्ि २०७५/७६ मा लन्क्षत सम्पूणि कायि सम्पन्न 
भएका छन।् यस िावर्िक अितर्मा ५२ आयोजना सम्पन्न भएका छन।्यसैगरर ६५३९१ 
जनसंख्या लाभान्न्त्ित िनुेगरर १४५७२ तनजी र्ारा जडान गररएका छन।् कुल िावर्िक 
लक्ष्यअनसुार भौततक प्रगतत ९६.०८ प्रततशत रिेको छ। 
 

ख. तनमािण तथा स्तरोन्नतत खानेपानी आयोजना (प्रादेन्शक आयोजनातफि ) 
यी आयोजना प्रदेश सरकार स्थापना भएपछी एक िर एक र्ारा िनाउने गरी छनौट भई यसै 
आतथिक िर्ि मा शरुु भएका आयोजना िनु।् कुल १३३ आयोजना सिैको डी पी आर तयार गरी 
तनमािण कायि शरुु गररएको तथयो। उल्लेन्खत मध्य े१२२ आयोजनाको आतथिक िर्ि २०७५/७६ 
लन्क्षत सम्पूणि कायि सम्पन्न भएका छन।्यस िावर्िक अितर्मा १९ आयोजना सम्पन्न भएका 
छन।्यसैगरर १२२५२ जनसंख्या लाभान्न्त्ित िनुेगरर २७९३ तनजी र्ारा जडान गररएका 
छन।्कुल िावर्िक लक्ष्यअनसुार भौततक प्रगतत ९२.५० प्रततशत रिेको छ। 
 

ग. विशेर् अनदुानतफि का खानेपानी आयोजना  
यी आयोजना संिूीय सरकारिाट प्राि िनुे विशेर् अनदुानिाट कायािन्त्िन िनुे आयोजना 
िनु।्वयनीमा पतन एक िर एक र्ारा कायिक्रम लागू ूगररएको छ। कुल ३३ आयोजनामध्ये ३० 
आयोजनाको आतथिक िर्ि २०७५/७६ मा ठेक्का सम्झौता भएको, ३ आयोजनाको ठेक्का प्रकृया 
शरुु भएको छ। कूलु िावर्िक लक्ष्यअनसुार भौततक प्रगतत ४२.६२ प्रततशत रिेको छ। 
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ि. सशति अनदुानतफि का अन्त्य कायिक्रम 
आतथिक िर्ि २०७५/७६ मा गणुस्तर सरु्ार कायिक्रम (५ आयोजना), जलिाय ुपररितिन प्रभाि 
न्त्यतुनकरण कायिक्रम(३ आयोजना), िल तनमािण तथा प्रशोर्न कायिक्रम (४ आयोजना), 
सिलगानी कायिक्रम(१ आयोजना), तनयमन तथा पनुस्थापन कायिक्रम (६१ आयोजना) सञ्चालन 
गररएका तथए। उल्लन्ून्खत कायिक्रम मध्ये तनयमन तथा पनुस्थािपन कायिक्रमका आयोजना सिै र 
अन्त्य कायिक्रमका ९ आयोजनाको आतथिक िर्ि २०७५/७६ लन्क्षत सम्पूणि कायि सम्पन्न भएका 
छन।् कुल िावर्िक लक्ष्यअनसुार भौततक प्रगतत ६९.६३ प्रततशत रिेको छ। 

क्षरे  :  शिरी विकास तथा भिन कायािलय  

 (रु. िजारमा) 

तस.नं.  कायिक्रम वितनयोन्जत िजेट जम्मा खचि  
 प्रगतत प्रततशत  

वित्तीय  भौततक  

१ संिूीय सशति  २७३९२५ २०६५३१ ७५ ९० 

२ प्रदेश सरकार  ५०७५३९ २२९५०७ ४५ ५० 

जम्मा पुुँजीगत ७८१४६४ ४३६०३८ ५६  

 

भौततक पूिािर्ार मन्त्रालय अन्त्तगित भिनतफि  आतथिक िर्ि २०७५/७६ मा पुुँजीगततफि  संिूीय 
सरकार र प्रदेश सरकारको गरी जम्मा ७८ करोड १४ लाख ६४ िजार वितनयोजन भएको छ। 
संितफि  जनता आिास कायिक्रम लगायत पुुँजीगत सरु्ार खचि (साििजतनक तनमािण) अन्त्तगित जम्मा 
रु.२७ करोड ३९ लाख २५ िजार वितनयोजन भएकोमा रु.२० करोड ६५ लाख ३१ िजार 
खचि भएको छ। साथै प्रदेश सरकारतफि  रु.५० करोड ७५ लाख ३९ िजार वितनयोजन भएकोमा 
रु.२२ करोड ९५ लाख ०७ िजार खचि भएको छ। 

मखु्य उपलब्र्ी  
१. संि अन्त्तगित वितभन्न न्जल्लामा संचातलत जनता आिास कायिक्रम मध्ये जम्मा ६०५ आिास सम्पन्न, 
२. प्रादेन्शक सरकारी भिन ममित तथा तनमािण कायि अन्त्तगित न्जल्ला अदालत कास्की, न्जल्ला 

प्रशासन कायािलय पिित लगायत वितभन्न ५० िटा कायािलयको ममित तथा तनमािण कायि सम्पन्न, 
३. सामदुावयक भिन तथा सभािल तनमािण मध्ये िाग्लङु कायािलय अन्त्तगित २४, कास्की 

कायािलय अन्त्तगित १७ तथा गोरखा कायािलय अन्त्तगित ७ िटा सामदुावयक भिन तथा 
ििउुद्देश्यीय सभािलको तनमाण कायि सम्पन्न, 
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४. १३ िटा शौचालय तथा ३३ िटा शविद पाकि  तनमाणि सम्पन्न, 
५. कुश्मा नगरपातलका, फलेिास नगरपातलका र पतुलीिजार नगरपातलकालाई स्याटलाइट 

तसटीको रुपमा विकास गनि विस्ततृ आयोजना प्रततिदेन तयारर गररएको छ। 
 

क्षरे: यातायात पूिािर्ार (सडक, सडक पलु झोलङु्ग ेपलु) 
(रु. िजारमा) 

प्रदेशतफि  
कायािक्रमको नाम  वितनयोजन खचि खचि प्रततशत  

एक तनिािचन क्षेर एक सडक  १००८००० ३९८९६२ ३९.५८ 

प्रादेन्शक सडक "क" िगि २२१६५० ८६२४३ ३८.९१ 

प्रादेन्शक सडक "ख" िगि ४०२६०३ २१७९९७ ५४.१५ 

प्रादेन्शक सडक "ग" िगि ५२९९६८ ३९३६६७ ७४.२८ 

सडक पलु १६६००० ७१९८३ ४३.३६ 

झोलङु्गे पलु ५०४०० २५२८५ ५०.१७ 

साझेदारी सडक ३५२००० २६८६८४ ७६.३३ 

जग्गा विकास कायिक्रम १०००० ८१०० ८१.00 

प्रततिदेन तयारी, अध्ययन, परामशि २५६०० २०९०१ ८१.६४ 

अन्त्य सडक  ८१००० ६२०२८ ७६.५८ 

सडक ममित १८१६०० १४१९८९ ७८.19 

यातायात पिुािर्ार तनदेशनालयिाट 
कायािन्त्ियन िनु े

७७४३५ १६२१४ २०.९४ 

मन्त्रालय अन्त्तगित कायिक्रम कायािन्त्ियन  ३३४०० ३०२७९ ९०.६६ 

जम्मा  ३१३९६५६ १७४२३३२ ५५.४९ 

 

 

सम्पाददत कायििरू 

१. आतथिक िर्ि २०७५/७६ मा भौततक पूिािर्ार मन्त्रालय अन्त्तगित यातायात पूिािर्ार विकास 
क्षेरमा तितनयोजन भएको रु.३ अिि १३ करोड ९६ लाख ५६ िजार मध्ये आतथिक िर्िको 
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अन्त्त्यसम्म जम्मा रु.१ अिि ७४ करोड २३ लाख ३२ िजार (५५.४९%) िजटे खचि 
भएको, 

२. आयोजनागत िगीकरण िेदाि िििुर्ीय ठेक्का सम्झौताको रुपमा सञ्चालन भएका एक तनिािचन 
के्षर एक सडक अन्त्तगित ३६ सडक मध्ये १६ िटा सडकको ठेक्का सम्झौता भै तनमािण 
कायि सचुारु भएको छ र कुल तितनयोजन जम्मा रु. 1 अिि ८० िजार मध्य े रु.३९ 
करोड ८९ लाख ६२ िजार (३९.५८%) खचि भएको छ। एक तनिािचन क्षरे सडकमा 
थप १४ सडकको असार मसान्त्त सम्म िोलपर मूल्याङ्कन भैराखेको छ र आगामी आतथिक 
िर्िको पविलो चौमातसक अितर्मा नै कायि सचुारु िनुे र िाूुँकी ६ सडक मध्य े ३ 
सडकको सूचना प्रकाशन िनुे तयारी रहे्रको छ र िाकी ३ सडकको िातािरणीय अध्ययन 
िुुँदै, 

३. प्रादेन्शक सडक क िगितफि  भएको वितनयोजीत रकम रु. २२ करोड १६ लाख ५० िजार 
मध्ये ८ करोड ६२ लाख ४३ िजार (३८.९१%) खचि भएको, 

४. सालिसाली रुपमा िजेट तितनयोजन भएका योजना अन्त्तगित प्रादेन्शक सडक ख 
िगितफि (५४.१५%), प्रादेन्शक सडक ग िगितफि (७४.२८%), साझेदारी सडकतफि  
(७६.३३%), जग्गा विकास कायिक्रमतफि  (८१.00%), प्रततिदेन तयारी, अध्ययन, 
परामशितफि  (८१.६४%), अन्त्य सडकतफि  (७६.५८%), सडक ममिततफि  (७८.19%), 
यातायात पिुािर्ार तनदेशनालयिाट कायािन्त्ियन िनुे कायिक्रमतफि  (२०.९४%), मन्त्रालय 
अन्त्तगित कायिक्रम कायािन्त्ियनतफि  (९०.६६%) प्रततशत खचि भएको, 

५. सडक पलु र झोलङु्ग े पलुको तनमािण कायि सचुारु रिेको छ र केवि पलुको विस्ततृ 
आयोजना प्रततिदेन तयार िुू ुँदै गरेकोले यस आतथिक िर्िमा उल्लेखनीय प्रगतत प्रततशत 
नभए पतन विस्ततृ आयोजना प्रततिदेन तयारी र िोलपरको कायि सचुारु रिेको छ र सडक 
पलु के्षरमा र झोलङु्ग ेके्षरमा क्रमशः ४३.३६% र ५०.17% खचि भएको छ।सडक पलु 
अन्त्तगित ७० योजना संख्या मध्ये २० सडक पलुको संझौता भई कायि भइरिेको छन ्भन े
१२ िटा पलु िोलपर मूल्याङ्कन चरणमा, १३ िटा िोलपर आव्िान भइरिेका र २५ 
िटाको विस्ततृ आयोजना प्रततिदेन तयार िुुँदै छन।् सम्भाव्य नदेन्खएका िटाई झोलङु्गे पलु 
कुल संख्या ५३ मध्ये ५३ को नै विस्ततृ आयोजना प्रततिदेन कायि सम्पन्न भई लामो 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 20७७ 
 

 

~ 72 ~ 

तरीको झोलङु्गे पलु र छोटो तरीको झोलङु्गे पलुको न्स्टल पाटिसको लातग िोलपर आव्िान 
कायि भइरिेको, 

६. यस आतथिक िर्िमा ६५.२५ वक.तम. सडक पदक्क (कालोपरे) र १०९.८२ वक.तम सडक 
ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नतत सम्पन्न भएका छन।् सडक चौडा पाने कायि १८१.२९ वक.तम., 
नयाुँ ियाक खोल्न े कायि ३४.11 वक.तम., ममित सम्भार कायि ९१४ वक.तम., सम्पन्न 
भएको छन।्त्यसैगरी कच्ची नाला तनमािण र पदक्क नाला तनमािण कायि क्रमशः ३७.७४ 
वक.तम. र ४०.८९ वक.तम. भएका छन।्  

सशति अनदुानतफि  
(रु. िजारमा) 

कायिक्रमको नाम वितनयोन्जत िजेट खचि खचि प्रततशत 

सम्भावित रणनीततक सडक ६४९९३८ ३१०३७७ ४७ .७५ 

SNRTP कायिक्रमतफि  ७४९३४६ ४१६८३२ ५५ .६३ 

झोलङु्गे पलु ७८०० ७१२८ ९१ .३८ 

सम्भावित प्रादेन्शक सडक ६२६६२८ १८०७९० २८ .८५ 

अन्त्य उत्तर दन्क्षण सडक  २०००० ० ०.०० 
ग्रामूीण पिुुँच कायिक्रम  ६६००० ५४१३० ८२ .०२ 

स्थानीय स्तरका सडक पलु तथा 
सामदुावयक पिुुँच सरु्ार पररयोजना २१३७०० १४५४४५ ६८ .०६ 

जम्मा  २३३३४१२ १११४७०२ ४७ .७७ 

 

विगतमा वितभन्न कारणले अलपर परेका संिीय सरकारिाट सशति अनदुानमा िस्तान्त्तररत 
योजनाको कुल वितनयोजन्ूत िजेट रु. २ अिि ३३ करोड ३४ लाख १२ िजार मध्य े१ अिि 
११ करोड ४७ लाख २ िजार (४७.७७%) िजेट खचि भएको छ। त्यसमध्ये सम्भावित 
रणनीततक सडकतफि  (४७.७५%), SNRTP कायिक्रमतफि (५५.६३%), सम्भावित प्रादेन्शक 
सडकतफि  (२८.८५%), ग्रामीण पिुुँच कायिक्रम तफि  (८२.०२%), स्थानीय स्तरका सडक पलु 
तथा सामदुावयक पिुुँच सरु्ार पररयोजनातफि  (६८.०६%) प्रततशत खचि भएको छ र अन्त्य उत्तर 
दन्क्षण सडकतफि  यस आतथिक िर्िमा केिी खचि भएको छैन। झोलङु्गे पलुतफि  ३ योजना संख्यामा 
३ िटा कै कायि सम्पन्न भएको छ र ९१.३८% को खचि भएको छ।सडक पलुतफि  ४२ योजना 
संख्यामा १६ िटा पलुको तनमािण सम्पन्न भएका छन।् 
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समपूरक अन्त्तगिततफि  संिीय सरकारिाट १३ करोड १४ लाख ७६ िजार र प्रदेश सरकारिाट 
१९ करोड ९५ लाख २४ िजार गरी कूल रु.३३ करोड १० लाख वितनयोजन भएकोमा रु.२३ 
करोड ५२ लाख ९४ िजार (७१.०९%) खचि भई कायि भईरिेको छ। 

७.५ आतथिक िर्ि २०७६/७७ को प्रगतत वििरण 

क्षरे  :  ऊजाि 
(रु. िजारमा) 

क्र .सं . कायिक्रमको नाम िावर्िक िजेट खचि 
प्रगतत कायिन्त्ियन 

सरुु भएका 
योजना  भौततक वित्तीय 

प्रदेशतफि  
१ ऊजाि विस्तार          

१.१ ऊजाि विस्तार कायिक्रम ४००००० ५५८९८ ३३ २०  ५१ 

१.२ काठेपोल प्रततस्थापन २३०००० ५६३४० ३५ २४ .५०    ८ 

(रु.िजारमा

योजनाको नाम

कुल 
वितनयोजन 
रकम

प्रदेश(समपरु
क) 
वितनयोजन 

संि(समपरुक
) 
वितनयोजन कुल खचि 

प्रदेश(समपरु
क) खचि

संि(समपरु
क) खचि

कुल खचि 
प्रततशत(%
)

खिरे ठुलाखेत पदक्क पलु पो.ले २४ २०००० १२००० ८००० 16479 9887.4 6591.6 82.40
िेगनास भोलेटार - तालिेसी कपरुटार खण्ड ६०००० ३६९२४ २३०७६ 46815 28089 18726 78.03
कािुुँखोला - तसरलेस - दरु्पोखरी ४०००० २४००० १६००० 38400 23040 15360 96
पो.ले.म.न.पा २१ दोपिरे कृष्ती 
माझगाउ िके्रक पोिैगौडे सम्म ४०००० २४००० १६००० 19900 11940 7960 49.75
रुपा गा.पा. ररङ्गरोड ४०००० २४००० १६००० 34200 20520 13680 85.5
पिितको न्चसापानी - िातेमालेचोक - 
तरिेणी - ििाकी भञ् ज्याङ - पोखराचौर -
 खिरेखोला (िातलङ्ग-ििुास िारािचौर मूल 
रणनैततक सडक) ७१००० ४२६०० २८४०० 50000 30000 20000 70.42
लोमन्त्थाङ - दठङगर वकम्लीङ - चङुचङु -
 न्त्याम्डो िुुँदै न्त्िेचङु सम्म जान ेिाटो ३०००० १८००० १२००० 0 0 0 0
जोमसोम दठनी - दमु्िा - छैरो - न्चमाङ -
 माफाि - स्याङ िुुँदै जोमसोम सम्म ३०००० १८००० १२००० 29500 17700 11800 98.33
जम्मा 331000 199524 131476 235294 141176 94118 71.09

समपरुक तफि
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कायि  

१.३ 
विस्ततृ सिेक्षण अध्ययन 
कायि (ऊजाि) ५०००     

२ निीकरणीय ऊजाि       

२.१ 
िरेल ुसौयि ऊजाि प्रवितर् 
जडान 

२०८५०  ४०     ४ 

२.२ 
मन्त्रालयमा  ) ४ िटा (
सौयि ऊजाि जडान कायि  ४०००० ३००० 

 

९५ 

 
६  १ 

२.३ 
लि ु जलविद्यतु ममित 
तथा तनमािण  

४००००  ३८   ३७ 

  जम्मा /औसत  ७३५८५० ११५२३८ ३७ .३८ १५ .६६ १०१ 

संि सशति  

१ सौयि ऊजाि प्रवितर् जडान १००००     

२ लि ु जलविद्यतु 
आयोजनािाट विर्तु 
उत्पादन 

५०००  १०  ७ 

३ िायोग्यास जडान २०००     

४ सरु्ाररएको चलुो 
(िायोमास) प्रवितर् 
जडान 

५०००     

५ निीकरणीय ऊजाि 
सम्िन्न्त्र् प्रशासतनक 
तथा व्यिस्थापन खचि 

३००० ८१६  २७ .२  

 जम्मा २५००० ८१६ २ 3.२६ ७ 

 कुल जम्मा  ७६०८५० ११६०५४ ३६ .२१ १५ .२५ १०८ 
 

कायिक्रम कायिन्त्ियन न्स्थतत  :  

ऊजाि विस्तार 

१. विद्यतु विस्तार कायिको लातग ८ िटा न्जल्लामा ५३ िटा योजना सञ्चालन गनि टेण्डर 
प्रकान्शत भएका मध्ये ५१ िटाको योजनाको ठेक्का सम्झौता भै कायिन्त्ियन भैरिेका छन ्भन े
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गोरखा न्जल्लाको खानीगाउुँमा पविरोको कारणिाट िस्ती साने सम्भािना रिेको पाईएकोले 
िालसम्म खररद प्रवक्रया नगररएको। िालसम्म म्याग्दीको अन्नपणुि गाउुँपातलकाका नारचाङ, 
सिुा र िास्कोटमा विद्यतु लाइनको भोल्टेज सरु्ार र फेज विस्तार कायि सम्पन्न भएको छ। 
त्यसैगरी, िाग्लङुको गल्कोट नगरपातलकाको िररचौरमा नयाुँ िान्त्सफमिर जडान, िाई 
टेन्त्शन लाइन तिस्तार र फेज थप सवित विद्यतु भोल्टेज सरु्ार कायि सम्पन्त् न भएको छ। 

२. िालसम्म विद्यतु विस्तार कायि अन्त्तगित म्याग्दी, गोरखा, िाग्लङु्ग र कास्की न्जल्लाका 
वितभन्न योजनमा H.T. लाइन ३९.९३ वक.तम., L.T. लाइन १०३.८१ वक.तम. विस्तार, 
२७ िटा िान्त्सफमिर जडान र ४०० िरर्रुी राविय प्रसारण लाइनमा जोतडएका छन।्  

३. ८ न्जल्लाका लातग ९९७६ थान स्टील युिलुर पोल खररदका लातग टेन्त्डर प्रकान्शत गरी 
६ न्जल्लाको सम्झौता समते भैसकेको छ। गत साल सम्झौता भएको ४२०० िटा स्टील 
युिलुर पोल खररद भैसकेको छ। 
 

निीकरणीय ऊजाि कायिक्रम 
१. प्रदेश सरकारका सौयि ऊजाि प्रवितर् जडान गनि िाुँकी रिेका मन्त्रालय, अन्त्तगितका 

कायािलय साथै प्रदेश नीतत तथा योजना आयोगमा सोलार जडान गनि विस्ततृ सिेक्षण 
अध्ययन कायि गने अगातड िविसकेको छ। 

२. दईु िर्ितभर राविय प्रसारण लाइन पगु्ने सम्भािना नदेन्खएका गोरखा, मनाङ, मसु्ताङ र 
म्याग्दी न्जल्लाका ७ िटा स्थानीयतिका ११६० िरर्रुीमा यसै आतथिक िर्ितभर ७५% 
सितुलयतमा सोलार ्यानल जडान गने गरी ठेर का सम्झौता भई काम शरुु गररएको छ। 
िालसम्म गोरखा, मसु्ताङ्ग र म्याग्दी न्जल्लाका ९०९ िरर्रुीको आर्ारस्तरको अध्ययन 
सभेक्षण सम्पन्न भैसकेको छ। 

३. ४ िटा मन्त्रालय (मखु्यमन्त्री तथा मन्न्त्रपररर्द्को कायािलय, आतथिक मातमला तथा योजना 
मन्त्रालय, आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय र भौततक पूिािर्ार विकास मन्त्रालय) 
मा सोलार तग्रड टाई प्रणाली जडान कायि सम्पन्न भै पररक्षणको रुपमा रिेको छ l 

४. यस आतथिक िर्िमा ८ न्जल्लाका १९१० वकलोिाट क्षमताका ४४ िटा लि ुजलविद्यतु 
योजना मध्ये २८ िटा योजनाको ममित कायिको लागत अनमुान तयार भै सम्झौताको 
चरणमा रिेका छन। 
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५. िायोग्यास/ िायोमास तनमािण/जडान सम्िन्त्र्मा एउटै ्लान्त्ट िनाई तीन तिको सरकारिाट 
अनदुान माग गनि थातलएको िुुँदा एकीकृत अनदुान सम्िन्त्र्ी कायिवितर् जारी निनु्त्जेलसम्म 
दोिोरो अनदुान तलन सरने भै काम गनिमा कदठनाई उत्पन्न भएको। 

 

क्षरे : तसुँचाइ तथा नदी तनयन्त्रण 

(रु. िजारमा) 

क्र.स. 
कायिक्रम/आयोजना

को नाम 

योजना 
संख्या 

वितनयोन्जत 
िजेट 

खचि 
वित्तीय 
प्रगतत % 

भौततक 
प्रगतत % 

१ संििाट सशति अनदुान तफि  
 तसंचाई योजना २३२ ५६५९९७ १२२९८४ २१.७२ ३५ 

 नदी तनयन्त्रण योजना ६७ २९५८०० ७३६७७ २४.९ ६० 

 जम्मा २९९ ८६१७९७ २७१७०५ ३१.५२ ४४.३७ 
२ प्रदेशतफि       

 तसंचाई योजना ३२० ११९४९४० २६०४०७ १८.९२ ३५ 

 नदी तनयन्त्रण योजना १२६ ३७५९०० १५३८४३ ४०.९२ ६५ 

 जम्मा ४४६ १५७०८४० ४७८९६९ ३०.४९ ४६.१४ 

कुल जम्मा ७४५ २४३२६३७ ७५०६७४ ३०.८५ ४५.५० 

 

सम्पाददत कायि 
१. प्रदेश सरकारिाट संचातलत ३२० तसंचाई योजना मध्ये १५८ िटा योजनाको ठेक्का / 

सम्झौता भई कायािन्त्ियन सरुु भइसकेको छ। ८६ िटा योजना टेण्डर प्रवक्रयामा रिेका 
छन ्भने िाुँकी योजनाको अध्ययन सभेक्षण कायि भैरिेको छ। त्यसै गरी १२६ िटा नदी 
तनयन्त्रण सम्िन्न्त्र् योजना मध्ये ४४ िटा योजना सम्पन्न भएका छन।् साथै ५१ िटा 
योजनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई कायािन्त्ियन सरुु भएको छ भने १९ िटा योजना 
टेण्डर प्रवक्रयामा रिेका छन।् 

२. संिीय सरकारिाट सशति सवित िस्तान्त्तरण भएका २३२ िटा तसंचाई योजना मध्ये ९४ 
िटा योजनाको ठेक्का सम्झौता भई कायािन्त्ियन सरुु भएको छ, २४ िटा योजना टेण्डर 
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प्रवक्रयामा रिेका छन ्भने िाुँकी योजनाको अध्ययन सभेक्षण कायि भैरिेको छ। त्यसै गरी 
६७ िटा नदी तनयन्त्रण सम्िन्न्त्र् योजना मध्ये १७ िटा योजना सम्पन्न भएका छन।्साथै 
२७ िटा योजनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई कायािन्त्ियन सरुु भएको छ भने १७ िटा 
योजना टेण्डर प्रवक्रयामा रिेका छन।्  

३. भतूमगत, सति र नयाुँ प्रवितर्मा आर्ाररत तसंचाई योजना माफि त ३९० िे. नयाुँ तसंन्चत के्षर 
विस्तार भएको छ भन ेकृर्क कुलो सरु्ार, पनुस्थािपना र सरु्ार गरी कुल जम्मा २४४८ 
िे. खेतीयोग्य जतमनमा सति तसंचाई माफि त िाहै्र मविना तसंचाई सवुिर्ा विस्तार भएको छ। 

४. नदी तनयन्त्रणतफि  जम्मा ९.४ वक.तम.थप तटिन्त्र्न तनमािण कायि सम्पन्न भएको छ। 
 

क्षरे: शिरी विकास तथा भिन  

(रु. िजारमा) 

तस.नं . कायिक्रम वितनयोन्जत िजेट खचि वित्तीय प्रगतत % भौततक प्रगतत % 

१ संिीय सशति  300100 172074 ५८ ८० 

२ प्रदेश सरकार  528163 128823 २४ ५० 

  जम्मा ८२८२६३ 300897 ३६  

 

भौततक पूिािर्ार मन्त्रालय अन्त्तगित भिनतफि  आतथिक िर्ि २०७६/७७ मा पुुँजीगततफि  संि र 
प्रदेश सरकार गरी जम्मा रु.८२ करोड ८२ लाख ६३ िजार वितनयोजन भएको छ। संितफि  
जनता आिास अन्त्तगित जम्मा रु.30 करोड १ लाख वितनयोजन भएकोमा रु.17 करोड 20 
लाख 74 िजार खचि भएको छ। साथै प्रदेश सरकारतफि  रु.52 करोड 81 लाख 63 िजार 
वितनयोजन भएकोमा रु.12 करोड 88 लाख 23 िजार खचि भएको छ। 

 

मखु्य उपलब्र्ी  

१. कुश्मा नगरपातलका, फलेिास नगरपातलका र पतुलीिजार नगरपातलकालाई स्याटलाइट 
तसटीको रुपमा विकास गनि आतथिक िर्ि २०७५/७६ मा िनेको विस्ततृ आयोजना 
प्रततिदेन लाई पररमाजिन गरी तयारर गररएको, 

२. जनता आिास कायिक्रम अन्त्तगित िाल सम्म ६४५ िटा नयाुँ िर तनमाणि गरी िस्तान्त्तरण 
गररसवकएको, 
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३. प्रदेशतभरका वितभन्न न्जल्लामा रिेका प्रादेन्शक सरकारी भिन, ियली मनकामना 
ििउुदेश्यीय सामदुावयक भिन, मतसना सामदुावयक भिन, कोटाकोट मगर समाजको अर्रुो 
भिन तनमािण, र्म्जा सामदुावयक भिन तनमािण, िारपाक सामदुावयक अर्रुो भिन लगायतका 
वितभन्न ११ भिन तनमािण सम्पन्न, 

४. प्रदेश, संि, स्थानीय ति र संिसंस्थाको सिलगातनमा कास्कीको माछापचु्रे गाउॅपातलका, 
स्याङ्गजाको कालीगण्डकी गाउॅपातलका र पिितको वििादी गाउॅपातलकामा ििउुद्देश्यीय सभािल 
तनमािण गररएको। म्याग्दी न्जल्लामा रिेको अर्रुो सभािल तनमािण गने कायि भईरिेको, 

५. प्रादेन्शक सरकारी भिन तनमािण तथा ममित कायि अन्त्तगित मसु्तांग न्जल्लान्स्थत कारागार 
कायािलय िाटोतफि को कम्पाउण्ड िाल, मालपोत कायािलय, नापी कायािलय, कास्की न्स्थत 
यातायात पूिािर्ार तनदेशनालय (गण्डकी प्रदेश) पोखराको कायािलय भिनको तल्ला थप, 
आुँखा अस्पताल िारीपाटन लगायतका २५ िटा भिन ममित सम्भार सम्पन्न भएको छ। 

 

क्षरे :खानेपानी  

(रु. िजारमा) 

क्र .स . आयोजना /कायिक्रमको नाम 
आयोजना 
संख्या 

िावर्िक िजेट खचि 
खचि 
प्रततशत 

१ 

प्रादेन्शक खानेपानी आयोजना 
(आर्ारभतू खानेपानी 
आयोजना समेत) 

५४० १६९७५५० ७६३००० ४४ .९५ 

२ 
जलिाय ुअनकूुतलत ििृत 
खानेपानी आयोजना (सशति 
अनदुान अन्त्तरगत सिै) 

४८६ ७३६७२३ ३२०६४० ४३ .५२ 

३ विशेर् अनदुानतफि का 
खानेपानी आयोजना  

४८ ५००००० २०३०३७ ४० .६१ 

जम्मा  १०८४ २९३४२७३ १२८६६७७ ४३ .८५ 
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आयोजना/कायिक्रमगत अिस्था 
क. प्रादेन्शक खानेपानी आयोजना 
१. आर्ारभतू खानेपानी नपगेुको गाउुँिस्तीमा खानेपानी परुयाउन े कायिक्रमलाई तनरन्त्तरता 

ददईएकोछ। एक िर एक र्ारा कायिक्रमलाई समते अगातड ििाउने व्यिस्था गररएको 
छ। तनमािणार्ीन क्रमागत खानेपानी आयोजनािलाई सम्पन्न गनि िजेट तितनयोजन गररएको 
छ। (िजेट ििव्यको िदुा न. ३१) 

२. यी आयोजना प्रदेश सरकार स्थापना भएपछी एक िर एक र्ारा िनाउने गरी छनौट भई 
सञ्चालन गररएका आयोजना िनु।् कुल ४१० आयोजनामध्ये २८२ को डी पी आर तयार 
भएको, ३६५ को यस आतथिक िर्ि को लक्ष्य अनसुारको पाईप वफवटङ्ग औजार खररद गने 
कायि सम्पन्न भएको, २३४ को संरचना तनमािण, पाईप लाईन जडान कायि भएको तथा ४७ 
आयोजनाको जनसिभातगतािाट गने कायि सम्पन्न भएका छन।् २२६ आयोजनाको यस 
आतथिक िर्ि मा लन्क्षत सम्पूणि कायि सम्पन्न भएका छन।् यस अितर्मा १३ आयोजना 
सम्पन्न भएका छन।्यसैगरर ३६९०८ जनसंख्या लाभान्न्त्ित िनुेगरर ६६०१ तनजी र्ारा 
जडान गररएका छन।्कुल िावर्िक लक्ष्यअनसुार भौततक प्रगतत ६५ प्रततशत रिेको छ। 
 

ख. जलिाय ुअनकूुतलत ििृत खानेपानी आयोजना (सशति अनदुान) 
यी आयोजना संि सरकारिाट आतथिक िर्ि २०७५/७६ मा िस्तान्त्तरण भई आएका आयोजना 
िनु।् कुल ४८६ क्रमागत आयोजनामध्ये ४३८ को यस आतथिक िर्ि को लक्ष्य अनसुारको पाईप 
वफवटङ्ग औजार खररद गने कायि सम्पन्न भएको, ३५५ को संरचना तनमािण, पाईप लाईन जडान 
कायि भएको तथा १३५ आयोजनाको जनसिभातगतािाट गने कायि सम्पन्न भएका छन।् ३२४ 
आयोजनाको यस आतथिक िर्ि मा लन्क्षत सम्पूणि कायि सम्पन्न भएका छन।् यस अितर्मा २२ 
आयोजना सम्पन्न भएका छन।्यसैगरर ५१५६६ जनसंख्या लाभान्न्त्ित िनुेगरर ९८७५ तनजी र्ारा 
जडान गररएका छन।्कुल िावर्िक लक्ष्यअनसुार भौततक प्रगतत ६२ प्रततशत रिेको छ। 

 

ग. विशेर् अनदुानतफि का खानेपानी आयोजना  
यी आयोजना संि सरकारिाट प्राि िनुे विशेर् अनदुानिाट कायािन्त्िन िनुे आयोजना िनु।्वयनीमा 
पतन एक िर एक र्ारा कायिक्रम लागू गररएको छ। कुल ४८ आयोजनामध्ये ३३ आयोजना 
ठेक्का सम्झौता भएका क्रमागत आयोजना िनु ्भने १५ आयोजना यसै आतथिक िर्िमा छनौट भएका 
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िनु।् उल्लेन्खत १५ आयोजना ठेक्का प्रकृयाको चरणमा रिेका छन।् १७ आयोजनाको यस 
आतथिक िर्ि मा लन्क्षत सम्पूणि कायि सम्पन्न भएका छन।्िालसम्म ३ िटा योजना सम्पन्न 
भैसकेका छन।् कुल िावर्िक लक्ष्यअनसुार भौततक प्रगतत ५७ प्रततशत रिेको छ। 
 

ि. आर्ारभतू खानेपानी पिुुँच िृवि आयोजना  
१. िालसम्म पतन नदी, खोला तथा ताल जस्ता परम्परागत पानीका स्रोतिाट तसरै् 

खानेपानीप्रयोग गरररिेका स्थानको पविचान गरी त्यस्ता िस्तीमा यसै आतथिक िर्िमा 
खानेपानी सवुिर्ा परुयाउन आिश्यक िजेटको प्रिन्त्र् गररएको छ (िजेट ििव्यको िदुा 
न. ३२)। 

२. प्रदेश सरकारको सम्पूणि जनतालाई आर्ारभतू खानेपानी सवुिर्ा उपलब्र् गराउने लक्ष्य 
(आर्ारभतू खानेपानी पिचु िृवि कायिक्रम) अनरुुप सूचना सम्प्ररे्ण गरी आिेदन माग 
भएकोमा कुल ८४३ आयोजनाका लातग स्थानीय ति माफि त आिेदन प्राि भएका तथए। 
प्राि आिेदन मध्ये पानीको स्रोतको दूरी र गणुस्तरलाई मखु्य आर्ार तलई उपयिु 
ठिररएका १३० आयोजनामध्ये १०४ आयोजनाको सिेके्षण कायि सम्पन्न भएको छ भन े
२६ आयोजनाको तनमािण कायि शरुु भएको छ।  

 

क्षरे : यातायात पूिािर्ार क्षरे (सडक, सडक पलु झोलङु्ग ेपलु ) 
(रु. िजारमा) 

प्रदेश समानीकरण अनदुानतफि  
क्र.स. कायािक्रमको नाम वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१ एक तनिािचन क्षेर एक सडक  ९१९००० ७९२९९२ ८६ .२९ 

२ प्रादेन्शक सडक "क" िगि ४३४००० ४१७४८६ ९६ .१९ 

३ प्रादेन्शक सडक "ख" िगि ९२३००० ३३२४८९ ३६ .०२ 

४ प्रादेन्शक सडक "ग" िगि १३८१५०० २८८७८४ २० .९० 

५ सडक पलु ९६५००० १८९२३८ १९ .६१ 

६ झोलङु्गे पलु ४२८४१६ ७३१५१ १७ .०७ 

७ स्थानीय ति जोड्न ेसडक ५२०५०० १०१७५९ १९ .५५ 
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८ अन्त्य सडक  ६१४४०६ ७५७२८ १२ .३३ 

९ यातायात पूिािर्ार तनदेशनालय  ४८७४६५ ६१३१६ १२ .५८ 

जम्मा  ६७२४७८७ २३३२९४३ ३४ .६९ 

 

१. आतथिक िर्ि २०७६/०७७ मा वितनयोजन भएको रकम ७ अिि ४७ करोड ४७ लाख 
८७ िजार मध्य े८२ करोड समपूरकतफि का १६ िटा योजनामा िजेट वितनयोजन भएको 
छ र िाूुँकूी ६ अिि ७२ करोड २७ लाख िजेट मध्ये चाल ुआतथिक िर्िको िैशाख 
मसान्त्तसम्म ३ अिि ११ करोड २९ लाख ९ िजार (३४.६९%) खचि भएको छ। 

२. प्रादेन्शक सडक "क" िगि सडकमा िाल १२ िटा योजना छन ्जसमध्ये ८ िटा सम्झौता 
भई कायि भईरिेको र ४ िटा योजना कायािन्त्व्यन नभएका छन। यस क्षरेमा ७९४५४ 
ि.तम. टेिा पखािल,१९६.६ वक.तम. सडक चौडा, नाला तनमािण कायि ५५.३ वक.तम. र ४७ 
िटा कल्भटि तनमािण भएका छन।् 

३. एक तनिािचन के्षर एक सडकमा िाल ३६ िटा योजना छन ्जसमध्ये ३३ िटा सम्झौता 
भई कायि भईरिेको र २ िटा योजना िोलपर मूल्याङ्कनको चरणमा रिेका छन भन ेएउटा 
योजनाको तिस्ततृ आयोजना प्रततिदेन तयार गरी िातािारणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको कायि िुुँदै 
छ।यस क्षरेमा ७९४५४ ि.तम. टेिा पखािल,१९६.६ वक.तम. सडक चौडा, नाला तनमािण 
कायि ५५.३ वक.तम. र ४७ िटा कल्भटि तनमािण भएका छन।् १८ वक.तम सडकमा ग्राभेल 
र ८ वक.तम सडकमा िेस तनमािणको कायि सम्पन्न भएको छ।  

४. प्रादेन्शक सडक "ख" िगि सडकमा ४६ िटा सम्झौता भई कायि भईरिेको छ। यस के्षरमा 
१६६७५ ि.तम. टेिा पखािल,६२.३ वक.तम. सडक चौडा, नाला तनमािण कायि 20.७४१ 
वक.तम. र ३१ िटा कल्भटि तनमािण भएका छन।् नयाूुँ ियाक १० वक.तम., ५.१ वक.तम 
सडकमा ग्राभेल र ३.२ वक.तम सडकमा िेस तनमािणको कायि सम्पन्न भएको छ।  

५. प्रादेन्शक सडक "ग" िगि सडकमा २१३ िटा सम्झौता भई कायि भईरिेको। यस के्षरमा 
१३४४५ ि.तम. टेिा पखािल, १२२.४४ वक.तम. सडक चौडा, नाला तनमािण कायि 
३१.१२४ वक.तम. र २० िटा कल्भटि तनमािण भएका छन।् नयाुँ ियाक १७.९६४ 
वक.तम., १४.७ वक.तम सडकमा ग्राभेल र ७.३ वक.तम पदक्क सडक तनमािणको कायि सम्पन्न 
भएको छ।  
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६. सडक पलुतफि  ९४ िटा सडक पलु मध्ये ३५ िटा सडक पलुको विस्ततृ आयोजना 
प्रततिदेन तयार िुुँदै छ भन े िाुँकी ५९ िटा पलुको तनमािण कायिका लातग ठेक्का प्रवक्रया 
सम्पन्न भई तनमािणार्ीन अिस्थामा रिेका छन।् सडक पलु के्षरमा कुल १९.६१ % िजेट 
खचि भएको छ। तडजाइन एण्ड तिल्डतफि का ७ पलु मध्ये ३ िटा सडक पलुको ठेक्का 
सम्झौता भई तडजाइन चरणमा छन ्र िाकी ४ िटा सडकको िोलपर आब्िान भएको छ। 

७. झोलङु्ग ेपलुतफि  121 योजना मध्ये क्रमागत ५१ िटा योजनाको तनमािण कायि सचुारु भई 
१७.१% िजेट खचि भएको छ र िाुँकी झोलङु्गे पलुको विस्ततृ आयोजना प्रततिेदन तयारी 
भैरािेको छ। 

८. स्थानीय तिको केन्त्र जोड्ने सडकतफि  चाल ु आतथिक िर्िमा १४ िटा सडकमा िाउन्न 
करोड तितनयोजन भएकोमा िैशाख मसान्त्तसम्म १९.५५% खचि भएको छ।आतथिक िर्िको 
िैशाख मसान्त्तसम्म ३८.७ वक.तम. सडक पक्कूी र ११०.१६ वक.तम. सडक ग्राभेलस्तरमा 
स्तरोन्नतत भएका छन। 

 

सशति अनदुानतफि  
(रु. िजारमा) 

कायिक्रमको नाम योजनाको संख्या वितनयोजन्ूत िजेट  िावर्िक खचि  खचि प्रततशत 

सडक र सडक पलु ११० २१२६२७० ६४६१५२ 30.३९ 

 

आतथिक िर्ि २०७६/७७ मा वितनयोजन भएको रकम रु. २ अिि १२ करोड ६२ लाख ७० 
िजार मध्ये िैशाख मसान्त्तसम्म रु. ६४ करोड ६१ लाख ५२ िजार (30.३९%) खचि भएको 
छ। सडक पलुतफि  यस आतथिक िर्िमा िजेट तितनयोजन भएका ४४ मध्ये २० िटा सडक 
पलुको तनमािण कायि सम्पन्न भएको छ। सशति अनदुानतफि का सडक मा म्याद थप लगायतका 
प्रवक्रया परुा गररएको छ। 
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समपूरक अनदुानतफि   

(रु. िजारमा) 
क्र .स योजना 

संख्या 
वितनयोन्जत िजेट कुल खचि खचि प्रततशत 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार कुल िजेट 

१ १६ ११११६०० ८३०००० १९४१६०० ७७९९६६ ४० .१७ 

 

समपूरक अनदुानतफि  संिूीय सरकारिाट भौततक पूिािर्ार माताितका योजनामा रु.१ अिि ११ 
करोड १६ लाख वितनयोजन भएकोमा कुल १६ योजनामध्य े१५ योजना तनमािणार्ीन अिस्थामा 
रिेका छन र एक योजनाको विस्ततृ आयोजना प्रततिदेन तयार भएको छ र िातािारणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कनको कायि सरुु भएको छ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारिाट वितनयोन्जत कुल 
िजेटमध्ये तनमािण सचुारु रिेका १५ योजनामा चाल ु आतथिक िर्िको िैशाख मसान्त्तसम्म 
४०.१७% खचि भएको छ। दोस्रो चौमतसक अितर्सम्म उल्लेखनीय खचि िनु सकेको छैन। 

(रु. िजारमा) 
योजनाको वकतसम योजनाको संख्या  वितनयोजन्ूत िजेट  खचि खचि प्रततशत 

प्रदेश सरकारतफि  ६०६ ६७२४७८७ २३३२९४३ ३४.६९ 

समपूरक १६ १९४१६०० ७७९९६६ ४०.१७ 

सशतितफि  ११० २१२६२७० ६४६१५२ ३०.३९ 

जम्मा  ७३२ १०७९२६५७ ३७५९०६१ ३४.८३ 

 

आतथिक िर्ि २०७६/७७ मा सडकतफि  वितनयोजन भएको रकम रु.१० अिि ७९ करोड २६ 
लाख ५७ िजारमध्ये िैशाख मसान्त्तसम्म रु. ३ अिि ७५ करोड ९० लाख ६१ िजार 
(३४.८३%) खचि भएको छ। 

*** 

  



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 20७७ 
 

 

~ 84 ~ 

पररच्छेद आठ 
सामान्जक विकास मन्त्रालय 

८.१ पषृ्ठभतूम 

नेपालको संविर्ानले विगतको एकात्मक शासन पिततको अन्त्त्य गदै नेपाललाई संिीय िाुँचामा 
रुपान्त्तरण गरेको छ। फलस्िरुप संि, प्रदेश र स्थानीय तिका सरकार आ-आफ्नो क्षेरमा 
वक्रयान्शल छन।् प्रत्यके प्रदेश तिमा ७ िटा मन्त्रालय िनु े गरी प्रदेशस्तरको सांगठतनक 
संरचनाको व्यिस्था गररएको छ। प्रदेशमा रिने ७ मन्त्रालयमध्य ेसामान्जक विकास मन्त्रालय 
पतन एक िो। 

सामान्जक विकास मन्त्रालयलाई गण्डकी प्रदेश कायि विभाजन तनयमािली, २०७४ अनसुार प्रदेश 
तभरको न्शक्षा, स्िास्थ्य, मविला‚ िालिातलका‚ ज्यषे्ठ नागररक‚ अपाङ्गता‚ समाज कल्याण, यिुा‚ 
खेलकुद, श्रम तथा रोजगार र भार्ा‚ संस्कृतत एिम ्परुातत्ि िेने गरी न्जम्मिेारी तोवकएको छ। 
िाल मन्त्रालयको कायिक्षेर तभर पने सिै नीतत तनयम तनमािण भइनसकेको सन्त्दभिमा मन्त्रालयले 
थपैु्र नीतत तनयम‚ ऐन कानून िनाउनपने अिस्था रिेको छ। स्िास्थ्य, न्शक्षा, मविला िालिातलका 
तथा समाज कल्याण, श्रम रोजगारका पररसूचकलाई विश्लरे्ण गदाि यी क्षेरमा सरु्ार भैरिेको 
पाइएता पतन समवृि र विकासका लातग यी क्षेरमा अन्त्य रे्रै कायि गनि िाुँकी रिेको अिस्था छ। 

न्शक्षा, स्िास्थ्य, मविला विकास, यिुा खेलकुद, श्रम तथा रोजगारका क्षरे समाज पररितिनको 
मित्िपूणि पक्ष िनु।् नेपालको संविर्ानमा भएको व्यिस्था‚ अन्त्तरािविय मञ्चमा गररएका प्रततििता‚ 
दीगो विकास लक्ष्यलाई योजनािि रुपमा कायािन्त्ियन गदै जान ुअविलेको प्रमखु आिश्यकता िो। 
सोवि अनरुुप नेपाल सरकारको पन्त्रौं योजना र गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चिर्ीय योजना‚ 
प्रदेश सरकारको मध्यमकालीन खचि संरचना अन्त्तगित यस मन्त्रालयको कायिक्षरेमा योजनाि 
विकास कायिलाई मित्ि ददई कायािन्त्ियनमा ल्याएको छ।  

नेपालको संविर्ानमा व्यिस्था भए िमोन्जम यस मन्त्रालयले तीन तिका सरकारिीच 
समन्त्िय‚सिकायि र सिअन्स्तत्िका आर्ारमा आफ्ना कामकारिािीलाई अगातड ििाउुँदै आएको 
छ। स्िास्थ्य क्षेर िािेक अन्त्य क्षेरमा आफ्ना कामकारिािीलाई तल्लो तिसम्म परु् याउन 
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न्जल्लास्तरीय तनकाय स्थापना िनु नसरदा कायिक्रम कायािन्त्ियन प्रवक्रयाले अपेन्क्षत गतत तलन 
सकेको छैन। 

८.२ कायि न्जम्मेिारी 
गण्डकी प्रदेश सरकार, कायिविभाजन तनयमािली, २०७४ िमोन्जम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुिपने कायि 
न्जम्मेिारीिरु देिायानसुार रिेका छन:् 

१. प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च न्शक्षा सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून तथा मापदण्ड 
तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 

२. शैन्क्षक परामशि सेिाको मापदण्ड तनर्ािरण, अनमुतत तथा तनयमन, 
३. प्रदेशस्तरमा पसु्तकालय, संग्रिालय, अतभलेखालय सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून तथा मापदण्ड 

तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 
४. प्रादेन्शक न्शक्षा, प्रावितर्क तथा व्यिसावयक तातलम र छारिृन्त्त सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून 

तथा मापदण्ड तनर्ािरण, कायािन्त्ियन र तनयमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पसु्तक तथा 
पाठ्य सामग्री तनमािण, उत्पादन र वितरण, 

५. प्रदेशस्तरको मानि संसार्नको आिश्यकता प्रक्षेपण तथा शैन्क्षक योजना तनमािण र कायािन्त्ियन, 
६. प्रदेशस्तरमा विद्यालय तिको न्शक्षकको सेिा शति, योग्यता, क्षमता र न्शक्षक 

व्यिस्थापनको मापदण्ड तनर्ािरण र तनयमन, 
७. माध्यतमक तिको परीक्षा व्यिस्थापन, 
८. प्रदेशस्तरमा प्रान्ज्ञक अनसुन्त्र्ान तथा शैन्क्षक तथ्याङ्क व्यिस्थापन, 
९. स्िास्थ्य सेिा तथा पोर्ण सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, 

कायािन्त्ियन र तनयमन, 
१०. प्रदेशस्तरमा आिश्यक पने प्रिििनात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक तथा 

पनुस्थािपनात्मक स्िास्थ्य सेिाको व्यिस्थापन, 
११. स्िास्थ्यसेिा सम्िन्त्र्ी प्रदेशस्तरीय प्रान्ज्ञक, व्यिसावयक र पेसागत संि संस्थाको दताि, 

सञ्चालन अनमुतत र तनयमन, 
१२. प्रदेशस्तरीय स्िास्थ्य सेिाको गणुस्तर तनर्ािरण, अनगुमन र तनयमन, 
१३. राविय मापदण्ड िमोन्जम और्तर्जन्त्य तथा स्िास्थ्य प्रवितर् सम्िन्त्र्ी सामग्रीको 

उत्पादन तथा संचय, अतर्कतम खरुा मूल्य तनर्ािरण, अन्न्त्तम तिसजिन, गणुस्तर तथा 
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मापदण्ड तनर्ािरण र त्यस्ता सामग्री उत्पादन गने उद्योगको दताि, सञ्चालन, अनमुतत र 
तनयमन, 

१४. राविय मापदण्ड अनरुुप अस्पताल, नतसिङ िोम, तनदान केन्त्र, उपचार केन्त्र र अन्त्य 
स्िास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाको दताि, सञ्चालन, अनमुतत र तनयमन, 

१५. राविय मापदण्ड िमोन्जम स्िास्थ्य िीमा लगायतका सामान्जक स्िास्थ्य सरुक्षा 
कायिक्रमको व्यिस्थापन तथा तनयमन, 

१६. प्रदेशस्तरीय स्िास्थ्य क्षेरको मानिस्रोत विकास र व्यिस्थापन, 
१७. और्तर् तनगरानी (Pharmacovigilance), और्तर्को उन्चत प्रयोग र सकु्ष्म जीितनरोर्क 

प्रततरोर् (Antimicrobial Resistance) न्त्यनुीकरण, 
१८. खोप र पररिार तनयोजन, 
१९. संिदेनशील और्तर् तथा अन्त्य स्िास्थ्य सामग्री खररद तथा आपूतति व्यिस्थापन, 
२०. प्रदेशस्तरमा स्िास्थ्य सेिा सम्िन्त्र्ी अध्ययन तथा अनसुन्त्र्ान तथा सूचना प्रणाली, 

स्िास्थ्य लेखा पिततको संस्थागत व्यिस्थापन, सूचना प्रिाि, 
२१. प्रदेशस्तरीय जनस्िास्थ्य तनगरानी (पन्ब्लक िेल्थ सभेलेन्त्स) व्यिस्थापन, 
२२. सूतति, मददरा र लागूपदाथिजन्त्य िस्तकुो मापदण्ड, तनयन्त्रण तथा तनयमन, 
२३. स्िास्थ्य क्षरेमा आपत्कालीन अिस्था, विपद् र मिामारी व्यिस्थापन, आकन्स्मक 

स्िास्थ्य सेिा प्रिाि, आपतकालीन अिस्थाका लातग और्तर् तथा और्तर्जन्त्य सामग्रीको 
प्रादेन्शक िफरस्टक व्यिस्थापन, 

२४. सरूिा तथा नसने रोग तनयन्त्रण तथा रोकथाम, 
२५. राविय मापदण्ड अनरुुप स्िास्थ्य सेिा सम्िन्त्र्ी भौततक पूिािर्ार विकास तथा व्यिस्थापन, 
२६. स्िास्थ्यजन्त्य फोिोर व्यिस्थापन सम्िन्त्र्ी मापदण्ड तनर्ािरण, कायािन्त्ियन र तनयमन, 
२७. आयिेुददक, यनुानी, आम्ची, िोतमयो्यातथक, प्राकृततक न्चवकत्सा लगायतका अन्त्य 

प्रचतलत परम्परागत स्िास्थ्य उपचार सेिा सम्िन्त्र्ी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड तनर्ािरण, 

कायािन्त्ियन, अनगुमन र तनयमन,  
२८. जनसंख्या, िसाइसराइ र पररिार तनयोजन सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून तथा योजना 

तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, अध्ययन तथा अनसुन्त्र्ान, सूचना प्रणालीको स्थापना र 
सञ्चालन, क्षमता अतभिवृि र राविय संस्थासुँगको सम्पकि  र समन्त्िय, 
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२९. मविला िक सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्ियन 
र तनयमन, 

३०. लैवङ्गक विंसा, मानि िेचतिखन तथा ओसारपसार सम्िन्त्र्ी नीतत तथा कायियोजना 
तजुिमा र कायािन्त्ियन तथा अन्त्तरािविय सन्न्त्र्, सम्झौता र प्रततििताको कायािन्त्ियन, 

तनरोर्ात्मक र संरक्षणात्मक उपाय र पनुस्थािपन, 
३१. मविला सशन्िकरण तथा लैवङ्गक समानता सम्िन्त्र्ी अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, 
३२. लैंतगक उत्तरदायी िजेट र लैवङ्गक पररक्षण, 
३३. िालिातलकाको िकवित संरक्षण सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना 

तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, िालमैरी शासकीय प्रिन्त्र् र सेिा 
प्रिाि, िाल उिार कोर् व्यिस्थापन र िाल सरु्ार तथा पनुस्थािपना, 

३४. प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यन्ि र अशि, िाल िातलकाका र 
मविला सम्िन्त्र्ी कायिको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, 

३५. समाजकल्याण र संिसस्था सम्िन्त्र्ी कायिको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, 
३६. यिुासम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, यिुा 

िैज्ञातनक प्रोत्सािन, 
३७. खेलकुद सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून तथा मापदण्ड तनर्ािरण, कायािन्त्ियन र 

तनयमन, खेलकुद तथा खेलकुद पूिािर्ारको विकास र प्रिििन, 
३८. खेलकुद प्रशासन र संिसंस्थाको समन्त्िय र तनयमन, 
३९. राविय र प्रादेन्शक खेलकुद प्रततयोतगता तथा कायिक्रम आयोजना र सिभातगता, 
४०. लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत, गररि, जेष्ठ नागररक लन्क्षत आिास सम्िन्त्र्ी नीतत, मापदण्ड 

तथा योजना तजुिमा र कायािन्त्ियन, 
४१. सामान्जक सरुक्षा सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून तथा मापदण्डको तनमािण तथा 

कायािन्त्ियन, कोर् व्यिस्थापन, तनयमन, राविय र प्रादेन्शक तनकाय तथा संि संस्थासुँग 
सम्पकि , समन्त्िय र सिकायि, 

४२. प्रदेशतभर रोजगारी प्रिििन सम्िन्त्र्ी नीतत, योजना, कायिक्रम तथा मापदण्ड तजुिमा तथा 
कायािन्त्ियन र स्थानीय सरकारसूुँग समन्त्िय,  

४३. विश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुातान्त्िक मित्िका स्थल सम्िन्त्र्ी,  
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४४. भार्ा, तलवप संस्कृतत, लतलतकला र र्मिको संरक्षण र प्रयोग सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, 

कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 
४५. ऐततिातसक, र्ातमिक, साुँस्कृततक एिं कला र िास्त ुकलात्मक दृविकोणले मित्ि िोकेका 

प्रादेन्शकस्तरका दरिारको संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्त्र्ान तथा व्यिस्थापन, 
४६. प्रादेन्शकस्तरमा संग्रिालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन, 
४७. प्रदेशस्तरका परुातान्त्िक मित्िका स्थल, ऐततिातसक र र्ातमिक सांस्कृततक सम्पदा, 

प्राचूीन स्मारक, संग्रिालय, साूुँस्कृततक र्रोिर सम्िन्त्र्ी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा 
योजना तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन एिम ् संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्त्र्ान, 

उत्खनन तथा पनुतनिमािण, 
४८. र्मि, परम्परा र गठुी अन्त्तगित चतलआएका वितभन्न जारा, पििको सञ्चालन र व्यिस्थापन, 
४९. संस्कृततको विकास सम्िन्त्र्ी नीतत तथा कानून तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 
५०. रोजगार प्रिििन सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्ियन र तनयमन, 
५१. श्रतमक एिं श्रतमकको सामान्जक सरुक्षा तथा िेड यतुनयन सम्िन्त्र्ी प्रादेन्शक नीतत, 

कानून, मापदण्ड र तनयमन, 
५२. श्रमशन्ि, श्रम िजार सम्िन्त्र्ी अध्ययन, अनसुन्त्र्ान र श्रमशन्ि योजना, 
५३. औद्योतगक वििाद समार्ान, श्रम सम्िन्त्र्मा सरु्ार र न्त्यावयक तनरुपण,  
५४. कायिस्थल सरुक्षा, कारखाना तनरीक्षण तथा तनयमन। 

 

८.३ दरिन्त्दी र पदपूतति तेररज 

८.३.१ मन्त्रालयको दरिन्त्दी तेररज र पदपूततिको वििरण 

क्र.सं. पद शे्रणी/ति सेिा समूि दरिन्त्दी पदपूतति ररि 
१ प्रदेश सन्चि रा.प.प्रथम प्रशासन   १ १  

२ उप सन्चि रा.प.वितीय प्रशासन सामान्त्य 

प्रशासन 

१ १  

३ उप सन्चि रा.प.वितीय न्शक्षा   ३ ३  

४ प्रमखु मविला 
विकास अतर्कृत 

रा.प.वितीय विविर्   १ १  
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क्र.सं. पद शे्रणी/ति सेिा समूि दरिन्त्दी पदपूतति ररि 
५ िररष्ठ जनस्िास्थ्य 

प्रशासक 

निौ/दशौ स्िास्थ्य ज.िे.स. १ १  

६ िररष्ठ/उपस्िास्थ्य 

प्रशासक 

निौ/दशौ स्िास्थ्य प.िे.न १ १  

७ शाखा अतर्कृत रा.प.ततृीय प्रशासन सामान्त्य 

प्रसाशन 

३ ३ १ 

८ लेखा अतर्कृत रा.प.ततृीय प्रशासन लेखा १ १  

९ शाखा अतर्कृत रा.प.ततृीय न्शक्षा न्शक्षा 
प्रशासन 

५ ५  

१० शाखा अतर्कृत रा.प.ततृीय न्शक्षा परुातत्ि १ १ १ 

११ कानून अतर्कृत रा.प.ततृीय न्त्याय कानून १ १ १ 

१२ मविला विकास 

अतर्कृत 

रा.प.ततृीय विविर्   २ १ १ 

१३ आयर ्ू ुिेद 

न्चवकत्सक 

आठौं स्िास्थ्य आयर ्ू ुिेद १ १ 1 

१४ नतसिङ अतर्कृत सातौं/आठौं स्िास्थ्य प.िे.न. १ १ 1 

१५ जनस्िास्थ्य 

अतर्कृत 

सातौं/आठौं स्िास्थ्य िे.इ. १ १ 1 

१६ फामेसी अतर्कृत सातौं/आठौं स्िास्थ्य फामेसी १ 1  

१७ स्िास्थ्य न्शक्षा 
अतर्कृत 

सातौं/आठौं स्िास्थ्य स्िास्थ्य 

न्शक्षा 
१ १  

१८ नायि सबु्िा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सामान्त्य 

प्रशासन 

४ ४  

१९ प्रा.स. रा.प.अनं.प्रथम न्शक्षा न्शक्षा 
प्रशासन 

५ ५ ३ 

२० प्रा.स. रा.प.अनं.प्रथम न्शक्षा परुातत्ि १ १ १ 

२१ कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम विविर्   २ २  

२२ मविला विकास रा.प.अनं.प्रथम विविर्   २ २  
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क्र.सं. पद शे्रणी/ति सेिा समूि दरिन्त्दी पदपूतति ररि 
तनररक्षक 

२३ सि-लेखापाल रा.प.अनं.वितीय प्रशासन लेखा १ १  

२४ िलकुा सिारी 
चालक 

तिविविन     ५ ५  

२५ कायािलय सियोगी तिविविन     ८ ७ १ 

जम्मा 54 ४२ 1२ 

 

८.३.२ मन्त्रालय र तनकायगत दरिन्त्दी तेररज र पदपूततिको अिस्थाः 
क्र.सं. मन्त्रालय/ तनदेशनालय/कायािलय दरिन्त्दी पदपूतति ररि कैवफयत 

1 सामान्जक विकास मन्त्रालय 54 ४२ १२   

2 गण्डकी विश्वविद्यालय 0     
दरिन्त्दी स्िीकृत 
भै नसकेको 

3 न्शक्षा विकास तनदेशनालय 35 27 8   

4 स्िास्थ्य तनदेशनालय  32 25 7   

5 प्रदेश जनस्िास्थ्य प्रयोगशाला  14 6 8   

6 प्रदेश स्िास्थ्य आपतुति व्यिस्थापन केन्त्र  17 11 6   

7 प्रदेश स्िास्थ्य तातलम केन्त्र  14 12 2   

8 न्शक्षा तातलम केन्त्र‚ दमौली  17 15 2   

9 प्रदेश सङग्रािलय  10 ७ 3   

10 क्षयरोग केन्त्र  24 14 10   

11 स्िास्थ्य कायािलय‚ मनाङ  11 ३ 8   

12 स्िास्थ्य कायािलय‚ लमजङु  12 8 4   

13 स्िास्थ्य कायािलय‚ गोरखा  14 11 3   

14 स्िास्थ्य कायािलय‚ तनिुुँ 14 11 3   

15 स्िास्थ्य कायािलय‚ कास्की  14 10 4   

16 स्िास्थ्य कायािलय‚ स्याङजा  14 10 4   

17 स्िास्थ्य कायािलय‚ मसु्ताङ  11 5 6   
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क्र.सं. मन्त्रालय/ तनदेशनालय/कायािलय दरिन्त्दी पदपूतति ररि कैवफयत 

18 स्िास्थ्य कायािलय‚ म्याग्दी  11 ६ 5   

19 स्िास्थ्य कायािलय िाग्लङु 14 १३ 1   

20 स्िास्थ्य कायािलय‚ पिित  12 10 2   

21 स्िास्थ्य कायािलय‚ निालपरु  11 7 4   

22 र्ौलातगरी अन्त्चल अस्पताल  78 50 28   

23 िेनी अस्पताल‚ म्याग्दी  59 19 40   

24 पिित न्जल्ला अस्पताल‚ पिित  22 21 1   

25 मसु्ताङ्ग न्जल्ला अस्पताल ‚मसु्ताङ  18 8 10   

26 मातनृ्शश ुतमतेरी अस्पताल‚ कास्की  30 15 15   

27 स्याङ्जा न्जल्ला अस्पताल ‚स्याङ्जा  22 18 4   

28 दमौली अस्पताल‚ तनिुुँ  30 15 15   

29 मनाङ न्जल्ला अस्पताल‚ मनाङ 18 8 10   

30 गोरखा अस्पताल‚ गोरखा  59 22 37   

31 मध्यतिन्त्द ुन्जल्ला अस्पताल ‚निलपरु ससु्तापूिि  31 7 24   

32 अञ्चल आयिेुद और्र्ालय‚ गण्डकी  6 6     

33 अञ्चल आयिेुद और्र्ालय‚ र्िलातगरी  6 6     

34 न्जल्ला आयिेुद और्र्ालय‚ स्याङ्जा  7 7     

35 न्जल्ला आयिेुद और्र्ालय‚ तनिुुँ  7 7     

36 न्जल्ला आयिेुद और्र्ालय लम्जङु  7 6 1   

37 न्जल्ला आयिेुद और्र्ालय‚ गोरखा  7 7     

38 न्जल्ला आयिेुद और्र्ालय‚ निलपरु  7 7     

39 न्जल्ला आयिेुद और्र्ालय‚ पिित  7 7     

40 न्जल्ला आयिेुद और्र्ालय‚ म्याग्दी  7 7     

41 न्जल्ला आयिेुद और्र्ालय‚ मनाङ 7 5 2   

42 न्जल्ला आयिेुद और्र्ालय‚ मसु्ताङ 7 7     
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क्र.सं. मन्त्रालय/ तनदेशनालय/कायािलय दरिन्त्दी पदपूतति ररि कैवफयत 

43 रोजगार सूचना केन्त्र‚ कास्की  3 1 2   

44 व्यिसावयक तथा सीप विकास कायािलय‚ कास्की  10 8 2   

45 
व्यिसावयक तथा सीप विकास कायािलय‚ 
पिित  

13 13     

जम्मा 823 53० 29३   
 

१. यस मन्त्रालय र मातितका तनकायिरुको कुल दरिन्त्दी ८२३ जना रिेकोमा ५३३ जना कायिरत 
रिेका र २९० (३५.२३%) जनाको पदपूतति िनु िाुँकी रिेको छ। 

२. प्रदेश मातित रिेका १० िटा अस्पतालिरुमा जम्मा ३६७ जना जनशन्ि िनुपुनेमा १८३ मार 
पदपूतति भई १८४ (५०.१३%) पद ररि रिेका छन।् 

३. आयिेुद और्र्ालय तथा केन्त्रिरुमा ७५ दरिन्त्दी रिेकोमा ७२ जना कायिरत रिी ३ पद ररि छन।् 
 

८.४ आतथिक िर्ि २०७५/७६ को आतथिक वििरण 

(रु. िजारमा) 

तस.नं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

 १ चाल ु 913396 509605 55.79 

 २ पुुँजीगत 1316170 459414 34.91 

प्रदेश जम्मा  2229566 969020 43.46 

सशति अनदुानतफि  

१ चाल ु 889182 655005 73.66 

२ पुुँजीगत 107341 96925 90.30 

संिीय सरकार सशति जम्मा 996523 751930 75.46 
 

८.५ सम्पाददत मखु्य कायिः 
क. न्शक्षातफि  

१. १० न्जल्लाका २४ िटा स्थानीय तिमा साििजतनक पसु्तकालयको पूिािर्ार तनमािण गरी स्थापना 
भएको‚ 
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२. १० न्जल्लाका २७ िटा सामदुावयक रयाम्पसको स्तरोन्नतत भएको‚ 
३. ४१ िटा प्रावितर्क विद्यालयमा कम््यटुर ल्याि तथा शैन्क्षक सामग्री एिम ् शैन्क्षक उपकरण 

व्यिस्थापन भएको‚  
४. ७ िटा नमूना आिासीय विद्यालयको विस्ततृ आयोजना प्रततिेदन तयार भएको‚ 
५. ११ िटै न्जल्लाका ९५ िटा आर्ारभतू विद्यालय र १८१ िटा माध्यतमक विद्यालयमा 

कम््यटुर ल्याि स्थापना र सञ्चालन भएको‚ 
६. १४१ िटा माध्यतमक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन भएको। 

 

ख. स्िास्थ्यतफि  
१. सतुीजन्त्य पदाथि तनयमन तथा तनयन्त्रण ऐन र वितभन्न कायिवितर् तयार गररएको‚  
२. ११ िटै न्जल्लाका १७५ विद्यालयमा विद्यालय स्िास्थ्य न्शक्षा कायिक्रम सञ्चालन भएको  
३. तसकलसेल रोग तनयन्त्रणका लातग निलपरु न्जल्लाका ३ िटा स्थानीय तिमा 

अतभमखुीकरण कायिक्रम सञ्चालन‚  

४. प्राकृततक न्चवकत्सालय तथा सामदुावयक अस्पतालमा औजार उपकरण व्यिस्था‚  
५. स्िास्थ्य संस्थामा एरस रे, operation theatre, OT light, Delivery Set जस्ता औजार 

उपकरण खररद‚ 

६. और्तर्को Buffer Stock रिेको‚  
७. डेंग ुतथा ईफ्लनु्त्जा रोकथाममा स्िास्थ्यकमी पररचालन‚  

८. आयिेुद और्र्ालय तथा स्िास्थ्य केन्त्रमा क्षारसरु, अरयूपन्त्चर, पञ्चकमि, वफन्जयोथेरापी, 
ल्याि तथा एरसरे जस्ता सेिा थप गरी स्तरोन्नतत गनि २ आयिेुद और्र्ालय तथा ९ न्जल्ला 
आयिेुद स्िास्थ्य केन्त्रमा सेिा विस्तार भएको‚  

९. प्रदेशस्तरीय स्िास्थ्य आपतकालीन कायि सञ्चालन केन्त्र सञ्चालन। 

 

ग. मविला, िालिातलका तथा समाजकल्याणतफि  
१. SEE परीक्षा ददने ३८८३ र विद्यालय िीचैमा छाड्ने छारादर ििी भएका विद्यालयका 

१०८० जना गरी जम्मा ४९६३ छारालाई स्यातनटरी ्याड वितरण‚ 

२. विपन्न र लन्क्षत समूिका ज्यषे् ठ नागररकलाई स्िास्थ्य सरु्ारका लातग १० न्जल्लामा 
न्शविर सञ् चालन भई १९०० जना लाभान्न्त्ित भएको‚ 
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३. मन्त्रालयमा अपाङ्गता सिायता कक्षको स्थापना‚ 
४. वितभन्त् न न्जल्लाका १० िटा जषे्ठ नागररक आश्रमको पूिािर्ार तनमािण तथा क्षमता विस्तार,  
५. पोखरा मिानगरपातलकासुँग साझेदारीमा सडक िालिातलकाको लातग पनुस्थािपना केन्त्र 

तनमािण भईरिेको। 
 

ि. भार्ा तथा संस्कृतत र परुातत्ि 

१. निलपरुमा अिन्स्थत थारु संग्रिालयको स्तरोन्नतत भएको‚ 
२. प्रदेशतभर िोतलने भार्ाको प्रोफाइल तयार भएको‚ 
३. स्थानीय भार्ा अध्यापन गने ७ िटा विद्यालयको स्तरोन्नततका लातग अनदुान उपलव्र् भएको‚ 
४. तलगतलगकोटमा साुँस्कृततक सङ्ग्रािलाय स्थापनाथि गरुुयोजना तयार भएको‚ 
५. प्रदेश प्रज्ञा प्रततष्ठान स्थापनाथि विरे्यकको मस्यौदा तयार भएको‚ 
६. अन्त्तरािविय प्रततयोतगतामा प्रदेश एिम ् रािको गौरि ििाउन सफल खेलाडीलाई नगद 

परुस्कार र प्रशंसा पर सवित सम्मान गररएको (वक्रकेट, ्याराग्लाइतडङ्ग, आठौँ राविय 

खेलकुदका विजतेा) ‚ 
७. खेलकुद एकेडेमीको विरे्यक मस्यौदा तयार भएको‚ 
८. ९ न्जल्लाका १३ िटा स्थानीय ति (िरपझोङ, लोघ्याकर दामोदरकुण्ड, मङ्गला, मातलका, 

काठेखोला, मिान्शला, फेदीखोला, विरुिा, रुपा, मादी, देििाट, रल्िोसोथार र र्ाचे) मा 
खेल मैदानको पूिािर्ार तनमािण‚ 

९. ६ न्जल्लाका नगरपातलका (पतुलीिजार, पोखरा म.पा. २ स्थान, व्यास, मध्यनेपाल २ 

स्थान र कुश्मा) मा रंगशालाको पूिािर्ार तयार भएको। 
 

ङ. श्रम तथा रोजगारतफि  
१. मन्त्रालय र स्थानीय ति गरी २१३५ जना र सीप विकास केन्त्रिाट १६७१ जना गरी 

३८०६ जनालाई छोटो अितर्को स्िरोजगार तातलम ददइएको‚ 
२. िैदेन्शक रोजगारी र मानि िेचविखनमा परेका मविला‚ यूिा लन्क्षत परामशि सेिा 

कायिक्रममा ६५० जना यिुा तथा मविलालाई परामशि सेिा सञ्चालन‚  

३. ६ न्जल्लामा यातायातको क्षरेमा काम गने ८५० जना मजदूरलाई सचेतना सम्िन्त्र्ी 
अतभमखुीकरण सञ्चालन। 
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८.६ आतथिक िर्ि २०७६/७७ को वित्तीय वििरण 
(रु. िजारमा) 

तस.नं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

 १ चाल ु 2801736 977978 34.91 

 २ पुुँजीगत 839593 93781 11.17 

जम्मा  3641329 1071759 29.43 
 

८.७ सम्पाददत मखु्य कायि 
क. ऐन‚ तनयम तथा कायिवितर् तनमािण एिम ्कायािन्त्ियन, 

१. गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ जारी भएको, 
२. सूततिजन्त्य पदाथि (तनयन्त्रण र तनयमन गने) सम्िन्त्र्मा व्यिस्था गनि िनेको ऐन, २०७६ 

जारी भएको, 
३. गण्डकी प्रावितर्क तथा व्यािसावयक न्शक्षा र तातलम प्रततष्ठान विरे्यक प्रदेश सभामा पेश गररएको, 
४. गण्डकी प्रज्ञा प्रततष्ठान विरे्यक प्रदेश सभामा पेश गररएको, 
५. गण्डकी प्रदेश खेलकुद ऐकेडेमी विरे्यक मस्यौदा गररएको, 
६. प्रदेश सामान्जक विकास विरे्यक तजुिमाको चरणमा रिेको, 
७. प्रदेश न्शक्षा नीततको प्रारन्म्भक खाका तयार गररएको, 
८. आतथिक िर्ि २०७६/०७७ मा मन्त्रालयका लातग स्िीकृत िावर्िक िजेट र कायिक्रम 

कायािन्त्ियन गनि आिश्यक कायिवितर् तथा तनदेन्शका तयार गरी कायािन्त्ियनमा ल्याइएको, 
९. प्रदेश सभा सदस्य, न्जल्ला समन्त्िय सतमततका प्रमखु एिं स्थानीय तिका प्रमखु, उप-प्रमखु 

र प्रमखु प्रशासकीय अतर्कृतको सिभातगतामा िावर्िक कायिक्रम कायािन्त्ियन 

अतभमखुीकरण तथा सझुाि संकलन गोष्ठी ११ िटै न्जल्लाको प्रतततनतर्त्ि िनु ेगरी कास्की, 
तनिुुँ र िाग्लङु्ग न्जल्लामा सम्पन्न गरी नीतत तथा कायिक्रम र िावर्िक िजेटका सम्िन्त्र्मा 
सिै सरोकारिालालाइ जानकारी गराइ कायिक्रम पनु्स्तका समेत वितरण गररएको, 

१०. नीतत, िजेट र कायिक्रमको कायािन्त्ियनका लातग न्जम्मिेार मिाशाखा, व्यन्ि र समयसीमा 
सवितको कायि योजना तयार गरी कायािन्त्ियनमा ल्याइएको। 
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ख. स्िास्थ्यतफि  
१. डेंग ुरोग तनयन्त्रणका लातग विशेर् अतभयान सञ्चालन गररएको, 
२. १४ जना गभििती मविलालाईं जवटलता व्यिस्थापनका लातग Air Lifting गररएको, 
३. प्रदेश खोप कोर्मा रु. ५० लाख थप गररएको,  

४. न्जल्ला अस्पतालमा डायलाइतसस सेिा शरुु गररएको, 
५. विमालय आुँखा अस्पताल पोखरा र िागलङु अस्पताल िागलङुलाई उपकरण 

खररदका लातग अनदुान प्रदान गररएको, 
६. पन्िमाञ्चल क्षेरीय अस्पतालको िविरङ्ग विभाग तनमािणका लातग अनदुान प्रदान गररएको, 
७. पोखरा नतसिङ रयाम्पसमा अस्पताल तनमािणका लातग अनदुान प्रदान गररएको, 
८. तिन्त्ध्यिातसनी प्राकृततक न्चवकत्सालय तनमािण र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पोखराको 

ब्लड िैंकको पूिािर्ार तनमािणका लातग अनदुान प्रदान गररएको, 
९. मनु्िके्षर विकास सतमततको गठन गरी High Altitude Sickness Centre स्थापना र 

सञ्चालन गररएको, 
१०. प्रदेश अन्त्तगितका स्िास्थ्य कायािलयलाई ३ िटा गाडी खररद गरी प्रदान गररएको, 
११. िनु्ङ्दकाली गाउुँपातलका र मध्यविन्त्द ु न्जल्ला अस्पतालमा सपिदंश उपचार केन्त्र 

स्थापना भई सञ्चालनमा आएको, 
१२. गह्रौं घ्यान्ङ्लङ प्राथतमक स्िास्थ्य केन्त्र स्याङ्जा र ततलािार स्िास्थ्य चौकी पिितमा 

राजमागि िमु्ती अस्पताललाई तनरन्त्तरता ददनका लातग अनदुान प्रदान गररएको, 
१३. प्रदेश स्िास्थ्य आपूतिन्ू व्यिस्थापन केन्त्रमा और्तर् तथा उपकरण व्यिस्थापनका 

लातग िक खररद गरी प्रदान गररएको, 
१४. प्रदेश जनस्िास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा प्रयोगशालासूुँग सम्िन्त्र्ी विद्यतुीय अतभलेख 

राखी सूचना प्रणाली व्यिस्थापन गनि प्रयोगशाला सूचना प्रणालीको शरुुिात गरी 
सेिा प्रदान गररएको, 

१५. एकीकृत स्िास्थ्य व्यिस्थापन प्रणालीको शरुुिात गरी स्िास्थ्य सम्िन्त्र्ी तथ्यमा 
आर्ाररत सूचनाको एकीकृत रुपमा विद्यतुीय अतभलेख राखी आिश्यकता अनसुार 
प्रयोग गने व्यिस्था तमलाइएको,  
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१६. आर्ारभतू तथा आकन्स्मक सेिाको लातग और्तर् खररद पूिािनमुान गरी पररमाण 
तनर्ािरण गररएको, 

१७. क्षेरीय क्षयरोग केन्त्रलाई प्रदेश सरकार मातित ल्याइएको, 
१८. लेखनाथ सामदुावयक लायन्त्स अस्पताललाई प्रदेश सरकारको स्िातमत्िमा ल्याउनका 

लातग प्रदेश सरकारको नीततगत तनणिय भैसकेको र सोवि अनसुार प्रकृया अगातड ििेको,  

१९. मातनृ्शश ुतमतेरी, मध्यतिन्त्द,ु गोरखा, पिित र मसु्ताङ अस्पतालका भिन तनमािणार्ीन 
अिस्थामा रिेका, 

२०. समदुायमा कोतभड - १९ सम्िन्त्र्ी सचेतना जगाई यसिाट िनु े संक्रमण दर 
िटाउन र पूिि सािर्ानी अपनाउनका लातग वितभन्न छापा र श्रव्य-दृश्य माध्यमको 
प्रभािकारी रूपमा प्रयोग गरी सूचना सम्प्ररे्ण गररएको,  

२१. स्िास्थ्य तनदेशनालयमा दूरूदराजका जनसमदुायलाई तन:शलु्क रूपमा कोतभड-१९ 
सम्िन्त्र्ी न्जज्ञासाको समार्ान गरी सो सम्िन्त्र्ी आिश्यक जानकारी प्रदान गनिका 
लातग स्थापना गररएको िेल्लो डरटर कक्षिाट िालसम्म (२०७७/०१/२२ 
सम्म) ७७५ जनाले न्चवकत्सकीय परामशि सेिा तलएका, 

२२. कोतभड - १९ को दैतनक वििरण अद्याितर्क गनिका लातग अनलाइन सफ्टिेर र 
मोिाइल एन््लकेशनको विकास गरी प्रत्यके स्थानीय ति, न्जल्लान्स्थत स्िास्थ्य 
कायािलय, अस्पताल माफि त प्रयोगमा ल्याइएको, 

२३. कोरोना भाइरसिाट िनु े संक्रमणको प्रयोगशाला परीक्षणका लातग ररयल टाइम 
पी.सी.आर. मेतसन र पोटेिल पी.सी.आर. मतेसनको व्यिस्थापन गरी िालसम्म 
(२०७७/०१/२२ सम्म) कोतभड -१९ का शंकास्पद ५११ जना व्यन्िको 
परीक्षण गररएको, 

२४. "करार सेिामा न्चवकत्सक िा स्िास्थ्यकमी छनौट सम्िन्त्र्ी कायिवितर्, २०७६" 
प्रदेश सरकारिाट पाररत भएको, 

२५.  “कोरोना भाइरस संक्रमण (COVID-19) को रोकथाम, तनयन्त्रण तथा उपचारमा 
संलग्न जनशन्िका लातग जोन्खम भत्ता र तिमा व्यिस्थापन कायिवितर्, २०७७’’ 

प्रदेश सरकारिाट पाररत भएको, 
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२६.  “कोरोना भाइरस रोग (कोतभड- १९) का कारण मतृ्य ु भएका व्यन्िको शि 
व्यिस्थापन कायिवितर्, २०७7’’ तयार गरी मखु्यमन्त्री तथा मन्न्त्रपररर्द्को 
कायािलय माफि त मन्न्त्रपररर्दमा पेश गररएको, 

२७. प्रदेश अन्त्तगितका सिै अस्पतालमा सिन उपचार कक्ष तनमािणका लातग नीततगत 
तनणिय भई प्रकृया अगाडन्ू ििेको, 

२८. २१ जना नतसिङ कमिचारी र ८ जना मेतडकल अवफसर र १ जना िायोमेतडकल 
टेरनतसयनले राविय मगृौला उपचार केन्त्र काठमाण्डौमा तातलम तलई गण्डकी प्रदेश 
सरकार मातितका स्याङ्गजा, पिित, म्याग्दी र िाग्लङु्ग न्जल्लाका अस्पतालिाट 
डायलातसस सेिा सञ्चालन भइरिेको, 

२९. तातलम व्यिस्थापन सूचना प्रणालीिाटै तातलमका सिभातगको वििरण राख्न े तथा 
प्रमाणपर वितरणको कायि शरुु गररएको, 

३०. गण्डकी प्रदेशका ग्रामीण क्षरेमा अिन्स्थत १२ जना नतसिङ कमिचारूीलाई USG 

तातलम प्रदान थरी USG सेिा प्रिाि भईरिेको, 
३१. ८० जना स्िास्थ्यकमीले तातलम प्राि गररसकेकाले नसने रोगको रोकथाम तथा 

तनयन्त्रणमा सियोग पगु्ने, 
३२. ८० जना नतसिङ कमिचारीलाई तातलम प्रदान गरी प्रसतुत सेिामा गणुस्तररयता 

कायम भएको। 

 

ग. न्शक्षातफि  
१. गण्डकी विश्वविद्यालयमा कुलपतत तनयिु भई विश्वविद्यालय स्थापना गररएको तथा 

न्त्यातसक पररर्द गठन कायि अगातड ििाइएको, 
२. सरुुङ इन्ञ्जनीयररङ्ग विर्यको पाठ्यक्रम तनमािण कायिशाला सम्पन्न भै पन्िमाञ्चल 

इन्ञ्जनीयररङ्ग रयाम्पसमा स्नातकोत्तर तिको पिाइ शरुु गने क्रममा रिेको, 
३. दगुिम तथा विमाली न्जल्लाका ५ िटा नमूना आिासीय विद्यालयमा आिास तनमािणको कायि 

अगातड ििाउन प्रतत विद्यालय ६० लाखका दरले रकम वित्तीय िस्तान्त्तरण गरी 
पठाइएकोमा कायि शरुुिात भएको, 
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४. विमाली न्जल्लामा आिासीय रुपमा सञ्चातलत १७ िटा विद्यालय र ५ िटा नमूना आिासीय 

विद्यालयमा अध्ययनरत १५० जना आिासीय विद्याथीका लातग रकम तनकासा गररएको, 
५. एसओएस िालग्राम पोखरामा अध्ययनरत लन्क्षत समूिका िालिातलकाका लातग रु. ७५ 

लाख रकम मध्य ेप्रथम वकस्तामा रु. ४५ लाख छारिृन्त्त रकम तनकासा गररएको, 
६. जनक न्शक्षा सामग्री केन्त्रको पसु्तक भण्डार कक्ष र पन्िमाञ्चल इन्ञ्जतनयररङ रयाम्पसको 

छारािास सरु्ार कायिक्रमका लातग सम्झौता गरी तनमािण कायि कायि सञ्चालन भएको, 
७. शैन्क्षक सरु्ारका लातग उच्च र न्त्यून नततजा भएका विद्यालयका सरोकारिालाका िीच 

पिित, कास्की र गोरखा न्जल्लामा अन्त्तरवक्रयात्मक कायिक्रम सम्पन्न गररएको, 
८. आवङ्गक तथा सामदुावयक रयाम्पसको स्तरोन्नततका लातग २५ िटा रयाम्पसलाई अनदुान 

तनकासा गररएको, 
९. कक्षा १-३ मा एकीकृत पाठ्यक्रम नमूनाका रुपमा कायािन्त्ियन भएका गोरखा‚ पिित र 

तनिुुँ न्जल्लाका सरोकारिाला िीच अनभुि आदान प्रदान कायिक्रम सम्पन्न गररएको, 
१०. न्शक्षा विकास तनदेशनालयिाट विद्यालयको भौततक सरु्ार, आदशि विद्यालय विकास, नमूना 

िालविकास केन्त्र विकास, प्रावितर्क विद्यालय र विज्ञान विर्य सञ्चालन गने विद्यालयका 
लातग अनदुान तनकासा लगायतका कायिक्रमको प्रस्ताि मूल्याङ्कन भएको, 

११. सिै स्थानीय तिका न्शक्षासुँग सम्िन्न्त्र्त अतर्कृतका लातग शैन्क्षक सूचना व्यिस्थापन 

प्रणाली सञ्चालनका लातग क्षमता अतभिृवि गररएको, 
१२. मखु्यमन्त्री उच्चन्शक्षा छारिृन्त्त र िेनान सरकारिाट प्राि छारिृन्त्तमा विद्याथी 

छनौट कायि गररएको, 
१३. २ िटा साििजतनक पसु्तकालय पसु्तकालय स्थापनाका लातग अनदुानका ददइएको, 
१४. अन्त्तरािविय साक्षरता ददिस तथा राविय न्शक्षा ददिसको अिसरमा प्रदेशका उत्कृि 

विद्यालय (सामदुावयक र संस्थागत ३/३) लाई परुस्कृत गररएको, 
१५. प्रर्ानाध्यापक नेततृ्त्ि क्षमता विकास तातलम र न्शक्षकलाई मागमा आर्ाररत न्शक्षक 

पेसागत विकास तातलम सञ्चालन भएको, 
१६. न्शक्षकको आिश्यकता समवेटने गरी प्रदेशस्तरीय न्शक्षक तातलम ्याकेज तयार 

गररएको। 
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ि. मविला, िालिातलका, जेष्ठ नागररक तथा समाजकल्याणतफि   
१. िागलङु, तनिुुँ र स्याङजा न्जल्लामा १५० जना मविलाको लातग तनःशलु्क 

प्रततयोतगतात्मक तयारी कक्षा सञ् चालन गररएको, 
२. लैंतगक विंसा विरुिको अतभयानमूलक कायिक्रम सञ् चालन गनि ११ िटै न्जल्लाका 

न्जल्ला समन्त्िय सतमततलाई िजेट उपलब्र् गराई कायिक्रम सञ् चालन गररएको र 
सामान्जक कुरीतत, िाल वििाि, जातीय छुिाछुत लगायतका िातनकारक अभ्यास 
विरुिको अतभयानमा लातग ८५ स्थानीय तिमाफि त कायिक्रम गररएको, 

३. तनिुुँ र िागलङु न्जल्लामा विंसा प्रभावितका लातग सञ् चातलत न्जल्ला सेिा केन्त्रको 
व्यिस्थापनका लातग रकम उपलब्र् गराइएको छ। म्याग्दी, पिित, स्याङजा, 
लम्जङु, गोरखा र निलपरु न्जल्लामा अल्पकालीन आश्रयसवितको न्जल्ला सेिा 
केन्त्र स्थापनाको कायि प्रारम्भ भएको, 

४. लैंतगक विंसा तथा मानि िेचविखन र ओसारपसार प्रभावितको लातग प्रदेशस्तरीय 
दीििकालीन पनुस्थािपना केन्त्र कास्की न्जल्लाको पोखरा मिानगरपातलकामा तनमािण 
भईरिेको, 

५. प्रदेश तभरका ११ न्जल्लाका ३० जना मविला परकारको क्षमता अतभिृवि 
कायिक्रम सञ् चालन गररएको, 

६. दृविवििीनको लातग श्रव्य पसु्तकालय स्थापना भई श्रव्य सामग्री रेकतडिङ्ग भईरिेको, 
७. २२ िटा स्थानीय तिमा ५० िटा ज्येष् ठ नागररक ददिा सेिा केन्त्र स्थापना तथा 

सञ् चालनको लातग िजेट उपलब्र् गराई कायि प्रारम्भ भएको छ। प्रदेशतभर रिेका 
१२ िटा ज्यषे् ठ नागररक आश्रमको पूिािर्ार तथा व्यिस्थापनमा सियोग गररएको, 

८. गोरखा, लमजङु, कास्की र िागलङु न्जल्लाका मानि सेिा आश्रमको पूिािर्ार तथा 
व्यिस्थापनमा सियोग गररएको, 

९. प्रदेशका वितभन्न स्थानमा सञ् चातलत औद्योतगक मलेा तथा प्रदशिनीमा मविला 
उद्यमीिाट उत्पाददत िस्तकुो प्रदशिन गररएको छ, 

१०. अपांगता भएका, अशि, विपन्न अिस्थाका ७४ जना नागररकलाई स्िास्थ्य 
उपचारमा सियोग परु् याउन ६ लाख रकम उपलब्र् गराइएको,  
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११. कास्की न्जल्लाको अन्नपूणि गाउुँपातलका लेिाडेमा जोन्खममा परेका िालिातलकाको 
संरक्षणका लातग प्रदेशस्तरीय पनुस्थािपना केन्त्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको, 

१२. मविला, िालिातलका, ज्यषे् ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यन्ि, लगायतसुँग 
सम्िन्न्त्र्त वितभन्न ददिस मनाउने कायि सम्पन्न भएको छ। लैंतगक विंसा विरुिको 
अतभयान िर्ि २०७६ प्रदेश, न्जल्ला र स्थानीय तिमा समते अतभयानमूलक 
कायिक्रम सवित सम्पन्न गररएको छ। 

 

ङ. यिुा तथा खेलकुद‚ भार्ा‚ संस्कृतत र परुातत्ितफि  
१. वितभन्न सुँस्कृतत, जनजातत र समदुायसुँग सम्िन्न्त्र्त सुँग्रिालय र भिन स्थापना तथा 

स्तरोन्नतत कायि अगातड ििेको,  
२. मखु्यमन्त्री कप खेलकुद प्रततयोतगता सञ्चालन कायि सम्पन्न भएको, 
३. १३ औ ँदन्क्षण एतसयाली खेलकुद प्रततयोतगता सम्पन्न गनि आतथिक तथा व्यिस्थापकीय 

कायिमा आतथिक सियोग गररएको, 
४. २२ गाउुँपातलका र ५ नगरपातलकाको समन्त्ियमा खेलमैदान र रङ्गशाला तनमािण कायिका 

अनदुान रकम तनकासा भएको, 
५. पिितीय सङ्ग्रिालयमा कोशलेी िर तनमािणका लातग सम्झौता भई तनमािण कायि भईरिेको, 
६. अन्त्तरािवियस्तरको वक्रकेट रङ्गशाला तनमािणाथि पोखरा - ३३, पशपुतत िाटको जग्गा 

प्राति कायि सम्पन्न भई रङ्गशालाको विस्ततृ आयोजना प्रततिदेन तनमािणको प्रवक्रयामा 
रिेको। 

 
च. श्रम तथा रोजगारतफि  

१. लामो तथा छोटो अितर्को तातलमको लातग सूचना प्रकाशन भै तातलम प्रदायक संस्था 
सूचीकृत गरी तातलम सञ्चालनका लातग सम्झौताको तयारी गररएको, 

२. ५ िटा स्थानीय तिलाई तातलम सञ्चालनका लातग ४५ लाख उपलव्र् गराइएको, 
३. सीप विकास तातलम केन्त्र कास्कीिाट ३९९ जना र सीप विकास तातलम केन्त्र पिितिाट 

२६१ जनालाई सीप विकास तातलम ददइएको छ। 
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८.८  संिीय सरकारिाट िस्तान्त्तरण  भएका सशति अनदुानमा आर्ाररत आयोजना/कायिक्रमको 
संन्क्षि व्याख्यात्मक प्रगतत वििरण 

संिीय सरकारिाट यस मन्त्रालय र मातितका तनकायिाट कायािन्त्ियन िनुे गरी देिाय िमोन्जमको 
कायिक्रम तथा िजेट प्राि भएको छ। 

तस.नं . क्षेर िजेट (रु. िजारमा) 
१ यिुा तथा खेलकुद 45747 

२ न्शक्षा ९७637 
३ स्िास्थ्य 606909 

४ रोजगार प्रिििन कायिक्रम 864 

५ तसवटइतभटीतफि  531681 

जम्मा 1185201 
 

मातथको तातलकामा उन्ल्लन्खत रकममध्ये यिुा तथा खेलकुद कायिक्रमका लातग प्राि िनु आएको 
िजेटको ठूलो अंश राविय विकास स्ियम ् सेिक सेिा सञ्चालनका लातग खचि िनु गएको छ। 
त्यस्तै प्रदेश यिुा नीतत तनमािण, रङ्गशाला तनमािण, रािपतत रतनङतसल्ड प्रततयोतगता, यिुा प्रततभा 
पविचान र प्रोत्सािन कायिक्रम सञ्चालन गररएको छ। न्शक्षातफि  प्राि िनु आएको रकम कक्षा १० 
को परीक्षा व्यिस्थापन, न्शक्षकको क्षमता विकास, छारिृन्त्त वितरण, योजना तथा कायिक्रम तनमािण 
र अतभमखुीकरण कायिमा खचि िनु गएको छ भन ेतसवटइतभटीतफि  प्राि िनु आएको कायिक्रम तथा 
िजेट तसवटइतभटी प्रदेश कायािलय र ९ िटा न्शक्षालयको नाउुँमा िेजरी खडा गरी प्रदेश 
मन्त्रालयगत िजेट सूचना प्रणालीमा प्रविि गररएको छ। यस रकमिाट तसवटइतभटी अन्त्तगितका 
न्शक्षालयको सञ्चालन एिम ् प्रावितर्क न्शक्षा तथा व्यािसावयक तातलमको व्यिस्था तमलाइएको 
छ। स्िास्थ्यतफि  प्राि भएको िजेटिाट जनस्िास्थ्यसुँग सम्िन्न्त्र्त कायिक्रम, और्तर् व्यिस्थापन, 

अस्पतालिाट प्रदान गररने सेिा र पोर्णसुँग सम्िन्न्त्र्त तनददिि गररएका कायिक्रममा खचि िनुे गरी 
मन्त्रालय मातितका स्िास्थ्यसुँग सम्िन्न्त्र्त तनकायमा पठाइएको छ। 

 

८.९ संिीय सरकार विशरे् अनदुानमा आर्ाररत आयोजना/कायिक्रमको संन्क्षि प्रगतत वििरण 

संिीय सरकारिाट विशेर् अनदुानको रुपमा स्िास्थ्य क्षरे सदुृिीकरण आयोजनाका लातग रु. ३३ 
करोड र साक्षर गण्डकी अतभयान सञ्चालन गनि रु. ३ करोड प्राि िनु आएको छ। यसमध्य े
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स्िास्थ्य क्षरे सदुृिीकरण आयोजनाको रकम सामान्जक विकास मन्त्रालय र मातितका स्िास्थ्य 
तनकायको सदुृिीकरणका लातग सम्िन्न्त्र्त तनकायमा अन्ख्तयारी पठाइएको छ भने गण्डकी 
प्रदेशका ११ िटै न्जल्ला यस अगािै साक्षर न्जल्ला िोर्णा भइसकेकाले साक्षर गण्डकी प्रदेश 
अतभयानको रकम तनकासा तलइ खचि भएको छैन। 

स्िास्थ्य क्षरे सदुृिीकरणतफि को रकम देिाय िमोन्जमका मखु्यमखु्य कायिक्रम सम्पन्न गने 
उद्देश्यका साथ सम्िन्न्त्र्त तनकायमा तनकासा गररएको छ। 

१. सामान्जक विकास मन्त्रालयको स्िास्थ्यतफि का मिाशाखामा आिश्यक विद्यतुीय सामग्री व्यिस्थापन, 

२. स्िास्थ्य तनदेशनालय र प्रदेश स्िास्थ्य तातलम केन्त्रको भौततक पूिािर्ारको ममितसम्भार, 

३. प्रदेश अस्पतालमा वितरण गने गरी और्तर् तथा स्िास्थ्य सेिाका लातग आिश्यक पने सामग्री खररद 
गनि प्रदेश स्िास्थ्य आपूतति व्यिस्थापन केन्त्रिाट आिश्यक कायि अगातड ििाइएको, 

४. प्रदेश अन्त्तगित सञ्चातलत ११ िटा अस्पतालको सदुृिीकरणका लातग तनम्न िमोन्जमका 
कायिक्रम कायािन्त्ियन गनि कायिक्रम तथा िजेट पठाइएकोमा िाल तनम्न मखु्य मखु्य कायि 
अगातड ििाइएको छ: 
क. अस्पतालमा अन्रसजन ्लान्त्ट जडान र सञ्चालन, 

ख. अस्पतालजन्त्य फोिोरमैला व्यिस्थापन सम्िन्त्र्ी, 
ग. न्चवकत्सा सेिाको विद्यतुीय अतभलेख र प्रततिदेन प्रणालीको सञ्चालनका लातग विद्यतुीय 

सामग्री खररद र सञ्चालन, 

ि. डायलाइतसस सेिाको सञ्चालनका लातग आिश्यक पूिािर्ार विकास तथा उपकरण खररद, 

ङ. अत्यािश्यक मेतडकल औजार तथा उपकरण खररद, 

च. भौततक पूिािर्ारको ममित सम्भार, 

छ. तभतडयो कन्त्फेरेन्त्स सेट खररद तथा जडान, 

ज. शि राख्न ेरेवफ्रजेरेटर चेम्िर खररद र सञ्चालन, 

झ. र्ौलातगरी अञ्चल अस्पतालको तनमािणार्ीन अर्रुो भिन, तलफ्ट र रिाटर तनमािण 
सम्पन्न गनि। 

 

कोतभड-१९ का कारण देश लकडाउनमा रिेकाले आतथिक तनयम िमोजम प्रवक्रया परुा गरी खचि 
गनि समय अभाि िनु गएकाले अतर्कांश रकम खचि िनु ेदेन्खंदैन। 
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८.१० संि सशति अनदुानतफि को 
१. प्रदेशस्तरको िौविक अपाङ्गता भएका िालिातलकाका लातग आिासीय विद्यालय 

स्थापनाका गनि तरभिुन शान्न्त्त मा.वि. लेखनाथसुँग सम्झौता गरी विस्ततृ आयोजना 
प्रततिदेन तनमािण कायि अगातड ििेको, 

२. शैन्क्षक सरोकारिालासुँग िावर्िक कायिक्रम तथा िजेटको अतभमखुीकरण तथा आतथिक 
िर्ि २०७७/०७८ को कायिक्रम पविचान कायिशाला सञ्चालन गररएको, 

३. न्शक्षा तातलम केन्त्रद्वारा प्रर्ानाध्यापक १०० जना, अंग्रजेी, गन्णत र विज्ञानमा १७३ 
जना, आर्ारभतू ति न्शक्षक पेसागत विकास तातलम १७६ जना न्शक्षक र EGRP सुँग 
सम्िन्न्त्र्त न्शक्षक तातलम १६६ जना गरी जम्मा ६१५ जना न्शक्षकको क्षमता 
विकास कायि सम्पन्न भएको, 

४. SEE परीक्षा २०७६ को उत्तरपनु्स्तका छपाइ कायि सम्पन्न भई सम्िन्न्त्र्त केन्त्रमा 
िुिानी भएको, 

५. शैन्क्षक सूचक तथा तथ्याङ्क समेवटएको पनु्स्तका प्रकाशन, 

६. राविय स्ियमसेिकको रुपमा कायिरत जनशन्िको व्यिस्थापन तथा पाररश्रतमक 
वितरण कायि भई रिेको, 

७. ११ न्जल्लािाट प्रतततनतर्त्ि िनुे गरी यिुा प्रततभा पविचान र प्रोत्सािन कायिक्रम 
सम्पन्न (ििृत्िकला कायिक्रम) भएको, 

८. रािपतत रतनङ शील्ड प्रततयोतगता सञ्चालनाथि प्रदेश अन्त्तगितका सिै न्जल्ला खेलकुद 
विकास सतमततलाई अनदुान पठाइसवकएको (रु. ४३ लाख)। 

 
*** 
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पररच्छेद नौ 
प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग 

९.१ पषृ्ठभतूम  

प्रदेशको उच्च आतथिक िवृि, सन्त्ततुलत र दीगो विकासका लातग आितर्क योजनाको तजुिमा, 
कायािन्त्ियन, सिजीकरण, अनगुमन तथा मूल्याुँकन गनि नीततको अनसुन्त्र्ान तथा विकास गरी 
प्रदेश सरकारलाई सल्लाि र सियोग प्रदान गनि प्रदेश नीतत तथा आयोगको गठन तथा कायि 
सञ्चालन वितर्लाई व्यिन्स्थत गनि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग (गठन 
तथा कायि सञ्चालन) आदेश, २०७४ जारी गरी २०७५ श्रािण ६ गते नीतत तथा योजना आयोग 
गठन गरे पिात आयोगले आफ्नो न्जम्मिेारी अनसुारको कायि सम्पादन गदै आइरिेको छ।  
 

९.१.१  दूरदृवि  

अल्पकालीन र दीििकालीन नीतत तथा योजना तजुिमा गने। 
 

९.१.२ लक्ष्य   

आतथिक सामान्जक के्षरको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि ििाउन योगदान ििाउन ु।  
   

९.१.३ उद्दशे्य 

1. अल्पकालीन र दीििकालीन नीतत तथा योजना तजुिमा गनुि, 
2. समयसापेक्ष नीतत तय गरी विकास तनमािण कायिको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरर 

प्रभािकारी तलु्याउन,ु 

3. संि, प्रदेश र स्थानीय तिका िीचमा समन्त्िय गनुि, 
4 .  वितभन्न क्षेरको अध्ययन, अनसुन्त्र्ान र अन्त्िेर्ण गदै उत्पादन र उत्पादकत्ि ििाउन।ु 

 

९.२  कायि न्जम्मेिारी 
प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग (गठन तथा कायि सञ्चालन) आदेश, २०७४ को दफा ८ िमोन्जम 
आयोगको देिाय िमोन्जमको काम, कतिव्य र अतर्कार रिेको छ।  
क.   दीििकालीन नीतत तथा योजना तजुिमाः 

१. प्रदेशको समग्र समवृिका लातग भविष्यपरक दृवि सवितको दीििकालीन लक्ष्य, 

मागिन्चर, नीतत तथा योजना तजुिमा गरी त्यसको कायािन्त्ियनको सिजीकरण गने, 
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२. आतथिक, सामान्जक, भौततक पूिािर्ार, पयाििरणीय र सशुासनका क्षेरमा रणनीततक 
प्रकृततका आितर्क नीतत तथा योजना तयार गने,  

३. सम्िन्न्त्र्त मन्त्रालय तथा तनकायसुँगको समन्त्ियमा प्रदेशस्तरका नयाुँ विकास 
कायिक्रम तथा आयोजनाको लेखाजोखा, पूिि मूल्याङ्कन तथा परीक्षण समते गरी 
सिमतत ददने, 

४. लाभ लागत लगायतका विविर् विश्लरे्णको आर्ारमा आयोजना िैंक (प्रोजेरट िैंक) र 
स्िीकृत कायिवितर् अनसुार आयोजना तयारी तथा छनौट सम्िन्त्र्ी काम गने, 

५. प्रदेशको स्रोतको अनमुान, प्रक्षेपण र वितरण, आयोजनाको आतथिक, सामान्जक वित्तीय, 

प्रावितर्क र िातािरणीय विश्लरे्णको लातग प्रादेन्शक मापदण्ड तयार गने, गराउन,े 

६. अध्ययन, अनसुन्त्र्ानमा आर्ाररत नीतत तनमािण प्रवक्रयालाई अिलम्िन गरी वितभन्न 
क्षेरगत नीततको तनमािण तथा ततनको कायािन्त्ियनको समन्त्िय र सिजीकरण गने,  

७. प्रदेशको समविगत अथितन्त्रको अध्ययन गरी त्यस िमोन्जमको नीतत तथा योजनाको 
तजुिमा गने, गराउने, 

८. संि, प्रदेश तथा स्थानीय तिको सिलगानी िनु ेआयोजना छनौट र पूिितयारी गनि 
आिश्यक काम गने, 

९. प्रदेशस्तरका ठूला आयोजनाको छनौट गने, 

१०. प्रदेशमा तनजी क्षरे र िाह्य लगानीका आयोजनाको इन्न्त्जतनयररङ्ग, प्रोरयोरमेन्त्ट 
कन्त्यान्रटङ्ग (इवपसी), इन्न्त्जतनयररङ्ग प्रोरयोरमेन्त्ट कन्त्यान्रटङ्ग एण्ड फाइनान्न्त्सङ्ग 
(इवपतसएफ) र विल्ड िोन अपरेट एण्ड िान्त्सफर (िटु) प्रणालीमा आयोजना तनमािण 
सम्िन्त्र्ी काम गने। 
 

ख. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनः 
१. प्रदेशको विकास सम्िन्त्र्ी नीतत, योजना, कायिक्रम तथा आयोजनाको कायािन्त्ियन, 

प्रततफल तथा प्रभािको विश्वसनीय र प्रभािकारी अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको 
विकास गने तथा त्यसलाई प्रदेश सरकारका वितभन्न तनकायमा लागू गरी संस्थागत 
गराउने, 



मन्त्रालयगत प्रगतत वििरण, 20७७ 
 

 

~ 107 ~ 

२. मूल्याङ्कनका लातग आिश्यक मापदण्ड र प्रवक्रया तनर्ािरण गरी विर्य क्षरेगत नीतत र 
प्राथतमकता प्राि कायिक्रम तथा आयोजनाको प्रभाि मूल्याङ्कन गने, गराउने र त्यसको 
आर्ारमा नीतत तथा कायािन्त्ियनको तिमा गनुिपने सरु्ार गने, गराउने, 

३. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको विर्यमा सरकारी, साििजतनक, स्ितन्त्र मूल्याङ्कनकताि तथा 
विर्यगत पेशागत संि संस्था, नागररक समाज र विकासका साझेदार िीच सञ्जालको 
विकास र यस सम्िन्त्र्ी अनभुिको आदान प्रदान गरी विशरे्ज्ञताको विकास गने, 

गराउने। 
 

ग. तिगत समन्त्ियः 
१. संि, प्रदेश र स्थानीय तिको विकास सम्िन्त्र्ी नीतत तथा योजना तजुिमा र 

कायािन्त्ियनमा समन्त्िय, सियोग र सिजीकरण गने, 

२. अन्त्तरािविय सिायता पररचालनको समन्त्िय र सिन्जकरण गने, 

३. प्रदेश सरकारका क्षरेगत नीततको सिमतत ददन,े 

४. प्रोजेरट िैंक र प्रोजेरट योजना तयारीको लातग साििजतनक-तनजी साझेदारी इकाईको 
रुपमा काम गने। 
  

ि. अध्ययन, अनसुन्त्र्ान तथा अन्त्िेर्णः 
१. प्रादेन्शक नीततको सान्त्दतभिकता िा विकास योजना तथा कायिक्रमका वितभन्न पक्षको 

विर्यमा स्ितन्त्र विज्ञ, तनकाय िा संस्थािाट राविय तथा अन्त्तरािवियस्तरको शोर् तथा 
अनसुन्त्र्ान गने गराउने र तत्सम्िन्त्र्ी प्रणालीको विकास गने, 

२. साििजतनक, तनजी एिं गैर सरकारी क्षेरको साझेदारीमा नीतत तथा योजनाको विकास 
र कायािन्त्ियनको क्षरेमा िनु े अनसुन्त्र्ान तथा अध्ययनमा प्रान्ज्ञक प्रोत्सािन तथा 
सिजीकरण गने, 

३. आतथिक, सामान्जक, भौततक पूिािर्ार, जलस्रोत तथा ऊजाि विकास, प्राकृततक स्रोत 
व्यिस्थापन र सशुासन तथा व्यिस्थापन लगायत वितभन्न विर्यगत क्षरेको उत्पादन र 
व्यिसायको संरचना, िाुँचा तथा प्रवितर्मा रुपान्त्तरण गनुिपने विर्यका लातग तथ्यपरक 
नीतत, सझुाि तथा प्रस्ताि तसफाररस गने, 

४. विश्वविद्यालय तथा अन्त्य प्रान्ज्ञक संस्थासुँग नीतत अनसुन्त्र्ानमा सिकायि गने, 

५. क्षेरगत र विर्यगत स्ियं सेिकको छनौट गने, िटाउने, प्रन्शक्षाथी प्रन्शक्षण तलन।े 
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९.३ दरिन्त्दी र पदपूतति तेररजः 
तस.नं. पद शे्रणी/ति दरिन्त्दी  पदपूतति ररि  कैवफयत 

1 सन्चि रा.प. प्रथम शे्रणी 1 - 1  

2 उपसन्चि/अतर्कृतस्त
र 

रा.प.वि./निौं/दशौं 1 1 - काजमा 

3 शा.अ./अतर्कृतस्तर रा.प.त.ृ/सातौं/आठौं 2 1 1 १ जना 
काजमा 

4 लेखा अतर्कृत रा.प.त.ृ/सातौं/आठौं 1 1 - काजमा 
5 तसतभल इन्न्त्जतनयर रा.प.त.ृ/सातौं/आठौं 1 - 1  

6 अथिशास्त्री रा.प.त.ृ/सातौं/आठौं 1 - 1  

7 समाजशास्त्री रा.प.त.ृ/सातौं/आठौं 1 - 1  

8 तथ्याङ्कशास्त्री रा.प.त.ृ/सातौं/आठौं 1 - 1  

9 ना.स.ु/सिायकस्तर रा.प.अनं.प्र./पाुँचौ 3 2 1 2 जना 
अतर्कृत छैठौं 

काजमा 
10 कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनं.प्र./पाुँचौ 2 - 2  

11 ि.स.चा. तिविविन 3 3 - करारमा 
12 कायािलय सियोगी तिविविन 4 3 1 करारमा 

जम्मा 21 11 10  
 

९.४ आतथिक िर्ि २०७५/७६ को वित्तीय वििरण 
 (रु. िजारमा) 

क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१ चाल ु १४८९७५ ७९०९१ ५३.०९ 
२ पुुँजीगत ३८९०० ३८२७० ९८.३८ 

जम्मा १८७८७५ ११७३६१ ६२.४७ 
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९.५ सम्पाददत मखु्य कायि 
१. माननीय मखु्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश नीतत तथा योजना आयोगको पूणि िैठक 5 

पटक तथा अन्त्य िैठक/गोष्ठी 4 पटक, आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्रदेश 
नीतत तथा योजना आयोगको िैठक ८ पटक तथा अन्त्य िैठक/गोष्ठी 9 पटक, 
माननीय भौततक पूिािर्ार विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा िैठक १ पटक, माननीय 
भतूम व्यिस्था, कृवर् तथा सिकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा िैठक १ पटक, प्रदेश नीतत 
तथा योजना आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा िैठक १ पटक िसेको र सझुाि 
संकलन कायिशाला गोष्ठी ११ पटक भएको (११ न्जल्लामा), 

२. गण्डकी प्रदेशको प्रारन्म्भक छलफल पर तयार गररएको, 
३. गण्डकी प्रदेशको न्स्थततपर तयार गररएको, 
४. गण्डकी प्रदेशको आर्ार-पर तयार गररएको, 
५. स्थानीय तिमा योजना तजुिमा सम्िन्त्र्ी अतभमखुीकरण कायिक्रम सम्पन्न गररएको।, 
६. स्थानीय तिको योजना तजुिमा सम्िन्त्र्ी ददग्दशिन तयार गररएको, 
७. प्रदेश नीतत तथा योजना आयोगको िेि साइट तयार गरी सञ्चालन 

(ppcgandaki.gov.np) मा ल्याइएको। 

 

९.६ आतथिक िर्ि २०७६/७७ को वित्तीय वििरण 
(रु. िजारमा) 

क्र.सं. वििरण वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

१ चाल ु 28850 11952 41.43 

२ पुुँजीगत 18500 16590 89.68 

जम्मा 47350 28542 60.28 
 

९.७ सम्पाददत मखु्य कायििरूः  

१. कृवर् क्षेरको िायोचर सम्िन्त्र्ी सम्भाव्यता अध्ययन,  

२. मखु्यमन्त्री िातािरणमैरी नमूना कृवर् गाउुँ कायिक्रम, नमूना कृवर् फामि, सार्ारण 
मिाविद्यालयलाई प्रावितर्क मिाविद्यालयमा रुपान्त्तरण गनेको सम्भाव्यता अध्ययन,  

३. कुल गाििस्थ उत्पादनमा पयिटन क्षेरको योगदान सम्िन्त्र्ी सम्भाव्यता अध्ययन,  
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४. ऊजाि क्षेरको विस्ततृ प्रोपाइल तयार गने, आयोजना तनदेन्शका तनमािण गने जस्ता 
कायिको अध्ययन अनसुन्त्र्ान गने सन्त्दभिमा परामशिदातासुँग सम्झौता भई कायि 
भइरिेको, 

५. प्रथम पञ्चिर्ीय योजनाको आर्ारपर साििजतनक, तमतत 2076/12/03 र 04 गते 
गण्डकी विकास पररर्दको प्रथम िैठक सम्पन्न, आयोगको पूणि िैठकिाट गण्डकी 
प्रदेशको पञ्चिर्ीय योजना पाररत भई छपाईको प्रवक्रयामा रिेको, 

६. आतथिक िर्ि २075/76 को िावर्िक सतमक्षा तथा आतथिक िर्ि २076/77 को 
प्रथम चौमातसक समीक्षा कायिक्रम सम्पन्न, 

७. GIS Mapping को कायि सम्पन्न भई परामशिदातािाट अन्न्त्तम प्रततिदेन प्राि भएको, 
८. गण्डकी प्रदेशको दीगो विकास लक्ष्यको आर्ार िर्ि प्रततिेदन, २०७६ अंग्रजेी र 

नेपाली भार्ामा तयार गरी प्रकान्शत गररएको, 
९. आयोगको िावर्िक प्रततिदेन छपाई कायि सम्पन्न गररएको,  

१०. स्थानीय तिलाई मध्यमकालीन खचि संरचना सम्िन्त्र्ी तातलम प्रदान तथा प्रततिदेन 
तयारी सम्िन्त्र्ी कायि कायािन्त्ियनको चरणमा रिेको। 

११. संिीय सरकारिाट िस्तान्त्तरण (संिीय मातमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयिाट 
प्राि) ििकेु्षरीय पोर्ण योजनाको वििरणः  

(रु. िजारमा) 
तस.नं. कायिक्रमको व्यिोरा वितनयोजन खचि खचि प्रततशत 

1 ििकेु्षरीय पोर्ण योजना सम्िन्त्र्ी सरोकारिला 
सवितको अन्त्तरवक्रया कायिक्रम 

50 - - 

2 प्रदेशस्तरीय पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा तनदेशक 
समततको िैठक र कायिक्रमको अनगुमन 

200 34 17 

3 
प्रदेशस्तरीय पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा तनदेशक 
समततको सुँस्थागत सरु्ार, क्षमता विकास र 
ििकेु्षरीय पोर्ण योजनाको मूलप्रिािीकरण 

250 250 100 

जम्मा 500 284 56.80 
 

***
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अनसूुची-१ 

आतथिक िर्ि २०७५/७६ को वित्तीय वििरण 

 

मन्त्रालय/तनकायको नाम 
चाल ु पूुँन्जगत जम्मा 

िजेट खचि 
खचि 

प्रततशत 
िजेट खचि खचि % िजेट खचि 

खचि 
प्रततशत 

प्रदेश सभा 150556040 79091459 52.53 42270000 38269870 90.54 192826040 117361329 60.86 

मखु्य न्त्यायातर्ििाको कायािलय 12890000 10272584 79.69 १०५८६000 10123873 ९५.६४ २३४७६000 20396457 ८७.०० 

मखु्यमन्त्री तथा मन्न्त्रपररर्द्को कायािलय 173823240 95803168 55.12 89050000 56301657 63.22 262873240 152104825 57.86 

आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय 113714000 39837098 35.03 46023000 33178309 72.09 159737000 73015407 45.71 

आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 160255000 37404533 23.34 171250000 26397622 15.41 331505000 63802155 19.25 

उद्योग, पयिटन, िन तथा िातािरण 
मन्त्रालय 

1177870000 1144314852 97.15 1349697000 590565863 43.76 2527567000 1734880714 68.64 

भतूम व्यिस्था, कृवर् तथा सिकारी मन्त्रालय 2148242000 1325116165 61.68 242203000 81245449 33.54 2390445000 1406361614 58.83 

भौततक पूिािर्ार विकास मन्त्रालय 461404800 262737806 56.94 11697895000 7324578058 62.61 12159299800 7587315864 62.40 

सामान्जक विकास मन्त्रालय 1910731000 1164610607 60.95 1420811000 556339835 39.16 3331542000 1720950442 51.66 

अन्त्तर सरकारी वित्तीय िस्तानतरण 1200000000 १०५१८४२२०५ ८७.६५    1200000000 १०५१८४२२०५ ८७.६५ 

अथि विविर् 1167339920   203०४०5000   3197744920   

जम्मा 8676826000 ५२११०३०४७७ 6०.०५ 17100190000 8717000536 50.98 25777016000 १३९२८०३१०१३ 58.१0 

 

नोटः संिीय सरकारिाट विर्यगत मन्त्रालयलाई समपरूक अनदुान, विशेर् अनदुान र सशति अनदुानमा थप रकम िस्तान्त्तरण भई आएको िुुँदा विर्यगत मन्त्रालय शीर्िकमा उन्ल्लन्खत 
िजेट रकम र प्रस्ततु अनसूुचीमा उन्ल्लन्खत िजेट रकममा केिी फरक देन्खन गएको छ। साथै अथि विविर्िाट भएको रकमान्त्तर अन्त्य मन्त्रालय/तनकायको खचिमा समािेश गररएको 
िुुँदा अथि विविर्को खचिमा छुटै्ट समािेश नगरी अथि विविर्िाट ददइएको अन्ख्तयारीलाई िटाएर अथि विविर्मा कायम रिेको रकम मार देखाइएको छ। 
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आतथिक िर्ि २०७५/७६ को वित्तीय वििरण (कूल वितनयोजन र खचि) 
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अनसूुची-२ 

आतथिक िर्ि २०७६/७७ को वित्तीय वििरण (२०७७ िैशाख मसान्त्तसम्म) 

मन्त्रालय/तनकायको नाम 
चाल ु पूुँन्जगत जम्मा 

िजेट खचि खचि प्रततशत िजेट खचि खचि प्रततशत िजेट खचि खचि प्रततशत 

प्रदेश सभा 121400992 84135384 69.30 36620000 22433146 61.26 158020992 106568530 67.44 

मखु्य न्त्यायातर्ििाको कायािलय 20577000 10912359 53.03 1000000 295800 29.58 21577000 11208159 51.94 

मखु्यमन्त्री तथा मन्न्त्रपररर्द्को कायािलय 534046000 153406009 28.73 871250000 14214835 1.63 1405296000 167620844 11.93 

आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय 209331000 38956249 18.61 23350000 2888527 12.37 232681000 41844776 17.98 

आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 398236000 50346766 12.64 214700000 31617299 14.73 612936000 81964065 13.37 

उद्योग, पयिटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालय 1312950628 379121684 28.88 734503854 50455385 6.87 2047454482 429577069 20.98 

भतूम व्यिस्था, कृवर् तथा सिकारी मन्त्रालय 2222675850 404788624 18.21 320959000 96452528 30.05 2543634850 501241152 19.71 

भौततक पूिािर्ार विकास मन्त्रालय 855729000 253502969 29.62 16680650292 6065519436 36.36 17536379292 6319022405 36.03 

सामान्जक विकास मन्त्रालय 2801736000 977978157 34.91 839593000 93780922 11.17 3641329000 1071759079 29.43 

प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग 28850000 11952261 41.43 18500000 16590379 89.68 47350000 28542640 60.28 

अन्त्तर सरकारी वित्तीय िस्तानतरण 2526301000 1125663253 44.56    2526301000 1125663253 44.56 

प्रदेश लोकसेिा आयोग 10000000 158829 1.59    10000000 158829 1.59 

अथि विविर् 1243938530    107893854    1351832384   

जम्मा 12285772000 3490922544 28.41 19849020000 6394248257 32.21 32134792000 9885170801 30.76 

 

नोटः संिीय सरकारिाट विर्यगत मन्त्रालयलाई समपरूक अनदुान, विशेर् अनदुान र सशति अनदुानमा थप रकम िस्तान्त्तरण भई आएको िुुँदा विर्यगत मन्त्रालय शीर्िकमा उन्ल्लन्खत 
िजेट रकम र प्रस्ततु अनसूुचीमा उन्ल्लन्खत िजेट रकममा केिी फरक देन्खन गएको छ। साथै अथि विविर्िाट भएको रकमान्त्तर अन्त्य मन्त्रालय/तनकायको खचिमा समािेश गररएको 
िुुँदा अथि विविर्को खचिमा छुटै्ट समािेश नगरी अथि विविर्िाट ददइएको अन्ख्तयारीलाई िटाएर अथि विविर्मा कायम रिेको रकम मार देखाइएको छ।  
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आतथिक िर्ि २०७६/७७ को वित्तीय वििरण (कूल वितनयोजन र २०७७ िैशाख मसान्त्तसम्मको खचि) 
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प्रदेश सरकार 
गण्डकी प्रदेश 

आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय 
पोखरा, नेपाल 

फोन नं. ०६१-४६७९३०, फ्यारसः ०६१-४६७८८० 
Email: moeap.gandaki@gmail.com, Website: moeap.gandaki.gov.np 

 
 

 

 

 

 

मरुणः गोरखाली अफसेट प्रसे, पोखरा  

फोनः ०६१-५३६९५६,  

मरुण संख्याः २०० प्रतत 

प्रकाशन तमततः २०७७ असार १ 


