
 
 

१. प्रदेश परिचय 

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतरि नेपालको मूल संिचना संघ, प्रदेश ि 
स्थानीय तह गिी तीन तहको हनुे व्यिस्था गिेको छ । संविधानको धािा ५६ को उपधािा ३ 
बमोन्त्िम अनसूुची ४ मा तोवकएका सातिटा प्रदेशहरूमध्ये बागमती प्रदेश एक हो । सङ्घीय िािधानी 
काठमाडौ समेत िहेको यो प्रदेश क्षेिफलका आधािमा नेपालको पााँचौँ ठूलो ि िनसङ्ख्याको आधािमा 
दोस्रो ठूलो प्रदेशको रूपमा िहेको छ । यस प्रदेशमा ससरधलुी, िामेछाप, दोलखा, ससरधपुाल्चोक, 

काभ्रपेलाञ्चोक, लसलतपिु, भक्तपिु, काठमाडौं, िसिुा, धाददङ, निुाकोट, न्त्चतिन ि मकिानपिु गिी १३ 
न्त्िल्लाहरू िहेका छन ् । यस प्रदेशमा संघीय सनिााचन क्षेि ३३, प्रादेन्त्शक सनिााचन क्षेि ६६ ि 
स्थानीय तहहरूमा तीन महानगिपासलका, एक उपमहानगिपासलका, ४१ नगिपासलका ि ७४ 
गाउाँपासलका गिी िम्मा ११९ िटा स्थानीय तहहरू िहेका छन ्। 

२. भौगोसलक अिन्त्स्थसत 

नेपालको करिि १३.७९ प्रसतशत भभूाग ओगटेको बागमती प्रदेशको क्षेिफल २०,३०० िगा 
वकलोसमटि िहेको छ । यो प्रदेशको पूिामा प्रदेश नं.१, पन्त्िममा गण्डकी प्रदेश, उत्तिमा चीन ि 
दन्त्क्षणमा मधेश प्रदेश तथा सछमेकी मलुकु भाित िहेका छन ्। पूिी देशारति ८३० ५५' देन्त्ख ८६० 
३४' सम्म ि उत्तिी अक्षांश ८५० ३१' देन्त्ख ८६० ३४' सम्म फैसलएि िहेको बागमती प्रदेशको 
सबैभरदा होचो भभूाग समदु्री सतहबाट १४१ समटि उचाइमा िहेको न्त्चतिन न्त्िल्लामा पने गोलाघाट ि 
सिैभरदा उच्च भभूाग िसिुा न्त्िल्लामा पने ७,२२९ समटिको उचाईको लाङटाङ वहमाल हनु।् यस 
प्रदेशमा लाङटाङ वहमशङृ खला, गणेश वहमाल ि नेपालको समय मापक गौरिशंकि वहमाल लगायतका 
प्रससद्ध वहमचचुिुाहरू िहेका छन।्  

यस प्रदेशमा च्छो-िोल्पा वहमताल, गोसाइाँकुण्ड, बीसहिािी ताल ि मानि सनसमात इरद्रसिोिि 
लगायतका स-ुप्रससद्ध ताल तलैयाहरू िहेका छन।्बागमती, सिशलुी, बढुीगण्डकी, िाप्ती, नािायणी, 
तामाकोशी, सनुकोशी, भोटेकोशी लगायतका नदीनालाहरू िहेका छन।् यस प्रदेशमा तिाई, पहाड ि 
वहमाली भेगका भभूागहरू समेवटएि िहेकोले हािापानी तथा िलिाय ुविविधतायकु्त छ । यस प्रदेशको 
कुल भभूाग मध्ये ५९.२७ प्रसतशत भभूाग बनिंगल तथा बटु् यानहरूले ढाकेका छन।् बागमती 
प्रदेशका न्त्िल्लाहरूको नक्शाङ्कन सवहतको विििण सनम्नबमोन्त्िम िहेको छ:- 
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३. सााँस्कृसतक, आसथाक ि िनसान्त्ङ्ख ्यक न्त्स्थसत 

यस प्रदेशमा सााँस्कृसतक सम्पदाहरू चााँगनुािायण, भक्तपिु दििाि, स्ियम्भनूाथ, बौद्धनाथ स्तूपा, हनमुान 
ढोका दिबाि, पशपुसतनाथ, पाटन दििाि ि प्राकृसतक सम्पदामा न्त्चतिन िाविय सनकुञ् ि विश् िसम्पदा 
सूचीमा सूचीकृत भएका छन।् यस िाहेक बढुासनलकण्ठ, दन्त्क्षणकाली, गोसाईकुण्ड, कासलञ्चोक 
भगिती, देिघाट, नमोबदु्ध िस्ता धासमाक स्थलहरू यस प्रदेशमा पदाछन ् । नेपालमा माि पाइने 
एकससंगे गैडाको प्रमखु बासस्थान न्त्चतिन िाविय सनकुञ् िका अलािा न्त्शिपिुी नागािुान िाविय सनकुञ् ि 
ि लाङटाङ िाविय सनकुञ् ि पसन यसै प्रदेशमा पदाछन ्। मलुकुकै ऐसतहाससक महत्िका मकिानपिुगढी, 
ससरधलुीगढी, न्त्चसापानीगढी, िसिुागढी एिम ्चीनसाँगको प्रमखु व्यापारिक नाका तातोपानी ि केरुङ यसै 
प्रदेशमा िहेका छन ् भने हेटौडा औद्योसगक क्षेि, पाटन औद्योसगक क्षेि, बालाि ु औद्योसगक क्षेि, 
भक्तपिु औद्योसगक क्षेि ि पााँचखाल विशेष आसथाक क्षेिले प्रदेशको श्रम तथा पूाँिी परिचालनमा मदत 
परु् याएको छ । 

िाविय तथ्याङ्क कायाालयका अनसुाि आसथाक िषा ०७७/७८ मा बागमती प्रदेशको कूल गाहास्थ 
उत्पादन १५ खबा ६८ अबा ४१ किोड िहेको छ िनु देशको कूल गाहास्थ उत्पादनको ३६.९१ 
प्रसतशत हो। आसथाक मासमला तथा योिना मरिालयबाट प्रकान्त्शत आसथाक सिेक्षण २०७८/२०७९ 
का अनसुाि बागमती प्रदेशको कूल गाहास्थ उत्पादनमा थोक तथा खदु्रा व्यापाि, गाडी तथा 
मोटिसाइकल ममात सेिाको अंश सबैभरदा बढी २५.१० प्रसतशत िहेको छ भने वित्तीय तथा बीमा 
वियाकलापहरूको अंश १६ प्रसतशत, कृवष, िन ि मत्स्यपालन अंश ११.१० प्रसतशत ि तथा उत्पादन 



 
 

उद्योगको अंश ५.५० प्रसतशत िहेको छ । आसथाक िषा २०७८/७९ को फागनु मसारतसम्म 
बागमती प्रदेशको प्रसतव्यन्त्क्त कूल गाहास्थ उत्पादन २ हिाि ४ सय ३० अमेरिकी डलि िहेको छ । 
िाविय योिना आयोगबाट सन ्२०२० मा प्रकान्त्शत मानि विकास प्रसतिेदन अनसुाि बागमती प्रदेशको 
मानि विकास सूचकाङ्क ०.६६१ िहेको छ ।  

िाविय िनगणना, २०७८ को प्रािन्त्म्भक नसतिा अनसुाि बागमती प्रदेशको कूल घि परििािको सङ्ख्या 
१५,७५,०९७ िहेको छ भने कूल िनसङ ्या ६०,८४,0४२ िहेको छ, िनु नेपालको कूल 
िनसङ ्याको २०.८४ प्रसतशत हो । यस प्रदेशमा परििािको औसत सदस्य सङ्ख्या ३.८६ िहेको 
छ भने लैविक अनपुात ९९.४५ िहेको छ । यस प्रदेशमा िनघनत्ि करिब ३०० िना प्रसत िगा 
वकलोसमटि िहेको पाइएको छ ।  

िाविय िनगणना, २०७८ को प्रािन्त्म्भक नसतिा अनसुाि बागमती प्रदेशका न्त्िल्लाहरूको 
िनसांन्त््यकीय न्त्स्थसत यस प्रकाि िहेको छ ।  

बागमती प्रदेशको िनसङ्ख्या (२०७८ को िनगणना अनसुाि) 
न्त्िल्ला परििािको सङ्ख्या कूल िनसङ्ख्या परुूष मवहला 
ससरधलुी 69409 300117 147658 152459 
िामेछाप 46935 170620 80778 89842 
दोलखा 50676 172726 84112 88614 
ससरधपुाल्चोक 73010 262852 129395 133457 
काभ्रपेलाञ्चोक 93189 366879 180967 185912 
लसलतपिु 141012 548401 275537 272864 
भक्तपिु 108550 430408 217942 212466 
काठमाडौं 538163 2017532 1025727 991805 
निुाकोट 69160 262981 128849 134132 
िसिुा 11841 45554 22859 22695 
धाददङ 84463 322751 157207 165544 
मकिानपिु 106606 461053 228472 232581 
न्त्चतिन 182083 722168 354071 368097 
िम्मा 1575097 6084042 3033574 3050468 
िनसङ्ख्या िवृद्धदि (प्रसतशत) 0.92 

 

४. प्रदेश सिकाि गठन 

नेपालको संविधानमा प्रदेशको शासन व्यिस्थाको सामारय सनदेशन, सनयरिण ि सञ् चालन प्रदेश सिकाि 
मन्त्रिपरिषद् बाट हनुे व्यिस्था िहेको छ । संिैधासनक व्यिस्था बमोन्त्िम नेपाल सिकािले सम्ित ्



 
 

२०७४ साल माघ ३ गते बागमती प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं.३) को िािधानी हेटौँडालाई तोकी प्रदेश 
प्रमखु सनयकु्त गिेको सथयो । प्रदेश सभाको गठन भएपश् चात संविधानको धािा १६२ बमोन्त्िम प्रदेश 
प्रमखुले समसत २०७४/१०/२८ गते तत्कालीन नेपाल कम्यसुनष्ट पाटी (एमाले) का प्रदेश सभा संसदीय 
दलका नेता श्री डोिमन्त्ण पौडेललाई मु् यमरिीमा सनयकु्त गनुाभएको सथयो। पवहलो प्रदेश सभाको 
अिसधमा माननीय डोिमन्त्ण पौडेलले तीनिषा सात मवहना, माननीय अष्टलक्ष्मी शाक्यले दईु मवहना ि 
माननीय िािेरद्रप्रसाद पाण्डेले एकिषा दईु मवहना यस प्रदेशको मु् यमरिीको रूपमा कायाभाि सम्हाल्न ु
भएको सथयो ।समसत 2079 मन्त्ङ्खसि 4 मा सम्पन्न प्रदेश सभाको दोस्रो सनिााचनबाट सनिाान्त्चत माननीय 
शासलकिाम िम्कटे्टल समसत 2079 पौष 25 गते मु् यमरिीमा सनयकु्त हनुभुएको छ । 

प्रदेशको मु् य प्रशासकीय सनकायका रूपमा मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालय सवहत १४ िटा 
मरिालयहरू िहेकामा निगदठत मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सिकाि (काया विभािन) सनयमािली, २०७४ मा 
संशोधन पिात मरिालयको सङ्ख्या ११ िटा कायम भएको छ । निगदठत मन्त्रिपरिषद् मा िहनभुएका 
मरिीज्यूहरूको कायाविभािन यस प्रकाि िहेको छ । 

ि.सं. नाम थि पद कायाविभािन 

१ माननीय शासलकिाम िम्कटे्टल मु् यमरिी मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालय 

२ माननीय िगन्नाथ थपसलया मरिी आसथाक मासमला तथा योिना मरिालय 

३ माननीय उद्धि थापा मरिी खानेपानी, उिाा तथा ससाँचाई मरिालय 

४ माननीय गंगानािायण शे्रष्ठ मरिी आरतरिक मासमला तथा काननु मरिालय 

५ माननीय कुमािी मकु्तान मरिी सामान्त्िक विकास मरिालय 

६ माननीय यिुिाि दलुाल मरिी भौसतक पूिााधाि विकास मरिालय 

७ माननीय केशि प्रसाद पोखिेल मरिी कृवष तथा पशपुरछी विकास मरिालय 

८ माननीय िामेश्वि शे्रष्ठ मरिी स्िास्थ्य मरिालय 

९ माननीय एका लाल शे्रष्ठ मरिी श्रम, िोिगाि तथा यातायात मरिालय 

१० माननीय डम्बि तामाङ मरिी पयाटन, उद्योग तथा सहकािी मरिालय 

११ माननीय िाि ुविष्ट मरिी िन तथा िाताििण मरिालय 

 

मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालय 

 

५. पूिा मु् यमरिीहरूको विििण 

ि.सं. नाम 
बहाल अिसध  

देन्त्ख सम्म 

१ श्री डोिमन्त्ण पौडेल २०७४/१०/२८ २०७८/०५/०१ 

२ श्री अष्टलक्ष्मी शाक्य २०७८/०५/०२ २०७८/०७/१० 

३ श्री िािेरद्र प्रसाद पाण्डे २०७८/०७/११ २०७९/०९/२५ 



 
 

६. हालसम्मका प्रमखु सन्त्चि तथा सन्त्चिहरू 

६.१ प्रमखु सन्त्चि 

ि.सं. नाम 
सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री िेश्मी िाि पाण्डे  २०७४/१०/१९ २०७५/०४/२५ 

२ श्री आनरदिाि ढकाल २०७५/०४/२८ २०७६/०५/०७ 
३ श्री तोयम िाया २०७६/०५/११ २०७७/०४/०८ 
४ डा. मानबहादिु सबके  २०७७/०४/१२ २०७८/०१/०५ 
५ डा. मकुुरदप्रसाद पौड्याल २०७८/०१/०९ २०७८/०४/२५ 
६ श्री वकिणिाि शमाा २०७८/०४/३१ २०७८/०९/२८ 
७ श्री मकुुरदप्रसाद सनिौला २०७८/११/१२ हालसम्म 

६.२ सन्त्चि 

ि.सं. नाम 
 सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री िमेशप्रसाद ससिाकोटी २०७४/१०/१७ २०७६/०१/०९ 

२ श्री इन्त्रदिा दाहाल भट्टिाई (काननु) २०७४/११/०३ २०७५/१०/२८ 

३ श्री रुद्रादेिी शमाा २०७५/०२/२३ २०७५/०८/१६ 
४ श्री लक्ष्मीप्रसाद गौतम (काननु)  २०७५/१०/२८ २०७६/११/०१ 
५ श्री ढुण्डीप्रसाद सनिौला २०७६/०१/१३ २०७६/०५/१० 
६ श्री मधसुदुन बलुााकोटी  २०७६/०५/११ २०७७/०१/२१ 
७ श्री बालकृष्ण न्त्घसमिे २०७६/०५/२३ २०७६/०८/२४ 
८ श्री भसगिथ पाण्डेय २०७७/०१/२२ २०७७/०५/२३ 
९ डा. हरिप्रसाद लम्साल २०७७/०२/०८ २०७७/११/१६ 
१० श्री िासधका अयााल २०७७/०६/०५ २०७८/०६/०९ 
११ श्री प्रदीप कोइिाला २०७८/०१/०५ २०७८/०६/०३ 
१२ श्री न्त्स्कम शे्रष्ठ २०७८/०६/०६ २०७९/०४/११ 
१३ श्री यमलाल भषुाल २०७८/०६/११ २०७९/०५/२० 
१४ श्री विनोद कुमाि भट्टिाई (काननु) २०७८/०९/१८ हालसम्म 
१५ श्री न्त्शििाम गेलाल २०७९/०४/१६ हालसम्म 
१६ श्री सनश् चलिाि पाण्डे २०७९/०६/०२ हालसम्म 

 

 

 



 
 

७. प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली अनरुूपको कायाक्षिेहरू 

प्रदेश सिकाि (काया विभािन) सनयमािली, २०७४ अनसुाि मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को 
कायाालयको काया न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छ:  

➢ प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मु् यमरिीको कायाालय सम्बरधी  

➢ प्रदेशसभिको शासनको व्यिस्थाको सामारय सनदेशन सनयरिण ि सञ्चालन 

➢ प्रदेश सिकािको काया विभािन तथा काया सञ्चालन 

➢ प्रदेश सिकािको नीसत तिुामा, स्िीकृसत, कायाारियन, अनगुमन ि मूल्याङ्ख कन 

➢ प्रदेश सिकािको कायासम्पादन सनयमािली तिुामा कायाारियन 

➢ प्रदेश मरिालयहरूको कायाको समरिय, सपुरििेक्षण, अनगुमन तथा मूल्याङ्ख कन ि सनयरिण 

➢ प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सनणायको कायाारियन ि अनगुमन 

➢ प्रदेश मन्त्रिपरिषद् मा पेस हनुे सनयम ि आदेशको तिुामा, स्िीकृसत तथा प्रमाणीकिण 

➢ प्रदेशसभिको िािनीसतक, आसथाक, सामान्त्िक, शान्त्रत सवु्यिस्था एिम ्प्रशाससनक गसतविसधहरूको 
अद्यािसधक िानकािी ि सम्बोधन 

➢ मानि असधकािको संिक्षण ि प्रिधान 

➢ सशुासन, भ्रष्टाचाि सनयरिण ि प्रशासन सधुाि 

➢ प्रदेशसभिका संिैधासनक सनकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेिा आयोग ि अरय सङ्ख घीय तथा 
प्रादेन्त्शक आयोगसाँगको सम्पका  ि समरिय 

➢ सङ्ख घीय सिकािको स्िीकृसत बमोन्त्िम दिपक्षीय िा बहपुक्षीय स्तिमा भएका सन्त्रध, सम्झौता िा 
सहमसत कायाारियन 

➢ प्रदेश प्रमखुको सम्पका सम्बरधी विषय (प्रसतिेदन समेत) 
➢ अरति प्रदेश परिषद् ि सङ्ख घ तथा अरय प्रदेश ि स्थानीय तहसाँगको समरिय ि अरतिसम्बरध  

➢ प्रदेश स्तिका आयोग तथा सनकायहरूको गठन एिम ्सञ्चालन ि पदासधकािीहरूको सनयनु्त्क्त एिम ्
सेिा, सवुिधासम्बरधी नीसत तथा काननुको तिुामा ि कायाारियन 

➢ सनिााचन कायामा सहयोग ि समरिय 

➢ प्रदेश स्तिीय मानि संसाधन विकास योिना तिुामा ि कायाारियन 

➢ प्रदेश सनिामती सेिा ि अरय प्रदेश सिकािी सेिा सञ्चालन सम्बरधी नीसत, काननु तथा मापदण्ड 
तिुामा एिम ्कायाारियन ि असभलेख व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशस्तिका सिकािी सनकायको सिठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण ि व्यिस्थापन पिीक्षण  



 
 

➢ प्रदेशस्तिीय तासलम नीसत तथा मापदण्ड सनधाािण ि स्तिीकिण तथा िाविय ि प्रदेशस्तिका 
तासलम केरद्रसाँगको सम्पका  एिम ्समरिय  

➢ प्रदेश स्तिमा सािािसनक सेिा वितिणको रयूनतम मापदण्ड सनधाािण ि सेिा ग्राही सरतवुष्ट तथा 
सेिा प्रिाहको अनगुमन 

➢ गाउाँ पासलका तथा नगिपासलकाको कमाचािी ि कायाालयको व्यिस्थापन सम्बरधी काननु तिुामा 
८. हालसम्म िािी गरिएका काननुी दस्तािेिहरू 

८.१ ऐन 

➢ गाउाँ/नगि/न्त्िल्लासभा सञ् चालन (कायाविसध) ऐन, २०७५ 

➢ स्थानीय तहका पदासधकािी तथा सदस्यको सवुिधासम्बरधी ऐन, २०७५ 

➢ मु् यरयायासधिक्ताको काम, कताव्य ि असधकाि तथा सेिाको सतासम्बरधी ऐन, २०७५ 

➢ प्रदेश प्रशासकीय कायाविसध (सनयसमत गने) ऐन, २०७५ 

➢ मु् यमरिी तथा मरिीको पारिश्रसमक ि सवुिधासम्बरधी ऐन, २०७५ 

➢ प्रदेश लोक सेिा आयोग ऐन, २०७६ 

➢ अरति प्रदेश बाससरदाको समान सिुक्षा, व्यिहाि ि सवुिधासम्बरधी ऐन, २०७७ 

➢ प्रदेश सशुासन ऐन, २०७७ 

➢ स्थानीय तहका सेिाको गठन तथा सञ् चालन सम्बरधमा व्यिस्था गना बनेको अध्यादेश, २०७८ 

➢ प्रदेश सनिामती सेिाको गठन, सञ् चालन ि सेिाका सताहरू सम्बरधमा व्यिस्था गना बनकेो 
अध्यादेश, २०७८ 

➢ स्थानीय तहका सेिाको गठन तथा सञ् चालन सम्बरधमा व्यिस्था गना बनेको अध्यादेश, २०७९ 

➢ प्रदेश सनिामती सेिाको गठन, सञ् चालन ि सेिाका सताहरू सम्बरधमा व्यिस्था गना बनकेो 
अध्यादेश, २०७९ 

८.२ सनयमािली 
➢ प्रदेश सिकाि (काया सम्पादन) सनयमािली, २०७४ 

➢ प्रदेश सिकाि (काया विभािन) सनयमािली, २०७४ 

➢ न्त्िल्ला समरिय ससमसतको अरय काम कताव्य ि असधकािसम्बरधी सनयमािली, २०७५ 

➢ प्रदेश सािािसनक खरिद सनयमािली, २०७6 

➢ प्रदेश सशुासन सनयमािली, २०७७ 

८.३ कायाविसध 

➢ मागमा आधारित प्रदेश विकास योिना (सञ् चालन तथा व्यिस्थापन) कायाविसध, २०७५ 

➢ सङ्ख गठन संिचना तथा दिबरदी व्यिस्थापनसम्बरधी कायाविसध, २०७६ 

➢ न्त्ि.स.स. लाई उपलब्ध गिाइने बिेट तथा अनदुान िकम खचासम्बरधी कायाविसध,२०७६ 



 
 

➢ प्रदेश सनिामती कमाचािीको पदस्थापन सरुिा तथा कािसम्बरधी कायाविसध,२०७६ 

➢ प्रदेश एकीकृत अनदुान व्यिस्थापन कायाविसध, २०७६ 

➢ व्यिस्थापन पिीक्षण कायाविसध, २०७७ 

➢ प्रदेश विकास कायािम (विशेष) कायाविसध २०७७ 

➢ प्रदेश विकास कायािम (विशेष) कायाारियन कायाविसध, २०७८ 

➢ प्रदेशको वित्तीय सशुासन िोन्त्खम मूल्याङ्ख कन कायाविसध, २०७८ 

➢ अिैतसनक सल्लाहकाि ि विज्ञ सनयनु्त्क्तसम्बरधी कायाविसध, २०७८ 

८.४ अरय  

➢ प्रदेश नीसत तथा योिना आयोग (गठन तथा कायासञ् चालन) आदेश, २०७५ 

➢ प्रदेश सशुासन केरद्र (स्थापना ि काया सञ् चालन) आदेश, २०७७ 

➢ प्रदेश वकताबखाना (स्थापना तथा कायासञ् चालन) आदेश, २०७८ 

➢ प्रदेश आरतरिक पयाटन कािसम्बरधी मापदण्ड, २०७८ 

➢ प्रदेश आरतरिक पयाटन कािसम्बरधी मापदण्ड, २०७९ 

 

९. मरिालय तथा सनकायअरतगात नीसत तथा कायािमको, प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना ि बिेटसाँग 
सम्बन्त्रधत मु् य मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्ध 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
१ मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालयमा स्माटा 

कक्ष स्थापना गरिनेछ। 

प्रदेशमा सञ्चासलत आयोिनाहरूको प्रगसत अनगुमन गना 
Action Room सञ्चालन गरिएको । 

२ स्थानीय विकास प्रन्त्शक्षण केरद्रलाई प्रदेश मातहत 
ल्याउने व्यिस्था समलाइनेछ। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कायाित िनप्रसतसनसध तथा 
कमाचािीहरूको क्षमता असभिवृद्धका लासग प्रदेश सशुासन 
केरद्रको स्थापना गरिएको। 

३ परर िष े प्रदेश सािािसनक प्रशासन गरुुयोिना 
तिुामा गिी कायाारियनमा ल्याइनेछ। 

नेपाल प्रशाससनक प्रन्त्शक्षण प्रसतष्ठानसाँगको सहकायामा 
प्रशाससनक गरुुयोिना सम्बरधी अरतिविया सम्पन्न 
भएको। 

४ सिठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण कमाचािी समायोिन ऐन, २०७५ बमोन्त्िम केरद्रीय 
सिकािबाट प्रदेश सिकािमा हस्तारतिण भई आएको कुल 
कमाचािी सं्या ३७६४ मा नबढ्ने गिी दिबरदी हेिफेि 
सवहतको सिठन संिचना तयाि गरिएको। 

५  प्रदेश सनिामती सेिा पिुस्काि प्रदेश सिकाि स्थापना ददिशको अिसिमा हिेक िषा 
कमाचािी सवहत उत्कृष्ट संघ संस्थालाई पिुस्कृत 
गरिएको।  

६ प्रदेश लोक सेिा आयोग गठन तथा सञ्चालन प्रदेश लोक सेिा आयोग गठन भएको ।  
७ प्रदेश सािािसनक खरिद सनदेन्त्शका िािी गिी प्रदेश सािािसनक खरिद सनदेन्त्शका िािी भएको । 



 
 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
कायाारियनमा ल्याइने। 

८ सशुासन िणनीसत िािी गिी कायाारियनमा ल्याइने। 
व्यिस्थापन पिीक्षण सनदेन्त्शका तयाि गिी 
कायाारियन गरिने। 

प्रदेश सशुासन ऐन तथा व्यिस्थापन पिीक्षण सनदेन्त्शका 
िािी भएको । 

९ प्रदेश तथा स्थानीय तहका िनप्रसतसनसधहरूको सम्पन्त्त्त 
विििण प्राप्त गने ि संिक्षण तथा असभलेखीकिण गने 
कायालाई थप प्रभािकािी बनाइने। 

मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालयमा 
िनप्रसतसनसधहरू तथा कमाचािीहरूको सम्पन्त्त्त विििणलाई 
व्यिस्थापन गरिएको। 

१० समाििाद उरमखु विशेष कायािम समाििाद उरमखु विशेष कायािमका लासग नमनुा िडा 
समाििादी कायािम कायाविसध तयाि भएको । 

११ प्रदेशको एकल असधकाि ि साझा असधकाि सूचीमा 
िहेका विषयहरूसाँग सम्बन्त्रधत काननुहरू िमशः 
सनमााण गरिने ि हालसम्म तिुामा भएका 
काननुहरूको कायाारियनको प्रभािकारिता अध्ययन 
गरिने ।  

प्रदेशको एकल असधकाि ि साझा असधकाि सूचीमा िहेका 
विषयहरूसाँग सम्बन्त्रधत काननुहरू िमशः सनमााण गरिएको 
ि हालसम्म तिुामा भएका काननुहरूको कायाारियनको 
प्रभािकारिता अध्ययन गिी सधुािका लासग सम्बन्त्रधत 
मरिालय तथा सनकायहरूसाँग समरिय गरिएको । 

१२ प्रदेश सनिामती सेिा ऐन िािी गिी कायाारियनमा 
ल्याइने । प्रदेशमा रिक्त िहेका सबै दिबरदीमा 
प्रदेश लोक सेिा आयोगबाट यथाशीघ्र पदपूसता 
गरिने। 

प्रदेश सनिामती सेिा अध्यादेश िािी गिी कमाचािी 
व्यिस्थापनको कायालाई अन्त्घ बढाइएको । प्रदेश 
लोकसेिा आयोगबाट पिीक्षा सञ्चालन, नसतिा प्रकाशन ि 
ससफारिसको काम भइिहेको ।  

१३ स्थानीय तहमा कमाचािी ि कायाालयको व्यिस्थापन 
तथा सेिा प्रिाह सम्बरधी काननु तिुामाको लासग 
आिश्यकता अनसुाि समरिय ि सहकाया गरिने ।  

स्थानीय सेिा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश िािी गिी 
स्थानीय सेिामा िनशन्त्क्त व्यिस्थापनको काया अन्त्घ 
बढाइएको ।  

१४ प्रदेश सशुासन केरद्रबाट सञ्चालन हनेु तासलम 
सम्बरधी विषयमा आिश्यक मापदण्ड सनधाािण ि 
स्तिीकिण गरिने ।प्रदेश सशुासन केरद्रको भौसतक, 
प्राविसधक ि व्यािसावयक स्तिोन्नसत गिी प्रदेश ि 
स्थानीय तहमा सनिाान्त्चत प्रसतसनसध ि कायाित 
कमाचािीको क्षमता असभिवृद्ध, नेततृ्ि विकास ि 
विषयगत ज्ञान बढोत्तिी गदै सक्षम ि व्यािसावयक 
िनशन्त्क्त सनमााणमा िोड ददइने। 

प्रदेश सशुासन केरद्र(स्थापना तथा कायासञ्चालन) आदेश, 
२०७७ िािी गिी स्थापना गरिएको । सशुासन केरद्रबाट 
विसभन्न विषयका तासलमहरूको पाठ्यिम तयाि भई प्रदेश ि 
स्थानीय तहका सनिाान्त्चत प्रसतसनसध ि कमाचािीको क्षमता 
असभिवृद्धका कायािमहरू सनिरति सञ्चालनमा िहेका।  

१५ प्रदेशको काया प्रकृसत, काया बोझ ि औन्त्चत्यको 
आधािमा आिश्यक पने िनशन्त्क्त आाँकलन 
सम्बरधमा अध्ययन, अनसुरधान ि विश्लषेण गिी 
सिठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण ि व्यिस्थापन 

प्रदेशको काया प्रकृसत, काया बोझ ि औन्त्चत्यको आधािमा 
आिश्यक पने िनशन्त्क्त आाँकलन सम्बरधमा अध्ययन, 
अनसुरधान ि विश्लषेण गिी सिठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण 
ि व्यिस्थापन पिीक्षणको कायालाई थप प्रभािकािी 



 
 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
पिीक्षणको कायालाई थप प्रभािकािी बनाइने।  बनाइएको। 

१६ प्रदेशसभिका सबै स्थानीय तह ि प्रदेश सिकािको 
नाममा िहेका सम्पूणा िग्गा िसमन, भिन, सिािी 
साधन एिम ् अरय भौसतक सम्पन्त्त्तको एकीकृत 
विििण तयाि गिी सिकािी सम्पन्त्त्त संिक्षणको 
कायालाई व्यिन्त्स्थत गरिने । 

प्रदेश सिकािको नाममा िहेका सम्पूणा िग्गा िसमन, भिन, 
सिािी साधन एिम ् अरय भौसतक सम्पन्त्त्तको एकीकृत 
न्त्िरसी विििण तयाि गिी प्रकाशन गरिएको।  

१७ प्रदेश स्तिमा सािािसनक सेिाको वितिणलाई 
प्रभािकािी बनाउन रयनुतम मापदण्ड सनधाािण गरिने 
ि सेिाग्राही सरतषु्टी सिेक्षण गरिने । प्रदेश गौििका 
आयोिनाहरूको "नसतिामा आधारित अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन" गरिने । 

बागमती प्रदेशका सािािसनक सेिा प्रदायक कायाालयहरूमा 
सेिाग्राही सरतषु्टी सिेक्षण तथा प्रदेश गौििका 
आयोिनाहरूको नसतिामा आधारित अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
गिी प्राप्त प्रसतिेदनहरू विषयगत मरिालयहरूमा पठाउने 
गरिएको।  

१८ प्रदेश ि स्थानीय तह बीचको संिाद ि अरति 
स्थानीय तहबीच समरिय ि सहकाया बढाइने । 
नेपालमा सबै प्रदेश िािधानीहरूसाँग अनभुि आदान 
प्रदान गने कायािमलाई सनिरतिता ददइने ।  

विसभन्न समयमा प्रदेश समरिय परिषद्को बैठक बसी प्रदेश 
ि स्थानीय तहहरूबीचको समरिय ि सहकायाको 
प्रभािकािीता असभिवृद्ध गरिएको । अरति प्रदेश अनभुि 
आदान प्रदानका कायािमहरू सञ्चालन गरिएको ।  

१९ मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालयमा स्थानीय 
तह समरिय एकाईमा िहेको भच ुाअल सवुिधा 
डेस्कलाई सवुिधा सम्पन्न बनाइने । 

मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालयमा स्थानीय तह 
समरिय एकाईमा िहेको भच ुाअल सवुिधा डेस्कलाई सवुिधा 
सम्पन्न बनाइएको। 

२० प्रदेशमा समायोिन भएका कमाचािीहरू, निसनयकु्त ि 
बढुिा भएका कमाचािीहरू, प्रहिी ि न्त्शक्षकहरूको 
असभलेखलाई व्यिन्त्स्थत ि सचुारु गना स्थापना 
भएको प्रदेश कमाचािी असभलेख केरद्रलाई 
सञ्चालनमा ल्याइने। 

प्रदेश ि स्थानीय तहमा सनयकु्त भएका कमाचािीहरूको 
असभलेख व्यिस्थापनका लासग िाविय वकताबखानासाँगको 
सहकायामा प्रदेश वकताबखाना स्थापना गिी िैयन्त्क्तक 
सूचना प्रणाली सञ्चालनको तयािी अन्त्रतम चिणमा पगेुको। 

२१ िावषाक विसनयोन्त्ित बिेटको कायाारियनको 
कुशलताको सम्बरधमा प्रभािकािी अनगुमन ि 
मूल्याङ्कनका लासग उच्चस्तिीय अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन संयरि तयाि गिी कायाारियनमा ल्याइने। 

माननीय मु् यमरिीज्यूको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तिीय 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन संयरि गठन गिी प्रदेश 
सिकािबाट सञ्चालन भएका आयोिना तथा कायािमहरूको 
सनयसमत रूपमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गिी पषृ्ठपोषण ददने 
गरिएको।  

२२ कोसभड १९ बाट प्रभावित पयाटन क्षेिलाई 
पनुरुत्थान गना प्रदेश सिकाि मातहत कायाित 
कमाचािीहरूलाई प्रदेश सभिका पयाटन गरतव्यमा 
िानका लासग उत्प्रेिणात्मक कायािम ल्याइने । 

आरतरिक पयाटन काि सम्बरधी मापदण्ड, २०७८ ि 
२०७९ िािी गिी प्रदेश सिकािका कमाचािीलाई पयाटन 
कािका लासग दश ददनको पयाटन काि सवुिधा ददने 
व्यिस्था गरिएको । 

२३ प्रदेशमा कायाित सम्पूणा कमाचािीहरूको मनोबल पिुस्काि, सम्मान, पदकका लासग ससफारिस, तनाि 



 
 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
उच्च बनाई थप वियान्त्शल बनाउन विशेष कायािम 
ल्याइने। 

व्यिस्थापन तथा क्षमता विकासका वियाकलापहरू सञ्चालन 
गरिएको । 

२४ भ्रष्टाचाि विरुद्ध शूरय सहनशीलताको नीसत 
कायाारियन गना सािािसनक पद धािण गिेका 
पदासधकािीहरूको काम, कताव्यलाई पािदशी, 
ििाफदेही ि भ्रष्टाचाििवहत बनाउन प्रदेश स्तिीय 
भ्रष्टाचाि सनयरिण िणनीसत कायाारियनमा ल्याइने ।  

भ्रष्टाचाि विरुद्ध शूरय सहनशीलताको नीसत कायाारियन गना 
सािािसनक पद धािण गिेका पदासधकािीहरूको काम, 
कताव्यलाई पािदशी, ििाफदेही ि भ्रष्टाचाििवहत बनाउन 
प्रदेश स्तिीय भ्रष्टाचाि सनयरिण िणनीसत स्िीकृत भएको । 

२५ प्रदेश सिकािको कायालाई पािदशी, नसतिामूलक 
एिं उपलन्त्ब्धमा आधारित बनाउन माननीय 
मु् यमरिी तथा माननीय मरिीहरूबीच, मरिी ि 
सम्बन्त्रधत सन्त्चिबीच एिं सबै तहका कायाालय 
प्रमखुसाँग कायासम्पादन किाि गरिने। 

माननीय मु् यमरिी तथा माननीय मरिीहरूबीच, मरिी ि 
सम्बन्त्रधत सन्त्चिबीच एिं सन्त्चि ि सबै तहका कायाालय 
प्रमखुका बीच कायासम्पादन किाि सम्झौता गिी आिसधक 
रूपमा कायाारियन प्रगसत प्रसतिेदन माफा त ्अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन प्रणाली शरुुिात गरिएको । 

२६ "ससंुस्कृत ि सखुी िनता:  समाििाद उरमखु 
समदृ्ध प्रदेश" को दीघाकासलन सोच िहेको ।   

प्रदेश सिकािको साझा रयूनतम कायािम, प्रदेश विकास 
कायािम (विशेष), पूिााधाि साझेदािी कायािमहरूको 
कायाविसध तयाि गरिएको। 

२७ आरतरिक सनयरिण प्रणालीको विकास गने । आरतरिक सनयरिण प्रणाली सम्बरधी मागादशान तिुामा गिी 
सबै मरिालयमा कायाारियनको लासग सनदेशन ददईएको ।  

 

१०. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था 

आ. ि. 
विसनयोन्त्ित बिेट (रु. हिािमा) खचा (रु. हिािमा) खचा 
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११.  यस अिसधमा हाससल भएका महत्त्िपूणा उपलन्त्ब्धहरू 

यस कायाालयबाट सम्पादन भएका कायािमहरूको समग्र प्रगसत अिस्था देहाय बमोन्त्िम िहेको छ: 



 
 

➢ संघीय सिकािसाँग समरिय ि सहकाया गिी स्थानीय तहहरूमा निप्रितान साझेदािी कोष कायािम 
माफा त ् ११ िटा स्थानीय तहहरूमा निप्रितानात्मक परियोिनाहरू सञ्चालन गिी स्थानीय तहमा 
िोिगािी ससिाना तथा आसथाक विकासलाई प्रिद्धान गरिएको । 

➢ ददगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकिण गने मागान्त्चि तयाि गिी स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध 
गिाइएको। 

➢ प्रदेश सिकािमा सूचना प्रविसधको प्रिद्धान गना सूचना प्रविसध असधकृत सनयकु्त गिी सबै मरिालयमा 
खटाइएको।    

➢ िनता साम ुप्रदेश सिकाि अरति संिाद कायािम (मु् यमरिीसाँग स्थानीय तह ि आम नागरिक 
हटलाइन संिाद कायािम) अरतगात नेपाल टेसलसभिन लगायत विसभन्न सञ्चाि माध्यमबाट प्रदेशको 
गसतविसधको सम्बरधमा िनतालाई स-ुसून्त्चत गना मु् यमरिीज्यूको साक्षात्काि कायािम प्रसािण 
गरिएको। 

➢ संघ/संस्था एिम ्उत्कृष्ट कमाचािी प्रोत्साहन तथा िावषाकोत्सि समािोह कायािम अरतगात विसभन्न 
अिसिहरूमा प्रदेश सिकािको काममा उल्लेखनीय योगदान पयुााउन ुहनुे कमाचािीहरू तथा विसभन्न 
क्षेिहरू, नागरिक सेिा प्रिाह, नि प्रितान तथा ससिानशीलता, सामान्त्िक तथा सांस्कृसतक क्षिेमा, 
सहकािी तथा सामदुावयक बचत, आम सञ्चाि क्षेिका व्यन्त्क्त तथा संस्थाहरूलाई पिुस्कृत तथा 
सम्मासनत गरिएको ।   

➢ न्त्िल्ला समरिय ससमसत सहयोग कायािम अरतगात यस प्रदेशका न्त्िल्ला समरिय ससमसतहरूको 
क्षमता विकासका लासग बिेट सनकासा गरिएको । 

➢ प्रदेश लोक सेिा आयोगको गठन ि सञ्चालन गिी प्रदेश सनिामती सेिा ि स्थानीय सेिाका रिक्त 
पदहरूमा पदपूसताको काम सतव्रताका साथ अन्त्घ बढाइएको । 

➢ प्रदेश सशुासन केरद्र स्थापना तथा सञ्चालन गिी प्रदेश तथा स्थानीय तहका िनप्रसतसनसध तथा 
कमाचािीहरूको क्षमता विकासका वियाकलापहरू घनीभतू रूपमा सञ्चालन गरिएको ।  

➢ प्रदेश वकताबखाना स्थापना गिी प्रदेश सनिामती सेिा तथा स्थानीय सेिाका कमाचािीहरूको 
िैयन्त्क्तक सूचना प्रणाली व्यिस्थापन गने कामको तयािी अन्त्घ बढाइएको । 

➢ सनयसमत रूपमा प्रदेश विकास समस्या समाधान ससमसतको बैठक सम्पन्न गिी प्रदेशको तहमै 
समाधान गनुापने विषयहरू समाधान गिी अरय विषयहरू िाविय विकास समस्या समाधान ससमसतमा 
पठाइएको । 

➢ प्रदेश सशुासन केरद्रबाट बागमती प्रदेश अरतगात प्रदेश ि स्थानीय तहमा सनिाान्त्चत, मनोसनत तथा 
सनयकु्त पदासधकािी तथा कमाचािीहरूका लासग विसभन्न शीषाकका क्षमता विकास कायािमहरू 
सञ्चालन गिी हालसम्म ५,११२ िना िनप्रसतसनसधहरू तथा ८,१७४ िना कमाचािीहरू गिी कूल 
१३,२८६ िना लाभान्त्रित भएका छन।् 

➢ प्रदेश सशुासन केरद्रको सहयोगमा ३४ िटा स्थानीय तहको आिसधक योिना तिुामा, ४३ स्थानीय 
तहको क्षमता विकास योिना, ८५ िटा स्थानीय तहको लैविक समानता तथा सामान्त्िक 



 
 

समािेशीकिण िणनीसत तथा ६४ िटा स्थानीय तहको िािश्व सधुाि योिना तिुामा भई 
कायाारियनमा आएको ।  

➢ स्थानीय तहमा लैविक समानता तथा सामान्त्िक समािेशीकिण पिीक्षण काया सम्पन्न । १५ िटा 
स्थानीय तहमा कायास्थलमा हनुे लैविक वहंसा रयूनीकिणको आचािसंवहता तयाि भई कायाारियनमा 
आएको ।  

➢ प्रदेश लोक सेिा आयोगबाट प्रदेश ि स्थानीय तहमा ससफारिस भएका ६६८ िना कमाचािीहरूको 
लासग सेिा प्रिेश तासलम ि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कायाित सहायक ि असधकृत स्तिका 
कमाचािीहरू १०० िनाका लासग सेिाकालीन तासलम सम्पन्न ।  

➢ स्थानीय तहको मौिदुा काननुको समीक्षा ि सधुािका लासग सझुाि कायािमका सरदभामा प्रसतिेदन 
तयाि गिी स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध गिाइएको ।  

➢ स्थानीय रयावयक ससमसतका लासग क्षमता विकासका कायािमहरू सञ्चालन गरिएको ।  
➢ भ्रष्टाचाि सनयरिण सम्बरधी सूचना ि सामग्री तयाि गिी आम सञ्चाि माध्यममा प्रकाशन ि प्रसािण 

गरिएको। 
➢ मानि असधकाि संिक्षण प्रिद्धानका लासग गोष्ठी, सेसमनाि तथा अरतविा या सम्पन्न गरिएको । 
➢ प्रदेश सािािसनक सेिा प्रिाह सम्बरधी असभमखुीकिण कायािमहरू सञ्चालन गरिएको ।  
➢ कोसभड १९ महामािी सनयरिणका लासग प्रदेशको सिोच्च सनकायको रूपमा प्रदेश मरिालय ि 

स्थानीय तहहरूबाट भएका प्रसतकाया ि िोकथामका वियाकलापहरूको सपुिीिेक्षण तथा समरिय/ 
सहिीकिण गरिएको । 

➢ प्रदेश विकास कायािम (विशेष) कायाविसध २०७८ अनसुाि आ.ि. ०७८/७९ मा मन्त्रिपरिषदबाट 
२२९९ आयोिनाहरू स्िीकृत भई सबषयगत मरिालयहरूबाट कायाारियन भएको । 



 
 

आरतरिक मासमला तथा काननु मरिालय 

 

१. पूिा मरिीज्यूहरूको विििणः- 

ि.स. नाम, थि 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१. श्री शासलकिाम िम्कटे्टल २०७४/१०/२९ २०७७/०९/१० 

२. श्री डोिमन्त्ण पौडेल २०७७/०९/११ २०७८/०१/१४ 

३. श्री केशििाि पाण्डे २०७८/०१/१५ २०७८/०५/२२ 

४. डा. अिय िान्त्रत शाक्य २०७८/०५/२३ २०७८/०७/१० 

५. श्री कृष्णप्रसाद शमाा खनाल २०७८/०७/११ २०७९/०९/२४ 

 

२.   सन्त्चिज्यूहरूको विििण हालसम्म 

ि.स. नाम, थि 
सेिा अिसध 

सरुु समसत अन्त्रतम समसत 

१. श्री बलदेिप्रसाद िोशी २०७४/१०/१७ २०७५/०३/२५ 

२. श्री िािकुमाि शे्रष्ठ २०७५/०३/२५ २०७६/०५/११ 
३. श्री विनोद प्रकाश ससंह २०७६/०५/१७ २०७७/०४/१४ 
४. श्री मदन भिेुल २०७७/०४/२१ २०७८/०७/०७ 
५. श्री रुद्रससंह तामाङ २०७८/०७/०९ २०७९/०२/१२ 
६. श्री नािायणप्रसाद शमाा २०७९/०२/३० हालसम्म 
 

३. प्रदेश सिकािको काया विभािन सनयमािली अनरुूपको कायाक्षिेहरू 

प्रदेश सिकाि (काया विभािन) सनयमािली, २०७४ अनसुाि आरतरिक मासमला तथा काननु 
मरिालयको काया न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छः- 

➢ प्रदेश शान्त्रत सिुक्षा ि सवु्यिस्था सम्बरधी नीसत, काननु, मापदण्ड ि योिना तिुामा तथा 
कायाारियन, सनयमन, सूचना सङ्ख कलन, मूल्याङ्ख कन ि प्रसतिेदन तथा उक्त विषयमा सङ्ख घसाँगको 
समरिय ि सहकाया 

➢ असतविन्त्शष्ट व्यन्त्क्त, महत्त्िपूणा भौसतक संिचना, संिेदनशील सािािसनक स्थल तथा समािोहको सिुक्षा 
➢ प्रदेश सभि भ्रमणमा िहेका असतविन्त्शष्ट व्यन्त्क्त ि विन्त्शष्ट व्यन्त्क्तहरूको सिुक्षा समरिय 

➢ संघीय ि प्रदेश सिुक्षा सनकायसाँगको सम्पका , सम्बरध, सूचना आदान प्रदान ि समरिय 

➢ संघीय काननु बमोन्त्िम प्रदेश प्रहिी सञ्चालन, व्यिस्थापन ि सनयमन 

➢ प्रदेश सभिको अपिाध अनसुरधान, सूचना सङ्ख कलन, िोकथाम, सनयरिण तथा समरिय 

➢ काननु, रयाय तथा प्रदेश सभा मासमला  



 
 

➢ प्रदेश सभामा पेश हनुे विधेयक तिुामा ि प्रमाणीकिण  

➢ अरतिााविय सीमा क्षेिमा हनुे अपिाध ि गसतविसधको सूचना सङ्ख कलन, विश्लषेण ि उपयोग तथा 
अरतिााविय सीमा सिुक्षामा सहयोग 

➢ आधािभतू मानि असधकािको संिक्षण, नागरिक स्ितरिताको िक्षा तथा प्रिधानमा सहयोग 

➢ प्रादेन्त्शक कािागाि तथा वहिासतको व्यिस्थापन ि सिुक्षा, थनुिुा तथा कैदीहरूको मानि 
असधकािको संिक्षण ि एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा असभयकु्त, थनुिुा िा कैदीको स्थानारतिण  

➢ सामदुावयक प्रहिी 
➢ प्रदेशसभि रयावयक ि अधा रयावयक सनकायले गिेका फैसला कायाारियन 

➢ प्रदेशसभिका गैिसिकािी सङ्ख घ, संस्थाहरूको असभलेख ि समरिय 

➢ गनुासो ि वििाद व्यिस्थापन 

➢ संघीय मापदण्ड बमोन्त्िम हातहसतयाि, खिखिाना तथा विस्फोटक पदाथाको सनयमन 

➢ फौिदािी कायाविसध काननुको कायाारियन 

➢ अपिाध तथा यातना पीसडतको पनुस्थाापना ि क्षसतपूसता 
➢ सनिािक नििबरद ि स्थानहद सम्बरधी 
➢ अरतिप्रदेश सिुक्षा सम्बरध 

➢ सिकािी प्रयोिनका लासग िग्गा असधग्रहण तथा सम्पन्त्त्त प्रासप्त सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत तथा काननु 
तिुामा, कायाारियन ि सनयमन तथा िग्गा वििाद समाधान 

➢ स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यिस्थापन ि समरिय 

➢ पारििारिक मासमला (वििाह, सम्पन्त्त्त हस्तारतिण, सम्बरध विच्छेद, टुहिुा, धमापिु, धमापिुी 
उत्तिासधकाि ि संयकु्त परििाि) सम्बरधी नीसत, काननु ि मापदण्ड तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ विपद् व्यिस्थापन, िोन्त्खम रयूनीकिण ि विपद् प्रसतकाया, प्रादेन्त्शक विपद् कोष स्थापना ि सञ्चालन, 

स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग, विपद्  तथ्याङ्ख क व्यिस्थापन ि अध्ययन तथा अनसुरधान, विपद् 
िोन्त्खम क्षेि नक्साकंन ि बस्ती स्थानारतिण सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु, मापदण्ड ि योिना 
तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ प्रदेश सिकािले ददने उपासध, सम्मान तथा विभषूणको ससफारिस 

➢ प्रदेशस्तिमा सािािसनक समािोह, सबदा, उत्सि, उदी आददको व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशस्तिमा ददगो शान्त्रत व्यिस्थापन तथा िरिबाट पीसडत तथा विस्थावपत व्यन्त्क्तको पनुस्थाापना 
➢ सत्य सनरूपण तथा मेलसमलाप ि बेपत्ता पारिएका व्यन्त्क्त सम्बरधी 
➢ प्रदेशस्तिको विद्यतुीय सञ्चाि माध्यम सञ्चालन (िेसडयो, एफ. एम. तथा टेसलसभिन समेत) सम्बरधी 

नीसत, काननु ि मापदण्ड तिुामा, कायाारियन ि सनयमन तथा अनमुसत, इिाित ि निीकिण 

➢ प्रदेशस्तिमा ताियकु्त ि ताििवहत ब्रोडब्याण्ड पूिााधािको विकास, व्यिस्थापन ि सनयमन 

➢ प्रदेशस्तिमा सूचना प्रविसधको प्रिधान, सूचना प्रविसध पाका को सनमााण, सञ्चालन ि सनयमन 

➢ प्रदेश सभि टेसलसेरटि सञ्चालन, व्यिस्थापन ि सनयमन 



 
 

➢ प्रदेशस्तिका इरटिनेट सेिा ि अनलाइन तथा अरय प्रविसधमा आधारित सञ्चाि माध्यमको दताा, 
असभलेख, अनमुसत, निीकिण, अनगुमन ि सनयमन 

➢ साइिि सिुक्षा अनगुमन 

➢ प्रदेश सिकाि अरतगातका सनकायहरूमा सफ्टिेयिको सनमााण ि प्रयोगको अनगुमन, सनयमन ि 
सञ्जालीकिण 

➢ छापासञ्चाि माध्यमको दताा, अनमुसत, आचाि संवहता सनधाािण ि अनगुमन, असभलेखाङ्ख कन, िगीकिण, 

सञ्चालन ि सनयमन 

➢ प्रसे सूचना प्रिाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन ि वितिण 

➢ श्रमिीिी सञ्चािकमीहरूको रयूनतम पारिश्रसमक अनगुमन 

➢ प्रदेशस्तिीय प्रसे िन्त्ििाि  

➢ केबलु वितिणको इिाित, निीकिण ि सनयमन 

➢ सूचनाको हक सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु तथा मापदण्ड तिुामा ि कायाारियन 

➢ चलन्त्चि सनमााण, हल सञ्चालन तथा प्रदशान अनमुसत ि सनयमन 

➢ प्रदेश विधेयक, अध्यादेश, सनयम, आदेश तथा प्रदेश सिकािबाट िािी हनुे सनदेन्त्शका एिम ्
कायाविसधको सहमसत 

➢ प्रदेश िािपिमा प्रकाशन हनुे सूचनाको सम्पादन तथा प्रदेश िािपि प्रकाशन 

➢ प्रदेश काननुको प्रकाशन ि वितिण 

➢ प्रदेश सिकािलाई आिश्यक पने काननु तथा काननुी सलखतको अनिुाद 

➢ काननुको एकीकिण ि संवहताकिण 

➢ नेपाल सिकािको सहमसत सलई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गिेको आसथाक तथा औद्योसगक विषयका 
किाििरय सम्झौताको असभलेखीकिण, प्रकाशन 

➢ प्रदेश सिकािका लासग आिश्यक सिािी साधनको व्यिस्थापन 

➢ व्यन्त्क्तगत घटना िरम मतृ्य ुवििाह ि तथ्याङ्ख क सम्बरधी काया 
➢ सम्पन्त्त्त प्रासप्त, असधग्रहण ि असधकाि क्षेिको ससिाना 
➢ प्रदेश सिकािले गनुा पने ति कुनै मरिालयलाई नतोवकएको काया 

 

४. बागमती प्रदेशबाट िािी भई प्रदेश िािपिमा हालसम्म प्रकाशन भएका ऐन, अध्यादेश, सनयमािली, 
विसनयमािली, सनदेन्त्शका, कायाविसध, मापदण्ड ि आदेशहरूको विििणः- 

ि.स. काननु िािी सङ्ख्या 
िािी मध्ये संशोधन 

सङ्ख्या 
िम्मा कैवफयत 

१. ऐन ५६ १४ ७०  
२. अध्यादेश ११ - ११ 4 ओटा प्रसतस्थापन, ४ सनष्कृय, ३ 

िािी  



 
 

ि.स. काननु िािी सङ्ख्या 
िािी मध्ये संशोधन 

सङ्ख्या 
िम्मा कैवफयत 

३. सनयमािली २१ 12 33  
४. विसनयमािली २ १ ३  
५. सनदेन्त्शका 4 १ 5  
६. कायाविसध ३६ 8 ४४ ४ ओटा खािेि  
७. मापदण्ड ६ १ ७  
८. आदेश 7 5 १2 २ ओटा खािेि  
 िम्मा १४३ 4२ १8५  

नोट: बागमती प्रदेश सिकाि (काया सम्पादन) सनयमािली, २०७४ प्रदेश िािपिमा प्रकान्त्शत नभएको समेत 
गिेि हालसम्म िािी सङ्ख्या: १८६ (एक सय छयासी) ओटा । 

 
५.  (क) मरिालय तथा सनकाय अरतगात  प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना ि बिेटसाँग सम्बन्त्रधत मु् य 

मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्धः- 
प्राकृसतक प्रकोप तथा मानि ससन्त्िात िोन्त्खमबाट सिुक्षा 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
६.८.१ 
िलिाय ु परिितान, 
प्राकृसतक प्रकोप ि 
मानि ससन्त्िात 
िोन्त्खमबाट बच्ने 
उपायहरूलाई 
अिलम्बन गने ि 
संस्थागत गने। 

• प्राकृसतक प्रकोप ि मानि ससन्त्िात िोन्त्खमबाट 
बच्न अपनाउन ुपने सिुक्षासम्बरधी एकीकृत 
मापदण्ड सनमााण गिी लागू गरिनेछ। 

• प्राकृसतक प्रकोपको िोन्त्खमबाट बच्न अपनाउनपुने 
सिुक्षामा (क) स्थलीय (लोकेसन) सिुक्षासम्बरधी 
स्थानीय प्रकोप नक्साङ्कन (ख) िल उत्पन्न 
प्रकोपको िोन्त्खमको सिुक्षासम्बरधी एकीकृत िल 
व्यिस्थापन (ग) भिनमा भूकम्प प्रसतिोधात्मक 
क्षमताका लासग िाविय भिन संवहतालाई संस्थागत 
गना सहिीकिण गरिनेछ।  

• शहिी बनािट, सडिाइन, वियाकलाप ि 
िाताििणीय गणुस्तिको अभािले हनुे मानि 
ससन्त्िात िोन्त्खमबाट अपनाउन ुपने सिुक्षामा (क) 
योिना तथा भिन सनमााणसम्बरधी मापदण्ड (ख) 
भौसतक पूिााधाि ि सेिाको गणुस्तिसम्बरधी नमास 
तथा स्टेरडडा (ग) िाताििणीय गणुस्तिसम्बरधी 
मापदण्डलाई संस्थागत गना सहिीकिण गरिनेछ। 

• ससरधपुाल्चोक न्त्िल्लामा िोन्त्खम 
नक्साङ्कन गरिएको । 

• विपद् सचेतनाका लासग  सिुक्षा 
सनकायहरूको सहयोगमा Drill  तथा 
Simulation Exercise गने गरिएको ।  

• काभ्रपेलाञ्चोक तथा निुाकोटमा प्रदेश 
गोदामघि स्थापना गिी निुाकोट 
न्त्िल्लामा प्रदेश विपद् व्यिस्थापन 
गलु्मबाट आिश्यक िनशन्त्क्त सवहत 
उद्धाि सामग्रीहरूको भण्डािण 
गरिएको छ भने काभ्रमेा 
सिुक्षाकमीका लासग आिास भिन 
सनमााण भइिहेको ।  

• योिना तथा भिन सनमााण सम्बन्त्रध 
कायाहरूको लासग सम्बन्त्रधत 
मरिालयहरूसाँग िाताा एिम ्समरिय 
गरिएको ।  



 
 

प्राकृसतक प्रकोप तथा मानि ससन्त्िात िोन्त्खमबाट सिुक्षा 
िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 

• प्राकृसतक प्रकोप ि मानि ससन्त्िात िोन्त्खमबाट 
बच्न अपनाउन ुपने सिुक्षासम्बरधी सचेतना 
कायािम सञ्चालन गरिनेछ। 

 

 

 

 
 

 

 

विपद् िोन्त्खम व्यिस्थापन 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
७.४.१ 
विपद् िोन्त्खमको बझुाई 
असभिवृद्ध गने तथा सबै 
तह ि िगामा विपद् 
िोन्त्खमसम्बरधी 
िानकािीको पहुाँच 
ससुनन्त्ित गदै पूिातयािी 
सदुृढ गने। 

• हिेक प्रकोपको सम्मखुता, सङ्कटासन्नता ि िोन्त्खमको 
आाँकलन तथा नक्साङ्कन गरिनेछ। 

• बहपु्रकोप िोन्त्खम आाँकलनको लासग अरतिसनकाय 
समरिय संयरि स्थापना गरिनेछ। 

• प्रभािकािी विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको 
विकास तथा सूचना प्रिाह गरिनेछ। 

• विपद् िोन्त्खम बािे बझुाइका लासग क्षमता असभिवृद्ध 
गना विसभन्न अध्ययन, अध्यापन, अनसुरधान तथा 
प्रन्त्शक्षण कायािमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 

• िोन्त्खमपूणा अिस्थामा िहेका खोला, खोल्सी, खहिे 
आददको तटिरधन ि िस्ती संिक्षणका कायामा 
स्थानीय तह ि समदुायसाँग सहकाया गरिनेछ। 

• ससरधपुाल्चोक न्त्िल्लाको बहपु्रकोपीय 
िोन्त्खम तथा संकटासन्नता नक्साङ्कन 
गरिएको  

• प्रदेश विपद् व्यिस्थापन ऐन, 2075 
बमोन्त्िमका विसभन्न समरियकािी 
ससमसतहरूलाई वियान्त्शल गरिएको ।   

• विपद् बािे बझुाई असभिवृद्ध गनाका 
लासग विसभन्न तासलमहरूको आयोिना 
गरिएको । 

• तटबरध ि बस्ती संिक्षणका लासग 
विपद्को घटना पिात स्थानीय तह तथा 
न्त्िल्लाहरूमा सहायता िकम 
पठाइएको।  

• स्थानीय तह एिम ्समदुायस्तिमा विपद् 
सम्बन्त्रध असभमखुीीकिण तासलम 
संचालन गरिएको । 

७.४.२ 
विपद् िोन्त्खम बझु्न ि 
रयूनीकिण तथा 
व्यिस्थापन गना विपद् 
िोन्त्खम 
व्यिस्थापनमैिी 
शासनको सदुृढीकिण 
गने। 

• प्रादेन्त्शक विपद् िोन्त्खम रयूनीकिण तथा व्यिस्थापन 
प्रासधकिण स्थापना गरिनेछ। 

• विपद् िोन्त्खम रयूनीकिण तथा व्यिस्थापनका लासग 
काननुी ि सनयामक संिचनाको सनमााण गरिनेछ। 

• विपद् िोन्त्खम सशुासनको लासग क्षमता असभिवृद्ध गदै 
विपद् िोन्त्खम व्यिस्थापनमा संलग्न संघीय सिकाि ि 
अनसुरधान संस्थाहरूसाँग सहकाया ि साझेदािी 
विकास गरिनेछ। 

• विपद् िोन्त्खम व्यिस्थापनका विसभन्न प्रवियामा सबैको 

• प्रदेश सिकाि ि ऐनबमोन्त्िमका विसभन्न 
ससमसतहरू, प्रदेश सभाका ससमसतहरूबाट 
सनयमन तथा अनगुमन गने गरिएको । 

• बागमती प्रदेश प्रहिी कायाालय अरतगात 
विपद् व्यिस्थापन गलु्म भिनको सनमााण 
काया अगाडी बढाइएको । 

• प्रदेश सिकािको तफा बाट विसभन्न 
विपद् को घटनापिात खोि, उद्धाि तथा 
िाहत वितिणका लासग १३ िटै 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
प्रसतसनसधत्ि ि अथापूणा सहभासगता िवृद्ध गिी 
समािेन्त्शताको ससुनन्त्ितता गरिनेछ। 

• प्रदेशको योिना तिुामा ि कायाारियन प्रवियामा 
विपद उत्थानशीलताको अिधािणालाई 
आरतरिकीकिण गरिनेछ । 

न्त्िल्लाहरूमा मापदण्ड बनाइ १० लाख 
रुपैँयाका दिले िकम सनकासा 
गरिएको। 

७.४.३ 
विपद् िोन्त्खम 
रयूनीकिणमा 
सािािसनक तथा सनिी 
लगानी िवृद्ध गिी 
उत्थानशीलता असभिवृद्ध 
गने। 

• सािािसनक सेिा, िीविकोपािानका साधनहरू तथा 
भौसतक पूिााधािहरूको गणुस्तिीय सनमााण ि 
प्रिलीकिणमा लगानी िवृद्ध गिी उत्थानशीलता प्रिद्धान 
गरिनेछ। 

• प्रदेश तथा स्थानीयतहमा विपद् िोन्त्खम रयूनीकिण 
तथा व्यिस्थापनका लासग कोषको व्यिस्था गरिनेछ। 

• सनिी क्षेि, बैंक, सहकािी तथा सामदुावयक 
संस्थाहरूले विपद् िोन्त्खम रयूनीकिणमा गने 
लगानीका लासग सहि व्यिस्था समलाइनेछ। 

• िोन्त्खम वहस्सेदािी, सबमा तथा सामान्त्िक सिुक्षामाफा त ्
विपद् उत्थानशीलता असभिवृद्ध गरिनेछ। 

• विपद् िोन्त्खम रयूनीकिणका लासग खोरिया ि सभिालो 
िसमनमा गरिने खेतीलाई सनरूत्सावहत गिी फलफुल, 
अमसृो, बााँस, सनगालो, डालेघााँस ि पोवषलो िातको 
अरय घााँस खेती गना वकसानहरूलाई प्रोत्सावहत 
गरिनेछ। 

• प्रदेशमा विपद् व्यिस्थापन कोषको 
गठन गरिएको, स्थानीय तहमा पसन कोष 
गठन भएको । 

• प्रदेशमा वियान्त्शल पिकािहरूको 
कोिोना विमा गरिएको । 

• विपद् िोन्त्खम रयूनीकिणका लासग 
आिश्यक भौसतक सनमााणका लासग 
कायाविसध तथा काननुी सहायता 
उपलब्ध गिाइएको ।  

७.४.४ 
 “अझ िाम्रो ि अझ 
बसलयो” अिधािणा 
अनरुूप विपद्पिातको 
पनुलााभ, पनुःस्थापना ि 
पनुसनामााण ससुनन्त्ित 
गने 

• प्रदेश तहमा दक्ष एिम ्श्रोतसाधनयकु्त एकीकृत 
संस्थामाफा त ्खोि ि उद्धाि क्षमता असभिवृद्ध 
गरिनेछ। 

• विपद्पिात पनुलााभ, पनुसनामााण ि पनुस्थाापनाका 
लासग स्तिीय सनमााण सामग्रीको आपूसता गना ि सनमााण 
कायालाई िोन्त्खम प्रसतिोधक बनाउन सनमााण कायामा 
संलग्न व्यिसायी तथा प्राविसधकहरूको क्षमता 
असभिवृद्ध गरिनेछ। 

• नयााँ प्रविसधको अनकूुलन, अनसुरधान ि विकास 
गरिनेछ साथै विपद् िोन्त्खमको आधािमा िसमनको 
िगीकिण गिी उच्च िोन्त्खमयकु्त क्षेिमा संिचना 

• खोि तथा उद्धाि क्षमता असभिवृद्धका 
लासग नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी 
बलका िनशन्त्क्तलाई तासलम तथा प्रदेश 
गोदामघिबाट स्रोतसाधन उपलव्ध 
गिाइएको । 

• Early Warning System (EWS) मा समेत 
प्रयोग गना सवकने गरिने बागमती विपद् 
Application  सनमााण गरिएको । 

• मनसनुिरय विपद् बाट प्रभावितहरूका 
लासग प्रदेश सिकािका तफा बाट संघीय 
कायाविसधबमोन्त्िम ३०% लागत 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
सनमााणमा िोक लगाईनेछ। साझेदािी गरिएको । उक्त कायािम 

कायाारियनका लासग विपद् िोन्त्खम 
रयूनीकिण तथा व्यिस्थापन 
प्रासधकिणिािा सनसमात MIS प्रणाली 
सञ्चालनमा ल्याइएको । 

 

 

सूचना तथा सञ्चाि 
 
 

 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
८.४.१ 
आम नागरिकको ससूुन्त्चत 
हनु पाउने संिैधासनक 
हकको लासग उन्त्चत 
िाताििण समलाउने। 

• सूचनाको हकसम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु तथा 
मापदण्डको तिुामा तथा प्रभािकािी कायाारियनको 
व्यिस्था समलाइनेछ। 

• सामान्त्िक ि आसथाक विकासका क्षेिमा केन्त्रद्रत 
प्रादेन्त्शक सूचना सञ्चाि िणनीसतको तिुामा ि 
कायाारियन गरिनेछ। 

• प्रदेशस्तिका मरिालयहरूमा अवफस अटोमेसन 
प्रणाली लागू गरिनेछ। 

• टेसलसेरटिहरूको स्थापना ि सञ्चालनको व्यिस्था 
समलाइनेछ। 

• सबै कायाालयका िेबसाइट, इमेल, फेसबकु, 
ट्िीटि, भाइबििस्ता माध्यमबाट नागरिकको गनुासो 
प्रासप्त तथा सनुिुाइ हनेु व्यिस्था समलाइनेछ। 

• सूचनाको हक सम्बरधी प्रदेश काननु 
बनेको ि उक्त काननु बमोन्त्िम 
पनुिािलोकन ससमसत गठन भई कायाप्रािम्भ 
भएको । 

• प्रादेन्त्शक सूचना िणनीसत तिुामाका लासग 
प्रविया अगासड बढाइएको ।  

• प्रदेशका मरिालय ि सनकाय गिी १४ िटा 
कायाालयको िेिसाइटमा िान्त्खएका सूचना 
एकद्धाि प्रणालीबाट नागरिकको पहुाँचमा 
पगु्ने गिी सञ्चाि िन्त्ििािको कायाालयबाट 
सूचना बैंक सनमााण गिी सञ्चालनमा 
िहेको। 

• सूचना बैंकलाई चाल ुआसथाक बषामा 
सबस्ताि गिी प्रदेश अरतगातका कायाालयका 
िेिसाइटमा िान्त्खएका सूचनालाई पसन 
एकद्धाि प्रणालीमा व्यिस्थापन गरिएको  । 

• सामान्त्िक सञ्जालको प्रयोग गिी सूचनामा 
आमिनताको पहुाँच असभबवृद्ध गरिएको । 

८.४.२ 
आम सञ्चाि माध्यमलाइा 
स्िच्छ, सक्षम, सनस्पक्ष, 
मयााददत, व्यिसावयक ि 
प्रसतस्पधी बनाउने। 

• आम सञ्चािसम्बरधी काननु तिुामा गरिनेछ। 
• छापा तथा विद्यतुीय सञ्चाि माध्यमको विकास ि 
सदुृढीकिण गरिनेछ। 

• आम सञ्चाि माध्यमलाइा स्िच्छ, सक्षम, सनस्पक्ष, 
मयााददत, व्यिसावयक, विश्वसनीय ि प्रसतस्पधी हनेु 
िाताििण बनाइनेछ। 

• पिकाि प्रसतष्ठान स्थापना ि सञ्चालनको लासग 

• आम सञ्चाि माध्यम ि पिकािको सनयमन ि 
व्यिस्थापन गना बागमती प्रदेशले सबै 
भरदा पवहला काननु बनाएि कायाारियनमा 
ल्याएको ।  

• सञ्चाि िन्त्ििाि सनयकु्त गरिएको, सञ्चाि 
माध्यमको दताा, असभलेखीकिण, इिाित, 
अनगुमन, सनयमन ि िगीकिणको सेिा 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
सहयोग उपलव्ध गिाइनेछ। एिम ्पिकाि परिचयपि वितिण, पिपसिका, 

अनलाइन सञ्चाि माध्यम, एफएम िेसडयो, 
सामदुावयक िेसडयो, केबल टेसलसभिन ि 
केिल वितिकको असभलेख िाख्न े काया 
सञ्चाि िन्त्ििािको कायाालय माफा त 
भएको।  

• प्रदेश सञ्चाि माध्यम व्यिस्थापन 
सनयमािली, २०७६ िािी गरिएको । 
काननु बमोन्त्िम सञ्चाि िन्त्ििाि कायाालयमा 
नविकिण हनेु ि सनयमनमा िहने सञ्चाि 
माध्यम देहाय बमोन्त्िम िहेका छन।्  

• सञ्चाि माध्यमको सबकास ि सदुृढीकिणका 
लासग पिकािको क्षमता सबकासका लासग 
आधसुनक सीप ि प्रविसधयकु्त तासलम 
सञ्चालन  गरिएको ।  

• हालसम्म दईु सय भरदा बढी पिकािले 
सञ्चाि िन्त्ििाि कायाालयबाट तासलम प्राप्त 
गिेका । पिकािहरूलाई लेखनबनृ्त्त्त ददएि 
लेखन क्षेिमा उत्प्रेिणा िगाउने काम 
गरिएको । 

 

५ (ख) आसथाक िषाको बिेट िक्तव्यमा उल्लेख भएका कायािमहरू प्रगसत विििण 

आ.ि .२०७५/७६ 
ि.सं कायािमको नाम कायाारियनको अिस्था 
१ • पिकारिता क्षमता विकास सहयोग कायािम (संसोसधत 

कायािम:- पिकारिता पनुातािसग कायािम)  
• प्रदेश पिकाि महासंघको समरियमा धाददङमा ७० 
िनालाई तासलम प्रदान गरिएको ।  

२ • सामदुावयक प्रहिी केरद्र संचालन सहयोग कायािम • न्त्ि.प्र.का. धाददङ, काभ्र,े ससरधपुाल्चोक, निुाकोट, िसिुा, 
मकिानपिु, न्त्चतिन, ससरधलुी, दोलखा, िामेछाप, प्रदेश प्रहिी 
कायाालय ि प्रदेश ट्रावफक प्रहिी कायाालयहरूमा १४ थान 
कम््यटुि सहयोग गरिएको। 

३ • द्बरद्बवपसडत तथा विस्थावपत परििािको लासग सहयोग 
कायािम 

• १० न्त्िल्लाको ४१ स्थानीय तहका ८९५ िनालाई 
सहयोग प्रदान गरिएको । 

ि.सं कायािमको नाम कायाारियनको अिस्था 



 
 

४ • प्रादेन्त्शक विपद व्यिस्थान कोषको स्थापना ि संचालन • रु. ५ किोडको कोष स्थापना भएको। 

५ • काननुी भाषा सम्बरधी तासलम • प्रदेश मरिालयका काननु असधकृत ि मरिालयका 
कमाचािीहरू गिी िम्मा ३० िनालाई तासलम प्रदान 
गरिएको । 

६ • िािपि, ऐन संग्रह छपाइा ि वितिण • ३९ िटा िािपि प्रसत िािपि ५०० थान छपाई गिी 
वितिण गरिएको। 

७ • प्रदेश सिकािको पवहचान, नागरिकलाइा सनशलु्क काननुी 
सहायता असभयान 

• ७४ िटा गाउाँपासलकाहरूमा काननुी सहिका ताको सनयनु्त्क्त, 
असभमखुीकिण ि समीक्षा कायािम भएको । 

८ • विपद् व्यिस्थापन तासलम • निुाकोट, काभ्रपेलाञ्चोक ि िामेछापका २१४ िनालाई 
तासलम प्रदान गरिएको । 

९ • कािागाि सधुाि कायािम  • भीमफेदी कािागाि मकिानपिुमा मवहला बरदी गहृ सनमााण 
गरिएको। 

१० • िन्त्ििािको कायाालय स्थापना तथा संचालन व्यिस्थापन • सञ्चाि िन्त्ििािको कायाालय स्थापना भएको । 

१1 • शान्त्रतपाका को सनमााण  • सवहद क. रुद्र पान्त्िन स्मसृत पाका  मकिानपिुगढी -४, 

मकिानपिु, श्रसमक सवहद स्मािक बेसनघाट िोिाङ -१०, 

धाददि सनमााण गरिएको। 

१2 • प्रदेश प्रहिी संगठन सदुृढीकिण  • १० न्त्िल्लाका ४७ िटा प्रहिी इकाई भिनहरूको सनमााण 
काया प्रािम्भ भएको । 

१३ • CMIS Software सनमााण • प्रेस प्रसतसनसध परिचय पि वितिणमा सहिता ल्याईएको 
आ.ि.२०७६/७७ 

ि.सं कायािमको नाम कायाारियनको अिस्था 
१ • स्थानीय तहसाँग सिुक्षा व्यिस्थापन साझेदािी • ५ स्थानीय तहहरूसाँग सिुक्षा साझेदािीका लासग सम्झौता 

भई कायासम्पन्न गिी दोस्रो वकस्ताको िकम सनकासा 
भएको। 

२ • प्रहिी चौकी भिन सनमााण • ६ िटा प्रहिी चौकी भिन सनमााण कायासम्पन्न भएको (४० 
िटा सनमााणाधीीन िहेको)। 

३ • प्रदेश सिकािको पवहचान सन:शलु्क िनसहायता असभयान  • ११६ िटा स्थानीय तहमा (महानगिपासलका बाहेक) 
सनशलु्क काननुी सहयताका लासग  काननुी सहिकताा 
छनौट गिी सनयकु्ती, असभमखुीकिण काया सम्पन्न भएको । 

 



 
 

४ • द्बरद्ब वपसडत तथा विस्तावपत परििािका लासग सहायता 
लगायतका कायािम रु ५ किोड 

• ४८ िटा स्थानीय तहका ६८० िनालाई 
रु.२,०४,००,०००/- सनकासा गरिएको। 

 

आ.ि. २०७७/७८ 
ि.सं. कायािमको नाम कायाारियनको अिस्था 

१  

• प्रदेश प्रहिी कायाालय ि मातहत प्रहिी भिन/ पिुााधाि 
सनमााण िमागत समेत 

• ३९ िटा भिन सनमााण सम्पन्न भइसकेको    

• स्िचासलत सिािी साधन अनगुमन  प्रणालीको सनमााण, 
CCTV ि control room सनमााण 

• हेटौंडा,  िसिुागढी,  तातोपानी,  नािायणगढ,  मनु्त्ग्लि,  सभमान, 

खािसािमा CCTV िडान गिीएको ि बागमती प्रदेश प्रहिी 
कायाालय हेटौंडामा Control Room स्थापना गरिएको । 

२ 
• शान्त्रत पाका  सनमााण • ५ िटा पाका  छनोट भई पयाटन विकास आयोिनालाई 

अन्त््तयािी प्रदान गरिएको । 

३ 
• िरि वपसडत तथा विस्थावपत परििािका लासग सहायता 
लगायतका कायािम 

• रु. १ किोड ३ लाख ५२ हिाि सहायता प्रदान गरिएको ।   

४ 
• आपतकालीीन  गोदाम घि सनमााण • हेटौंडा न्त्स्थत प्रदेश गोदामघिलाई व्यिन्त्स्थत रूपमा 

सञ् चालन गना र् याक सनमााण, CCTV िडान तथा  निुाकोट ि 
काभ्रमेा गोदामघि सनमााण सम्पर न भएको ।  

५ • पिकािहरूको लासग मन्त्ल्टसमसडया  तासलम • न्त्चतिनको माडीमा २५ िना ि  पिकािहरूका लासग 
Mobile Journalism तासलम संचालन गरिएको ि धसुलखेल 
काभ्रमेा २५ िना पिकािहरूको लासग Multimedia and 

mobile journalism तासलम संचालन गरिएको । 

६ 
• िनचेतनामूलक प्रचाि सामग्री  सनमााण तथा प्रसािण, 

लोककल्याणकािी विज्ञापन 

• ४६ िटा एफ .एम. , िेसडयो ि २० िटा केबलु 
टेसलसभिनमाफा त िनचेतनामूलक प्रचाि सामग्री प्रसािण 
गरिएको ।  

आ.ि. २०७८/०७९ 
ि.सं कायािमको नाम कायाारियनको अिस्था 
१ • प्रदेश प्रहिी कायाालय ि मातहत प्रहिी भिन/ पूिााधाि 

सनमााण िमागत समेत  

• आ ि २०७५/७६ बाट सनमााण प्रािम्भ भएका ५ िटा 
ि यस आ िमा २१ िटा िहिुषीय प्रहिी इकाई भिन 
सनमााण गना सम्बन्त्रधत बागमती प्रदेश प्रहिी कायाालय ि 
न्त्िल्ला प्रहिी कायाालयहरूलाई अन्त््तयािी िकम प्रदान 
गिी सनमााण काया सरुु भएको । 

२ • आधसुनक चेक ्िाइरट सनमााण DPR समेत (न्त्चतिन, 

मकिानपिु,  ससरधलुी)  
• कमलामाई न.पा िडा नं ९ मा DPR ि BES काया 

सम्पन्न भएको 



 
 

ि.सं कायािमको नाम कायाारियनको अिस्था 
३ • प्रदेश प्रहिी CCTV ि Control Room थप विस्ताि तथा 

स्तिोर नसत  

• आिश्यक स्थानका CCTV ममात भएको । 

४ • प्रदेश प्रहिी तथा ट्रावफक प्रहिी सिुक्षा उपकिण खिीद  • उपकिण खरिद भई बागमती प्रदेश प्रहिी कायाालयलाई 
हस्तारतिण भइसकेको। 

५ • नेपाल टेसलसभिन ि िेसडयो नेपालबाट प्रदेश गसतविसध 
प्रसािण कायािम  

 

• नेपाल टेसलसभिनसाँग समसत २०७८/०५/0९ गते 
सम्झौता भई हिेक हप्ताको मंगलबाि सााँझ ७:२५ बिे 
प्रदेश डायिी कायािम प्रसािण भई काया सम्पन्न 
भएको।  

• िेसडयो नेपालसाँग समसत २०७८/०५/१० गते सम्झौता 
भई हिेक हप्ताको बधुबाि सबहान ८:१५ बिे प्रदेश 
गसतविसध कायािम प्रसािण भई काया सम्पन्न भएको । 

६ • DEOC सदुृढीकिण कायािम 

 

• िसिुा, निुाकोट, धाददङ, दोलखा, मकिानपिु ि 
ससरधपुाल्चोकलाई DEOC  सदुृढीकिणका लासग सामग्री 
प्रदान गरिएको । 

७ • विपद् पूिा चेतािनी प्रणालीका (EWS) लासग मोबाइल 
एन्त््लकेसन सनमााण पिामशा 

• Mobile application तयाि गिी Bulk SMS System लाई 
एकीकृत  गरिएको 

८ • प्रदेश गोदामघि सधुाि विस्ताि एिं स्तिोर नसत  • निुाकोटको गोदामघिको सधुाि र् याक सनमााण तथा 
घेिािेिा सनमााण गरिएको ।  

९ • बागमती प्रदेश िोन्त्खम क्षेि नक्साङकन (Hazard 

Mapping) 

• िोन्त्खम क्षेि नक्सांकन काया सम्पन्न भई प्रसतिेदन 
हाससल भएको। 

१० • प्रदेश काननु संक्षेपीकिण पसु्तक प्रकाशन एिं प्रचाि 
प्रसाि 

• संक्षेपीकिण पसु्तक तयाि भएको । 

११ • काननु App सनमााण • App सनमााण सम्पर न भई सञ्चालनमा आएको  
 

१२ • स्थानीय रयावयक सहिकतााको छनौट, तलि भत्ता, 
असभमखुीकिण लगायत 

 

• प्रदेश सभिका ११६ स्थानीय तहमा ( 102 स्थानमा 
सनिरतिता ि 14 स्थानमा , तीन महानगि बाहेक) नयााँ 
विज्ञापन भई पदपूसता भएको) स्थानीय तहमा स्थानीय 
रयावयक सहिकतााको स्थानीय तहमा खटाइएका 
रयावयक सहिकताालाई असभमखुीकिण तथा क्षमता 
असभिवृद्ध तासलम प्रदान गरिएको ।  

 

 

 



 
 

५ (ग). प्रथम आिसधक योिनाले तय गिेका नसतिा सूचक ि उपलन्त्ब्ध : 

नसतिा सूचक एकाइ 
२०७८/७९ सम्मको 

सूचनाको स्रोत कैवफयत 
लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 

िोन्त्खम नक्साङकन  सं्या  १ कायाालय असभलेख  ससरधपुाल्चोक न्त्िल्ला 
प्रकोप िोन्त्खम सचेतना असभयान संचालन  सं्या  १० कायाालय असभलेख   

विपद् िोन्त्खम  नक्साङ्कन सं्या  १ कायाालय असभलेख  ससरधपुाल्चोक न्त्िल्ला 
स्थानीय तहसाँग विपद् व्यिस्थापनमा सहकाया सं्या  ११९   

स्थानीय तहमा गिीब तथा असहायलाई 
काननुी सहायता असभयान 

सङ्ख्या  
११५ 

 
 

सिािी साधन प्राप्त गिेका प्रहिी इकाई 
सं्या 

 
१७ िटा चािपाङ्खग्र ेि १६ िटा दईु पाङ्खग्र ेसिािीसाधन 
प्रदेश प्रहिी मु् यालयलाई हस्तारतिण गरिएको 

ऐन सं्या  70 असभलेख  

अध्यादेश 
सं्या  11 

असभलेख 
४ िटा प्रसतस्थापन, ४ 
िटा सनन्त्ष्िय, ३ िािी 

सनयमािली सं्या  33 असभलेख  

विसनयमािली सं्या  3 असभलेख  

सनदेन्त्शका सं्या  5 असभलेख  

कायाविसध सं्या  44 असभलेख ४ िटा खािेि 

मापदण्ड सं्या  7 असभलेख  

आदेश सं्या  12 असभलेख     २ िटा खािेि 

 

६. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था 
आ.ि. विसनयोन्त्ित बिेट (रु. हिािमा) खचा (रु. हिािमा) खचा 

प्रसतशत चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा 
०७४/७५ १५८९८ १८४०९ ३४३०७ ८१२६ १७३३० २५४५६ ७४.२० 

०७५/७६ २४९०,१७ ९१२०० ३४०२१७ ११६४६६ २४३८६ १४०८५२ ४१.४० 

०७६/७७ ६५७१०० १२०६००० १८६३१०० ५०३८५८ ५५७९९४ १०६१८५२ ५६.९९ 

०७७/७८ 352861 668145 १०२१००६ 307929 497473 ८०५४०२ ७८.८९ 

०७८/७९ २४०५६६ २32622  ४७३१८८ १९४३९८ 60317 २५४७१५ ५३.८९ 

िम्मा १५१५४४२ २२१६३७६ ३७३१८१८ ११३०७७७ ११५७५०० २२८८२७७  

 
 



 
 

७. ठुला आयोिना (रु. पााँच किोड भरदा बढी लागत भएका) हरूको विििण ि कायाारियनको अिस्था 
रु. हिािमा 

ि. 
सं 

आयोिनाको 
नाम 

कुल 
अिसध 

कुल लागत 
गत आ.ि. 

सम्मको खचा 
आ.ि. ०७८/७९ आ.ि. ०७८/७९ को प्रगसत 

बिेट सनकासा वित्तीय प्रगसत प्रगसत % 

१ 
प्रहिी इकाई 
भिन सनमााण 

३ िषा 932272 569716 450000 ३६8899 285307 77.34  

 

८. सािािसनक सेिा प्रिाहः- 
➢ सञ् चाि िन्त्ििािको कायाालयमा निीकिण हनुे ि सनयमनमा िहने सञ् चाि माध्यम देहाय बमोन्त्िम 

िहेका छन ्:-  
   केबल टेसलसभिन - ३८, एफएम िेसडयो - ९६, पिकाि परिचयपि - ७७२, अनलाईन - १५६ 

९. मरिालय तथा सनकायहरूबाट भएका निप्रितानात्मक कायाहरूको विििण:- 

➢ Mobile  Bulk SMS को व्यिस्था गिी सिोकाििाला व्यन्त्क्त तथा सनकायलाई शीघ्र सूचना सम्प्रेषण गने 
व्यिस्था समलाइएको  

➢ काननु सनमााणको चिणमा सम्बन्त्रधत सिोकाििालाहरूको िाय सझुािको लासग मरिालयको Website मा 
छुटै्ट पोटाल व्यिस्था गरिएको । 

➢ प्रदेशका  १४ ओटा केरद्रीय सनकायहरूको िेबसाइटका सूचनाहरूलाई एकीकृत गिी एउटै िेबपोटालबाट 
स्ित: प्रकान्त्शत हनेु गिी सूचना बैँक सनमााण गरिएको। 

➢ प्रदेशमा हालसम्म तिुामा भएका काननुहरू काननु एपमाफा त हेना समल्ने गिी काननु एप  Bagmati law 
सनमााण भएको।   

१०.  यस अिसधमा हाससल भएका महत्त्िपूणा उपलन्त्ब्धहरू 
➢ कोिोना भाइिस िोकथाम, सनयरिण तथा उपचािको लासग विसभन्न स्िास्थ्य संस्थाहरूलाई सामान्त्िक 

विकास मरिालय माफा त रु. २१ किोड ७० लाख ५० हिाि, विसभन्न स्थानीय तहहरूको लासग रु. 
११ किोड ११ लाख ि न्त्िल्ला विपद् व्यिस्थापन ससमसतहरूको लासग रु. ६४ लाख गिी कुल 33 
किोड ४५ लाख ५० हिाि उपलब्ध गिाइएको  

➢ विपद्  िोकथाम, सनयरिण, िाहत तथा प्रसतकायाको लासग विपद्  कोषबाट रु. ४ किोड ९५ लाख खचा 
गरिएको । 

➢ प्रदेशका विन्त्शष्ट व्यन्त्क्तहरूको सिुक्षामा खवटएका सिुक्षाकमीहरूलाई छुटै्ट पोसाक प्रदान गना कायाविसध 
सनमााण गिी वितिण गरिएको  

➢ मरिालयले सफ्ट्िेयि विकास गिी हाल सम्मका यस प्रदेशमा प्रमाणीकिण भएका सक्कल विधेयक, 

सोको िािपि (ऐन, सनयमािली, सनदेन्त्शका, कायाविसध, अध्यादेश, आदेश, सूचना लगायतका सािािसनक 
सलखतहरू), मन्त्रिपरिषद्को सनणायहरूलाई असभलेखीकिण गिी DRCसाँग आबद्ध गरिएको   

➢ प्रेस मेससन खरिद गिी मरिालयबाट प्रदेश ऐन तथा सनयम सङग्रह ि प्रदेश िािपि प्रकाशन गने 
गरिएको । 



 
 

आसथाक मासमला तथा योिना मरिालय 

1. पूिा मरिीज्यूहरूको विििणः 

ि.सं. नाम थि 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 

1. श्री कैलाश प्रसाद ढुङ्ख गेल 2074/11/16  2078/05/03 

2. श्री िचना खडका 2078/05/23  2078/07/11 

3. श्री शासलकिाम िम्कटे्टल 2078/07/25 २०७९/०९/२४ 

2. हालसम्मका सन्त्चिहरू 

ि.सं. नाम थि 
सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 

1 श्री बसरत असधकािी 2074/10/29 2075/03/23 

2 श्री केबलप्रसाद भण्डािी 2075/03/27 2075/12/13 

3 श्री बालकृष्ण न्त्घसमिे 2076/01/19 2076/05/20 

4 डा. मकुुरदप्रसाद पौड्याल 2076/05/23 2077/04/09 

5 श्री डण्डिुाि न्त्घसमिे 2077/04/13 2078/06/07 

6 श्री धसनिाम शमाा 2078/06/11 2079/03/26 
7 श्री महेश आचाया 2079/04/18 हालसम्म 

 

3. प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली अनरुूपको कायाक्षिेहरू 

प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली, २०७४ (संशोधन सवहत)अनसुाि आसथाक मासमला तथा 
योिना मरिालयको काया न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छः- 

➢ प्रदेशको आसथाक अिस्थाको विश्लषेण तथा आसथाक नीसतको तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ प्रदेशस्तिको आसथाक स्रोतको बााँडफााँट, लगानी प्रक्षेपण ि वित्तीय व्यिस्थापन 

➢ प्रादेन्त्शक वित्त सरतलुनसम्बरधी नीसत तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ सङ्ख घको स्िीकृसतमा िैदेन्त्शक सहयोग, िैदेन्त्शक ऋण ि अनदुान प्रासप्त, उपयोग, लेखाङ्ख कन ि 
प्रसतिेदन 

➢ प्रदेशन्त्स्थत सिकािी सम्पन्त्त्तको एकीकृत विििण ि सिकािी बााँकी िकमको लगत तथा असलुउपि 

➢ प्रदेशस्तिीय विकास नीसत, प्राथसमकता, आिसधक तथा क्षेिगत योिना ि िावषाक विकास 
कायािमको तिुामा, कायाारियन ि अनगुमन तथा मूल्याङ्ख कन 

➢ िाविय तथा अरति प्रदेश विकास आयोिनाको समरिय ि सशता अनदुानको सदपुयोग 

➢ प्रदेश िािस्ि सम्बरधी नीसत तथा काननुको तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ प्रदेश सािािसनक खचा सम्बरधी नीसतको तिुामा, कायाारियन ि सनयमन तथा स्थानीय तह अनदुान 



 
 

➢ संघीय नीसत अनरुूप सहवित्तीयकिण 

➢ प्रदेश आसथाक कायाविसध सम्बरधी नीसत तथा काननुको सनमााण, कायाारियन ि सनयमन 

➢ प्रदेश विसनयोिन ऐन तथा प्रदेशको बिेट तिुामा, कायाारियन, सनयमन ि आसथाक अनशुासन 

➢ प्रदेश सन्त्ञ्चत कोषको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन ि प्रदेश लेखा सनयरिण एिम ् कमाचािी 
व्यिस्थापन 

➢ प्रदेश पूिक अनमुान तथा पेश्की खचा ि प्रदेश आकन्त्स्मक कोष  

➢ प्रदेश सिकािी लगानी ि लाभांशको लेखा व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशगत विसनयोिन, िािस्ि, धिौटी, कायासञ्चालन कोष ि अरय सिकािी कोष तथा सम्पन्त्त्तको 
एकीकृत विििण ि लेखा पिीक्षण 

➢ घििग्गा िन्त्ििेशन शलु्क, सिािी साधन कि, मनोिञ्जन कि, विज्ञापन कि, पयाटन शलु्क, कृवष 
आयमा कि, सेिा शलु्क, दस्तिु ि दण्ड िरिबाना सङ्ख कलन, बााँडफााँट ि उपयोगसम्बरधी नीसत तथा 
काननु तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ संघीय काननु अनसुाि प्राकृसतक श्रोतबाट प्राप्त िोयल्टी ि शलु्क सङ्ख कलन, सनयमन ि हस्तारतिण 

➢ िािस्ि चहुािट सनयरिणसम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु तथा मापदण्ड तिुामा, कायाारियन ि 
सनयमन 

➢ सङ्ख घसाँगको अरतिसिकािी वित्तीय सम्पका , सम्बरध ि सहकाया 
➢ तथ्याङ्ख क, सूचना प्रणाली तथा असभलेख व्यिस्थापन सम्बरधमा प्रादेन्त्शक नीसत, काननु, मापदण्ड 

एिम ्योिना तिुामा, कायाारियन ि सनयमन तथा सङ्ख घ ि स्थानीय तहसाँग समरिय ि सहकाया 
➢ बीमा ि बीमा व्यिसायको सञ्चालन, व्यिस्थापन, प्रिधान तथा विस्ताि ि सनयमन 

➢ प्रदेशस्तिका सािािसनक संस्थान, वित्तीय संस्था, ससमसत, प्रसतष्ठान तथा कम्पनी आददको सञ्चालन, 

व्यिस्थापन, सधुाि ि सनयमन 

➢ आसथाक विकासमा सनिी, सहकािी तथा गैिसिकािी क्षेिसाँगको समरिय ि सहकाया 
4. हालसम्म िािी गरिएका काननुी दस्तािेिहरू 

4.1  ऐन 

➢ प्रदेश आकन्त्स्मक कोष ऐन, २०७४ 
➢ प्रदेश आसथाक कायाविसध ऐन, २०७४ 

➢ कि तथा गैिकि िािस्ि सम्बरधी ऐन, २०७५ 

➢ प्रदेश वित्तीय हस्तारतिण ऐन, २०७५ 
➢ प्रदेश काया सञ् चालन कोष ऐन, २०७५ 

➢ प्रदेश सािािसनक, सनिी, सहकािी साझेदािी ऐन, २०७६ 

4.2 सनयमािली 
➢ प्रदेश आसथाक कायाविसध सनयमािली, २०७६ 

➢ प्रदेश भ्रमण खचा सनयमािली, 2077 



 
 

4.3 कायाविसध 

➢ प्रदेश सन्त्ञ् चत कोष सञ् चालन कायाविसध, २०७४ 
➢ प्रदेश विशेष अनदुान सम्बरधी कायाविसध, २०७५ 

➢ प्रदेश समपीूिक अनदुान सम्बरधी कायाविसध, २०७७ 

➢ प्रदेश एकीकृत अनदुान व्यिस्थापन कायाविसध, २०७६ 

➢ प्रदेश समपूिक अनदुान सम्बरधी कायाविसध, २०७७ 

➢ प्रदेश विशेष अनदुान सम्बरधी कायाविसध, २०७७ 

➢ प्रदेश ससता अनदुान सम्बरधी कायाविसध, 2079 

➢ उत्पादन तथा िोिगािी ससिानाका लासग सहसुलयतपूणा ऋण लगानी कायाविसध, 2079 

4.4 अरय (मापदण्ड/सनदेन्त्शका) 
➢ सिकािी सिािी साधन खरिदसम्बरधी मापदण्ड, २०७४ 

➢ प्रदेश आयोिनाको बहिुषीय ठेक् कासम्बरधी मापदण्ड, 2078 

➢ प्रदेश बिेटको कायासञ् चालन सनदेन्त्शका, 2078 

➢ प्रदेश सािािसनक खचाको मापदण्ड, 2078 

➢ आरतरिक सनयरिण प्रणाली मागादशान, 2078 

5. क) मरिालय तथा सनकाय अरतिगतका नीसत तथा कायािमको, प्रदेशको पवहलो आिसधक योिना ि 
बिेटसाँग सम्बन्त्रधत मु् य मु् य कायािमहरू ि सतनको कायाारियनको अिस्था: 

आ.ि. 2074/75 

➢ िािस्ि पिामशा ससमसत, बिेट ससमसत, स्रोत अनमुान ससमसत ि उपससमसतहरू गठन भई प्रसतिेदन 
तयाि गरिएको 

➢ प्रदेश लेखा सनयरिक कायाालय ि प्रदेश नीसत तथा योिना आयोगको कायाालयको व्यिस्थापन 
गरिएको 

➢ मरिालयसाँग सम्बन्त्रधत काननुहरूको सनमााण गरिएको । 

आ.ि. २०७५/७६ 

नीसत तथा कायािमको बुाँदा बिेट िक् तव्य कायाारियनको अिस्था 
बुाँदा नं ३० सािािसनक, सनिी साझेदािी ि 
सािािसनक सहकािी साझेदािीसम्बरधी 
प्रदेशस्तिको नीसत तत्काल िािी गरिने छ। 

बुाँदा नं १३९ सनिी तथा सहकािी क्षेिसाँगको 
सहकाया विना विकास वियाकलापले मतुारूप 
सलन नसक्ने तथ्यलाई हृदयिम गिी विकासमा 
दिैु पक्षको साझेदािी बढाउन सािािसनक 
सनिी साझेदािी ि सािािसनक सहकािी 
साझेदािी नीती तिुामा गिी लगानी प्रिधानमा 
िोड ददइने छ । 

सािािसनक, सनिी, सहकािी 
साझेदािी ऐन २०७६ तिुामा 
भएको 
 



 
 

नीसत तथा कायािमको बुाँदा बिेट िक् तव्य कायाारियनको अिस्था 
बुाँदा नं १०५ प्रत्येक स्थानीय तहमा 
बैंवकङ सेिा परु् याइा प्रत्येक नागरिकलाई 
बैँक खाता माफा त कािोिाि गना प्रोत्साहन 
गरिने छ । 

बुाँदा नं १४१ वित्तीय सेिामा सबैको पहुाँच 
असभिवृद्ध गनाका लासग बैँवकङ सेिा पगु्न 
नसकेका स्थानीय तहहरूमा बैँवकङ सेिा 
परु् याउन आिश्यक व्यिस्था समलाएको छु/ 
आ.ि. २०७५/७६ सभिमा यस प्रदेशका सबै 
स्थानीय तहमा बैँक तथा वित्तीय संस्था 
परु् याई “बैँक तथा वित्तीय संस्था विहीन मकु्त 
प्रदेश” घोषणा गरिने छ । 

प्रदेशका ११९ स्थानीय 
तहहरूमध्ये ११८ स्थानीय 
तहमा सिकािी कािोबाि गने 
बैँकका शाखा विस्ताि भएका 
छन ् । धाददङको रुबी 
भ्याली गाउाँपासलकामा बैँक 
तथा वित्तीय संस्थाको शाखा 
विस्ताि हनु बााँकी िहेको । 

 

आ.ि. २०७६/७७ 

नीसत तथा कायािमको बुाँदा बिेट िक् तव्य कायाारियनको अिस्था 
बुाँदा नं ७९ वितिणमखुी योिना छनोटको 
अभ्यासलाई सनरुत्सावहत गना परियोिना 
बैँकका माध्यमबाट योिना छनोट गने प्रणाली 
स्थावपत गरिने छ । 

 हाल िाविय योिना आयोगबाट तयाि 
भएको सफ्टिेयि लाग ु गने तयािी 
गरिएको । 

बुाँदा नं १२४ सािािसनक खचा प्रणालीलाई 
पािदशी, उत्तिदायी ि ििाफदेही बनाउन 
वित्तीय सशुासन िणनीसत तथा कायाविधी एिम ्
प्रदेश सािािसनक खचा मापदण्ड िािी गिी 
मापनयोग्य ि नसतिामखुी तलु्याइने छ ।  

बुाँदा नं १९३ सािािसनक खचा 
प्रणालीलाई पािदशी, उत्तिदायी ि 
ििाफदेही बनाउन वित्तीय सशुासन 
िणनीसत तथा कायाविसध एिम ्
सािािसनक खचा मापदण्ड िािी गिी 
मापनयोग्य ि नसतिामखुी बनाउने 
व्यिस्था समलाएको छु । 

सािािसनक खचाको कायासञ् चालन 
सनदेन्त्शका सनमााण भएको । 

बुाँदा नं १२५ प्रदेशको समग्र आसथाक 
विकासमा टेिा परु् याउन प्रत्येक स्थानीय तह 
समेवटने गिी समपूिक तथा विशेष अनदुान 
लगायत पवहचान भई आएका स्थानीय तह 
पूिााधाि विकास कायािमतफा  ससता अनदुान 
समेतको माध्यमबाट कायािमहरू सञ् चालन 
गने व्यिस्था समलाइने छ । 

बदुााँ नं.23 स्थानीय तहबाट पवहचान 
भई प्रदेश समपूिक अनदुानसम्बरधी 
कायाविसध, 2075 बमोन्त्िम प्राप्त हनेु 
समपूिक योिनाहरूका लासग रु 2 
अबा 40 किोड विसनयोिन गिेको 
छु। 

बदुा नं.24 प्रदेश विशेष अनदुान 
कायाविसध, 2075 अनरुूप प्रदेश 
सभिका स्थानीय तहको सामान्त्िक 
उत्थान लगायत विन्त्शष्ट प्रकृसतका 
कायाका लासग विशेष अनदुान उपलब्ध 

आसथाक िषा 2076/77 मा 
स्थानीय तहहरूमा सशता अनदुान 
तफा  कुल रु.1 अबा 84 किोड 71 
लाख 56 हिाि, समपूिक अनदुान 
तफा  रु 1 अबा 38 किोड 73 
लाख 96 हिाि ि विशेष अनदुान 
तफा  रु 21 किोड 55 लाख 3 
हिाि िकम सनकाशा गरिएको । 
सशता अनदुान अरतिगतका 
योिना/कायािम सशता अनदुान 
कायाारियनसम्बरधी मापदण्ड तथा 



 
 

नीसत तथा कायािमको बुाँदा बिेट िक् तव्य कायाारियनको अिस्था 
गिाउन कुल रु. चालीस किोड 
व्यिस्था गिेको छु । 

बदुा नं.25 स्थानीय तह पूिााधाि 
विकास कायािमको रूपमा पसछ 
पवहचान हनेु कायािमका लासग ससता 
अनदुान रु 1 अबा 25 किोड ि न्त्शक्षा 
स्िास्थ्यतफा का कायािमका लासग रु 
58 किोड 81 लाख  विसनयोिन 
गिेको छु । कायािमको 
प्रकृसतअनसुाि आिश्यक कायाविसधको 
सनमााण गिी पवहचान भएका 
योिनाहरूका लासग उक्त बिेट 
सदपुयोग गरिने छ । 

समपूिक ि विशेष अनदुानका 
आयोिना/कायािमहरू प्रदेश 
समपिुक ि प्रदेश विशेष अनदुान 
कायाविसध बमोन्त्िम छनोट गिी 
कायाारियनका लासग हस्तारतिण 
गरिएको । 

बुाँदा नं १२६ िथाभािी बिेट विसनयोिन हनु 
नदीन ि बिेट तिुामालाई िैज्ञासनक तथा 
िस्तसुनष्ठ तलु्याउन सनन्त्ित आधाि ि मापदण्ड 
सवहतको बिेट तिुामा सनदेन्त्शका तयाि गिी 
कायाारियनमा ल्याइने छ । सानासतना 
आयोिनामा बिेट विसनयोिन गने परिपाटीलाई 
सनरुत्सावहत गना पचास लाख रुपैँया भरदा 
मासथका आयोिनामाि छनोट गिी 
कायाारियनमा ल्याउने व्यिस्था गरिने छ । 

बुाँदा नं १८८ बिेट विसनयोिन दक्षता 
बढाउन ि बिेट तिुामालाई िैज्ञासनक 
तथा िस्तसुनष्ठ तलु्याउन सनन्त्ित आधाि 
ि मापदण्ड सवहतको बिेट तिुामा 
सनदेन्त्शका तयाि गिी कायाारियन गने 
व्यिस्था समलाएको छु । 

बिेट तिुामा ददग्दशान तिुामा भएको 
। 

बुाँदा नं १२७ प्रदेश ि स्थानीय तहको समग्र 
आय व्ययको यथाथा अिस्था आिश्यकता 
अनसुाि स्िचासलत रूपमा प्राप्त गिी आय 
व्ययको असभलेख ि प्रसतिेदन प्रणालीको 
विकास गिी प्रसतिेदन गने कायामा संलग्न 
सनकाय ि पदासधकािीलाई असभलेख िाख्न ि 
समयमै प्रसतिेदन गना ििाफदेही तलु्याउने 
पद्दसतको विकास गरिने छ । काननुको 
परिपालना नगने तथा प्रदेश सन्त्ञ् चत कोषमा 
दान्त्खला गनुापने िािस्ि दान्त्खला नगने 
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तारतिण ि अनदुान 

बुाँदा नं १९७ स्थानीय तहमा 
सञ् चालन हनेु प्रदेश सिकािका 
विकास आयोिनालाई स्िचासलत 
बनाउन प्रदेश काननुको असनिाया 
पालना गने, समयमा प्रसतिेदन गने तथा 
िािस्ि दान्त्खला गने प्रणालीसाँग आबद्ध 
गरिने छ । समयमा प्रसतिेदन नगने, 
काननुको परिपालना नगने तथा प्रदेश 
सन्त्ञ् चत कोषमा िािस्ि दान्त्खला नगने 
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तारतिण ि 
अनदुान सनकासा हनु नसक्ने 

• प्रदेश लेखा सनयरिक कायाालयले 
प्रत्येक आसथाक िषाको एकीकृत 
वित्तीय विििण तयाि गने गिेको 
साथै मरिालयबाट िावषाक, 
अधािावषाक ि चैिमसारतसम्मको 
प्रगसत विििण प्रकाशन गरिएको। 

• वित्तीय हस्तारतिण गरिएका 
योिना/कायािमहरूको सनयसमत 
अनगुमन गरिएको  



 
 

नीसत तथा कायािमको बुाँदा बिेट िक् तव्य कायाारियनको अिस्था 
सनकासा हनु नसक्ने प्रणालीको विकास गिी 
कायाारियनमा ल्याइने छ । 

परिपाटीको विकास गिी कायाारियनमा 
ल्याउने व्यिस्था समलाएको छु । 

बुाँदा नं १२९ सिकािको िािस्ि 
परिचालनलाई प्रभािकािी तलु्याउन िािस्िका 
दि ि दायिा पनुिािलोकन गिी व्यिन्त्स्थत 
गरिने छ । िािस्ि चहुािट सनयरिण िणनीसत 
िािी गिी िािस्ि सङ्ख कलन  कायालाई 
प्रभािकािी तलु्याइने छ । सिकािलाई प्राप्त 
हनेु घििग्गा िन्त्िस्टे्रसन, सिािी साधन, 
ढुङ्ख गा, सगट्टी, बालिुा, दहत्ति िहत्ति, विज्ञापन, 
मनोिञ्जन कि लगायतका िािस्ि असनिाया 
रूपमा प्रदेश सिकािको कोषको स्िचासलत 
रूपमा िम्मा हनेु प्रणालीको विकास गिी 
कायाारियनमा ल्याइने छ । 

बदुा नं.195 प्रदेश सिकािको िािस्ि 
परिचालनलाई प्रभािकािी बनाउन 
िािस्ि छली एिम ् चहुािटलाई 
सनयरिण गना िािस्ि चहुािट िणनीसत 
बनाइने छ । प्रदेश सिकािको कोषमा 
प्रदेश सिकािलाई विसभन्न स्रोतहरूबाट 
प्राप्त हनेु िािस्ि स्िचासलत रूपमा 
िम्मा हनेु प्रणाली स्थावपत गना बिेट 
विसनयोिन गिेको छु । 

महालेखा सनयरिक कायाालयको 
समरिय ि सहकायामा िािस्ि 
सङ्ख कलनसम्बरधी RMIS, VRS 

प्रणाली सञ् चालनमा िहेको 

 

आ. ि. २०७७/७८ 

नीसत तथा कायािमको बुाँदा बिेट िक् तव्य कायाारियनको अिस्था 
बुाँदा नं. 73 "उद्यमीको हात, प्रदेश 
सिकािको साथ" भन्ने सोचका साथ 
बेिोिगाि यिुा तथा विदेशबाट 
फवका एका िनशन्त्क्तलाई लन्त्क्षत गिी 
उत्पादन िवृद्धका लासग िोिगािी 
ससिानाका लासग प्रविसध हस्तारतिण, 
सीप तथा उद्यमशीलता विकास एिम ्
सहसुलयतपूणा ऋणको व्यिस्था 
समलाइने छ । 

बुाँदा नं. 149  कृवष, उद्योग, व्यापाि 
व्यिसाय, िोिगािी प्रिधान, 
उत्पादनशील कायािमको लासग 
लगानी प्रिधान, पयाटन प्रिधानसाँग 
सम्बन्त्रधत उद्योगहरू, शैन्त्क्षक 
कायािम,  लघ ुतथा साना उद्योग, 

िन तथा िाताििणिरय उद्योग, 

फोहोिमैला व्यिस्थापन, सामान्त्िक 
क्षेिसाँग सम्बन्त्रधत उद्योग लगायत 
उत्पादन ि िोिगािी ससिाना हनेु 
कायािमका लासग सहसुलयतपूणा 
व्यािदिमा ऋण उपलब्ध गिाउन रु 
३ अबाको कोषको लासग बिेट 
व्यिस्था गिेको । यसको लासग 
प्रदेश सिकािबाट कायाविसध बनाई 
कायाारियन गरिने । 

• उत्पादन तथा िोिगािी ससिानाका लासग 
सहसुलयतपूणा ऋण लगानी कायाविसध पवहलो 
संशोधन सवहत), २०७७ तिुामा भई कृवष 
विकास बैँक सलसमटेड ि साना वकसान 
विकास लघवुित्त वित्तीय संस्था सलसमटेडसाँग 
समसत 2077/08/18 गते समझदािी - 
पिमा हस्ताक्षि भई कायाारियन भएको । 

• आसथाक िषा 2077/78 मा कृवष विकास 
बैँक सलसमटेडलाई कुल रु. 80 किोड ि 
साना वकसान लघवुित्त संस्थालाई कुल रु. 
60 किोड गिी ऋण लगानीतफा  कुल रु. 1 
अबा 40 किोड सनकासा गरिएकोमा रु. 1 
अबा 13 किोड 13 लाख ऋण लगानी 
भएको ।  



 
 

नीसत तथा कायािमको बुाँदा बिेट िक् तव्य कायाारियनको अिस्था 
बुाँदा नं १२४ सािािसनक स्रोतको 
उपयोग गदाा समतव्ययी हनेु नीसत 
अिलम्बन गरिने छ।यसका लासग 
सािािसनक खचामा समतव्यवयता 
ल्याउने सनदेन्त्शका िािी गिी 
कायाारियन गरिने छ । 

बुाँदा नं १६३ प्रभािकािी अनगुमन 
तथा मूल्याङ्ख कन प्रणालीको उपयोग 
गिी प्राप्त पषृ्ठपोषणबाट सािािसनक 
सनकायहरूको संस्थागत क्षमता 
विकास गनुाका साथै समतव्ययी ि 
पािदशी रूपमा सािािसनक स्रोत 
साधनको प्रसतफल प्राप्त गने व्यिस्था 
समलाइने । 

• सािािसनक खचामा वित्तीय अनशुासन, विसनयोिन 
दक्षता, कायाारियन कुशलता ि समतव्यवयता 
कायम गना भ्रमण खचा सनयमािली,  2077  
िािी गरिएको । 

बुाँदा नं १२५ सिकािी वित्त 
व्यिस्थापनलाई पािदशी बनाउन तथा 
खचाको गणुस्ति ि नसतिाप्रसत 
सम्बन्त्रधत सनकाय, पदासधकािीलाई 
न्त्िम्मेिाि ि उत्तिदायी बनाउन 
आसथाक कायाविधीसम्बरधी ऐन, 
सनयममा समायनकुुल परिमािान गरिने 
छ ।  

बदुा नं.164 बिेट सनमााणमा समग्र 
वित्तीय अनशुासन, विसनयोिन दक्षता 
ि कायाारियन कुशलता लगायत 
खचामा समतव्यवयता अपनाउन विशेष 
िोड ददइने । 

 

• प्रदेश आसथाक कायाविसध तथा वित्तीय 
उत्तिदावयत्त्ि सनयमािली, 2077 साँग 
सामञ्जस्यता कायम गना विसनयोिन ऐनले 
विि नहनेु भनी तोकेको शीषाकको िकम 
बाहेक भकु्तानी ददनपुने अरय िकम आसथाक 
िषा समाप्त हनुभुरदा कन्त्म्तमा सात ददन 
अगािै भकु्तानी ददई सनकासा ि खचाको लेखा 
अद्यािसधक गिी भकु्तानी सनकासा बरद 
गनुापने व्यिस्था प्रदेश आसथाक कायाविसध 
सनयमािली (पवहलो संशोधन) २०७८ मा 
समािेश गिी स्िीकृत गरिएको । 

बुाँदा नं १२६ वित्त 
हस्तारतिणअरतगात स्थानीय तहलाई 
प्रदान गरिने अनदुानसाँग सम्बन्त्रधत 
नीसत सनयमहरूमा समयानकुुल 
परिमािान गरिने छ । प्रदेश 
सिकािबाट स्थानीय तहमा हस्तारतिण 
हनेु सबै प्रकािका वित्तीय अनदुानहरू 
आसथाक मासमला तथा योिना 
मरिालयमाफा त हस्तारतिण गरिने 
छ। 

बुाँदा नं १६८ वित्तीय सङ्ख घीयताको 
ससद्धारतअनसुाि वित्तीय हस्तारतिण 
अरतगातका अनदुानहरू आसथाक 
मासमला तथा योिना मरिालयबाट 
माि परिचालन गरिने । यसले हाम्रो 
वित्तीय सङ्ख घीयताको अभ्यासलाई 
थप सदुृढ पाने अपेक्षा सलइएको । 

• प्रदेश समपूिक अनदुानसम्बरधी कायाविसध, 
2077 ि प्रदेश विशेष अनदुानसम्बरधी 
कायाविसध, २०७७ िािी गरिएको  

• िावषाक बिेट तिुामाको समयमा नै स्थानीय 
तहहरूलाई वित्तीय हस्तारतिण अरतगातका 
योिना/कायािमहरू स्िीकृत  गिी 
हस्तारतिण गरिएको । 



 
 

नीसत तथा कायािमको बुाँदा बिेट िक् तव्य कायाारियनको अिस्था 
बुाँदा नं १२७ स्थानीय तहको लगानी 
तथा सविय सहभासगता सवहतको 
प्रदेश सिकाि ि स्थानीय तहबीचको 
साझेदािीमा सञ् चालन हनेु कायािम 
तथा आयोिनाहरूलाई प्राथसमकता 
ददइने छ । 

• लागत सहभासगताका कािण समपूिक 
अनदुानका योिनाहरू प्रभािकािी देन्त्खएकाले 
समपूिक अनदुानको अनपुात िमश: बढाउाँदै 
लसगएको । 

बुाँदा नं १२८ सूचना प्रविसधको 
उपयोग माफा त सिकािको बिेट 
तिुामा, खचाको लेखाङ्ख कन, असभलेख 
तथा प्रसतिेदन प्रणालीमा एकरूपता 
ल्याई वित्तीय अनशुासन कायम गरिने 
छ । स्थानीय तहमा सङ्ख कलन भई 
प्रदेश सिकािलाई प्राप्त हनुपुने 
िािस्िलाई सनयसमत गना ि प्रसतिेदन 
कायालाई दरुुस्त ि यथाथापिक बनाई 
िािस्ि चहुािट सनयरिण गना स्थानीय 
तहसाँगको समरियमा िमश: प्रविसध 
मैिी प्रसतिेदन प्रणाली विकास गरिने 
छ। प्रदेशमा प्राप्त हनेु िािस्ि 
सङ्ख कलन गने कायाालयहरूको 
संस्थागत सदुृढीकिण गरिने छ । 

बदुा नं.170 प्रदेश सिकािको 
एकल प्रशासन एिम ्िािस्ि 
बााँडफााँटबाट प्राप्त हनेु िािस्िको 
विििणलाई एकीकृत प्रसतिेदनयकु्त 
बनाउन अध्ययन गरिने । प्रदेश 
सिकािको कोषमा प्रदेश सिकािलाई 
विसभन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त हनेु िािस्ि 
स्िचासलत रूपमा िम्मा हनेु प्रणाली 
स्थावपत गने ।  

• अथा मरिालय ि महालेखा सनयरिक 
कायाालयको समरिय ि सहकायामा तयाि 
भएको RMIS प्रणाली कायाारियनमा िहेको, 
यसका साथै यातायात क्षेिबाट प्राप्त हनेु 
िािस्िसम्बरधी VRS प्रणाली कायाारियनमा 
िहेको । सिािी साधनको िािस्ि भकु्तानी 
अनलाईन विसधबाट गना यातायात व्यिस्था 
सूचना प्रणाली TMIS कायाारियनमा 
ल्याइएको। 

• प्रदेश सिकािलाई बााँडफााँट भई प्राप्त हनेु 
िािस्ि ि अरतिसिकािी वित्तीय 
हस्तारतिणका योिना/कायािम 
कायाारियनका सम्बरधमा 6 न्त्िल्लाका 
स्थानीय तहहरूसाँग भच ुाअल अरतिविया 
कायािम सम्पन्न गरिएको। 

बुाँदा नं १२९ प्रदेश सिकािमाफा त 
सञ् चासलत कायािम तथा 
आयोिनाहरूको पनु: प्राथसमकीकिण 
गिी प्रादेन्त्शक महत्त्ि भएका तथा 
नसतिामूलक आयोिना तथा 
कायािमहरूको सनिरतिताका लासग 
आिश्यक व्यिस्था समलाइने छ । 

 • बिेट तिुामा गदाा िमागत तथा बहिुषीय 
योिनाहरूको ससन्त्िात दावयत्त्िका लासग 
आिश्यक बिेट विसनयोिन पश् चात ् माि 
नयााँ कायािमहरू प्रस्ताि गने गरिएको । 

बुाँदा नं १३१ प्रदेशको िािस्ि 
िवृद्धका सम्भावित स्रोतहरूको पवहचान 
गिी कायाारियन गना सङ्ख घ, प्रदेश 
तथा स्थानीय तहसाँगको सहकाया ि 

 • िािस्ि किको दि ि दायिाका सम्बरधमा 
सिोकाििाला सनकायहरूसाँगको छलफलबाट 
प्राप्त सझुािहरूलाई समेटी प्रदेश आसथाक ऐन, 
2078 तिुामा गरिएको । 



 
 

नीसत तथा कायािमको बुाँदा बिेट िक् तव्य कायाारियनको अिस्था 
समरियमा किको दायिा िवृद्ध गना 
अध्ययन गरिने छ । 
बुाँदा नं १३२ वित्तीय हस्तारतिणबाट 
स्थानीय तहलाई ददइएको वित्तीय 
समानीकिण अनदुान बाहेकका 
अनदुान िकम असाि मसारतसम्म 
खचा नभएमा त्यस्तो िकम प्रदेश 
सन्त्ञ् चत कोषमा वफताा गनुापने छ । 
सम्बन्त्रधत स्थानीय तहले यस्तो िकम 
वफताा नगिेमा आगामी आसथाक िषामा 
उपलब्ध गिाउने अनदुानबाट कट्टा 
गरिने छ । 

बुाँदा नं १७३ अरतिसिकािी वित्तीय 
हस्तारतिण तथा िािस्ि 
बााँडफााँटसाँग सम्बन्त्रधत विषयहरूको 
प्रसतिेदन समयमा नगने, प्रदेश 
सिकािको मागादशान अनसुिण नगने, 
काननुको परिपालना नगने तथा 
प्रदेश सन्त्ञ् चत कोषमा िािस्ि 
दान्त्खला नगने स्थानीय तहमा वित्तीय 
हस्तारतिण ि अनदुान सनकासा 
नगरिने ितामान परिपाटीलाई 
सनिरतिता ददइने । 

• विसनयोिन ऐनको दफा 4 को उपदफा 10 
मा आसथाक िषाको असाि मसारतसम्म खचा 
नभई बचत भएको िकम वफताा नगने स्थानीय 
तहहरूको हकमा सो बिाबिको वित्तीय 
समानीकिण अनदुान िकम कट्टा गिी बााँकी 
िकम माि सनकासा ददने व्यिस्था िहेकोले 
सोही बमोन्त्िम प्रदेश लेखा सनयरिक 
कायाालयलाई अन्त््तयािी प्रदान गरिएको। 

 

आ.ि. 2078/79 

नीसत तथा कायािमको बुाँदा बिेट िक् तव्य कायाारियनको अिस्था 
बुाँदा नं १३  कोसभड-१९ का कािण 
प्रदेशको अथातरि ि समग्र विकासमा 
पिेको असिलाइा रयूनीकिण गना लन्त्क्षत 
िगा ि क्षेि विशेषमा पनुरुत्थान ि 
पनुभािण कायािम ल्याइने छ । बैँक 
तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकायामा 
प्रदेश सिकािबाट सञ् चासलत "उत्पादन 
तथा िोिगािी ससिानाका लासग सहसुलयत 
पूणा ऋण प्रिाह" कायािमलाई सनिरतिता 
ददइने छ । यस कायािमको 
प्रभािकारिताको अध्ययन गरिने छ । 

बुाँदा नं ३७ कोसभड-१९ महामािीबाट 
प्रदेशको अथातरि ि समग्र 
विकासमा पिेको असिलाई 
रयूनीकिण गना लन्त्क्षत िगा ि क्षेि 
विशेषमा पनुउात्थान ि पनुभािण 
कायािम सञ् चालन गरिने छ/बैँक 
तथा वित्तीय संस्थाहरूको 
सहकायामा प्रदेश सिकािबाट 
सञ् चासलत "उत्पादन तथा िोिगािी 
ससिानाका लासग सहसुलयत पूणा 
ऋण प्रिाह" कायािम लाई आगामी 
आसथाक िषामा समेत सनिरतिता ददन 
रु. २ अबा बिेट विसनयोिन गिेको 
छु । 

• यस कायािमका लासग कुल रु. 2 अबा 
विसनयोिन गरिएकोमा कृवष विकास बैँक तथा 
साना वकसान लघवुित्त वित्तीय संस्थालाई रु. 
1 अबा 30 किोड सनकासा गरिएको। 

• कृवष विकास बैँकलाई रु. 50 किोड सनकासा 
ददइएकोमा आसथाक िषा 2078/79 मा रु. 
45 किोड 61 लाख 55 हिाि ऋण लगानी 
भई 484 िनाले ऋण प्राप्त गिेका । 

• साना वकसान लघवुित्त वित्तीय संस्था अरतिगत 
रु. 80 किोड सनकासा गरिएकोमा 3153 
िनाले ऋण प्राप्त गिेका । 

• उत्पादन तथा िोिगािी ससिानाका लासग 
सहसुलयतपूणा ऋण लगानीको 
प्रभािकािीताका सम्बरधमा सनयसमत रूपमा 
अनगुमन तथा अरतिविया गरिएको । 

•  



 
 

नीसत तथा कायािमको बुाँदा बिेट िक् तव्य कायाारियनको अिस्था 
बुाँदा नं ४४ नेपाल सिकाि ि स्थानीय 
तहको समरियमा िािस्ि चहुािट 
सनयरिण गना ि किदातालाइा किप्रसतको 
सकािात्मक धािणा असभिवृद्ध गिाउन 
आिश्यक कायािम सञ् चालन गरिने छ। 
स्थानीय तहमा सङ्ख कलन भई प्रदेश 
सिकािलाई प्राप्त हनुपुने िािस्ि तथा 
अनदुान वफताालाई सनयसमत गना प्रसतिेदन 
कायालाई यथाथापिक बनाई िािस्ि 
चहुािट सनयरिण गरिने छ । 

बुाँदा नं १७० किका संिचना तथा 
दिहरूलाई समय सापेक्ष बनाउाँदै 
किको दायिा विस्ताि, किाधाि 
संिक्षण ि िािस्ि चहुािट सनयरिण 
गरिने छ । 

• प्रदेश आसथाक ऐन, 2078 मा भएको पयाटन 
शलु्क तथा छुटसम्बरधी व्यिस्थाका 
सम्बरधमा समसत 078/05/27 गते 
अरतिविया गरिएको । 

• प्रदेश आसथाक ऐन, 2078 कायाारियनमा 
देखा पिेका दिविधा लगायत िािस्ि 
सङ्ख कलनका विषयमा प्रदेश सभिका यातायात 
व्यिसायी महासङ्ख घ तथा सिोकाििालाहरूसाँग 
समसत 2078/09/16 गते अरतिविया 
कायािम सम्पन्न गिी सझुाि सङ्ख कलन 
गरिएको । 

बुाँदा नं १७१ िािस्ि प्रणालीलाई 
थप प्रगसतशील, स्िच्छ, पािदशी, 
स्िचासलत ि अनमुानयोग्य बनाइने 
छ । 

• प्रदेश आसथाक ऐन, 2078 को कायाारियनमा 
देखा पिेका अस्पष्टता/िवटलता फुकाउन 
बाधा अड्काउ फुकाउसम्बरधी सनणायहरू 
गरिएको। 

• मनोिञ्जन कि ि विज्ञापन कि सनयमािलीको 
मस्यौदा तिुामाका सम्बरधी काया प्रािम्भ 
भएको । 

बुाँदा नं ४६ प्रदेश सिकािको िािस्िको 
प्रभािकािी परिचालनका लासग िािस्िको 
क्षेि तथा दायिा बढाउने नीसत अिलम्बन 
गरिने छ । िािस्िको नयााँ क्षेि पवहचान 
गने तथा भइिहेको स्रोतबाट िािस्ि 
परिचालन हनेु प्रबरध गरिने छ । 

बुाँदा नं १७३ प्रदेश सिकािको 
आरतरिक स्रोतबाट प्रा्  त हनेु 
िािस्िको दायिा िवृद्ध गना थप नयााँ 
क्षेिहरूको पवहचान तथा हाल 
भइिहेका क्षेिहरूबाट प्रा्  त हनेु 
िािस्िका दिहरूमा समयानकुुल 
परिमािान गदै लसगने छ । 

• िािस्ि पिामशा ससमसत तथा उपससमसत ि 
सिोकाििाला सनकाय/पदासधकािीहरूसाँग 
छलफल गरिएको । 

बुाँदा नं ४७ वित्तीय हस्तारतिणको 
माध्यमबाट स्थानीय तहसाँगको सम्बरध 
थप सदुृढ तलु्याउन वित्तीय 
हस्तारतिणअरतगातका अनदुानहरू 
आसथाक मासमला तथा योिना 
मरिालयबाट माि हस्तारतिण गरिने 
अभ्यासलाई सनिरतिता ददइने छ । साथै, 

बुाँदा नं १६३ प्रदेशबाट स्थानीय 
तहलाई वित्तीय हस्तारतिण हनेु 
अनदुान आसथाक मासमला तथा 
योिना मरिालय माफा त माि 
परिचालन गने व्यिस्था समलाएको 
छु । यसबाट वित्तीय सङ्ख घीयता 
सदुृढ हनेु विश्वास सलएको छु । 

• वित्तीय समानीकिण अनदुान िाविय प्राकृसतक 
स्रोत तथा वित्त आयोगको ससफारिस बमोन्त्िम, 
सशता अनदुान विषयगत मरिालय/आयोगबाट 
प्रस्ताि भएअनसुाि ि समपूिक तथा विशेष 
अनदुान प्रदेश समपूिक तथा विशेष अनदुान 
सम्बरधी कायाविसध, 2077 बमोन्त्िम छनोट 
गिी कायाारियनका लासग सम्बन्त्रधत स्थानीय 



 
 

नीसत तथा कायािमको बुाँदा बिेट िक् तव्य कायाारियनको अिस्था 
स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने विसभन्न 
अनदुानका आयोिना/कायािमको 
कायाारियन प्रभािकारिता िवृद्ध गनाका 
लासग आिश्यक समरिय ि सहकाया 
गरिने छ । 

तहहरूमा हस्तारतिण गरिएको ।  
बुाँदा नं १६५ प्रदेश सिकािबाट 
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तारतिण 
भएको अनदुानबाट सञ् चासलत 
कायािमको प्रगसत विििण तथा 
प्रसतिेदन प्रणालीलाई थप व्यिन्त्स्थत 
गरिने छ । 

• प्रदेश विसनयोिन ऐन, 2078 को दफा 4 
बमोन्त्िम सनकाशा भएको िकमको खचा 
प्रगसतको आधािमा बााँकी वकस्ता िकम 
सनकासा गरिएको । 

 

बुाँदा नं १६४ स्थानीय तहले 
सङ्ख कलन गिी प्रदेश ि स्थानीय 
तहबीच बााँडफााँट हनेु िािस्ि ि 
वित्तीय हस्तारतिण भएको 
िकममध्ये खचा नभई बचत भएको 
वफताा गनुापने अनदुान िकम वफताा 
गने कायासाँगै प्रसतिेदन प्रणालीलाई 
व्यिन्त्स्थत गना पहल गरिने छ । 

• प्रदेश विसनयोिन ऐन, 2078 को दफा ४ को 
उपदफा १० ि ११ बमोन्त्िम अन्त्घल्लो 
आसथाक िषामा हस्तारतिण भएका सशता, 
समपूिक तथा विशेष अनदुानको खचा नभई 
बचत भएको िकम वफताा नगिेका स्थानीय 
तहहरूलाई सो बिाबिको िकम वित्तीय 
समानीकिण अनदुानबाट कट्टा गिी बााँकी 
िकम माि दान्त्खला गना प्र.ले.सन.का लाई 
लेखी पठाइएको ।  

बुाँदा नं 48  वित्तीय हस्तारतिणअरतगात 
स्थानीय तहलाई प्रदान गरिदै आएको 
समपूिक तथा विशेष अनदुानसाँग 
सम्बन्त्रधत आयोिनाहरूलाई विद्यतुीय 
प्रविसधमाफा त छनोट ि प्रविवष्ट गने 
प्रणालीको विकास गरिने छ । 

 

• िाविय योिना आयोगबाट सनमााण भई 
हस्तारतरित समपूिक तथा विशेष अनदुान 
प्रस्ताि प्रणालीमा प्रस्ताि भएका आयोिना 
तथा कायािमहरू प्रदेश समपूिक तथा विशेष 
अनदुान सम्बरधी कायाविसध बमोन्त्िम छनोट 
गरि कायाारियनका लासग स्थानीय तहमा 
हस्तारतिण गरिएको। 

बुाँदा नं 50 प्रदेश सिकािको वित्त 
व्यिस्थापनलाई थप पािदशी ि उत्तिदायी 
बनाउन, खचाको गणुस्ति ि समतव्यवयता 
कायम गना ि सम्बन्त्रधत 
सनकाय/पदासधकािीलाई ििाफदेही 
बनाउन सङ्ख घीय सिकािको आसथाक 
कायाविसध सम्बन्त्रधत ऐन/सनयम अनकुुल 
हनेुगिी प्रदेश सिकािको आसथाक 
कायाविसधसम्बरधी ऐन/सनयममा 
समायनकुुल परिमािान गरिने छ । 

बुाँदा नं १६० वित्तीय अनशुासन 
कायम गना प्रदेश आसथाक 
कायाविसध तथा वित्तीय उत्तिदावयत्त्ि 
ऐन तिुामा गिी न्त्िम्मेिाि 
पदासधकािीलाई सािािसनक खचाको 
नसतिाप्रसत उत्तिदायी बनाउने/ 
आरतरिक सनयरिण प्रणालीलाई 
प्रभािकािी बनाइा सािािसनक 
खचाको कुशलता असभिवृद्ध गरिने 
छ । 

• प्रदेश आसथाक कायाविसध तथा वित्तीय 
उत्तिदावयत्ि ऐन, 2078 को मस्यौदा तिुामा 
भएको । 

• प्रदेश कायासञ् चालन सनदेन्त्शका तथा प्रदेश 
सािािसनक खचाको मापदण्ड स्िीकृत भई 
कायाारियनमा िहेको ।  



 
 

नीसत तथा कायािमको बुाँदा बिेट िक् तव्य कायाारियनको अिस्था 
बुाँदा नं 51 मरिालय तथा सनकायहरूको 
बिेट कायाारियनको क्षमता बढाउन तथा 
बिेट प्रणालीलाई थप व्यिन्त्स्थत गना 
आिश्यक कायािमहरू सञ् चालन गरिने 
छ । सूचना प्रविसधको उपयोगमाफा त 
सिकािको बिेट तिुामा, खचाको 
लेखाङ्ख कन, असभलेख तथा प्रसतिेदन 
प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय 
अनशुासन कायम गने कायालाई 
व्यिन्त्स्थत गदै लसगने छ । 

 

 

बुाँदा नं १५८ बिेट कायाारियन 
सहिीकिणका लासग आिश्यक 
सनदेन्त्शका, कायाविधी ि मापदण्ड 
तिुामा गनुापने भएमा सम्बन्त्रधत 
सनकायले आसथाक िषा सरुु भएको 
पवहलो मवहना सभिै स्िीकृत गिी  
सक्नपुने व्यिस्था समलाएको छु ।       

• विषयगत मरिालय/सनकायहरूबाट स्िीकृत 
कायािम कायाारियनका लासग तिुामा भएका 
कायाविसध, मापदण्ड, सनदेन्त्शका लगायतका 
विषयमा सहमसत प्रदान गरिएको । 

• आयोिनाको बहिुषीय ठेक् कासम्बरधी 
मापदण्ड स्िीकृत भई कायाारियनमा िहेको ।  

बुाँदा नं १६२ िकमारति ि 
कायािम संशोधनको लासग 
विद्यतुीय प्रणालीबाट प्रस्ताि गने ि 
स्िीकृत गने व्यिस्था गरिने छ । 

प्रदेश बिेट सचुना प्रणाली (PLMBIS) बाट 
िकमारति तथा कायािम संशोधन प्रस्ताि तथा 
स्िीकृसत गने काया भईिहेको/नेपाल सिकाि 
अथा मरिालयबाट परिमान्त्िात web version माफा त 
आसथाक िषा 2079/80 को बिेट तिुामा 
गरिएको । 

 

५.ख) पवहलो आिसधक योिनाले तय गिेका नसतिा सूचक ि उपलन्त्ब्ध 

 समवष्टगत आसथाक क्षिे 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा  
 ०७५/७६ 

२०७८/७९ 
सूचनाको स्रोत कैवफयत 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 
प्रभाि प्रसतव्यन्त्क्त कुल आय अमेरिकी 

डलि 
1917 2540 2430 आसथाक सिेक्षण  

प्रसत ददन १.९ डलि (PPP) 
आम्दानीका आधािमा गरिबी 

प्रसतशत 13.9 10.36 - NLSS-WB Estimate  

बहआुयासमक गरिबी सूचकाङ्ख क 
बास्तविक गणना (Head Count) 
अनपुात (प्रसतशत) 

प्रसतशत १२.२ ९.८ 7.0 आसथाक सिेक्षण बागमती प्रदेश 

िाविय गरिबी िेखामसुनका 
बालबासलका (५ िषामसुनका, 
प्रसतशत) 

प्रसतशत 35.1 23.7  NLSS-WB Estimate  

आसथाक िवृद्ध दि (आधािभूत 
मूल्यमा) 

प्रसतशत 7.0 ९.८ 6.4 आसथाक सिेक्षण  

आसथाक िवृद्ध दि (उत्पादकको 
मूल्यमा) 

प्रसतशत 7.5 11.5 6.7 आसथाक सिेक्षण  

कुल गाहास्थ उत्पादन 
(उत्पादकको मूल्यमा) 

रु. दश 
लाखमा 

143276 196636 179068 आसथाक सिेक्षण  

मानि विकास सूचकाङ्ख क सूचकाङ्ख क 0.641 0.659 0.661 िाविय योिना आयोग बागमती प्रदेश 



 
 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा  
 ०७५/७६ 

२०७८/७९ 
सूचनाको स्रोत कैवफयत 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 
असि कृवष के्षिको िवृद्ध दि प्रसतशत 6.2 5.6 2.4 आसथाक सिेक्षण समग्र देशको 

उद्योग के्षिको िवृद्ध दि प्रसतशत 8.0 14.1 10.3 आसथाक सिेक्षण समग्र देशको 
सेिा के्षिको िवृद्ध दि प्रसतशत 6.9 10.9 5.9 आसथाक सिेक्षण समग्र देशको 
मदु्रान्त्स्फसत प्रसतशत 5.5 5.8 5.8 आसथाक सिेक्षण समग्र देशको 

प्रसतफल कृवष के्षि ि गैिकृवष के्षिको 
योगदान 

  
  

 कुल गाहास्थ्य उत्पादनमा  (कृवष 
तथा िन, मत्स्यपालन ि खानी तथा 
उत्खनन)् को योगदान 

प्रसतशत 13.7 12.08 11.9 आसथाक सिेक्षण  

 कुल गाहास्थ्य उत्पादनमा वद्धतीय 
के्षि (उद्योग, विद्यतु,् ग्यााँस ि पानी, 
सनमााण) 

प्रसतशत 12.1 13.66 11.4 आसथाक सिेक्षण  

 कुल गाहास्थ्य उत्पादनमा सेिा 
के्षिको योगदान 

प्रसतशत ७४.४ ७४.२ 76.7 आसथाक सिेक्षण  

 देशको कुल गाहास्थ्य उत्पादनमा 
प्रदेशको अंश 

प्रसतशत 41.4 42.72 36.9 आसथाक सिेक्षण  

 कुल गाहास्थ्य उत्पादनको 
अनपुातमा िावषाक बिेट 

प्रसतशत 3.3 4.26 1.18 आसथाक सिेक्षण  

 बिेटमा पुाँिीगत ि चाल,ु वित्तीय 
व्यिस्था विसनयोिनको अनपुात 

अनपुात 0.9:1 0.96:1 51:45:4 बिेट िक् तव्य, 
2078/79 

प्रसतशतमा 

 िावषाक विसनयोिन ि खचाको 
अनपुात 

प्रसतशत 26.4 69.96 65.83 प्रलेसनका 2078/79 को 
प्रािन्त्म्भक खचा 

 सङ्ख घीय बिेटबाट हस्तारतरित 
अनदुान (प्रदेशको कीूल गाहास्थ्य 
उत्पादनको अनपुातमा) 

प्रसतशत 1.1 1.34  म.ले.प. प्रसतिेदन  

 सङ्ख घीय विभाज्य कोषबाट िािस्ि 
बााँडफााँटको अंश 

प्रसतशत 15.7 15.46  िावषाक प्रसतिेदन  

 सङ्ख घीय बिेटबाट हस्तारतरित 
अनदुान (प्रदेशको वहस्सा) 

प्रसतशत 13.5 12.6 29.32 बिेट िक् तव्य, 
2078/79 

बागमती प्रदेशको 
आ.ि.2078/79 
को बिेटमा सङ्ख घीय 
अनदुानको वहस्सा 

 प्रदेशको बिेटमा िािस्िको अंश 
(खचा व्यहोने स्रोत) 

प्रसतशत 48 64.2 70.67 बिेट िक् तव्य, 
2078/79  

 

 प्रदेशको बिेटबाट स्थानीय तहमा 
िाने अनदुानका लासग विसनयोिन 

प्रसतशत 3.86 5.14 13 बिेट िक् तव्य, 
2078/79 

 

 स्थानीय तहहरूको आयमा वित्तीय प्रसतशत 83.4 81.96  म.ले.प. प्रसतिेदन  



 
 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा  
 ०७५/७६ 

२०७८/७९ 
सूचनाको स्रोत कैवफयत 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 
हस्तारतिणको अंश 

 स्थानीय तहहरूको बिेटमा पुाँिीगत 
विसनयोिनको अंश 

प्रसतशत 41.5 43.00  म.ले.प. प्रसतिेदन  

 पुाँिीगत खचा (कीूल पुाँिीगत 
विसनयोिनको) 

प्रसतशत 43.9 80 70.68 प्रलेसनका आ.ि.2078/79 
को प्रािन्त्म्भक खचा 
सरुु विसनयोिनको 

आधािमा 
 बिेटमा आरतरिक आयको अंश   प्रसतशत 26.2 34.5 31.27 बिेट पनु्त्स्तका ि 

प्रसतिेदन 
िािस्ि बााँडफााँट 
ि अनदुानबाहेक 

 कुल गाहास्थ उत्पादनमा िािस्िको 
योगदान 

प्रसतशत    आसथाक मासमला 
तथा योिना 
मरिालय 

 

 आरतरिक आयमा कि िािस्िको 
अंश 

प्रसतशत 69.9 76 73.96 आसथाक मासमला 
तथा योिना 
मरिालय 

 

 औद्योसगक उत्पादन  िकम 
किोडमा 

6,110 8,699  आसथाक सिेक्षण  

 बैँक शाखा विस्ताि भएका स्थानीय 
तह 

सङ्ख्या ११५ ११९ 118  बिेट िक् तव्य, 
2079/80 

 

 िनसङ्ख्या प्रसत बैँक तथा वित्तीय 
संस्थाको शाखा 

िना 2770 2368 2079  आसथाक सिेक्षण  

 प्रसत स्थानीय तह बैँक/वित्तीय 
संस्थाको शाखा 

सङ्ख्या 18.7 21.28    

 लघ ुवित्त संस्थाको शाखा सङ्ख्या 297 317 749  आसथाक सिेक्षण  
 स्थायी लेखा नम्बि सलएका 

िनसङ्ख्या 
प्रसतशत       

 देशका कुल आसथाक प्रसतष्ठानमा 
प्रदेशको वहस्सा 

प्रसतशत 30.6 27.6  िाविय आसथाक गणना  

 प्रसत प्रसतष्ठानमा संलग्न िनशन्त्क्त  िना 4.3 4.48  िाविय आसथाक गणना  
 प्रदेशका कुल प्रसतष्ठानमा दताा 

भएका प्रसतष्ठानको अनपुात 
प्रसतशत 50.2 80.08  िाविय आसथाक गणना  

 प्रसतष्ठानका व्यिस्थापकको लैंसगक 
अनपुात   

परुुष प्रसत 
सय मवहला 

194.9 156.0  िाविय आसथाक गणना  

 प्रदेशका कुल प्रसतष्ठानमा लेखा 
िाख्न ेप्रसतष्ठानको अनपुात 

प्रसतशत 45 72  िाविय आसथाक गणना  

 कृवष ि गैिकृवष के्षिको िवृद्ध दि          



 
 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा  
 ०७५/७६ 

२०७८/७९ 
सूचनाको स्रोत कैवफयत 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 
 श्रमको उत्पादकत्ि रू. हिािमा 205.9 267.1  पररौँ योिना  

 

6. क. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियनको अिस्था 

आसथाक िषा 
विसनयोन्त्ित बिेट (रु.हिािमा) खचा (रु.हिािमा) खचा 

प्रसतशत चाल ु पुाँिीगत िम्मा चाल ु पुाँिीगत िम्मा 
2074/75 23350 16450 39800 12855 14077 26932 67.67 
2075/76 6658261 1212030 7870291 6286227 35332 6321559 80.32 
2076/77 275413 38030 313443 50768 5975 56743 18.1० 
2077/78 114512 47490 162002 56906 9722 66628 41.13 
2078/79 331917 24633 356550 261941 13412 275353 77.23 
कुल िम्मा 7403453 1338633 8742086 6668698 78520 6747219   

 

६. ख. आसथाक िषा अनसुाि समग्र प्रदेशको विसनयोन्त्ित बिेट ि खचाको अिस्था (रु. हिािमा)  

आसथाक 
िषा 

विसनयोन्त्ित बिेट (रु.हिािमा) खचा (रु.हिािमा) 
खचा 
प्रसतशत चाल ु प ुाँिीगत 

वित्तीय 
व्यिस्थापन 

िम्मा चाल ु प ुाँिीगत 
वित्तीय 

व्यिस्थापन 
िम्मा 

2 0 7 4 / 75  8 7 9 3 4 9  1 4 1 1 51  0  1 0 2 0 5 0 0  1 4 5 0 7 4  1 2 4 3 9 9  0  2 6 9 4 7 3  2 6 . 4  
2 0 7 5 / 76  1 3 7 5 3 89 9  2 0 2 7 2 2 60  0  3 4 0 2 6 1 59  1 1 0 9 8 33 4  9 5 5 4 3 67  0  2 0 6 5 2 7 01  6 0 . 7  
2 0 7 6 / 77  2 0 1 3 0 1 02  2 7 1 7 77 8 4  0  4 7 3 0 7 88 6  1 2 2 6 8 84 9  1 5 6 8 2 0 21  0  2 7 9 5 0 87 0  5 9 . 0 8  
2 0 7 7 /7 8  2 1 9 3 0 6 03  2 7 4 9 6 89 1  2 0 0 0 0 0 0  5 1 4 2 7 49 4  1 4 1 8 6 60 2  2 0 0 0 8 2 3 9  1 4 0 0 0 0 0  3 5 5 9 4 8 41  6 9 . 2 1  
2 0 7 8 / 79  2 2 5 0 5 0 9 0  3 3 2 1 5 83 7  2 0 0 0 0 0 0  5 7 7 2 0 92 7  1 5 6 9 9 9 06  2 0 9 9 5 0 56  1 3 0 0 0 0 0  3 7 9 9 4 96 2  6 5 . 8 3  

कु ल  ि म्मा  7 9 1 9 9 04 3  1 0 8 3 0 3 92 3  4 0 0 0 0 0 0  1 9 1 5 0 29 6 6  5 3 3 9 8 76 5  6 6 3 6 4 0 82  2 7 0 0 0 0 0  1 2 2 4 6 28 4 7    
 

7. निप्रिद्धानात्मक कायाहरूको विििण: 

सहसुलयत ऋण लगानी सम्बरधी काया: 
➢ कोसभड-19 का कािण ससन्त्िात विषम ्परिन्त्स्थसतबाट अथातरिमा पिेको प्रभाि रयूनीकिणका लासग 

आसथाक िषा 2077/78 बाट सञ् चालन भएको उत्पादन तथा िोिगािी ससिानाका लासग 
सहसुलयतपूणा ऋण प्रिाह कायािमले आसथाक िषा 2078/79 मा समेत सनिरतिता प्राप्त 
गिेको/यस कायािम अरतगात लगानीका लासग आसथाक िषा 2078/79 मा  कुल रु.2 अबा 
िकम विसनयोिन गरिएको सथयो ।सहसुलयतपूणा ऋण लगानी कायािम माफा त विसनयोन्त्ित 
बिेटको कायाारियनका लासग प्रदेश सिकाि मन्त्रिपरिषद् बाट उत्पादन तथा िोिगािी ससिानाका 
लासग सहसुलयतपूणा ऋण लगानी कायाविसध, 2078 स्िीकृत गरिएको छ । 



 
 

➢ कृवष विकास बैँक माफा त आसथाक िषा 2078/79 मा सबैभरदा बढी लगानी (50.02 प्रसतशत) 
कृवष व्यिसायमा ि सबैभरदा कम (0.22 प्रसतशत) िन तथा िाताििण क्षेिमा भएको । 

➢ बागमती प्रदेशका 13 न्त्िल्लामध्ये कृवष विकास बैँक माफा त आसथाक िषा 2078/79 मा 
सबैभरदा बढी लगानी मकिानपिु न्त्िल्लामा भएको तथा दोलखा ि िामेछाप न्त्िल्लामा लगानी 
नभएको । 

➢ साना वकसान लघवुित्त वित्तीय संस्था माफा त आसथाक िषा 2078/79 मा कुल 3153 ग्राहक 
सङ्ख्या मध्ये सबैभरदा बढी (2030) ऋणीलाई कृवष व्यिसाय अरतगात ऋण लगानी गरिएको। 
सबैभरदा कम 35 िनालाई मवहला तथा दसलत समदुायमा ऋण लगानी गरिएको ।सो संस्था 
माफा त आसथाक िषा 2078/79 मा सबैभरदा बढी लगानी न्त्चतिन न्त्िल्लामा (826 िनालाई) 
ि सबैभरदा कम भक्तपिु न्त्िल्लामा (10 िनालाई) भएको । 

 

8.  मरिालय तथा अरतिगतका सनकायहरूबाट सम्पादन भएका मु् य कायाहरू:- 

➢ प्रदेश सिकािको स्थापनादेन्त्ख हालसम्म विसभन्न सिोकाििाला सनकायहरू, प्रदेश सिकािका 
विषयगत मरिालय/सनकायहरूसाँग छलफल गिी हिेक आ.ि. मा िािस्ि ि व्ययको अनमुान 
प्रदेश सभामा पेस हुाँदै आएको छ ।  

➢  प्रदेश बिेट व्यिस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यिन्त्स्थत गना सङ्ख घीय सिकािसाँगको सनिरति 
समरियमा िेभमा आधारित बिेट सूचना प्रणाली कायाारिनयमा ल्याइएको । 

➢  प्रदेशको वित्तीय व्यिस्थापनलाई पािदशी एिम ् नसतिामखुी बनाउने ि सािािसनक ििाफदेवहता 
प्रिधान गने उद्देश्यले आसथाक कायाविसध तथा वित्तीय उत्तिदावयत्ि ऐनको मस्यौदा तयाि भई प्रदेश 
सभामा पेस गने िममा िहेको छ, साथै आरतरिक सनयरिण प्रणालीलाई प्रभािकािी बनाउदै 
वित्तीय सशुासन कायम गना आरतरिक सनयरिण प्रणाली सनयरिण मागादशान, 2078 ि आरतरिक 
लेखापिीक्षण सनदेन्त्शका, 2078 िािी गिी कायाारियनमा ल्याइएको ।  

➢  प्रदेश सिकािले सािािसनक वित्त व्यिस्थापनमा नेपाल सिकािले तयाि गिी प्रदेशलाई उपलब्ध 
गिाएका िािस्ि सूचना प्रणाली (RMIS),  प्रदेश मरिालयगत बिेट सूचना प्रणाली (PLMBIS), 
CGAS, TSA, PAMS लगायतका प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ । 

➢ प्रदेश सिकािको आ.ि. 2078/79 को एकीकृत िावषाक वित्तीय विििण तोवकएको समयमा नै 
तयाि गिी महालेखा सनयरिक कायाालय ि महालेखा पिीक्षक कायाालयमा पेस गरिएको । 
त्यसैगिी आरतरिक लेखा पिीक्षण प्रसतिेदन ि एकीकृत न्त्िरसी प्रसतिेदन तोवकएको समयमा नै 
तयाि गिी सािािसनक गरिएको । 



 
 

➢ प्रदेश सिकािको स्थापना कालदेन्त्ख नै प्रत्येक आसथाक िषाको िावषाक, अधािावषाक ि असाि 
मसारतसम्मको अनमुासनत प्रगसत प्रसतिेदन तयाि गरिएको । आ.ि. 2078/79 को 
मरिालयगत िावषाक प्रगसत विििण प्रकाशन गरिएको। 

➢ अरतिसिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ४ मा भएको वित्तीय 
हस्तारतिणसम्बरधी व्यिस्था बमोन्त्िम बागमती प्रदेश सिकािले प्रदेश अरतगातका स्थानीय तहमा 
िाविय प्राकृसतक स्रोत तथा वित्त आयोगले ससफारिस गिेबमोन्त्िम वित्तीय समानीकिण, ससता 
अनदुान, विशेष अनदुान ि समपूिक अनदुान हस्तारतिण गदै आएको छ । आसथाक िषा 
2075/76 देन्त्ख आ.ि. 2079/80 का लासग विसनयोिन गरिएको बिेटमा स्थानीय तहमा 
वित्तीय हस्तारतिणको तलुनात्मक विििण सनम्नानसुाि िहेको छ । 

                                                                

 

िकम रु. हिािमा 

अनदुान  
आसथाक िषा 
२०७५/७६ 

आसथाक िषा 
२०७६/७७ 

आसथाक िषा 
२०७७/७८ 

आसथाक िषा 
2078/79 

आसथाक िषा 
2079/80 

समानीकिण अनदुान 1000000 1250000 1250000 1500000 1750000 

ससता अनदुान 3742400 1847156 3064552 2663112 2989404 

समपूिक अनदुान 875900 1387396 2631609 2918179 2824025 

विशेष अनदुान 650000 215503 297000 424350 789300 

िम्मा 6268300 4700055 7243161 7505641 8352729 

➢ प्रदेश सिकाि स्थापनाका सरुुिाती आसथाक िषाहरूमा समपूिक तथा विशेष अनदुानका 
योिना/कायािमका लासग अिण्डा िकम विसनयोिन गिी सम्बन्त्रधत कायाविसध बमोन्त्िम प्रदेश 
मन्त्रिपरिषद् बाट स्िीकृत गिीएका योिनाहरूमा िकम सनकासा गने गरिएकोमा आ.ि.2077/78 
बाट िावषाक बिेट तिुामाको समयमा नै वियाकलापगत रूपमा योिना/कायािम छनोट गिी 
कायाारियनका लासग िकम विसनयोिन गने गरिएको । 

➢ प्रदेश सिकाि माफा त सङ्ख कलन हनुे सिािी साधन किको िकम स्थानीय तहहरूमा सनयसमत 
रूपमा बााँडफााँट गने गरिएको । 

➢ घििग्गा िन्त्िस्टे्रसन दस्तिु सङ्ख कलन सम्बरधमा प्रदेश आसथाक ऐन, २०७८ मा भएका 
व्यिस्थाहरू कायाारियनका सरदभामा उत्पन्न समस्याका सम्बरधमा उपत्यका सभिका मालपोत 
कायाालयहरूसाँग सङ्ख घीय भसूम व्यिस्था, सहकािी तथा गरिबी सनिािण मरिालयका सन्त्चि, भसूम 



 
 

व्यिस्थापन तथा असभलेख विभागका महासनदेशक समेतको सहभासगतामा समसत २०७८/११/२७ 
गते अरतिविया कायािम गरिएको । 



 
 

उद्योग, िान्त्णज्य तथा आपूसता मरिालय 

1. पूिा मरिीहरूको विििणः 

ि.सं. नाम 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 
१ श्री  समलन बाब ुशे्रष्ठ २०७८/०९/०९ २०७९/०९/२४ 

 

2. हालसम्मका सन्त्चिहरू 

ि.सं. नाम 
सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 
१ श्री विश् िबाब ुपडुासैनी २०७८/०९/२० देन्त्ख हाल सम्म 

 

3. प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली अनरुूपको कायाक्षिेहरू 

प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली, २०७४ (संशोधन सवहत) अनसुाि उद्योग, िान्त्णज्य तथा 
आपूसता मरिालयको काया न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छः- 

➢ व्यापाि/िान्त्णज्य ि बिाि प्रसतस्पधाा सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु, मापदण्ड तथा योिनाको 
तिुामा, कायाारियन एिम ्सनयमन ि ससन्त्रडकेट तथा काटेसलङ सनयरिण 

➢ प्रादेन्त्शक व्यापाि सम्बरधी पूिााधाि सनमााण, प्रिधान, सहिीकिण, बिाि अनगुमन, समरिय, तथ्याङ्ख क 
प्रणाली, बौवद्धक सम्पन्त्त्त संिक्षण, अध्ययन तथा अनसुरधान ि सनयमन 

➢ ढुिानी/परििहन प्रणाली तथा कागो व्यिस्थापन 

➢ नेपाल सिकािको सहमसतमा आसथाक तथा औद्योसगक विषयका किाििरय सम्झौता 
➢ व्यापारिक फमाहरूको दताा¸ निीकिण, खािेिी ि सनयमन 

➢ खानी तथा खसनि पदाथाको अरिेषणसम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु, मापदण्ड ि योिना तिुामा तथा 
कायाारियन ि सनयमन एिम ्पूिााधाि विकास, अनसुरधान, सिेक्षण, लगत सङ्ख कलन, असभलेखाङ्ख कन, 

अरिेषण ि व्यिस्थापन प्रादेन्त्शक प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन ि सङ्ख घसाँग समरिय 

➢ भौगसभाक अध्ययन तथा अनसुरधान ि नक्सा सम्बरधी 
➢ कलकािखाना ि औद्योसगकीकिण सम्बरधी नीसत, काननु, मापदण्ड ि योिना तिुामा, कायाारियन ि 

सनयमन 

➢ उद्योग दताा, अनमुसत, निीकिण एिम ्खािेिी ि औद्योसगक विकास तथा औद्योसगक व्यिसायको 
प्रिधान ि सनयमन 

➢ प्रदेशस्तिको उद्योग क्षेिको भौसतक पूिााधाि विकास सम्बरधी योिना तिुामा ि कायाारियन तथा 
औद्योसगक क्षेि ि विशेष आसथाक क्षेिको स्थापना, सञ्चालन ि विस्ताि 



 
 

➢ औद्योसगक िस्तकुो सनयाात प्रिधान 

➢ सािािसनक सेिा, अत्यािश्यक सेिा ि िस्त ुआपूसता सम्बरधी नीसत, काननु तथा मापदण्ड तिुामा, 
कायाारियन ि सनयमन 

➢ उपभोक्ता हक असधकाि संिक्षण तथा प्रिधान, उपभोक्ता िागिण कायािम तिुामा, कायाारियन तथा 
अनगुमन एिम ्सो सम्बरधमा सङ्ख घ ि स्थानीय तहसाँग समरिय 

➢ मूल्य ि कालोबिािी तथा कृसिम अभाि सनयरिण सनयमन ि सो सम्बरधमा सङ्ख घ ि स्थानीय 
तहसाँग समरिय 

➢ संघीय मापदण्डअनसुाि स्याण्डडा िगीकिण, गणुस्ति पिीक्षण ि सनयमन 

➢ उपभोक्ता अदालत गठन ि सञ्चालन 

➢ अत्यािश्यक िस्तहुरूको प्रादेन्त्शक माग ि आपूसता सम्बरधी सूचना सङ्ख कलन, विश्लषेण, प्रक्षेपण ि 
आपूसता व्यिस्था, मौज्दातको व्यिस्था ि आपूसतामा अरतिप्रादेन्त्शक ि स्थानीय तहबीच समरिय 

➢ लन्त्क्षत क्षेि ि िगाका लासग िस्त ुि सेिामा प्रादेन्त्शक अनदुान ि सनयमन 

➢ किाि, साझेदािी ि एिेरसी सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु, मापदण्ड, कायाारियन ि सनयमन 

➢ सङ्ख घसाँगको समरियमा कम्पनी स्थापना सम्बरधी नीसत तथा काननु तिुामा तथा कायाारियन, 

सनयमन ि कम्पनी प्रशासन 

➢ दामासाहीमा पिेका उद्योग, व्यिसायीका कम्पनी तथा फमा व्यिस्थापन सम्बरधी नीसत काननु, 

मापदण्ड तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ प्रदेशस्तिमा हासनकािक पदाथाहरूको सनयमन तथा व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशस्तिमा इरधनको गणुस्ति अनगुमन 

➢ प्रदेशसभिका उद्योगहरू ि साना, मझौला, घिेल ुतथा लघ ुउद्योगहरू स्थापना ि प्रिधान सम्बरधमा 
नीसत, काननु तथा मापदण्ड तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ औद्योसगक तथा व्यापाि प्रदशानीको आयोिना तथा व्यिस्थापन 

➢ उद्योगमा श्रममूलक प्रविसध ि स्िदेशी श्रसमकको उपयोग 

➢ स्ििोिगािका लासग उद्यमशीलता विकास, प्रन्त्शक्षण, सहसुलयत किाा ि व्यिसाय प्रिधान 

➢ टाट पल्टेको ि दामासाही सम्बरधी 
 

4. मरिालय तथा सनकायसाँग सम्बन्त्रधत हालसम्म िािी गरिएका काननुी दस्तिेिहरू 
4.1 ऐन  

➢ औद्योसगक व्यिसाय ऐन, २०७६ 

➢ प्रादेन्त्शक व्यापाि तथा व्यिसाय ऐन, २०७६ 



 
 

4.2 सनयमािली  

➢ प्रादेन्त्शक व्यापाि तथा व्यिसाय सनयमािली २०७९ न्त्स्िकृसतका लासग मन्त्रिपरिषद् ,  बागमती 
प्रदेश समक्ष पेस 

➢ प्रदेश औद्योसगक व्यिसाय सनयमािली २०७९ न्त्स्िकृसतका लासग मन्त्रिपरिषद् , बागमती प्रदेश 
समक्ष पेस 

4.3 कायाविसध 

➢ प्रविसध हस्तारतिण कायाविसध, २०७९ 

➢ सीप विकास तासलम सञ् चालनसम्बरधी कायाविसध, २०७९ 
 

5. क) मरिालय तथा सनकाय अरतगात नीसत तथा कायािमको, प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना ि बिेटसाँग 
सम्बन्त्रधत मु् य मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्ध: 

ि.स. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
१ उद्यमीहरूलाई लागत साझेदािीमा प्रविसध 

हस्तारतिण कायािम 
प्रविसध हस्तारतिण कायाविसध २०७७ बमोन्त्िम 
कायाारियन भएको 

२ साझा सवुिधा केरद्र , बिाि घि तथा कोसेली 
घि सनमााण 

न्त्िल्लाको माग ि आिश्यकता अनसुाि साझा सवुिधा 
केरद्र, कोसेली घि तथा बिाि घिको सनमााण भएको 

 

५. ख)  प्रथम आिसधक योिनाले तय गिेका नसतिा सूचक ि उपलन्त्ब्ध: 
नसतिा सूचक एकाइ आधाि िषा 

075/76 

आ.ि. 
076/77 

आ.ि. 
077/78 

आ.ि. 078/79 कैवफयत 

लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत 

उद्योग दताा  सङ्ख्या ११५५३७ - - - - १७०४८० १५५१७९  

बिाि अनगुमन पटक ६० - - - - १५६ १८९  

 

6. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था 
आ.ि. विसनयोन्त्ित बिेट (रु. हिािमा) खचा (रु. हिािमा) खचा प्रसतशत 

चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा 
078/79 ३५०८२२ २२११३८ ५७१९६० १५८३१९ १३३८८८ २९२२०७ ५१.०८ 

7. ठुला आयोिना (रु. पााँच किोड भरदा बढी लागत भएका )  हरूको विििण ि कायाारियनको अिस्था  

ि.स. आयोिनाको नाम आयोिना लाग ुभएको लागत ( रु. वित्तीय भौसतक लाभान्त्रित 



 
 

क्षिे हिािमा) प्रगसत प्रगसत िनसङ्ख्या 
१ हेटौँडा उ.म.न.पा.को 

सहकायामा हेटौँडा 
उद्योग उपि 
प्रदशानी भिन तथा 
संिचना पूिााधाि 
(भिन सनमााण)    

भटुनदेिी प्राविसधक 
न्त्शक्षालयको प्राङ्ख गण 

(उद्योग, िान्त्णज्य तथा 
उपभोक्ता वहत संिक्षण 
सनदेनालयबाट कायािम 
सञ् चालन) 

९५९८५ 

(बोलपि माफा त रु. 

५८२४९ मा सनमााण 
गनेगिी सम्झौता 
भएको) 

४६.८६ ५५ 
प्रसतशत 

 

 

8. सािािसनक सेिा प्रिाह 

सािािसनक सेिा प्रिाहको अिस्था ( आ.ि. 074/75-078/79): 
ि.स. सािािासनक सेिा सेिा प्रिाहको परिमाण िा लाभान्त्रित सेिाग्राहीको सङ्ख्या 
१ कुल उद्योग दताा सङ्ख्या हालसम्म यस प्रदेशमा १५५१८६ उद्योग दताा भएको 

 

9. यस अिसधमा हाससल भएका महत्त्िपूणा उपलन्त्ब्धहरू  

समसत २०७८/०८/१५ मा बागमती प्रदेश सिकािको कायाविभािन सनयमािली २०७४ मा 
संशोधन भई उद्योग, िान्त्णज्य तथा आपूसता मरिालयको स्थापना भए पिात ्प्राप्त गरिएका 
उपलन्त्ब्धः- 

➢ उद्योगसाँग सम्बरधी सम्पूणा काया प्रशाससनक कायाहरू (उद्योग दताा, निीकिण तथा अरय 
प्रशाससनक कायाहरू) अनलाईन सफ्टिेयि माफा त गने थालनी भएको । 

➢ बिाि अनगुमन: लक्ष्यअनसुाि बिाि अनगुमनका कायाहरू उद्योग, िान्त्णज्य तथा उपभोक्ता 
वहत संिक्षण सनदेशनालय ि १३ ओटै न्त्िल्लाबाट प्रभािकािी रूपमा भएको । 

➢ यस मरिालय मातहतको उद्योग िान्त्णज्य तथा उपभोक्ता वहत संिक्षण सनदेशनालयको आ.ि. 

२०७८/७९ मा स्िीकृत िावषाक कायािमअनसुाि ससरधलुी न्त्िल्लाको हरिहिपिुगढीमा स्थापना 
हनुे औद्योसगक क्षेिमा  सड. वप. आि. बमोन्त्िम नदी सनयरिण संिचना सनमााण (अरय सािािसनक 
सनमााण) काया सचुारु िहेको । 

➢ हेटौँडा उ.म.न.पा.को सहकायामा हेटौँडा-४, मकिानपिुमा बहृत ्घिेल ुतथा उद्योग उपि 
प्रदशानी भिन तथा संिचना पूिााधाि सनमााण (भिन सनमााण) काया करिब ५५ प्रसतशत सम्पन्न 
िहेको । 



 
 

कृवष तथा पशपुरछी विकास मरिालय 

1. पूिा मरिीहरूको विििणः 
 

ि.सं. 
 

नाम 

बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 
१ श्री दािादोिे लामा २०७४/११/१६ २०७८/०५/०२ 
२ श्री चरद्र लामा २०७८/०५/२३ २०७८/०७/१० 

३ श्री िसरुधिा हमुागाईँ २०७८/०८/२८ २०७९/०९/२४ 

 

2. पूिा िाज्यमरिीहरूको विििणः 
 

ि.सं. 
 

नाम 

बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 
१ श्री बद्रीप्रसाद मैनाली २०७८/०५/२३ २०७८/०७/१० 

२ श्री इरद्रमाया गरुुङ २०७८/०८/२८ २०७९/०९/२४ 

 

3. हालसम्मका सन्त्चिहरू 

 

ि.सं. 
 

नाम 

सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 
१ डा. िंशी शमाा रयौपाने २०७४/१०/२८ २०७५/०३/०८ 

२ डा. सबिय चरद्र झा २०७५/०३/२० २०७५/०९/२६ 

३ सन.सन्त्चि श्री सनमाल गदाल २०७५/१०/०९ २०७५/१२/१९ 

४ डा. योगेरद्रकुमाि काकी २०७५/१२/२० २०७७/०५/३१ 

५ डा. मसतना िोशी िैद्य २०७७/०६/०५ २०७८/०६/०६ 

६ डा. शिणकुमाि पाण्डे २०७८/०६/०४ हालसम्म 

4. प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली अनरुूपको कायाक्षिेहरू 

प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली, २०७४ (संशोधन सवहत) अनसुाि उद्योग, िान्त्णज्य तथा 
आपूसता मरिालयको काया न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छ । 

➢ कृवष, पश ुविकास तथा खाद्य पोषण सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु, मापदण्ड ि योिना तिुामा, 
कायाारियन ि सनयमन 

➢ कृवष तथा पशपुरछीिरय िोग, वकिा एिं महामािी सनयरिण 

➢ कृवष औद्योसगकीकिण ि पशपुरछी उद्योग व्यिसायको विकास तथा प्रिधान 

➢ कृवष तथा पश ुयान्त्रिकीकिण ि उन्नत औिाि विकास तथा विस्ताि 

➢ कृवष तथा पशिुोग सनदान प्रयोगशाला व्यिस्थापन ि सनयमन 



 
 

➢ कृवषउपि, कृवषिरय बस्त,ु पशपुरछी, पशपुरछीिरय पदाथा ि पश ुउत्पादन सामग्री तथा सबउसबिन 
एिम ्नश्ल सम्बरधी सेिा ि प्रविसधको गणुस्ति सनधाािण, सम्बद्धता सनधाािण, स्तिीयकिण, 

प्रमाणीकिण ि सनयमन 

➢ प्रादेन्त्शक खाद्य सिुक्षा, खाद्य असधकाि, खाद्य सम्प्रभतुा ि खाद्य गणुस्ति 

➢ कृवष तथा पशपुरछी एिं खाद्य प्रविसध सम्बरधी अध्ययन, अनसुरधान एिम ्विकास तथा प्रिधान, 

तथ्याङ्ख क प्रणालीको व्यिस्थापन ि स्रोत संिक्षण 

➢ कृवष मल, बीउ ि विषादी आपूसता व्यिस्था ि सनयमन 

➢ कृवष प्रसाि, कृषक तासलम तथा क्षमता विकास ि सशक्तीकिण 

➢ कृवषउपिको रयूनतम समथान मूल्य कायाारियन 

➢ कृवष तथा पशपुरछी बीमा सम्बरधी नीसत तथा योिना तिुामा ि कायाारियन 

➢ कृवष बिाि, पूिााधाि ि कृवष फामा/केरद्रहरूको विकास, विस्ताि तथा सञ्चालन 

➢ िाविय नीसत ि मापदण्ड बमोन्त्िम पािाभेटको दताा, अनमुसत, निीकिण, खािेिी ि सनयमन 

➢ सामूवहक खेती तथा कृवष किाि खेतीको कायाारियन ि प्रिधान 

➢ चिन तथा खका  सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत तथा काननु तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ कृवषिरय ि पशपुरछीिरय औषसध, विषादी ि सूक्ष्म पोषणतत्ियकु्त बस्तकुो उपयोग ि व्यिस्थापन 
सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु तथा मापदण्ड तिुामा ि कायाारियन तथा उत्पादन, उपयोग ि 
सबिी वितिणको अनमुसत, अनगुमन ि सनयमन 

 

5. मरिालय तथा सनकायसाँग सम्बन्त्रधत हालसम्म िािी गिीएका काननुी दस्तािेिहरू:  

५.१ ऐन  

➢ प्रदेश दगु्ध विकास बोडा ऐन, २०७५ 

➢ प्रदेश सहकािी ऐन, २०७६ 

➢ प्रदेश सबउ सबिन ऐन, २०७६ 

➢ प्रदेश िलचि ऐन, २०७६ 

➢ प्रदेश कृवष व्यिसाय प्रिधान ऐन, २०७६ 

५.२ सनयमािली  

➢ प्रदेश दगु्ध विकास बोडा विसनयमािली,२०७६ 

➢ प्रदेश सहकािी सनयमािली,२०७६ 

५.३ कायाविसध 

➢ फलफूल िषा कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७५ 

➢ शीत भण्डाि सनमााण तथा सञ् चालन कायाविसध, २०७५ 

➢ कृवष सपुिमाकेटको स्थापना ि सञ् चालन कायाविसध, २०७५ 

➢ दूध उत्पादनमा आधारित अनदुान वितिण कायाविसध, २०७५ 



 
 

➢ समल्क एनालाईिि वितिण कायाविसध, २०७५ 

➢ समन्त्ल्कङ पालाि को स्थापना ि सञ् चालन कायाविसध, २०७५ 

➢ साझेदािीमा आधारित दाना उद्योग स्थापना ि सञ् चालन कायाविसध, २०७५ 

➢ भैँसी सम्बद्ध व्यिसाय प्रिधान कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७५ 

➢ चौँिी प्रिधान कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७५ 

➢ बकेनो भैँसी संिक्षण विशेष कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७५ 

➢ मत्स्यपालन क्षेि विस्तािका लासग पोखिी सनमााण, उन्नत दानामा अनदुान तथा साना मत्स्य 
बिाि प्रिधान कायाविसध, २०७५ 

➢ उच्च मूल्यका कृवष उपिहरूको क्षेि सनधाािण तथा प्रिधान कायािम कायाारियन कायाविसध, 
२०७५ 

➢ कृवष यारिीकिण सहयोगसम्बरधी कायाविसध, २०७५ 

➢ पषु्प व्यिसाय प्रिधान कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७५ 

➢ विदेशबाट ज्ञान हाससल गिेका तथा न्त्शन्त्क्षत यिुा लन्त्क्षत व्यिसावयक कृवष कायािम 
कायाारियन कायाविसध, 2075 

➢ साना कृवष सडक सनमााण, ममात तथा सञ् चालन कायाविसध, २०७५ 

➢ विषादी अिशेष द्रतु विश्लषेण कायाविसध, २०७५ 

➢ खाद्य स्िच्छता प्रिधान कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७५ 

➢ भेडा प्रिधान कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७५ 

➢ बािा प्रिधान कायािम सञ् चालन कायाविसध,2075  

➢ मालपोत कायाालयमा िहेको मोठ से्रस्ता सधुािसम्बरधी कायाविसध, २०७५   

➢ िहउुद्देश्यीय वकत्ता नापी नक्सा सधुािसम्बरधी कायाविसध, २०७५   

➢ भसू्िासमत्िको डाटा सङ्ख कलन तथा उपयोगका लासग स्िचासलत प्रणालीको सदुृढीकिण 
सहयोगसम्बरधी   कायाविसध, २०७५ 

➢ भउूपयोग आयोिनाबाट डाटा प्रमाणीकिण गिी अद्यािसधक गनेसम्बरधी कायाविसध, २०७५ 

➢ कायाालय व्यिस्थापन सदुृढीकिण कायािम सञ् चालनसम्बरधी कायाविसध, २०७५ 

➢ सहकािी सङ्ख घ संस्थालाई अनदुान प्रदान गने कायाविसध, २०७५ 

➢ वपग एरड पोका  पाका  सनमााण कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७५ 

➢ दाना उद्योगलाई अनदुान वितिण कायाविसध, २०७५ 

➢ उच्च प्रिनन मानको बोयि बािा स्रोत केरद्र सनमााण तथा सञ् चालन कायाविसध, २०७५ 

➢ िैविक विषादी उत्पादन कािखाना विकास तथा विस्ताि कायािम कायाारियन कायाविसध ,
२०७६ 

➢ साझेदािीमा कृवष औिाि कािखाना स्थापना कायाविसध, २०७६ 

➢ सौया ससाँचाइ कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७६ 



 
 

➢ कृवष पयाटन प्रिधान कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ कृवष व्यिसाय प्रिधानका लासग यिुा स्ियंसेिक तासलम तथा परिचालन कायाविसध,२०७६ 

➢ असभयानमखुी फलफूल िृक्षािोपण कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ एकीकृत नमनुा कृवष फामा विकास तथा विस्ताि कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७६ 

➢ एक सनिााचन क्षेि एक नमनुा फामा कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७६ 

➢ बहृत्ति स्याउ विकास तथा विस्ताि कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७६ 

➢ मागमा आधारित सलफ्ट ससाँचाइ कायािम सञ् चालन कायाविसध,२०७६  

➢ गोलभेडा प्रशोधन केरद्र स्थापना कायािम सञ् चालन कायाविसध,२०७६ 

➢ वकबी बगानमा थााँिा व्यिस्थापन कायािम कायाारियन कायाविसध,२०७६ 

➢ आधसुनक फलफूल नसािी विकास तथा विस्ताि कायािम कायाारियन कायाविसध,२०७६ 

➢ बहृत्ति आल ुविकास तथा विस्ताि कायािम सञ् चालन कायाविसध,२०७६ 

➢ साझेदािीमा चौंिी प्रिनन ्तथा स्रोत केरद्र विकास कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ पाडापाडी पालन कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७६ 

➢ बहृत्ति मत्स्य विस्ताि तथा विकास कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ एकीकृत िेरबो ट्राउट माछा विकास तथा विस्ताि कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ साझेदािीमा पश ुआहािा उद्योग स्थापना कायाविसध, २०७६ 

➢ साझेदािीमा बहृत्ति बािा अनसुरधान, विस्ताि तथा विकास कायािम सञ् चालन कायाविसध, 
२०७६ 

➢ साझेदािीमा नमनुा डेिी तथा दगु्ध प्रशोधन ्लारट स्थापना (क्याडबिी ि चकलेट) सवहत 
कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ बााँदि व्यिस्थापन विशेष कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ साझेदािीमा दूध पाउडि ्लारट सनमााण कायाविसध, २०७६ 

➢ साझेदािीमा नमनुा गाईपालन कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ तालतलैया सनमााण तथा सम्बद्धान गिी मत्स्य उत्पादन प्रिधान कायािम सञ् चालन कायाविसध, 
२०७६ 

➢ साझेदािीमा पशपुालन कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ अल्पसङ्ख ्यकको मागमा आधारित विशेष कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७६ 

➢ कृवष पयाटन प्रिधानका लासग नमनुा कासलि/स्थानीय कुखिुा लगायतका अरय पशपुक्षीपालन 
कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ व्यिसावयक बंगिुपालन प्रिधान खोि सनमााणमा अनदुान वितिण कायाविसध, २०७६ 

➢ व्यिसावयक भेडापालन प्रिधान कायािममा अनदुान वितिण कायाविसध, २०७६ 

➢ साझेदािीमा न्त्चसलङ सेरटिका लासग भ्याट ि िेनेिेटि सहयोग कायािम कायाविसध, २०७६ 

➢ साझेदािीमा माछा दाना उद्योग प्रिधान कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 



 
 

➢ सहकायामा दूध प्रशोधन कािखाना स्थापना कायािम कायाविसध, २०७६ 

➢ एकीकृत नमनुा बस्ती कृवष पयाटन कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ एकीकृत फलफूल प्रशोधन केरद्र स्थापना कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७६ 

➢ एग्रीमाटा सनमााण तथा स्थापना कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ प्राङ्ख गारिक कृवष प्रिधान कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ बहृत्ति कफी विस्ताि कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७६ 

➢ आलकुो िवष्टक स्टोि सनमााण कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७६ 

➢ िीविकोपािान सहयोग कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ व्यिसावयक कृवष तथा पशपुक्षी किाामा प्रदान गरिने थप ब्याि अनदुानसम्बरधी कायाविसध, 
२०७६ 

➢ प्रादेन्त्शक तिकािी तथा फलफूल थोक बिाि सनमााण तथा सञ् चालन कायाविसध, २०७६ 

➢ कोल्ड च्याम्बि/कोल्ड रुम सनमााण कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७६ 

➢ प्राङ्ख गारिक कौसी खेती प्रिधान कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ कृवष, पशपंुक्षी तथा मत्स्यसम्बरधी न्त्िल्लाबाट सञ् चासलत कायािम कायाारियन कायाविसध, 
२०७६ 

➢ संिक्षण पोखिी सनमााण कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७६ 

➢ उच्च प्रविसधयकु्त संिन्त्क्षत संिचनामा तिकािी खेती कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७७ 

➢ साझेदािीमा सबउ आल ुस्रोत केरद्र स्थापना(न्त्स्िन हाउस सनमााण) सञ् चालन कायाविसध, 
२०७७ 

➢ माटो पिीक्षण गिी स्िायल हेल्थ काडा वितिण कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७७ 

➢ उन्नत सबउ उत्पादन कायािम प्रोत्साहन कायाविसध, २०७७ 

➢ स्नातकोत्ति अध्ययनित विद्याथीहरूको शोधकायाका लासग अनदुान सहयोग कायािम सञ् चालन 
कायाविसध, २०७७ 

➢ मेससनिीसवहतको न्त्स्िन हाउस ि डमेटिी सवहतको टे्रसनङ सेरटि सनमााण कायािम सञ् चालन कायाविसध, 
२०७७ 

➢ आल ुस्रोत केरद्र स्थापना कायािमका लासग िन्त्स्टक हाउस सनमााण कायािम सञ् चालन कायाविसध, 
२०७७ 

➢ मेससनिी सवहतको आल ुप्रशोधन उद्योग स्थापना कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७७ 

➢ साझेदािीमा बाच्छी संिक्षण तथा स्रोत केरद्र स्थापना कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७७ 

➢ कृवष, पशपुक्षी तथा मत्स्यसम्बरधी न्त्िल्लाबाट सञ् चासलत कायािम कायाारियन कायाविसध, 
२०७७ 

➢ मत्स्यपालनको लासग विद्यतु ्खपत महसलुमा अनदुान कायािम कायाारियन कायाविसध,२०७७ 



 
 

➢ साझेदािीमा दूध सङ्ख कलन केरद्र स्थापना (न्त्चसलङ भ्याटसवहत) कायािम कायाारियन 
कायाविसध,२०७७ 

➢ साझेदािीमा दगु्ध पदाथा यारिीकिण कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७७ 

➢ प्राङ्ख गारिक अनसुरधान केरद्र स्थापना सहयोग कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७७ 

➢ मत्स्यपालन प्रिधान ि विकासका लासग वफस पाका  सनमााण तथा सञ् चालन कायािम 
कायाारियन कायाविसध, २०७७ 

➢ सहकािी सङ्ख घ/संस्था दताा, सञ् चालन, अनगुमन तथा सनयमन सम्बरधी मापदण्ड, २०७७ 

➢ स्थानीय तहमा विसनयोिन ससता अनदुान कायािम कायाारियन पनु्त्स्तका, २०७७ 

➢ कोसभड-१९ का कािण विदेशबाट फवका एका तथा िेिोिगाि यिुाहरूको लासग व्यिसावयक 
कृवष कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७८ 

➢ व्यिसावयक तिकािी, च्याउ तथा पषु्प खेती प्रिधानको लासग ्लान्त्स्टक घि सनमााण कायािम 
कायाारियन कायाविसध, २०७८ 

➢ कृवष मेससनिी िका सप स्थापना सहयोग कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७८ 

➢ नमनुा सबउ उत्पादन क्षेि स्थापना/प्रिधान सहयोग कायािम कायाारियन कायाविसध,२०७८ 

➢ असत सबपन्न कृषक लन्त्क्षत कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७८ 

➢ पशपुक्षी तथा मत्स्य समसन कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७८ 

➢ पश ुस्रोत केरद्र स्थापनासम्बरधी कायाविसध, २०७८ 

➢ पशपुक्षी तथा मत्स्य विकास कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७८ 

➢ सहायक बालीको स्रोत सबउ उत्पादन तथा प्रमाणीकिण सहयोग कायािम कायाारियन 
कायाविसध-२०७8 

➢ स्थानीय तहमा विसनयोिन ससता अनदुान कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७८ 

➢ भेडा बािामा लाग्ने वपवपआि (Peste Des Petis Ruminants) िोग सनयरिण तथा िोकथामको 
लासग सप्ताह व्यापी खोप असभयान सञ् चालन कायायोिना, २०७८ 

➢ शीत भण्डाि सञ् चालन तथा व्यिस्थापन कायाविसध, २०७८ 

➢ बेमौसमी िषााका कािण धानबालीमा क्षसत व्यहोिेका कृषकहरू लन्त्क्षत गहुाँ/तोिी बालीको 
सबउमा िाहत वितिणसम्बरधी कायाविसध, २०७८ 

➢ सहकािी बिाि सञ् चालन मापदण्ड, २०७८ 

➢ सेिा किािमा कमाचािी छनोट सम्बरधी कायाविसध, २०७९ 

➢ सबउ पुाँिी कोष परिचालन कायाविसध, २०७९  

➢ रयूनतम समथान मूल्य कायाारियन कायाविसध, २०७९ 

➢ कृवष विकास कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७९, 

➢ प्राङ्ख गारिक मल वितिण कायाविसध, २०७९, 

➢ सबउ सबिन आत्मसनभाि कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७९, 



 
 

➢ माटोको गणुस्ति सधुाि कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७९  

➢ स्थानीय तहमा विसनयोिन ससता अनदुान कायािम कायाारियन कायाविसध, २०७९ 

➢ कृवष क्षेिमा विपद् बाट क्षसत पगुेका कृषकलाई िाहत वितिण कायाविसध, २०७९ 

 

6. प्रथम आिसधक योिनाले तय गिेका नसतिा सूचक ि उपलन्त्ब्ध: 
नसतिा सूचक 

  

एकाइ 

  

आधाि िषा  
२०७५/७६  

आ.ि. २०७८/७९  कैवफयत 

  लक्ष्य प्रगसत 

कृवषको उत्पादकत्िमा िवृद्ध  

प्रमखु खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्त्ि (धान, 
मकै, कोदो, फापि, िौ ि गहुाँ) 

मे. टन प्रसत 
हेक्टि 

2.9 3.56 3.13 
  

तेलहन बालीको उत्पादकत्त्ि 
मे.टन प्रसत 
हेक्टि 

1.1 1.22 1.1 
  

आल ुबालीको उत्पादकत्त्ि 
मे.टन प्रसत 
हेक्टि 

17.1 21.3 18.51 
  

नगदे िालीको उत्पादकत्ि  मे.टन प्रसत हे ८ ९ 10.86   

िागिानीिरय िालीको उत्पादकत्ि  मे.टन प्रसत हे १४ १५ 14.57   

माछाको उत्पादकत्ि के.िी प्रसत हे 5047 ५५४८ 4991   

खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्ि के.िी./हे. २९७१ ३१८४ ३१३०  

धान के.िी./हे. ३७६५ ३९५६ 3840   

मकै के.िी./हे. ३००८ ३१६१ 3350   

गहुाँ के.िी./हे. २९६७ ३११८ 2940 
  

तिकािीको उत्पादकत्ि मे.ट./हे. १५ १७ 14.57   

काउली मे.ट./हे. १५ १७ १४.७६   

बरदा मे.ट./हे. १६ १७ 15.76   

गोलभेँडा मे.ट./हे. २० २२ 21.1   

फलफूलको उत्पादकत्ि मे.ट./हे. १०.७ १२ 11.28   

केिा मे.ट./हे. १५.४ १७ 16.64   

सरुतला िात मे.ट./हे. ११.२ १२ 10.43   

वकिी मे.ट./हे. ६.१ ८ 7.55   

खाद्यान्न  उत्पादन मे.टन  १३४८२८२ १४८७३३० १४५०७४२   

धान मे. टन ५०३२३८ ५५५१३७ ५०९५९०   

मकै मे. टन ६०१५२० ६६३५५५ ६९१४३७   



 
 

नसतिा सूचक 

  

एकाइ 

  

आधाि िषा  
२०७५/७६  

आ.ि. २०७८/७९  कैवफयत 

  लक्ष्य प्रगसत 

गहुाँ मे. टन १६९२७३ १८६७३० 172789   

अरय खाद्यान्न बाली मे. टन ७४२५१ ८१९०९ 76926   

नगदे िाली (दलहन, तेलहन, आल ुि 
उखु)  

मे.टन  ७९३१९८ ८७५००१   
  

दलहन मे. टन २६४३३ २९०१६ 22966   

तेलहन मे. टन ३७५१३ ४११७९ 34936   

आल ु मे. टन ७२४४०९ ७९५२०० 756748   

उखु मे. टन ४८४३ ९६०५ 1391   

िागिानीिरय(फलफूल, तिकािी, न्त्चया, 
कफी, अलैन्त्च, अदिुा) 

मे.टन  ९५८५५१ १०५२८२६   
  

फलफूल मे. टन १४५५२२ १५९७४३ १७९६२५   

केिा मे. टन ३४४८९ ३७८५९ 55692   

सरुतला िात मे. टन ५७४८८ ६३१०६ ६७५३०   

वकिी मे. टन ९७२ १०६७ 2386   

अरय फलफूल मे. टन ५२५७३ ५७७११ ५४०१७   

तिकािी मे. टन ७०१६०८ ७७०१७१ ७२८४३२   

काउली मे. टन ८५८८८ ९४२८१ 87600   

बरदा मे. टन ८०२४६ ८८०८८ ८०१५०   

गोलभेँडा मे. टन ११७०५४ १२८४९३ १२१७७७   

अरय तिकािी मे. टन ४१८४२० ४५९३०९ ४३८९०५   

न्त्चया के.िी. ७३५३३ ८१११६ 42072   

कफी मे. टन ५५७ ६१४ 116   

अलैँची मे. टन ३३८ ३७३ ३२८   

अदिुा मे. टन ३६९९३ ४०८०८ ४१५९४   

पशपुक्षीिरय(दूध, मास,ु ऊन) तथा मत्स्य 
उत्पादन(अण्डाबाहेक) 

मे.टन  ४७१८६९ ५२०५३३ 622726 
  

दूध मे. टन ३९१०४२ ४२९२५६ 455141   

मास ु मे. टन ७७५५२ ८५१३१ 163939   

कुखिुा मे. टन २६५९४ २९१९३ 113348   

खसीबोका मे. टन २६० २८५ 346   



 
 

नसतिा सूचक 

  

एकाइ 

  

आधाि िषा  
२०७५/७६  

आ.ि. २०७८/७९  कैवफयत 

  लक्ष्य प्रगसत 

िााँगा मे. टन ३४९९७ ३८४१७ 33343   

अरय मास ु मे. टन १५७०१ १७२३५ 16902   

ऊन के.िी. ५४६१० ५९९४७ 65659   

माछा के.िी. ३२२१०६० ३५३५८३० ३५८००००   

7. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था 
 

आ.ि. 
विसनयोन्त्ित बिेट (रु. हिािमा) खचा (रु. हिािमा) खचा 

प्रसतशत चाल ु पुाँिीगत िम्मा चाल ु पुाँिीगत िम्मा 
२०७५/७६ १०१६४२८ २०९७१७४ ३११३६०२ ६७४१२५ ९२४०३१ १५९८१५७ ५१.३३ 

२०७६/७७ ३९०८८०७ ९३९४३७ ४८४८२४४ २१७२१३६ ६५८११८ २८३०२५४ ५८.३८ 

२०७७/७८ २६४६१३१ ११२७४५६ ३७७३५८७ १७७९६९० ६८००१७ २४५९७०७ ६५.१८ 

२०७८/७९ २५१८६९३ ९३१२७० ३४४९९६३ १७२७२१३ ६५१९५९ २३७९१७२ ६८.९६ 

िम्मा १००९००५९ ५०९५३३७ १५१८५३९६ ६३५३१६४ २९१४१२६ ९२६७२९०  

8. ठुला आयोिना (रु. पााँच किोडभरदा बढी लागत भएका) हरूको विििण ि कायाारियनको अिस्था 

ि.सं. आयोिनाको नाम आयोिना लाग ुभएको क्षिे 
लागत        

रु. हिािमा 
वित्तीय प्रगसत 

भौसतक 
प्रगसत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या 

१ साझेदािीमा शीत भण्डाि 
सनमााण 

खैिहनी नपा, न्त्चतिन, 
बेनीघाट िोिाङ गापा, 
धाददङ, सबदिु नपा ि 
बेलकोटगढी नपा, 
निुाकोट, कासलका गापा, 
िसिुा, मेलम्ची नपा ि 
सलशङ्ख खपुाखि गापा, 
ससरधपुाल्चोक, न्त्ििी नपा, 
दोलखा, मरथली नपा, 
िामेछाप ि सनुकोशी गापा, 
ससरधलुी 

११७३००० ६१६४३० 80 २००० 

२ कृवष तासलम केरद्र भिन 
सनमााण 

भण्डािा, न्त्चतिन 100164 ९७४४५ ९५  

३ मकिानपिु न्त्िल्लामा दूध 
पाउडि ्लारट सनमााण 

हेटौँडा, मकिानपिु 45५४९४ ३१६७०० 35  



 
 

ि.सं. आयोिनाको नाम आयोिना लाग ुभएको क्षिे 
लागत        

रु. हिािमा 
वित्तीय प्रगसत 

भौसतक 
प्रगसत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या 

४ हेटौँडा 
उपमहानगिपासलकासाँगको 
सहकायामा प्रादेन्त्शक कृवष 
थोक बिाि सनमााण 

हेटौँडा, मकिानपिु 416281 १०३८३४ २५  

५ कृवष तथा िन 
विश्वविद्यालयमा 
सब.एस.्एल.् ल्याब 
स्थापना 

िामपिु, न्त्चतिन १४५००० ४०००० ३०  

 

9. मरिालय तथा सनकायहरूबाट भएका निप्रितानात्मक कायाहरूको विििण 

१. दूध उत्पादनमा आत्मसनभाि न्त्िल्ला घोषणा कायािम :- बागमती प्रदेश अरतगात न्त्चतिन 
न्त्िल्लामा उत्पाददत दूधको परिमाणलाई सबष्लेषण गदाा दूध उत्पादनको दृवष्टकोणबाट आत्मसनभाि 
िहेको देन्त्खन आएकोले प्रदेश सिकाि, बागमती प्रदेश, भसूम व्यिस्था कृवष तथा सहकािी मरिालय, 

भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केरद्र, न्त्चतिन ि न्त्चतिन न्त्िल्ला दगु्ध उत्पादक सहकािी 
सङ्ख घ सल. को संयकु्त आयोिनामा समसत २०७६/०२/२९ मा न्त्चतिन न्त्िल्लालाई दूध 
उत्पादनमा आत्मसनभाि न्त्िल्ला घोषणा गिीयो । 

 

२. कृवष, पशपुक्षी तथा मत्स्य क्षिेको रुपारतिण मागान्त्चि २०७८:- बागमती प्रदेश, कृवष तथा 
पशपुक्षी विकास मरिालयबाट २०७८ पसु १५ गतेका ददन ×आत्मसनभाि कृवष-समदृ्ध प्रदेश " 
को अिधािणासवहत ५१ बुाँदे मागान्त्चि सािािसनक गरिएको । 

 

३. कृवष, पशपुक्षी तथा मत्स्य क्षिेको रुपारतिणको लासग मरिालयले २०७८ साल पौष १४ 
गतेका ददन ५१ बूाँदे मागान्त्चि सािािसनकिण गिी सोही िमोन्त्िम कायािम सञ् चालन गरिएको । 

 

४. भेडा बािामा लाग्न ेवपवपआि (Peste Des Petits Ruminants) िोग सनयरिण तथा िोकथामको 
लासग सप्ताह व्यापी खोप असभयान सञ् चालन कायायोिना, २०७८ स्िीकृत भई सो बमोन्त्िम माघ 
२५ देन्त्ख फागनु २ गतेसम्म बागमती प्रदेशको १३ ओटै न्त्िल्लाहरूमा खोप असभयान सञ् चालन 
गरिएको िसबाट ८३०१८७ भेडा बािालाई वपवपआि िोग विरुद्धको खोप लगाईएको । 

 

५. प्रदेश सबउ सबिन गणुस्ति केरद्र स्थापना: समसत २०७८/७/१० को प्रदेश मन्त्रिपरिषदले कृवष 
तथा पशपुक्षी विकास मरिालय मातहतको सबउ सबिन प्रयोगशाला, हेटौँडालाई प्रदेश सबउ सबिन 
व्यिस्थापन ससमसतको सन्त्चबालयको रूपमा काया गने गिी प्रदेश सबउ सबिन गणुस्ति सनयरिण 



 
 

केरद्र तोक्ने सनणाय ि २०७८ कान्त्त्तक २९ गते प्रदेश िािपिमा सूचना प्रकाशन भएपिात कृवष 
तथा पशपुक्षी विकास मरिी माननीय िसरुधिा हमुागाईबाट समसत २०७८/९/१४ गतेका ददन 
प्रदेश सबउ सबिन गणुस्ति सनयरिण केरद्रको उदघाटन गिी कायािम सञ् चालन भइिहेको । 

 

10.  यस अिसधमा हाससल भएका महत्त्िपूणा उपलन्त्ब्धहरू: 

आ.ि. २०७५/७६ मा सञ् चालन भएका मु् य कायािमहरू तथा उपलन्त्ब्धहरू 

ि. सं.  कायािम  उपलन्त्ब्धहरू  

1 कोल्ड स्टोि सनमााण  ९  न्त्िल्लाका १० स्थानमा कोल्ड स्टोि सनमााण काया सरुु भएको िसबाट 
१५,८०० मे.टन फलफूल तथा तिकािी भण्डािण गना तथा  बिािीकिणमा सहि 
भएको । 

2 साना कृवष सडक सनमााण  बागमती प्रदेशको िसिुा ि काठमाडौँ न्त्िल्ला बाहेक अरय ११ न्त्िल्लाका ९८ 
स्थानमा करिब ३६५ वक.मी. कृवष सडक सनमााण भएको ।  

3 विषादी अिशेष सनयमन प्रयोगशाला 
स्थापना ि सञ् चालन  

न्त्चतिन,  काभ्रपेलाञ्चोक,  निुाकोट, लसलतपिु ि मकिानपिु न्त्िल्लामा विषादी पिीक्षण 
प्रयोगशाला  स्थापना भई सञ् चालन भएको । 

4 स्थानीय तहको साझेदािीमा माटो 
पिीक्षण प्रयोगशाला स्थापना ि 
सञ् चालन  

विदिु  नगिपासलका, निुाकोट, खैिहनी नगिपासलका, न्त्चतिन,  पााँचखाल नगिपासलका, 
काभ्र,े मकिानपिुगढी गााँउपासलका, मकिानपिु ि  ससद्धलेक गााँउपासलका, धाददङमा 
माटो पिीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भई सञ् चालनमा आएको  । 

5 दाना उद्योग स्थापना तथा सञ् चालन  न्त्चतिन, दोलखा ि मकिानपिु न्त्िल्लामा दाना उद्योग स्थापना भएको । 

6 दूध  न्त्चस्यान केरद्रका लासग न्त्चसलङ 
भ्याट स्थापना  

न्त्चतिन, लसलतपिु, मकिानपिु, ससरधलुी ि दोलखा न्त्िल्ला गिी िम्मा २४ ओटा 
न्त्चसलङ सेरटि स्थापना  भएको । िसबाट दैसनक ४६,००० ली. दूध न्त्चस्यान भई 
दूधको गणुस्तिमा िवृद्ध भई उपभोक्ता समक्ष स्िस्थकि दूध उपलब्ध भएको ।   

7 समल्क एनालाइिि वितिण २० ओटा दगु्ध सहकािी संस्थाले समल्क एनालाईिि प्रविसधबाट दैसनक ९५० 
सलटि दूधको रयनुतम गणुस्ति चेकिााँच गदै आइिहेको । 

8 सडप  बोरिङ कायािम   न्त्चतिन, मकिानपिु ि ससरधलुी न्त्िल्लाका २२ स्थानमा सडप बोरिङ सनमााणबाट थप 
३६० हेक्टि क्षेिफलमा बाहै्र मवहना ससाँचाइ सवुिधा विस्ताि भएको ।  

9 भेटेरिनिी  एम्बलेुरस खरिद तथा 
सञ् चालन  

मकिानपिु, काभ्रपेलाञ्चोक ि लसलतपिु न्त्िल्लाका भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेिा 
विज्ञ केरद्र ि कृवष तथा िन विश्व विद्यालय, िामपिु न्त्चतिनलाई भेटेरिनिी एम्बलेुरस 
हस्तारतिण भएको । 

10 पश ुिधशाला तथा िधस्थल स्थापना 
ि सञ् चालन  

न्त्चतिन, लसलतपिु ि मकिानपिु न्त्िल्लामा गिी ३ ओटा बधशाला ि १२ ओटा 
िधस्थल स्थापनाबाट स्िच्छ, सफा ि स्िस्थ मास ु उत्पादन ि वििी वितिणमा 
सहिता  भएको । 



 
 

ि. सं.  कायािम  उपलन्त्ब्धहरू  

11  सामूवहक खेती  न्त्चतिनको माडीमा १०० विगाहा ि ससरधलुीको दधुौलीमा १२१ विगाहामा 
सामवुहक खेती सरुु भएको छ । उक्त कायाबाट िसमनको  उन्त्चत प्रयोग भई कृवष 
उत्पादन ि उत्पादकत्ि िवृद्ध हनुकुो साथै कृवष पयाटन प्रिधानमाफा त कृषकको 
िीिनस्तिमा सधुाि भएको ।  

१२ उत्पादनमा आधारित अनदुान 
कायािम  

न्त्चतिन, मकिानपिु, धाददङ, निुाकोट, ससरधपुलाञ् चोक, काभ्रपेलाञ्चोक ि लसलतपिु 
न्त्िल्लाका  ४९ ओटा दगु्ध सहकािी सस्थामा आबद्ध कृषकहरूलाई  दूधमा प्रसत 
सलटि ५१ पैसाको दिले  अनदुान वितिण गरिएको । 

१३ मानि ि िरयिरतबुीच िरि 
रयूनीकिण तथा कृवष बालीको 
सिुक्षाको लासग न्त्चतिन िाविय 
सनकुञ् ि तथा मध्यिती क्षेिका 
उपभोक्ता ि स्थानीय तहको 
समरियनमा पखााल सनमााण 

िाप्ती नगिपासलकाको िडा न. १,३ ि ६ तथा खैिहनी नगिपासलकाको िडा नं. 
१०,११ ि १३ मा न्त्चतिन िाविय सनकुञ् ि तथा मध्यिती क्षेिका उपभोक्ता ि 
स्थानीय तहको समरियमा करिब ८ वक.मी. पखााल सनमााण गने लक्ष्य अनरुूप १ 
वक.मी. सनमााण सम्पन्न भएको । 

 

आ.ि. २०७६/७७ मा सञ् चालन भएका मु् य मु् य कायािमहरू तथा उपलन्त्ब्धहरू 
ि.सं. कायािम उपलन्त्ब्ध 

१ सनिी/समूह/सहकािी क्षेिसाँगको सहकायामा ५० 
प्रसतशत अनदुानमा एकीकृत मोडेल कृवष फामा 
विकास तथा विस्ताि कायािम (कृवष) 

प्रदेशका 9 स्थानहरूमा एकीकृत नमनुा कृवष फामा 
स्थापना भई सञ्चालन भईिहेका 

कृषक समूह/सहकािी/सनिी क्षेिसाँगको 
साझेदािीमा नमनुा कृवष फामा स्थापनाका लासग 
सहयोग 

प्रदेशका 59 ओटा सनिााचन क्षेिहरूमा नमनुा कृवष 
फामा स्थापना भई सञ्चालनमा आएका 

२ सामूवहक खेती प्रिधानका लासग अनदुान ससरधलुीको दधुौलीमा १२१ विगाहा तथा न्त्चतिनको 
माडीमा १०० विगाहामा चक्लाबरदी माफा त सामूवहक 
खेती भइिहेको तथा निुाकोटको सलखु ि परचकरया 
गापा तथा ससरधपुाल्चोकको मेलम्ची नपा ि इरद्रािती 
गापामा सामूवहक खेतीको सरुुआत भएको 

३ स्थानीय तह, सहकािी तथा सनिी क्षेिको 
सहकायामा असभयानमूलक फलफूल विरुिा 
बकृ्षािोपण कायािम 

प्रदेशसभि असभयानमूलक रूपमा विसभन्न िातका 
फलफूलका २ लाख ७८ हिाि विरुिा िृक्षािोपण 
गिी ५५६ हे. क्षेिफल विस्ताि भएको 



 
 

ि.सं. कायािम उपलन्त्ब्ध 

४ सनिी/सहकािीसाँगको सहकायामा ५०% अनदुानमा 
आधसुनक फलफूल नसािी  विकास तथा विस्ताि 
कायािम  

सनिी/सहकािीसाँगको ५० प्रसतशत सहकायामा न्त्चतिन 
न्त्िल्लामा २, धाददङमा १, काभ्रपेलाञ् चोकमा १ ि 

िामेछाप न्त्िल्लामा १ आधसुनक फलफूल नसािी 
स्थापना भएको  

५ उत्पादनमा आधारित दूधमा अनदुान कायािम  दूध उत्पादनमा प्रसत सलटि रु. १ का दिले १98 

ओटा दगु्ध उत्पादक सहकािी संस्थालाई ७ किोड 
८३ लाख १८ हिाि ४ सय बाइस अनदुान वितिण 
गरिएको 

६ कृवष सबमा तथा कृवष ऋण डेस्क स्थापना प्रदेश अरतगातका कृवष ज्ञान केरद्रहरू तथा भेटेरिनिी 
अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केरद्रहरूमा कृवष सबमा 
तथा कृवष ऋण डेस्क स्थापना गिी सोका लासग 
सहिीकिण गरिएको 

७ गैि आिासीय नेपाली सङ्ख घसाँगको साझेदािीमा 
नमनुा कृवष उपि सङ्ख कलन तथा वििी केरद्र 
स्थापना 

गैि आिासीय नेपाली सङ्ख घसाँगको साझेदािीमा प्रत्येक 
न्त्िल्लाका उपयकु्त स्थानमा एकएक ओटा नमनुा कृवष 
उपि सङ्ख कलन तथा वििी केरद्र स्थापनाका लासग 
सड.वप.आि. तयाि गरिएको 

८ कृवष विकास बैँकसाँग समझदािी पिमा हस्ताक्षि कृवष क्षेिमा प्रदान गरिने अनदुानको िकम कृवष 
विकास बैँकमाफा त प्रिाह गनुाका साथै कृषक, कृवष 
उद्यसम, समूह तथा सहकािीलाई सस्तो व्यािदिमा 
ऋण प्रदान गना मरिालय ि कृवष विकास बैँकबीच 
समसत २०७६/४/१४ मा समझदािी पिमा हस्ताक्षि 
भएको  

९ प्राङ्ख गारिक कौसी खेती कायािम काठमाडौँ उपत्यकामा १६०० तथा न्त्चतिनमा 1०० 
घिधिुीिािा प्राङ्ख गारिक कौसीखेती गरिएको 

१० कृषक समूह/सहकािी/सनिी क्षेिसाँग साझेदािीमा 
चौँिी स्रोत केरद्र विकास कायािममा पचास 
प्रसतशत अनदुान(दोलखाको कासलरचोक)  

दोलखाको कासलरचोकमा चौँिी स्रोत केरद्र स्थापना 
भएको  

११ फलफूल तथा तिकािी भण्डािणका लासग प्रदेशका ८ न्त्िल्लाका १० स्थानमा शीत भण्डाि 



 
 

ि.सं. कायािम उपलन्त्ब्ध 

साझेदािीमा शीत भण्डाि सनमााण(सनिरतिता)  सनमााण काया भैिहेको  

सनिी क्षेिसाँगको साझेदािीमा मकिानपिु न्त्िल्लामा 
कृवष औिाि कािखाना स्थापनाको कायाप्रािम्भ 

सनिी क्षेिसाँगको साझेदािीमा मकिानपिु न्त्िल्लाको 
औद्योसगक क्षेिमा कृवष औिाि कािखाना स्थापनाको 
लासग सड.वप.आि. तयाि भएको  

नमनुा डेिी तथा दगु्ध प्रशोधन ्लारट (क्याडििी 
ि चक्लेट सवहत) सनमााणमा सहकािी/सनिी 
क्षेिलाई पचास प्रसतशत अनदुान 

न्त्चतिन न्त्िल्लामा नमनुा डेिी तथा दगु्ध प्रशोधन 
्लारट (क्याडििी ि चक्लेट सवहत) सनमााणका लासग 
सड.वप.आि. तयाि भएको  

१२ समूह/सहकािी/सनिी क्षेिसाँगको सहकायामा कृवष 
पयाटन प्रिधान कायािम 

प्रदेशका १३ न्त्िल्लामा एक एक कृवष पयाटन प्रिधान 
कायािम सञ् चालन भएको 

१३ आधािभतू सहकािी व्यिस्थापन एिम ्
उद्यमन्त्शलता तासलम  

सहकािी संस्थाहरूका लासग सहकािी प्रन्त्शक्षालय, 

भितपिुबाट ३ ओटा आधािभतू सहकािी व्यिस्थापन 
तासलम गिी क्षमता असभिवृद्ध गरिएको  

१४ मागमा आधारित सौया ससाँचाइ कायािम ९६ ओटा सौया ससाँचाइ सम्पन्न भई ११० हे. 
ससन्त्ञ् चत क्षेि विस्ताि भएको 

मागमा आधारित सलफ्ट ससाँचाइ कायािम ५३ ओटा सलफ्ट ससाँचाइ िडान भई ३५० हे. 
ससन्त्ञ् चत क्षेि विस्ताि भएको 

ससन्त्ञ् चत क्षेि विस्तािका लासग सडप बोरिङ सनमााण 
ि सञ् चालन 

प्रदेशका ३५ स्थान सडप बोरिङ सनमााणका लासग 
प्राविसधक सभेक्षणबाट छनोट गरिएको । 

१५ एकीकृत िेरबो ट्राउट माछा विकास तथा विस्ताि 
कायािममा सहकािी/सनिी क्षेिलाई पचास 
प्रसतशत अनदुान 

३३ िना साझेदािसाँग कायािम सम्पन्न भई 25.25 

िोपनीमा िेशिे सनमााण, 12 ओटा ह्याचिी ि 21 ओटा 
दाना उद्योग(दाना मेससन ि स्टोि घि) विस्ताि भएको 

कृषक समूह/सहकािी/सनिी क्षेिको साझेदािीमा 
बहृत्ति मत्स्य विस्ताि तथा विकास कायािम 

55.47३ हे. मा पोखिी विस्ताि तथा िायोफ्लक 
प्रविसधिािा 24 ओटा पोखिी सनमााण भएको  

१६ कृषक समूह/सहकािी/सनिी क्षेिसाँगको 
साझेदािीमा बहृत्ति बािा अनसुरधान, विस्ताि तथा 
विकास कायािम  

िाप्ती न.पा.-२ ओटा, खााँडादेिी गा.पा.-3 ओटा, 
पााँचपोखिी थाङपाल गा.पा.-3 ओटा, बेनीघाट िोिाङ 
गा.पा.-2 ओटा ि भीमफेदी गा.पा.-1 ओटा गिी कुल 
११ ओटा बािा फामा स्थापना तथा सञ् चालन भएका 



 
 

ि.सं. कायािम उपलन्त्ब्ध 

16 ओटा कासलि फामा, 18 ओटा स्थानीय कुखिुा 
फामा, ३ ओटा टकी फामा, 1 कडकनाथ ि 1 ओटा 
अल्पका फामा स्थापना भई सञ् चालनमा आएको 

१७ मानि ि िरयिरतबुीचको िरि रयूनीकिण तथा 
कृवष उपिको सिुक्षाका लासग न्त्चतिन िाविय 
सनकुञ् िको मध्यिती क्षेिमा स्थानीय तह एिम ्

िनताहरूको सहभासगतामा पखााल सनमााण 

मानि ि िरयिरतबुीचको िरि रयूनीकिण तथा कृवष 
उपिको सिुक्षाका लासग न्त्चतिन िाविय सनकुञ् िको 
मध्यिती क्षेिमा स्थानीय तह एिम ्िनताहरूको 
सहभासगतामा आ.ि. २०७६/७७ मा २.२. वक.सम. 
पखााल सनमााण गरिएको,  

१८ बिािीकिण प्रिधानका लासग कृवष पकेट क्षेि 
लन्त्क्षत साना कृवष सडक सनमााण तथा ममात 

कृवष पकेट क्षेिहरूमा ६९ ओटा कृवष सडक सनमााण 
तथा ममात कायाबाट उत्पादन ढुिानीमा सहिता 
भएको । 

१९ सनिी/सहकािी/समूहसाँगको सहकायामा ५०% 
अनदुानमा सबउ सबिन प्रशोधन केरद्र विकास तथा 
विस्ताि कायािम  

न्त्चतिन न्त्िल्लाको वििेरद्रनगिमा साना कृवष सहकािी 
संस्था सल.साँगको साझेदािीमा सबउ प्रशोधन केरद्र 
सनमााण काया सम्पन्न भएको 

२० कृवष यारिीकिण प्रिधान कायािम प्रदेशमा कृवष यारिीकिण प्रिधानका लासग ११५९ 
कृषक समूह/सहकािी/सनिी फमाहरूलाई ७५ 
प्रसतशत अनदुानमा साना मेससनिी औिाि 
उपकिणहरू प्राप्त भएको 

२१ िीविकोपिान सहयोग विशेष कायािम  विपन्न समदुायको िीविकोपािान सहयोगका लासग 
धाददङ, न्त्चतिन ि मकिानपिु न्त्िल्लामा िीविकोपािान 
सहयोग कायािम सम्पन्न भएको 

२२ बहृत्ति स्याउ विकास तथा विस्ताि कायािम िसिुा न्त्िल्लामा १०५ िोपनीमा उन्नत(High Density 

Planting) स्याउ खेती विस्ताि भएको 
 

 

 

आ.ि. २०७७/७८ मा सञ् चालन भएका मु् य मु् य कायािमहरू तथा उपलन्त्ब्धहरू: 

ि.सं. कायािम उपलन्त्ब्ध 

१ फलफूल तथा तिकािी भण्डािणका लासग साझेदािीमा 
शीत भण्डाि सनमााण(सनिरतिता)(बहिुषीय) 

शीत भण्डाि सनमााण काया ७२ प्रसतशत सम्पन्न, 

सनमााण काया भैिहेको, उक्त कायाबाट १५८०० 



 
 

ि.सं. कायािम उपलन्त्ब्ध 

मे.ट. फलफूल तथा तिकािी भण्डािणमा सहिता 

२ न्त्चतिनको भण्डािामा कृवष तासलम केरद्र भिन सनमााण कृवष तासलम केरद्र भिन सनमााण काया ९० प्रसतशत 
सम्पन्न,  

३ मानि ि िरयिरतबुीच िरि रयूनीकिण तथा कृवष 
बालीको सिुक्षाको लासग न्त्चतिन िावष्टय सनकुञ् ि तथा 
मध्यिती क्षेिका उपभोक्ता ि स्थानीय तहको 
समरियमा पखााल सनमााण 

मानि ि िरयिरतबुीच िरि रयूनीकिण तथा कृवष 
बालीको सिुक्षाको लासग न्त्चतिन िाविय सनकुञ् ि 
तथा मध्यिती क्षेिका उपभोक्ता ि स्थानीय तहको 
समरियमा हालसम्म ८.५ वक.सम. पखााल सनमााण 
सम्पन्न भएको । 

४ िाविय ि स्थानीय महत्त्िका बालीको व्यिसायीक 
कृवष उत्पादन केरद्र(ब्लक) विकास कायािम 

एक स्थानीय तह एक कृवष, पशपुक्षी ब्लक 
सञ् चालन अरतगात कृवष तफा  ९५ तथा पशपुक्षी 
तफा  ६ गिी िम्मा १०१ ब्लक स्थापना तथा 
सञ् चालन भएका   

५ उच्च प्रविसधयकु्त संिन्त्क्षत संिचनामा तिकािी 
खेती(Doubling productivity polyhouse/Nethouse) 

प्रदेश अरतगातका न्त्िल्लाहरूमा ११५ िोपनीमा 
उच्च प्रविसधयकु्त संिन्त्क्षत संिचना सनमााण गिी 
तिकािी खेती गरिएको 

६ मत्स्यपालन क्षेि विस्ताि कायािममा अनदुान न्त्चतिन, मकिानपिु, ससरधलुी ि काभ्रपेलाञ् चोक 
न्त्िल्लामा गिी िम्मा ५१.५ हेक्टिमा नयााँ पोखिी 
सनमााण गिी मत्स्यपालन क्षेि विस्ताि गरिएको 

७ सामूवहक खेती प्रिधान कायािम  न्त्चतिनको माडी, ससरधलुीको दधुौली, निुाकोटको 
सलखु, पञ्चकरया ि ससरधपुाल्चोकको इरद्रािती, 
मेलम्चीमा गिी दईु हिाि सबघामा सञ् चासलत 
सामूवहक खेती प्रिधान कायािमको सनिरतिता 
भएको । दोलखा न्त्िल्ला गौिीशङ्ख कि 
गाउाँपासलकाको ससुलमा २५०० िोपनीमा नयााँ 
सामूवहक खेती गने कायाको सरुुआत भई ४८० 
िोपनीमा वकिी खेती विस्ताि तथा १७ िोपनीमा 
केिा खेती भएको 

८ बाझो िग्गामा खेतीका लासग प्रोत्साहन कायािम 
(१३ न्त्िल्ला) 

खेतीयोग्य बााँझो िग्गामा उत्पादनका लासग 
प्रोत्साहन गना कृषकहरूलाई ८३८० िोपनी बााँझो 
िग्गामा खेती गिेबापत प्रसत िोपनी २ हिािका 
दिले १ किोड ६७ लाख ६० हिाि प्रोत्साहन 



 
 

ि.सं. कायािम उपलन्त्ब्ध 

िकम उपलब्ध गिाइएको   

९ गत िषादेन्त्ख सञ् चासलत सडप बोरिङ कायाको 
सनिरतिता तथा अधिुो काया सम्पन्न 

मागमा आधारित सडप बोरिङ ५२ सम्पन्न िसबाट 
५२० हे. ससाँचाइ सवुिधा विस्ताि भएको 

१० गत िषादेन्त्ख सञ् चासलत मागमा आधारित सलफ्ट 
ससाँचाइ कायािमको सनिरतिता तथा नया सनमााण 

मागमा आधारित सलफ्ट ससाँचाइ ४४ सम्पन्न 
िसबाट ३५२ हे. ससाँचाइ सवुिधा विस्ताि भएको 

११ समूह/सहकािी/सनिी क्षेिको १५ प्रसतशत लागत 
साझेदािीमा स्यालो टयिुेल सनमााण(न्त्चतिन) 

मागमा आधारित स्यालो यूििेल ११५ सम्पन्न 
िसबाट 155 हे. ससाँचाइ सवुिधा विस्ताि भएको 

१२ साना ससाँचाइ कायािम मागमा आधारित साना ससाँचाइ ८४ सम्पन्न 
िसबाट ३६ हे. ससाँचाइ सवुिधा विस्ताि भएको 

१३ स्थानीय तह/सहकािी/समूह/सनिी क्षेिको ५०% 
साझेदािीमा फेसब्रकेटेड कोल्ड च्याम्बि सनमााण(१५ 
मे.टन. भरदा मासथ) 

७ ओटा फेवव्रकेटेड कोल्ड च्याम्िि सनमााण सम्पन्न 
भएको िसबाट १२० मे.ट. तिकािी तथा 
फलफूल भण्डािणमा सहिता 

१४ गत िषा देन्त्ख सञ् चासलत सनिी/समूह/सहकािीसाँगको 
सहकायामा एकीकृत मोडेल कृवष फमा विकास तथा 
विस्ताि कायािमको सनिरतिता 

आ.ि. २०७६/७७ मा प्रदेशका ९ स्थानहरूमा 
सनिी/समूह/सहकािी क्षेिसाँगको सहकायामा ५० 
प्रसतशत अनदुानमा स्थापना भएका एकीकृत मोडेल 
कृवष फामाहरूको सनिरतिताका साथ सञ् चालन 
भैिहेका 

१५ उन्नत सबउ उत्पादन तथा प्रिधान कायािम कृषकहरूलाई सबउ उत्पादनमा प्रोत्साहन गना 
उत्पादनका आधािमा ५०५ मे.टन सबउको लासग 
प्रसत के.िी. रु. २० का दिले िम्मा १ किोड १ 
लाख प्रोत्साहन िकम उपलब्ध गिाइएको 

१६ मत्स्यपालक कृषक/व्यिसायीलाई विद्यतु ्खपत 
महसलुमा अनदुान 

मत्स्यपालन गदाा खपत हनेु विद्यतु ्महसलुमा ५० 
प्रसतशत छुट सवुिधा उपलब्ध गिाउने कायािम 
अरतगात मत्स्यपालक कृषकहरूलाई विद्यतु ्
महसलुमा िम्मा ८ लाख ८३ हिाि िकम 
उपलब्ध गिाइएको   

१७ उत्पादनमा आधारित दूधमा अनदुान कायािम दूध उत्पादनमा प्रसत सलटि रु. २ का दिले १७९ 
ओटा दगु्ध उत्पादक सहकािी संस्थालाई १५ 
किोड १६ लाख २२ हिाि एकाउन्न रुपैयााँ 
अनदुान वितिण गरिएको 



 
 

ि.सं. कायािम उपलन्त्ब्ध 

१८ मकिानपिु न्त्िल्लामा दूध पाउडि ्लारट सनमााण 
तथा सञ् चालन 

मकिानपिु न्त्िल्लामा दूध पाउडि ्लारट सनमााण 
कायाको २०७७ पसु १६ गते माननीय 
मु् यमरिीज्यूबाट न्त्शलारयास भै २० प्रसतशत 
सनमााण काया सम्पन्न भएको  

१९ मकिानपिु न्त्िल्लाको हेटौँडामा प्रादेन्त्शक कृवष थोक 
बिाि स्थापना 

हेटौँडामा प्रादेन्त्शक कृवष थोक बिाि सनमााण 
कायाको २०७८ असाि १८ गते माननीय 
मु् यमरिीज्यूबाट न्त्शलरयास भइ सनमााण कायाको 
सरुुिात भएको 

 

आ.ि. २०७८/७९ मा सञ् चासलत कायािमहरू ि हाससल उपलन्त्ब्ध: 
ि.सं. कायािम कायासम्पादनको अिस्था 
१ फलफूल तथा तिकािी भण्डािणका लासग साझेदािीमा 

शीत भण्डाि सनमााण(सनिरतिता)(बहिुषीय) 

शीत भण्डाि सनमााण काया ८० प्रसतशत सम्पन्न तथा 
सनमााण काया भैिहेको, उक्त कायाबाट १५८०० मे.ट. 
फलफूल तथा तिकािी भण्डािणमा सहिता हनुे । 

२ न्त्चतिनको भण्डािामा कृवष तासलम केरद्र भिन सनमााण कृवष तासलम केरद्र भिन सनमााण काया सम्पन्न भइ 
सञ् चालनमा आएको 

३ मानि ि िरयिरतबुीच िरि रयूनीकिण तथा कृवष 
बालीको सिुक्षाको लासग न्त्चतिन िाविय सनकुञ् ि तथा 
मध्यिती क्षेिका उपभोक्ता ि स्थानीय तहको 
समरियमा पखााल सनमााण 

मानि  ि िरयिरतबुीच िरि रयूनीकिण तथा कृवष 
बालीको सिुक्षाको लासग न्त्चतिन िाविय सनकुञ् ि तथा 
मध्यिती क्षेिका उपभोक्ता ि स्थानीय तहको 
समरियमा हालसम्म १०.४६ वक.सम. पखााल सनमााण 
सम्पन्न भएको । 

४ कृवष तथा िन विज्ञान विश्वविद्यालय न्त्चतिनमा बायो 
सेफ्टी लेभल टु ्लस प्रयोगशाला स्थापना 

पशपंुक्षीको िोग अरिेषण तथा अनसुरधान गना कृवष 
तथा िन विज्ञान विश्वविद्यालय न्त्चतिनमा बायो सेफ्टी 
लेभल टु ्लस प्रयोगशाला स्थापनाका लासग सनमााण 
काया भइिहेको । 

५ बााँझो िग्गामा खेतीका लासग प्रोत्साहन कायािम (१३ 
न्त्िल्ला) 

प्रदेशमा िहेको खेतीयोग्य बााँझो िग्गामा उत्पादनका 
लासग प्रोत्साहन गना कृषकहरूलाई ३०९१.५ िोपनी 
बााँझो िग्गामा खेती गिेबापत प्रसत िोपनी २ हिािका 
दिले ६१ लाख ८३ हिाि प्रोत्साहन िकम उपलब्ध 
गिाइएको । 



 
 

ि.सं. कायािम कायासम्पादनको अिस्था 
६ ससन्त्ञ् चत क्षेि विस्ताि कायािम ससन्त्ञ् चत क्षेि विस्ताि गिी कृवष उत्पादनमा िवृद्ध गना 

मागमा आधारित सडप बोरिङ १४, स्यालो बोरिङ ६४ 
तथा  साना ससाँचाइ ३४९ कायािमबाट थप ७९५ 
हेक्टि ससन्त्ञ् चत क्षेि विस्ताि भएको । 

७ उन्नत सबउ उत्पादन तथा प्रिधान कायािम प्रदेशका कृषकहरूलाई सबउ उत्पादनमा प्रोत्साहन गना 
उत्पादनका आधािमा ४४६.85 मे.टन सबउको लासग 
प्रसत के.िी. रु. २० का दिले िम्मा ८९ लाख ३७ 
हिाि रुपैयााँ प्रोत्साहन िकम उपलब्ध गिाइएको  ।  

८ उत्पादनमा आधारित दूधमा अनदुान कायािम दूध उत्पादन गने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गना 
उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई 
सनिरतिता दददै प्रसत सलटि रु. १.६३८ का दिले 
२६० सहकािी संस्थाका कृषकहरूलाई १५ 
किोड ९९ लाख ५२ हिाि ७ सय १४ रुपैयााँ 
िकम उपलब्ध गिाइएको । 

९ मकिानपिु न्त्िल्लामा दूध पाउडि ्लारट सनमााण 
तथा सञ् चालन 

मकिानपिु न्त्िल्लाको हेटौँडामा दूध पाउडि ्लारट 
सनमााण काया ९० प्रसतशत सम्पन्न भएको, 
प्रशाससनक भिन, मु् य कािखाना भिन, बोइलि 
भिन ि कोल्ड स्टोि भिन सनमााणको अन्त्रतम 
चिणमा िहेको । Effluent Treatment Plan 

अरतगातका कामहरू अन्त्रतम अिस्थामा पगेुको, 
सम्पूणा मेससनिी औिािहरू आइसकेको ि िडानको 
अन्त्रतम चिणमा िहेको ।  

१० मकिानपिु न्त्िल्लाको हेटौँडामा प्रादेन्त्शक कृवष थोक 
बिाि स्थापना 

हेटौँडा उपमहानगिपासलकासाँगको सहकायामा 
हेटौँडा-११ मा सनमााणाधीन प्रादेन्त्शक कृवष थोक 
बिािको सनमााण काया ४५ प्रसतशत सम्पन्न भएको, 
मु् य भिनमध्ये wholesale तथा retail shop को 
संिचना सनमााण काया सम्परन्न भएको तथा बााँकी 
सनमााण काया द्रतु गसतमा भैिहेको । 

 

 

 

 

 



 
 

खानपेानी, ऊिाा तथा ससाँचाइ मरिालय 

१. पूिा मरिीहरूको विििणः 

ि.सं. नाम 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री िसरत प्रसाद मानरधि २०७८/0८/२८ देन्त्ख  २०७९/०९/२४ 

२. हालसम्मका सन्त्चिहरू 

ि.सं. नाम 
सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री मोहनकुमाि शाक् य २०७८/0९/0२ देन्त्ख हालसम्म 

३. प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली अनरुूपको कायाक्षिेहरू 

प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली, २०७४ (संशोधन सवहत) अनसुाि खानेपानी, उिाा तथा 
ससाँचाइ मरिालयको काया न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छः- 

➢ प्रदेशस्तिको ऊिाा, विद्यतु,् ससाँचाई, खानेपानी, िल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पवहिो) व्यिस्थापन 
सम्बरधी अध्ययन अनसुरधान, नीसत, काननु, मापदण्ड, गरुुयोिना, योिना तथा आयोिना सनमााण, 

कायाारियन, सञ्चालन, ममात साँभाि, समरिय ि सनयमन 

➢ प्रदेशस्तिमा ऊिाा, विद्यतु,् ससाँचाइ तथा खानेपानी सम्बरधी सेिाको गणुस्ति ि सेिा शलु्कको आधाि 
सनधाािण ि सनयमन 

➢ ऊिाा, विद्यतु,् ससाँचाइ सेिा सबस्तािमा सनिी क्षेिको सहभासगता ि लगानी प्रिधान सम्बरधी नीसत तथा 
मापदण्ड सनधाािण ि सनयमन 

➢ िाविय िलस्रोत नीसत ि संघीय योिना बमोन्त्िम प्रदेश सीमा नदीका िलउपयोग सम्बरधी 
आयोिनाको पवहचान, सनमााण, सञ्चालन, सम्भाि ि व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशसभिको िलस्रोत उपयोग तथा नदी संिक्षण सम्बरधी योिना तथा गरुु योिना तिुामा, 
कायाारियन ि अनगुमन तथा मूल्याङ्ख कन 

➢ प्रदेशसभिको िलस्रोत उपयोग हनुे आयोिनाहरूको अध्ययन, सिेक्षण, तयािी, कायाारियन, अनगुमन 
ि सञ्चालनमा समरिय 

➢ मौसम ि िलमापन सञ्चाि सञ्जाल व्यिस्थापन 

➢ िलगणु तथा िायगुणु सम्बरधी प्रयोगशाला व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशस्तिको खानेपानी, सिसफाइ तथा स्िच्छता सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु तथा मापदण्ड 
तिुामा ि कायाारियन, सेिाको शलु्क सनधाािण, योिना, आयोिना कायाारियन तथा सञ्चालन, साँभाि ि 
सनयमन  

➢ खानेपानी तथा सिसफाइ सेिा विस्तािमा सनिी क्षेिको सहभासगता प्रिधान सम्बरधी नीसत तथा 
मापदण्ड तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 



 
 

➢ सिासाधािणलाई स्िच्छ खानेपानीको उपलब्धता ि खानेपानी, सिसफाइ तथा स्िच्छतामा 
वपछसडएको िगाको पहुाँच ससुनन्त्ितता 

 

४. मरिालय तथा सनकायसाँग सम्बन्त्रधत हालसम्म िािी गरिएका काननुी दस्तािेिहरू: 
४.१ कायाविसध 

➢ िैकन्त्ल्पक ऊिाा प्रणाली अनदुान परिचालन तथा काया सञ् चालन कायाविसध, २०७७ 

 

५. क) मरिालय तथा सनकाय अरतगात नीसत तथा कायािमको, प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना ि बिेटसाँग 
सम्बन्त्रधत मु् य मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्ध: 

खानपेानी तथा सिसफाइ क्षिे: 

ि.सं. 
प्रमखु नीसत 

कायािम उपलन्त्ब्ध 
आ.ि. 2075/76 

१ प्रदेश सभिका असत सु् खा क्षेिका िस्तीमा 
तत्काल खानेपानीको व्यिस्था गना विशेष 
कायािम लाग ुगरिने छ। िनतालाई स्िच्छ 
खानेपानी उपलब्ध गिाउने नीसत सलइने छ । 
"एक घि एक धािा" कायािम पााँच िषासभि 
सम्पन्न गना यसै िषाबाट कायाारियन प्रविया 
सरुु गरिने छ। 

एक घि एक धािा 
कायािम 

एक घि एक धािा कायािम अरतगात 
२१ िटा खानेपानी आयोिनाहरू 
सनमााण भएको । 

सु् खाक्षेि खानेपानी 
आयोिना 

२५ िटा खानेपानी आयोिनाहरूको 
सनमााण भएको । 

खानेपानी तथा गणुस्ति 
सधुाि आयोिना 

खानेपानी गणुस्ति मापदण्ड बमोन्त्िम 
खानेपानी परु् याउन १४ ओटा 
खानेपानी गणुस्ति सधुाि आयोिनाहरू 
सनमााण भइिहेको 

२ स्िच्छ िाताििण असभयान अरतगात स्िच्छ 
िाताििण, सफा प्रदेश सनमााण, िलिाय ुपरिितान 
प्रभाि रयूनीकिण, िलाधाि पनुरुत्थान, सािािसनक 
क्षेि सिसफाइ, हरियाली सहि तथा सडक,  
प्रदूषण सनयरिण ि नदीहरूको बहाि सरतलुन 
गने कायािम सञ् चालन गरिने छ । 

ढल व्यिस्थापन कायािम प्रमखु बिाि, नगि क्षेि तथा 
सदिमकुामहरूमा स्यासनटिी ढल 
व्यिस्थापन गने कायाको लासग ६ 
ओटा आयोिनाहरू सनमााण चिणमा 
गएको।  

 आ.ि. 2076/77 
१. आधािभतूस्तिको खानेपानी सेिालाई आगामी 

आथीक िषामा ९२ प्रसतशत ि चाि िषासभि सत 
प्रसतशत िनसङ्ख्याको पहुाँचमा परु् याइने छ । 
सनमााणाधीन खानेपानी आयोिनाहरू सम्पन्न गिी 
तिाईका न्त्िल्लामा आसेसनक मकु्त सिुन्त्क्षत 

152 ओटा खानेपानी 
आयोिनाहरू सनमााण गने 
प्रदेश सिकािबाट बिेट 
विसनयोिन भएको 

152 खानेपानी आयोिनाहरू सनमााण 
चिणमा गएको । 

सङ्ख घीय सिकािबाट  



 
 

ि.सं. 
प्रमखु नीसत 

कायािम उपलन्त्ब्ध 
आ.ि. 2075/76 

खानेपानी उपलब्ध गिाइने छ । हस्तारतिण भई 22 ओटा 
ढल सनमााण कायािम 
िमागत रूपमा िहेको 

432 ओटा खानेपानी 
आयोिना 

100 ओटा आयोिनाहरू ठेक् का  
माफा त ि बााँकी आयोिनाहरू ससमसत 
माफा त कायाारियन गरिएको । 

7  ओटा खानेपानी 
गणुस्ति सधुाि 
आयोिनाहरू 

4 ओटा आयोिनाहरू ठेक् का  माफा त 
ि बााँकी आयोिनाहरू ससमसत माफा त 
कायाारियन गरिएको । 

आ.ि. २०७7/७8 का कायाहरू:  

ि.सं.   प्रमखु नीसत  कायािम उपलन्त्ब्ध 
१. खानेपानी सेिाको प्रभािकािीता असभसब्रसध 

गना प्राकृसतक स्रोतहरूको संिक्षण ि 
भसूमगत िलको व्यिस्थापन गने सनसत 
यन्त्ङ्ख गकाि गरिने छ । प्रसत एक घिधिुीमा 
खानेपानीको पहचु परु् याउन “एक घि एक 
धािा‘ कायािमलाई सनिरतिता ददाँदै 
सखुाग्रस्त क्षेिमा स्िच्छ खानेपानी 
सङ्ख कलन, भण्डािण ि वितिण गना विशेष 
कायािम सञ् चालन गरिने छ । 

२९४ ओटा खानेपानी 
आयोिनाहरू सनमााण गना 
प्रदेश सिकाि तथा ६३१ 
ओटा खानेपानी 
आयोिनाहरू सनमााण गना 
सङ्ख घीय सिकािबाट 
बिेट विसनयोिन भएको  

एक घि एक धािा कायािम 
बाट यस प्रदेशमा करिब १०६ 
ओटा खानेपानी योिना सम्पन्न 
भै १९१०४  घिधिुीका  
९६०३५ िनसङ्ख्या थप 
लाभान्त्रित भै यस प्रदेशको 
९४ % िनता आधािभतू 
स्तिको खानेपानी सेिाबाट 
लाभान्त्रित भएको । 

२. महानगिपासलका, उपमहानगिपासलका ि 
नगिपासलकाहरू तथा खानेपानी बोडासाँगको 
सहकाया ि सहलगानीमा खानेपानी योिना 
सञ् चालनका लासग सहयोग गने नीसत  
सलइने छ। 

प्रदेश सिकाि तथा हेटौँडा 
ि भितपिु खानेपानी 
व्यिस्थापन बोडाको 
सहलगानीमा कायािम 
भैिहेको छ । 

ठेक् कापट्टा भई सनमााण काया 
भइिहेको। 

३. आधािभतू खानेपानी सेिा पहुाँच भएको 
क्षेिमा खानेपानी गणुस्ति मापदण्ड 
बमोन्त्िम सेिा परु् याउन “खानेपानी गणुस्ति 
सधुाि आयोिना” कायाारियन गरिने छ। 

विसभन्न २५ ओटा 
गणुस्ति सधुाि 
आयोिनामा सङ्ख घीय तथा 
प्रदेश सिकािबाट बिेट 
विसनयोिन भएको 

२५ ओटा आयोिनाहरू 
ठेक् कापट्टा भई सनमााण काया 
अन्त्रतम चिणमा िहेको। 

 



 
 

आ.ि. २०७८/७९ सम्मको कायाहरू:  

ि.सं.   प्रमखु नीसत  कायािम उपलन्त्ब्ध 
1. 
 

प्रत्येक घिधिुीमा आधािभतू खानेपानीको पहाँच ु 
परु् याउन ‘एक घि, एक धािा‘ कायािमलाई 
सनिरतिता ददाँदै आधािभतू खानेपानी सेिा 
विस्ताि िाविय खानेपानी गणुस्ति मापदण्ड 
बमोन्त्िम सेिा परु् याउन खानेपानी गणुस्ति 
सधाुि आयोिना कायाारियन को साथै सनमााण 
काया अन्त्रतम चिणमा िहेका तत्काल प्रसतफल 
प्राप्त हनेु आयोिना/कायािमलाई 
प्राथसमकताका साथ यस आ.ि.मा सम्पन्न गरिने 
छ । 

397 ओटा खानेपानी 
आयोिनाहरू सनमााण गना 
प्रदेश सिकाि तथा 472 
ओटा खानेपानी 
आयोिनाहरू सनमााण गना 
सङ्ख घीय सिकािबाट बिेट 
विसनयोिन भएको  

७९ िटा 
खानेपानी 
आयोिनाहरू 
सम्पन्न भई 
११७५८ िटा 
सनिी धािा िडान 
माफा त ८८२७३ 
िनसं्या 
लाभान्त्रित भएको 

२. 
 

खानेपानीका स्रोत संिक्षण, भसूमगत िल 
व्यिस्थापन तथा पनभुिण कायािम अगासड 
बढाउनका साथै असत सखुा ग्रस्तक्षेिमा  
स्िच्छ खानपानी सङ्ख कलन, भण्डािण ि वितिण 
गना विशेष कायािम सञ् चालन गरिने छ । 
ऐसतहाससक ढुङ्ख गे धािा ि पिम्पिागत 
खानपानीका स्रोतहरूलाई सम्पदाकै रूपमा 
संिक्षण गने नीसत सलइने छ। 

उक्त कायाको लासग प्रदेश 
सिकािबाट बिेटको 
व्यिस्था भएको 

३ ओटा 
ढुङ्ख गेधािा सधुाि, 
संिक्षण ि 
व्यिस्थापन गने 
काया भएको । 

३. 
 

स्थानीय तह तथा खानेपानी बोडा लगायतका 
सनकायहरूसाँगको सहकाया ि सहलगानीमा 
खानेपानी योिना सनमााण तथा सञ् चालन गने 
नीसत  सलइने छ । 

मकिानपिुको हेटौँडामा 
तथा न्त्चतिनको भितपिु 
महा नगिपासलकामा 
सहलगानी अरतगात प्रदेश 
सिकािबाट कायािम िहेको  

हेटौँडाको सनमााण 
काया अन्त्रतम 
चिणमा िहेको 
तथा भितपिुको 
काया सरुु भएको 

४. 
 

कोसभड १९ तथा स्िास्थ्य िोन्त्खमबाट सिुन्त्क्षत 
हनु खानेपानी तथा पूणा सिसफाइका 
गसतविसधहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ् चालन 
गनाका साथै प्रमखु िािमागाहरूमा स्थानीय 
तहसाँगको सहकायामा सािािसनक 
शौचालयहरूको सनमााण ि व्यिस्थापन  गरिने 
छ । 

सिसफाइको कायािम 
सञ् चालन गना तथा 
सािािसनक शौचालय 
सनमााणको लासग पााँच ओटा 
सडसभिन कायाालयहरूमा 
बिेटको व्यिस्था गरिएको 
छ । 

िािमागाको 
विसभन्न स्थानमा 
सािािसनक 
शौचालय सनमााण 
काया भइिहेको । 

 



 
 

ऊिाा, ससाँचाइ तथा नदी सनयरिण क्षिे 

ि.सं
. 

  प्रमखु नीसत  कायािम   उपलन्त्ब्ध 

आ.ि. २०७५/७६ का कायाहरू 

१ अत्याधसुनक 
प्रविसधको प्रयोग 
गिी सतह, 

भसूमगत, 

िलाशययकु्त 
स्रोतलाई सलफ्ट ि 
सौया ऊिाामा 
आधारित ससाँचाइ 
प्रणालीबाट प्रदेश 
सभिको सबै 
खेतीयोग्य 
िसमनमा आगामी 
पााँच िषासभि 
ससाँचाइ सवुिधा 
ससुनन्त्श् चत गरिने 
छ । साथै 
िलउत्पन्न प्रकोप 
सनयरिणका लासग 
प्रभािकािी 
व्यिस्थापन, 

तटबरध सनमााण, 

बाढी पूिा सूचना 
प्रणालीसम्बरधी 
संस्थागत विकास 
ि सामदुवयक 
सचेतना कायािम 
सञ् चालन गरिने 
छ । 

मझौला ससाँचाइ 
आयोिना  

 

नयााँ प्रविसधमा 
आधारित ससाँचाइ 
आयोिना 
 

समदुाय 
व्यिन्त्स्थत 
ससन्त्ञ् चत कृवष 
क्षेि कायािम 

 

ससाँचाइ संस्थागत 
विकास 
कायािम 

 

ममातसम्भाि 
आयोिनाहरू 

समबदृ्ध तिाई 
मधेस ससाँचाइ 
विशेष कायािम 

प्रादेन्त्शक कायािम 

• ७९ ओटा ससाँचाइ योिनाको ठेक् का सम्झौता भैइ सनमााणमा 
गएको ि यसबाट आंन्त्शक रूपमा ३५० हेक्टि थप िसमनमा 
ससाँचाइ सवुिधा पगेुको 

• १०६ ओटा स्थानमा नदी सनयरिण, पवहिो सनयरिण गिी १४ 
वक.सम. तटबरध, बााँध, स्पि, Embankment लगायतका संिचना  
सनमााण भई कटान सनयरिण, पवहिो सनयरिण तथा बस्ती संिक्षण 
भएको  

• न्त्चतिनको िाप्ती नगिपासलकान्त्स्थत पिेिाकोटमा विद्यतुीकिण 
कायाको ठेक् का प्रविया अगासड बढेको 

• ५२ ओटा ससाँचाइ योिनाहरूको ि एउटा नदी सनयरिण कायाको 
DPR तयाि भई आ.ि.२०७६/७७ मा सनमााणमा बिेट विसनयोिन 
भएको  

• थप ९१ ओटा नयााँ ससाँचाइ योिनाहरूको पवहचान सभे सम्पन्न भई 
आ.ि. २०७६/७७ मा DPR लाई बिेट विसनयोिन भएको  

• प्रदेशको ८ ओटा न्त्िल्लाहरूको (दोलखा, िामेछाप, ससरधलुी, 
मकिानपिु, निुाकोट, धाददङ, न्त्चतिन, िसिुा) ससाँचाइको 
प्रोफाइल तयाि भएको  

• प्रदेशको १३ ओटै न्त्िल्लाको िैकन्त्ल्पक ऊिााको 
अद्यािसधक प्रोफाइल तयाि भएको । 

सङ्ख घीय ससता अनदुानका कायािम 

• ५१७ ओटा ससाँचाइ योिनािहेकोमा ९० ओटा योिना सम्पन्न भई 
थप १२५० हेक्टि िसमनमा ससाँचाइ सवुिधा पगेुको 

• ८२ ओटा स्थानमा नदी सनयरिण, पवहिो सनयरिण गिी १२ वक.सम 
तटबरध, बााँध, स्पि, Embankment लगायतका संिचना सनमााण भएको  

• सञ् चासलत योिनाहरूमध्ये ९० ओटा योिनाहरू सम्पन्न भई 



 
 

ि.सं
. 

  प्रमखु नीसत  कायािम   उपलन्त्ब्ध 

१६०० हेक्टि ससन्त्ञ् चत क्षेिफल थप/ पनुास्थावपत भएको  

आ.ि. २०७६/७७ का कायाहरू  

ि.सं. प्रमखु नीसत  कायािम उपलन्त्ब्ध 

१ आगामी चाि िषासभि 
सतह भसूमगत 
िलाशययकु्त नयााँ 
प्रविसधमा आधारित 
ससाँचाइ प्रणाली िस्ता 

मझौला ससाँचाइ 
आयोिना  

 

नयााँ प्रविसधमा 
आधारित ससाँचाइ 

प्रादेन्त्शक कायािम 

• ९८ ओटा ससाँचाइ तथा िलउत्पन्न प्रकोप सनयरिणका योिनाहरूको 
विस्ततृ आयोिना प्रसतिेदन (DPR) तयाि गिी खरिद प्रकृया अगाडी 
बढाइएको । 

• १२ ओटा योिना पवहचान तथा छनोट गिी सम्भाव्यता अध्ययन भएको 



 
 

प्रविसधको उपयोग गिी 
प्रदेशसभिका सबै 
खेतीयोग्य िसमनमा 
ददगो भिपदो तथा 
िषाभरि ससाँचाइ 
सवुिधीा ससुनन्त्श् चत 
गने । 

 

िलउत्पन्न प्रकोपको 
िोन्त्खमबाट प्रभावित 
हनेु सम्भावित 
स्थानहरूको पवहचान 
गिी व्यिस्थापन गना 
नीसतगत ि सीसं्थागत 
व्यिस्था गने ि 
तटबरध सनमााण ि 
बाढी पिा सूचना 
प्रणालीको विकास गदै 
सामूदावयक सचेतनाका 
कायािम सञ् चालन 
गिी गरुुयोिना माफा त 
कायाारियन 

आयोिना 
 

समदुाय 
व्यिन्त्स्थत 
ससन्त्ञ् चत कृवष 
क्षेि कायािम 

 

ससाँचाइसंस्थागत 
विकास 
कायािम 

 

ममातसम्भाि 
आयोिनाहरू 

संिदृ्ध तिाई 
मधेस ससाँचाइ 
विशेष कायािम 

सङ्ख घीय सशता अनदुानका कायािम 

मझौला ससाँचाइ आयोिना 
• १२८ ओटा योिनाहरूको ल.ई./DPR तयाि गिी स्िीकृत 

भएको   

नयााँ प्रविसधमा आधारित ससाँचाइ आयोिना 
• ९४ ओटा योिनाहरूको ल.ई./ DPR तयाि गिी स्िीकृत 
भएको 

समदुाय व्यिन्त्स्थत ससन्त्ञ् चत कृवष क्षिे आयोिना 
• २५ ओटा योिनाहरूको ल.ई./ DPR तयाि गिी स्िीकृत 
भएको 

सञ् चासलत योिनाहरू मध्ये ४० ओटा योिनाहरू सम्पन्न भई 
५२५० हे. ससन्त्ञ्चत क्षेिफल थप/ पूणा स्थावपत भएको   

नदी सनयरिण   

• ५० ओटा योिनाहरूको ल.ई. तयाि भई सनमााण काया अन्त्घ 
बढेको  

िल उत्पन्न प्रकोप सनयरिण प्रविसध परियोिना   

• ४ ओटा योिनाहरूको ल.ई. तयाि/ सनमााण काया अन्त्घ 
बढेको 

टाि बस्ती संिक्षण काया   

• ३ योिनाहरूको ल.ई. तयाि / सनमााण काया अन्त्घ बढेको 
भसूमगत स्यालो तथा सडप यबुिेल ससाँचाइ आयोिना 
• १२ ओटा योिनाहरूको ल.ई.तयाि / सनमााण काया अन्त्घ 
बढेको 

 

 

 

 

आ.ि. २०७७/७८ का कायाहरू  

ि.स. प्रमखु नीसत कायािम उपलन्त्ब्ध 

१ ससाँचाइको दीघाकालीन प्रादेन्त्शक 
तथा स्थानीय तहगत गरुुयोिना 
सनमााण गरिने  

गरुुयोिना तयाि गने काभ्र ेि मकिानपिु न्त्िल्लाको ससाँचाइ 
गरुुयोिना तयाि भएको । बााँकी ११   
ओटा न्त्िल्लाको ससाँचाइ गरुुयोिनाको 
मस्यौदा तयाि भएको । 

२ मझौला सतह ससाँचाइ ि  स्यालो मझौला ससाँचाइ १८० ओटा ससाँचाइ योिनाको पवहचान 



 
 

ि.स. प्रमखु नीसत कायािम उपलन्त्ब्ध 

तथा सडप युबिेल ससाँचाइ योिना 
सनमााण काया अगासड बढाइने छ। 
नयााँ प्रविसधमा आधारित ससाँचाइ 
आयोिनाहरूको  विकास गरिने । 

आयोिना/भसूमगत स्यालो 
तथा सडप युबिेल 
सस.आ./नयााँ प्रविसधमा 
आधारित सस.आ./समदुाय 
व्यिन्त्स्थत ससन्त्ञ् चत कृवष 
क्षेि कायािम/संमदृ्ध 
तिाई मधेस ससाँचाइ 
विशेष कायािम 

सभे ि १०५ ओटा ससाँचाइ योिनाको 
विस्ततृ सभेक्षण काया सम्पन्न भएको। 
सतह ससाँचाइ तफा  ३५५, भसूमगत ससाँचाइ 
तफा  ४४ ि नयााँ प्रविसधका ६६ योिना 
कायाारियन अन्त्घ बढाइएको । ससाँचाइतफा  
२०३३ हे. नयााँ योिनाबाट ससाँचाइ 
सवुिधा थप हनु गएको । 

३ भसूमगत ससाँचाइ आयोिनाहरूमा 
आिश्यकताअनसुाि सोलाि प्रणाली 
िडान काया अन्त्घ बढाइने । 

सौया ऊिाा प्रविसध िडान भसूमगत न्त्चतिन कायाालयले माडी न.पा. 
मा युबिेलमा सोलाि प्रणाली िडान 
गिेको । 

४ आगामी आसथाक िषासभि नािायणी 
खगेिी ससाँचाइ आयोिनाको 
आधसुनकीकिण गने । 

नािायणी सलफ्ट ससाँचाइ 
आयोिनाको 
आधसुनकीकिण 

नािायणी सलफ्ट प्रणाली आधसुनकीकिणको 
सनन्त्म्त अरतिाावियस्तिको ठेक् का सम्झौता 
भई काया अन्त्घ बढेको 

५ प्रकोप िोन्त्खम नक्साङ्ख कन तयाि 
गनुाका साथै प्रदेश सभिका मु् य 
नदीहरूमा  

तटबरधसम्बरधी गरुुयोिना तयाि 
गरिने छ ।  

नदी सनयरिण गरुुयोिना 
तयाि पाने 

िोशी नदीको गरुुयोिना तयाि भएको । 
रिउ, ससाँगटी, बकैया, तादी,  न्त्खम्ती, सलखु, 
इरद्रािती नदीको गरुुयोिनाको तयाि 
भएको । 

६ िोन्त्खमयकु्त बस्ती, खेती योग्य 
िग्गा ि भौसतक संिचना संिक्षण 
बचािट गने । 

नदी 
सनयरिण/व्यिस्थापन  
काया 

खेत/बस्ती संिक्षणको सनन्त्म्त स्िीकृत 
१४३ ओटा सालबसाली योिना सम्पन्न 
भइ करिब २६ वकलोसमटि तटबरधन 
सनमााण भएको । ९४ ओटा 
स्पि/चेकड्याम सनमााण भएको । 

७ ऊिााको बहृत ्प्रयोगमा िोड दददै 
विद्यतुीय िा िैकन्त्ल्पक ऊिााबाट 
उज्यालो परु् याउने । 

ग्रामीण 
विद्यतुीकिण/िैकन्त्ल्पक 
ऊिाासम्बरधी कायािम 

िैकन्त्ल्पक ऊिाा अनदुान परिचालन 
कायाविसध २०७७ बमोन्त्िम काभ्र,े 
निुाकोट ि मकिानपिु न्त्िल्लामा सौया 
ऊिाा प्रविसध िडानसम्बरधी काया   
भएको । िामेछापको मरथली ि 
निुाकोटको दु् चेश्विसवहत ससरधलुी ि 
ससरधपुाल्चोकमा समेत ग्रामीण 
विद्यतुीकिणसम्बरधी काया भएको । 



 
 

 

आ.ि. २०७८/७९ को कायाहरू:  

ि.स. प्रमखु नीसत कायािम उपलन्त्ब्ध 

1 सम्ित २०८५ सम्ममा प्रदेशसभि िहेका 
कृवषयोग्य भसूममा बाहै्र मवहना ससाँचाइ सवुिधा 
उपलब्ध गिाउने लक्ष्यसवहत तयाि भएको 
दीघाकालीन प्रादेन्त्शक गरुुयोिना अनरुूप 
प्राथसमकता सूचीमा समािेश ससाँचाइ 
योिनाहको सिेक्षण तथा कायाारियन गनुाका 
साथै अन्त्रतम चिणमा िहेका आयोिनाहरू 
सम्पन्न हनेु गिी सनमााण काया अगासड बढाइने 
छ ।   

सतह ससाँचाइ योिनाहरूको 
कायाारियन काया  

१३ िटै ससाँचाइ सडसभिन 
कायाालयहरू माफा त सतह 
ससाँचाई सम्बरधी विसभन्न 
आयोिनाहरू कायाारियन 
भई ६,४६३ हेक्टिमा 
ससाँचाइ प्रणाली सदुृढीकिण 
भएको  

2 ‘नदी व्यिस्थापनसवहत िसमन उकास' 

कायािमअरतगात गरुुयोिनामा समािेश 
भएका नदीहरूमा तटबरधन सनमााण लगायत 
अरय बायो ईन्त्रिसनयरिङ प्रविसध 

प्राथसमकताका साथ अगासड बढाइने छ ।  

तटबरधन सम्बरधी योिना 
सनमााण काया 

७ ओटा नदीहरूको नदी 
सनयरिण गरुुयोिना तयाि 
भएको ि सोही अनसुाि 
प्राथसमकताको आधािमा 
तटबरध सम्बरधी सनमााण 
काया अगासड बढेको । 

3 प्रदेशमा उपलब्ध िलस्रोतको बहआुयासमक 
उपयोग गिी असधकतम प्रसतफल सलन तथा 
प्रभािकािी सनयमनको लासग ‘िल उपयोग, 

नदी व्यिस्थापन तथा ससाँचाइ ऐन तिुामा गिी 
कायाारियन गरिने छ । साथै ‘प्रदेशको 
पानी, देशकै नागरिकको लगानी हनेु गिी 
सनिी क्षेि, सहकािी तथा सिकािको 
समरियमा  कायािम सञ् चालन गरिने छ ।   

िल उपयोग, नदी 
व्यिस्थापन तथा ससाँचाइ ऐन 
तिुामा गने । 

ऐन तिुामा सम्बरधमा  
मरिालयले सैद्धान्त्रतक 
सहमसत प्राप्त गिी मस्यौदा 
तयािी काया अगासड 
बढाइएको ।  

4 ‘ससाँचाइ गिौँ, उत्पादन बढाऔ’ँ को 
ममाअनरुूप पिम्पिागत िािकुलो, महुान, ताल 
तलैया ि पोखिी संिक्षण तथा पनुस्थाापना 
गिी प्रभािकािी ससाँचाइ सेिा उपलब्ध गिाइने 
छ ।    

१३ ओटा िािकुलो तथा ९ 
ओटा पोखिी संिक्षण 
कायािम कायाारियन काया  

िािकुलो सनमााण, ममात 
तथा पोखिी, तालतलैया 
संिक्षणको काया भइिहेको 



 
 

ि.स. प्रमखु नीसत कायािम उपलन्त्ब्ध 

5 "वकसानका गिा, सधैँ हिाभिा" हनेु गिी 
सु् खाटाि सलफ्ट ससाँचाइ क्षेि विशेष 
कायािम लाई सनिरतिता ददइने छ । 
सनमााणाधीन तथा सम्पन्न भइसकेका सम्भाव्य 
भसूमगत स्यालो तथा सडप यूबिेल ससाँचाइ 
आयोिनाहरूमा सोलाि प्रणाली िडान काया 
अगासड बढाइने छ ।   

२५ ओटा सलफ्ट ससाँचाइ 
योिनाको कायाारियन गने,  

२ ओटा योिनाहरूमा 
सोलाि प्रणाली िडान गना 

सलफ्ट ससाँचाइ योिना 
सनमााण भएको 

6 सनमााण सम्पन्न ससाँचाइ आयोिनाहरूको 
सालिसाली ममात सम्भािको सनन्त्म्त 
उपभोक्तालाई न्त्िम्मेिाि बनाउने नीसत सलइने 
छ । िवटल प्रकृसतका ससाँचाइ योिना ममात 
सम्भािका लासग ‘ससाँचाइ योिना ममात 
सम्भाि कायािम लाग ुगरिने छ। नािायणी 
खंगेिी ससाँचाइ आयोिनाको पम्प हाउस ए 
को पूणा रूपमा आधसुनकीकिण काया आगामी 
आसथाक िषासभि सम्पन्न गरिने छ ।  (बुाँदा 
नं १४२) 

१४८ ओटा िीणा रूपमा 
िहेका ससाँचाइ योिना ममात 
सम्भाि गने, ४,७००  हेक्टि 
भूभाग ससन्त्ञ् चत गने नािायणी 
सलफ्ट ससाँचाइ प्रणालीको 
पम्प हाउस ए. को पूणा 
रूपमा आधसुनकीकिण गने, 

३९०० हे. भूभाग  ससन्त्ञ् चत 
गने खगेिी ससाँचाइ योिना 
ममातको काया । 

 ममात सम्भािका 
योिनाहरू द्रतु गसतमा अन्त्घ 
बढेको । नािायणी सलफ्ट 
तथा खगेिी ससाँचाइ 
प्रणालीको सधुाि तथा 
आधसुनकीकिण काया 
भइिहेको । 

७ ‘बागमती प्रदेश पूणा उज्यालो कायािममाफा त 
विद्यतुको पहुाँच नपगेुको क्षेिमा ग्रामीण 
विद्यतुीकिण तथा दगुाम बस्तीमा सोलाि समनी 
सग्रड िा अरय िैकन्त्ल्पक ऊिााबाट उज्यालो 
परु् याउने नीसत सलइने छ । निीकिणीय तथा 
िैकन्त्ल्पक ऊिाा उत्पादनमा विस्ताि गरिने 
छ।   

५ ओटा ग्रामीण विद्यतुीकिण 
तथा ७  सौया ऊिाा 
िडानसम्बरधी काया गने। 

ग्रामीण विद्यतुीकिण तथा 
सौया ऊिाा िडानसम्बरधी 
काया अन्त्घ बढेको । 

५. ख) प्रथम आिसधक योिनाले तय गिेका नसतिा सूचक ि उपलन्त्ब्ध: 
ससाँचाइ: 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ 
सम्मको आिसधक 
योिनाअनसुाि 

मरिालयले 
तयाि 
पािेको 

गरुुयोिना 
अनसुाि 

सूचनाको 
स्रोत 

कैवफयत 



 
 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध उपलन्त्ब्ध 

प्रभाि ससाँचाइयोग्य कृवष 
भसूममध्ये िषैभरि 
ससाँचाइ सवुिधा 
पगेुको भसूम 

प्रसतशत २८.४ ४०.१६ ६४ २३.४ 
िावषाक 
प्रसतिेदन 

मरिालयले 
तयाि पािेको 

गरुुयोिनाअनसुाि 
आिसधक योिना 
भरदा फिक 

खेती योग्य 
िसमनः 

५३११३० हे. 
ससाँचाइ गना 
सवकनेः 

२७७६९३ हे. 

असि ससाँचाइ योग्य 
कृवष भसूममा कुल 
ससन्त्ञ् चत क्षेिफल 

प्रसतशत ५८.८ ६४ ७७ ४७.३ 
िावषाक 
प्रसतिेदन 

 
कृषक व्यिन्त्स्थत 
ससाँचाइ प्रणाली 
सदुृढीकिण 

हेक्टि - ४००० ६४६३ - 
ममातबाट 

सदुृढीकिण  

 िषाभिी ससाँचाइ 
हनेु खेतीयोग्य 
िसमन 

प्रसतशत २८.४ ४०.१६ ६४ २३.४ 
िावषाक 
प्रसतिेदन 

 

प्रसतफल सम्पन्न ससाँचाइ 
योिना 

सङ्ख्या - ३०२ १०४१ - 
िावषाक 

प्रसतिेदन 

(सङ्ख घीय ससता 
समेत) 

 भसूमगत ससाँचाइ 
(स्यालो तथा सडप 
युिेल) 

सङ्ख्या - ८० ८३ - 
िावषाक 

प्रसतिेदन 

 

 

 

 ससाँचाइ 
व्यिस्थापन 

(सिकाि 
व्यिन्त्स्थत)  

हेक्टि ८६०० ८६०० ८६०० - 

 नािायणी 
सलफ्ट 
खगेिी 
ससाँचाइ 

व्यिस्थापन 
योिना 

 

तटबरध 

नसत
िा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ 
सम्मको 

सूचनाको 
स्रोत 

कैवफयत 
लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 

प्रभाि िलउत्न्न प्रकोपबाट प्रभावित परििाि सङ्ख्या - - -    

असि सनसमात तटबरध (पवहिो िोकथाम 
समेत) 

वक.सम - ५१ 
 

  ९४ 

िावषाक 
प्रसतिेदन 

 



 
 

नसत
िा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ 
सम्मको 

सूचनाको 
स्रोत 

कैवफयत 
लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 

 
नदी सनयरिण गरुुयोिना सनमााण  सङ्ख्या - - 

  १६ िावषाक 
प्रसतिेदन 

(नदीको 
सङ्ख्या) 

खानेपानी तथा सिसफाइ 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ 
सम्मको (%) सूचनाको 

स्रोत 
कैवफयत 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 

प्रभाि 
आधािभतू खानेपानी पगेुको 
िनसङ्ख्या 

प्रसतशत ९४.१ ९७.६४ ९५.३१ 
खानेपानी 
सडसभिनबाट 
प्राप्त  

 

 
उच्च मध्यम स्तिको खानेपानी 
सवुिधा पगेुको परििाि 

प्रसतशत - ५५ ३० 
सङ्ख घीय 
खानेपानी 
मरिालय 

 

 
सधुारिएको सिसफाइ सवुिधा प्राप्त 
गने परििाि 

प्रसतशत ६४ ७९.६ ८० 
खानेपानी 
सडसभिनबाट 
प्राप्त  

 

असि 
सधुारिएको सिसफाइ सवुिधा 
पगेुको िनसङ्ख्या 

प्रसतशत ६४ ७९.६ ८० 
खानेपानी 
सडसभिनबाट 
प्राप्त  

 

 धािा पाइपबाट खानेपानी पगुेको 
िनसङ्ख्या 

प्रसतशत ६७.२ ८६.३ ९५.३१  
 

 
खलुा ददशामकु्त स्थानीय तह प्रसतशत - १०० १०० 

िावषाक 

प्रसतिेदन  

 

 शौचालय सवुिधा उपलब्ध भएको 
परििाि  

प्रसतशत - १०० १०० 
 . िाविय 
िनगणना 

 

प्रसतफल 

पूणा सिसफाइ सवुिधा पगेुका 
स्थानीय तहका िडा 

प्रसतशत - १०० - 
िावषाक 

प्रसतिेदन  

पूणा सिसफाइ 
सनिरति 
चसलिहने 
प्रविया 
भएकोले % मा 
उल्लेख गना 



 
 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ 
सम्मको (%) सूचनाको 

स्रोत 
कैवफयत 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 

नसवकने 

 नयााँ खानेपानी आयोिना सङ्ख्या - ५५ ६२१ मरिालय  

 
सािािसनक शौचालय सनमााण सङ्ख्या २० ८० २२ 

खानेपानी 
सडसभिनबाट 
प्राप्त  

१३ ओटा 
सनमााणाधीन 
अिस्थामा 

 
ढल सनमााण वक .सम.  - ८ १४.४१ 

कायाालय 
असभलेख  

 

 

ढल प्रशोधन प्रणाली सङ्ख्या १ १५ ६ 
कायाालय 
असभलेख  

९ ओटा 
सनमााणाधीन 
अिस्थामा 

६. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था 

खानेपानी, ऊिाा तथा ससाँचाइ मरिालयको  आ.ि ०७८/७९को प्रगसत विििण: 

आ.ि  
विसनयोन्त्ित बिेट (रु हिािमा) खचा (रु. हिािमा) 

पुाँिीगत खचा प्रसतशत 
चाल ु पुाँिीगत कूल िम्मा चाल ु पुाँिीगत कूल िम्मा 

०७८/७९ ३१३१०० ७१८८३०० ७५०१४०० २७४५०० ५३४३८०० ५६१८३०० ७४.३ 

 

७. ठुला आयोिना (रु. पााँच किोड भरदा बढी लागत भएका) हरूको विििण ि कायाारियनको अिस्था 

ि.सं. आयोिनाको नाम 
आयोिना 
लाग ुभएको 

क्षिे 

लागत रु. 
हिािमा) 

खचा 
वित्तीय 
प्रगसत 

भौसतक 
प्रगसत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या 

खानेपानी तथा सिसफाइ सडसभिन नं. 1 मकिानपिु 

1 
केरुङ्ख गा खानेपानी योिना सधुाि विस्ताि िगतपिु 
भितपिु २३, न्त्चतिन 

न्त्चतिन 225721 1334 0=59 0=75 िमागत 

2 
खानेपानी व्यिस्थापन बोडासाँगको सह लगानीमा 
विसभन्न खानेपानी आयोिना 

  324523 100705 31=03 33 िमागत 

3 
भण्डािा न्त्शखि पानी खानेपानी योिना सडवपआि 
सनमााण िाप्ती ५, न्त्चतिन 

न्त्चतिन 81006 12500 15=43 16 िमागत 

4 
िीिेरद्रनगि खानेपानी बडहिा न्त्स्कम २, िाप्ती ८ 
ि ९ न्त्चतिन 

न्त्चतिन 82722 11288 13=65 14 िमागत 



 
 

ि.सं. आयोिनाको नाम 
आयोिना 
लाग ुभएको 

क्षिे 

लागत रु. 
हिािमा) 
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5 
बागमती ९ सलसत खा.पा. तथा बागमती ७ ि ८ 
बहृत ्खा.पा. योिना, मकिानपिु 

मकिानपिु 65208 6753 10=36 11=5 िमागत 

6 
िैसधकनगि न्त्चसापानी खानेपानी आयोिना 
भितपिु-४,न्त्चतिन 

न्त्चतिन 257896 4999 1=94 2 िमागत 

7 
खका टाि न्त्शििाि खानेपानी आयोिना, माडी न पा 
८, न्त्चतिन 

न्त्चतिन 96803 21011 21=7 22 िमागत 

8 चौकी डााँडा खानेपानी आयोिना, न्त्चतिन न्त्चतिन 60675 36883 60=79 61 िमागत 

9 
लेखपानी दपुािे भैििडााँडा खानेपानी योिना, 
मकिानपिु, हेटौँडा उमनपा १, १९, मकिानपिु 

मकिानपिु 63754 15356 24=09 25 िमागत 

10 
िाईडााँडा खानेपानी आयोिना माडी-९, 
अयोध्यापिुी, न्त्चतिन 

न्त्चतिन 130507 3928 3=01 3=5 िमागत 

11 
भितपिु खानेपानी व्यिस्थापन बोडासाँगको 
सहलगानी खानेपानी आयोिना 

  238009 4678 1=97 2=2 िमागत 

12 
सडकक्षेि वपउनेपानी आयोिना, हेटौँडा ११, 
निलपिु 

मकिानपिु 69567 21157 30=41 31=5 िमागत 

13 
नेिािपानी खा.पा. यो., हे.उ.न.पा. १९, 
मकिानपिु 

मकिानपिु 85204 5982 7=02 7=5 िमागत 

14 
लेिाटाि खानेपानी आयोिना, इच्छाकामना 
गा.पा. ४, न्त्चतिन 

न्त्चतिन 51930 1154 2=22 2=7 िमागत 

15 
कृष्णपिु सडपबोरिङ खानेपानी आयोिना भितपिु-
७, न्त्चतिन 

न्त्चतिन 241471 3811 1=58 1=8 िमागत 

16 
देिनगि खानेपानी योिना, भितपिु म.न.पा., 
न्त्चतिन 

न्त्चतिन 259272 77139 29=75 31=2 िमागत 

17 
छिछिे खानेपानी आयोिना िाधापिु माडी-५ 
न्त्चतिन 

न्त्चतिन 127344 1604 1=26 1=5 िमागत 

18 
कोलगैिी खानेपानी योिना, िान्त्क्सिाङ-१, 
मकिानपिु 

मकिानपिु 93017 3697 3=97 4=1 िमागत 

19 
श्यामिाङ न्त्चसलसप्त खानेपानी आयोिना, िाप्ती-१३, 
न्त्चतिन 

न्त्चतिन 88886 38126 42=89 43=2 िमागत 
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20 
िान्त्क्सिाङ खानेपानी आयोिना, मकिानपिु 
(विशेष अनदुान अरतिगतको) 

  375569 152259 40=54 42=1 िमागत 

21 सभमफेदी ७ उपल्लो सवुपङ बहृत ्खा.पा.आ. मकिानपिु 54488 4587 8=4 9=1 िमागत 

22 हााँडीखोला २ खा.पा.आ.   110571 25905 23=4 24=5 िमागत 

23 चरुियामाई बहृत ्खा.पा.आ.   66791 56958 85=3 86=1 िमागत 

24 कासलकाटाि ३ खा.पा.आ.   93989 25103 26=7 27=1 िमागत 

25 बााँसको पिुानो ढुङ्ख गेधािा   67525 48686 72=1 73=5 िमागत 

26 मासथल्लो सिशलुी खा.पा.आ.   57832 9375 16=2 17=1 िमागत 

27 सकुुभञ्ज्याङ सानपुोखिी खा.पा.आ. नामटाि ८   54624 14795 27=1 28 िमागत 

28 
न्त्िम्माडााँडा तल्लोताल (सवहदस्मािक) 
खा.पा.आ.स.ुवि. 

  82267 61700 75 76 िमागत 

29 हवटया ३ अाँगािेश्वि खा.पा.आ.   124739 30279 24=3 25 िमागत 

30 नेिािपानी खा.पा.आ.   165580 62264 37=6 38 िमागत 

31 सडप बोरिङ खानेपानी योिना, हेटौँडा १४ मकिानपिु 68890 4974 7=2 7=5 िमागत 

32 चिेुमाई िाटामाटे खा.पा.आ., हेटौँडा १७ मकिानपिु 125361 1881 1=5 1=7 िमागत 

33 कुमिोि खा.पा.आ.   90685 5310 5=9 6=1 िमागत 

34 वििेरद्रनगि खा.पा.आ.   198548 60849 30=6 31 िमागत 

35 कठाि खा.पा.आ.   122939 83214 67=7 68 िमागत 

36 मङ्ख गलपिु खा.पा.आ.   70083 3258 4=6 5 िमागत 

37 भितपिु १५,१६ सडप बोरिङ न्त्चतिन 56720 10939 19=3 20 िमागत 

38 महादेओटाि खा.पा.आ., िाप्ती १    52918 4306 8=1 9 िमागत 

39 चािगाउाँ खा.पा.आ.   127294 106717 83=8 84 िमागत 

40 सरुदि खा.पा.आ.   66735 39659 59=4 60=1 िमागत 

41 कुरिनटाि खा.पा.आ.   125361 98408 78=5 79 िमागत 
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42 फूलबािी खा.पा.आ.   171052 64470 37=7 38 िमागत 

खानेपानी तथा सिसफाइ सडसभिन नं. 2 धाददङ 

1 गल्छी गा.पा. ५ खानेपानी योिना धाददङ 90973 2228 2=45 2=45 िमागत 

2 
सनलकण्ठ बहृत ्खा.पा. योिना, सनलकण्ठ न.पा. 
१ देन्त्ख १४, धाददङ 

धाददङ 95837 15425 16=1 28=71 िमागत 

3 
गङ्ख गा िमनुा गा.पा. बहृत ्खा.पा. योिना, गङ्ख गा 
िमनुा गा.पा. धाददङ 

धाददङ 63955 5922.6 9=26 23=76 िमागत 

4 रुबीभ्याली गा.पा. बहृत ्खा.पा. योिना, धाददङ धाददङ 72010 5021 6=97 17=88 िमागत 

5 
लाम्चेत कुम्चेत तायङु ब्रङदान खानेपानी योिना,  
रुबीभ्याली ५ ि ६, धाददङ 

धाददङ 85400 7939.8 9=3 17=46 िमागत 

6 सूयागढी सलफ्ट खानेपानी योिना   164858 27069 16=42 24=72 िमागत 

7 विदिु न पा १०,११ खानेपानी आयोिना निुाकोट 197612 24364 12=33 12=33 िमागत 

8 िेिािती ढल आयोिना, निुाकोट निुाकोट 186019 22974 12=35 17=53 िमागत 

9 
उलेनी बाघखोि महुान गिी तादी ५ ६ सूयागढी 
१, ५ बहृत ्खा पा  आयोिना, निुाकोट 

निुाकोट 110793   0 0 िमागत 

10 
नेमाङ भञ्ज् याङ डााँडा सिमथली खानेपानी 
आयोिना 

  88075 14132 16=05 25=32 िमागत 

11 केबलपिु खा.पा.आ.   64931 41207 63=46 74=53 िमागत 

12 धाददङबेसी खा.पा.आ. स.ु वि. धाददङ 67945 20266 29=83 29=83 िमागत 

13 ककनी १,२,५,६ खा.पा.आ. निुाकोट 56257 8513.9 15=13 20=43 िमागत 

14 तु् चे दोस्रो खा. पा. आ.   52907 7223 13=65 21=65 िमागत 

15 थानससङ फााँट खा.पा.आ.   69638 15997 22=97 34=83 िमागत 

खानेपानी तथा सिसफाइ सडसभिन नं. 3 ससरधपुाल्चोक 

1 बतासे भोटेफुन्त्ल्पङ  खा. पा. यो   66900 44175 ६६ ६६ िमागत 

2 ससतलपाटी सलफ्ट खानेपानी योिना    ८७८४८ 50867 ५८ ५८ िमागत 

3 सनुकोशी उखबुािी सलफ्ट खानेपानी योिना   ६४१५७ 6109 १० १० िमागत 
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4 बकुाम बहृत ्खानेपानी योिना बाह्रविसे    ८८५५० 1847 २ २ िमागत 

5 
न्त्चसापानी डडुिा सलफ्ट खानेपानी योिना चौतािा 
सााँगाचोक गढी 

  १३८९०२ 9316 ७ ७ िमागत 

6 
िानीटाि कटुरिे खानेपानी योिना चौतािा 
सााँगाचोक गढी न पा 

  ७०९२० 2428 ४ ४ िमागत 

7 
भोटेचौि बहृत ्खानेपानी योिना मेलम्ची न पा- 
१ 

  १४४४९५ 3509 ३ ३ िमागत 

8 ककनी खानेपानी योिना, हेलम्ब ुगा प -३   ५७१२९ 17279 ३१ ३१ िमागत 

9 
टााँडी डासे खानेपानी योिना सलसङ्ख खुपाखि- १, 
पाटाडी, ससरधपुाल्चोक 

  १०९८७९ 2115 २ २ िमागत 

10 भमु्लखेुत खहिेखोला सलन्त्फ्टङ खानेपानी योिना   ८३६३० 44585 ५४ ५४ िमागत 

11 नमोबदु्ध बहृत ्खा. पा. यो.   २०९४८९ 35574 १७ १७ िमागत 

12 िोशीखोला सतनथली सलफ्ट खानेपानी योिना   ९४८४६ 50251 ५३ ५३ िमागत 

13 कुरतापौिा सलफ्ट खानेपानी योिना   ८९९९८ 49703 ५५ ५५ िमागत 

14 भमिकोट खानेपानी योिना   ८०६९२ 39307 ५० ५० िमागत 

15 कोलाती भमु्ल ुखानेपानी आयोिना   ८६२९९ 38748 ४५ ४५ िमागत 

16 कुस्पा खानेपानी आयोिना   ९१३४५ 24847 २७ २७ िमागत 

17 भमु्ल ुबहृत ्खानेपानी योिना काभ्र े काभ्र े १४५९७४ 0 ० ० िमागत 

18 
ज्यासमिकोट न्त्चसापानी सलफ्ट खानेपानी योिना 
पााँचखाल न पा, बडा न -२ 

  ७१७९४ 2600 ४ ४ िमागत 

19 
इरद्राबती कोलाचौि सलफ्ट खानेपानी योिना, 
भमु्ल-ु ९ ि मण्डनदेउपिु- १२  

  २५२४९० 0 ० ० िमागत 

20 ियाले बहृत ्खानेपानी योिना पनौती न पा १  काभ्र े ७५५११ 1069 २ २ िमागत 

21 
नाल्दमु नगिकोट सलफ्ट खानेपानी योिना 
मण्डनदेउपिु १ , २ काभ्र े

काभ्र े २७३५६४ 15000 ६ ६ िमागत 
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22 गोकुले बहृत ्खानेपानी योिना मलुखोला   १५२४२७ 35403 २४ २४ िमागत 

23 
समल्चेथा् ले मााँहाकालखोि भरिाि खानेपानी 
योिना 

  ८९५११ 2619 ३ ३ िमागत 

24 
ठुल्ढुङ्ख गे ठुसलटाि ससतल िस्ती खानेपानी योिना 
धलुीखेल नपा िडा नं- ८, ९ ि ११ काभ्र े

काभ्र े ११४९१५ 3409 ३ ३ िमागत 

25 
ससस्नेिी खानेपानी आयोिना कोलभरज्याङ, पनौती 
नपा- ११ 

काभ्र े ५६९६४ 8477 १५ १५ िमागत 

26 
कमाडिुे खानेपानी योिना, महाभाित- ३, 
काभ्रपेलाञ्चोक 

काभ्र े ८५२९३ 3436 ४ ४ िमागत 

27 दा् चा काशीखण्ड बहृत ्खा.पा.आ.   ६९६२० ५४६० ८ ८ िमागत 

28 चौिीखोला पाथीभिा खा.पा.आ.   ५९०४८ २४३५० ४१ ४१ िमागत 

29 कानपिु खा.पा.आ.    ११९०९४ १६१७४ १४ १४ िमागत 

30 सस्युुँखका  खा.पा.आ.   ८०२७३ २८०० ४ ४ िमागत 

31 कसमिेचौि ४, ८ सलफ्ट खा.पा.आ.   ५६८१९ ८७११ १५ १५ िमागत 

32 चापेखोला सल् फ्ट खा.पा.आ.   ६०३२३ २८० १ १ िमागत 

33 
कासलकास्थान खा. पा. आ. (गैिीसबसौना, देउपिु 
गा. वि. स. िडा नं- ३) 

  ६०३२३ १७५५० २९ २९ िमागत 

34 सछके खा.पा.आ.   ५२८०३ ४८७० ९ ९ िमागत 

35 सातघि दबुालथनेु खा.पा.आ. उग्रचण्डी- ७   ६४९९७ ३८६ १ १ िमागत 

36 विताादेउिाली खा.पा.आ.   ७४५५९ २६४९ ४ ४ िमागत 

37 सेती न्त्शकािी खा.पा.आ.   ६००१० ४५००४ ७५ ७५ िमागत 

खानेपानी तथा सिसफाइ सडसभिन नं. 4 िामेछाप 

1 
लासमडााँडा खानेपानी योिना,  दोलखा,  
लासमडााँडा गा.पा.३,  ४,  ८,  दोलखा 

दोलखा १२००४३ 14387 11=99 21 िमागत 

2 श्यामामाली खानेपानी योिना,  दोलखा,  न्त्ििी दोलखा १४८४८३ 24143 16=26 30=5 िमागत 



 
 

ि.सं. आयोिनाको नाम 
आयोिना 
लाग ुभएको 

क्षिे 

लागत रु. 
हिािमा) 

खचा 
वित्तीय 
प्रगसत 

भौसतक 
प्रगसत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या 

न.पा.,  दोलखा 

3 
भमािे खोला डााँडाखका  खानेपानी योिना,  
मेलङु- 5,  दोलखा 

दोलखा ५८०९३ 2435 4=19 7 िमागत 

4 झोिखोला खा.पा.आ, शैलङु, दोलखा दोलखा ६११६३ 500 0=82 1 िमागत 

5 
मोक्सीला माटी खापा योिना, सभमेश्वि- ५, 
दोलखा 

दोलखा ६२३६३ 496 0=79 1 िमागत 

6 वढकुिी गडी खानेपान आयोिना, मरथली- ७ िामेछाप १७७०३० 4704 2=66 4 िमागत 

7 गागल भदौिे खानेपानी आयोिना, खााँडादेिी- ८   १४७११८ 18811 12=79 21 िमागत 

8 ददमीखोला सलफ्ट खानेपानी आयोिना, ददमी   ६२३३१ 9321 14=95 23=5 िमागत 

9 
नबघुाट तल्लो बेतीनी सलफ्ट खानेपानी आयोिना 
मरथली- ६ िामेछाप 

िामेछाप ११८८६५ 33241 27=97 35=35 िमागत 

10 भालखुोप सिल खानेपानी आयोिना,  िामेछाप िामेछाप ५८६३६ 12311 21 35=6 िमागत 

11 
कुडहि खानेपानी आयोिना मरथली -१,  
िामेछाप 

िामेछाप ६६५०५ 18225 27=4 37=1 िमागत 

12 
सासलमे खोला खानेपानी आयोिना दोिम्बा- ६,  
िामेछाप 

िामेछाप ५०२४६ 2810 5=59 9=75 िमागत 

13 
फुलासी तामाकोशी खानेपानी योिना,  मरथली 
न.पा., िामेछाप 

िामेछाप ३३३९८९ 118442 35=46 45=1 िमागत 

14 
कान्त्त्तके सलफ्ट भगेिी खानेपानी योिना,  
िामेछाप न.पा., िामेछाप 

िामेछाप १९७००३ 117506 59=65 70=6 िमागत 

15 सनुापाती बहृत ्खानेपानी योिना   ४१६६२४ 6 0 0 िमागत 

16 
श्री प्राथसमक स्िास्थ्य केरद्र खा.पा.आ यो 
आकाशे खानेपानी 

  ७६६०३ 2691 3=51 8=1 िमागत 

17 
गोठपानी सलफ्ट खा.पा.आ. िामेछाप न.पा.-१ 
गोठगााँउ 

िामेछाप ११५२६९ 500 0=43 1 िमागत 

18 ठुलीभदौ सलफ्ट खा.पा.आ. मरथली न.पा.-3 िामेछाप १०६९५२ 7664 7=17 14=2 िमागत 

19 
ससंहपिुी सतनचोके खा.पा.यो. गैिाथोक मरथली 
न.पा. -४ िामेछाप 

िामेछाप ६००८० 500 0=83 1 िमागत 
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20 देउकी डााँडा खानेपानी आयोिना   ६८३१२ 6743 9=87 13=25 िमागत 

21 िनमैिी खानेपानी आयोिना   ६८२१९ 20592 30=19 41=6 िमागत 

22 
ससद्धेश्वि खानेपानी योिना,  कमलामाई न.पा.,  
ससरधलुी 

ससरधलुी २११३६६ 99115 46=89 55=3 िमागत 

23 
मैनीगाउ तथा धनसिी खानेपानी योिना, ससरधलुी, 
दधुौली- ११, ससरधलुी 

ससरधलुी ९२८५२ 45795 49=32 61=14 िमागत 

24 
वफक्कल ४ खाङ्खसाङ्ख क सलफ्ट खानेपानी,  
ससरधलुी 

ससरधलुी ८७२८५ 5474 6=27 8=59 िमागत 

25 
खैिसाल ठुलीदमाि बहृत ्खानेपानी आयोिना,  
मरिण गा.पा.- ४ 

  ५५३४४ 4663 8=43 12=6 िमागत 

26 
न्त्चसापानी झोिा खा.पा. यो, क.न.पा.-५,  
ससरधलुी 

ससरधलुी ७५००० 492 0=66 1 िमागत 

27 
एकीकृत िनता खा.पा.यो, क.न.पा.- १०,  
ससरधलुी 

ससरधलुी १३९४३९ 5764 4=13 6=39 िमागत 

28 खलााँटे मानडााँडा खा.पा.आ., न्त्ििी- ८ ि ९ दोलखा 70732 39734 56=18 65=69 िमागत 

29 समसलिलुी खा.पा.आ.   59662 3820 6=4 11=29 िमागत 

30 सहिे १,९ खा. पा. आ   116224 352 0=3 1 िमागत 

31 होन्त्क्सला माटी खा.पा.आ. भी.न.पा. ८   21097 4994 23=67 65 िमागत 

32 ईन्त्रछन गाउाँ सलफ्ट खा.पा.आ.   172150 67661 39=3 55=69 िमागत 

33 कामाखोला खा.पा.आ. िेथान १,५,६,७   165206 19782 11=97 16=78 िमागत 

34 खासनखोला सलफ्ट खा=पा=आ=   162175 7128 4=4 7=1 िमागत 

35 गरुसी भदौिे सलफ्ट खा.पा.आ.   125729 18903 15=03 21=25 िमागत 

36 गेल ुसलफट खा. पा. आ.   236684 76514 32=33 42=9 िमागत 

37 गोलेखोला सलफ्ट खा.पा.आ. ओिनेी   80487 30345 37=7 46=8 िमागत 

38 चौिखोला झोलगेु सलफ्ट खा.पा.आ.   109556 16700 15=24 22=57 िमागत 

39 छसतिने खा.पा.आ.   172390 84739 49=16 61=26 िमागत 
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40 डडुिा १ ,४ देउिाली ििाि खा.पा.आ.   97520 8936 9=16 15=6 िमागत 

41 तामाकोसी नासगला सलफट खा. पा. आ.   177778 37901 21=32 30=21 िमागत 

42 दाहालगाउाँ टेकनपिु खा.पा.आ.   156199 42762 27=38 37=69 िमागत 

43 दोिम्िा खा.पा.आ. ( िडा नं. ८ समेत )   56152 22193 39=52 50=1 िमागत 

44 लखनपिु १,२,३, सलफ्ट   185462 13030 7=03 11=25 िमागत 

45 लखनपिु ८,९ सलफ्ट खा.पा.आ.   168370 7544 4=48 6=3 िमागत 

46 लाम्पाते खा.पा.आ.   68355 17314 25=33 32=5 िमागत 

47 सलफ्ट खानेपानी आयोिना, सााँघटुाि-१, िामेछाप िामेछाप 112976 204 0=18 1 िमागत 

48 विसौलीखोला सलफ्ट खा.पा.आ.   76490 9589 12=54 18=5 िमागत 

49 सासलमेखोला गुंिासे खा.पा.आ.   77623 41741 53=77 61=52 िमागत 

50 ससमरती टाहाि खा.पा.आ.   118236 20904 17=68 22=39 िमागत 

51 सनुकोशी सलफ्ट खा.पा.आ.   115646 4541 3=93 7=1 िमागत 

52 न्त्चसापानी खा.पा.आ.   77883 21274 27=31 36=57 िमागत 

खानेपानी तथा सिसफाइ सडसभिन नं. 5 खानेपानी 

1 सोल्टी दोबाटो लामा थमु्की खानेपानी योिना   ८७५४१ ४२९४५ ८८.०१ ९० िमागत 

2 
नखेल खानेपानी योिना सूयाविनायक न.पा. 
भक्तपिु 

भक्तपिु १३३९१८ ३२१७० ८४.४९ ८८.३ िमागत 

3 
प्रगसतटोल खानेपानी योिना, भक्तपिु चााँगनुािायण 
न.पा. ४ भक्तपिु 

भक्तपिु १४३७१५ ५९००० ७०.२७ ७१ िमागत 

4 
लावकला खानेपानी आयोिना, चााँगनुािायण न.पा. 
भक्तपिु 

भक्तपिु ६३९६५ २२५९२ ७९ ९९ िमागत 

5 ज्योसतसलािेश्वि खानेपानी आयोिना   ६४०६३ २१२२७ ९३.६४ ९८ िमागत 

6 
भण्डािखका  िााँतेपोखिी खानेपानी आयोिना 
दन्त्क्षणकाली न.पा. 

काठमाडौँ ८०८५२ १८१९० २२.५ २५ िमागत 

7 
महालक्ष्मी न.पा. ४ िच ुएरियामा सडपबोरिङ ि 
याङ्की सनमााण आयोिना 

लसलतपिु ५८३८४ १०१२५ १७.३४ १७.३४ िमागत 
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8 स.ुन.पा. १० भेटासी खानेपानी आयोिना   ५९५५८ १३१३४ २२.०५ २२.०५ िमागत 

9 
नैकाप ढल आयोिना काठमाडौँ चरद्रासगिी 
न.पा.१४ काठमाडौँ 

काठमाडौँ ६५९२४ २८३५४ ४३.०१ ४३.०१ िमागत 

10 
गोल्फुटाि चोकदेन्त्ख रयिुो अस्पतालसम्म ढल 
सनकास बढुासनलकण्ठ न.पा. ८ 

काठमाडौँ ८९३९८ १७०२९ १९.०५ १९.०५ िमागत 

11 
भिाल भकािीमूल भेटासी न्त्चत्तपोल बृहत ्खा पा 
यो भक्तपिु 

भक्तपिु १७५६४० ७९१८ ४.५१ ४.५१ िमागत 

12 ससरुटाि खापायो ससरुटाि सू.वि.न.पा. 3 भक्तपिु भक्तपिु ६७९४९ ६१८८ ९.११ ९.११ िमागत 

13 

काठमाडौँ म. न. पा.- १५ ढुङ्ख गेधािादेन्त्ख 
नागािुान िडा नं ३ सम्मको ढल सनमााण 
काठमाडौँ 

काठमाडौँ १०८६२० २५३९२ २३.३८ २३.३८ िमागत 

14 
वटकाथली ढल व्यिस्थापन आयोिना महालक्ष्मी 
न पा ५ लसलतपिु 

लसलतपिु ६९३६१ १७५०७ २५.२४ २६ िमागत 

15 
महालक्ष्मी न पा १ ि ४ ढल व्यिस्थापन 
लसलतपिु 

लसलतपिु ९६२९६ २५९९७ २७. २७ िमागत 

16 
चााँगाथली ढल व्यिस्थापन योिना महालक्ष्मी न 
पा ७ लसलतपिु 

लसलतपिु ८४१९६ २६९५६ ३२.०२ ३३ िमागत 

17 िके्तढुिा खा.पा.यो. चरद्रासगिी १ काठमाडौँ काठमाडौँ १५२७०४ १३७४८ ९.०३ १५ िमागत 

18 दहचोक सडप खा.पा.यो. चरद्रासगिी १ काठमाडौँ काठमाडौँ ७१८९८ २३३९४ ३२.५४ ३५ िमागत 

19 
वकवटनी भञ्ज्याि खा.पा.यो. चरद्रासगिी १९ 
काठमाडौँ 

काठमाडौँ ७६२१६ १७८२७ २३.३९ ४६ िमागत 

20 
वकवटनी भञ्ज्याि खा.पा.यो. चरद्रासगिी १९ 
काठमाडौँ 

काठमाडौँ ८४२२६ १९८४६ २३.५६ ५४ िमागत 
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१ गल्गले बोच ससाँचाइ योिना, सभमेश्वोि ८, ५४०९४ ३७६८५ १०० १०० योिना सम्पन्न 
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सभमेश्वोि ८ दोलखा 

२ 
गमु ुखोला तोिीखेत ससाँचाइ 
कासलरचोक ६,७ 

कासलरचोक 
६,७, दोलखा 

७७५९० ३३०२६ १०० १०० योिना सम्पन्न 

िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास सडसभिन कायाालय, निुाकोट 

१ 
ससम्राफााँट खोला ससाँचाइ 
उपयोिना, निुाकोट 

निुाकोट ५५४६२ ३८२३६ ६८.९४ १०० योिना सम्पन्न 

२ 
छुपाङ खोला ससाँचाइ योिना, 
तादी -१, निुाकोट 

निुाकोट ६०१४९ ४३८९२ १०० १०० योिना सम्पन्न 

३ 
लब्द ुवढकुिे ससाँचाइ योिना, 
सलखु १ 

निुाकोट ७२४१६   ४५.५३ ५० योिना सम्पन्न 

िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास सडसभिन कायाालय, न्त्चतिन 

१ 
मगुाई ससाँचाइ योिना, माडी, 
न्त्चतिन 

न्त्चतिन ८६६१९ ३३३३६ ३८.४९ ७५ 
सनमााण काया 
भइिहेको 

२ 

पङु्ख गीखोला तलाउ ड्याम 
सनमााण काया भितपिु ११ 
न्त्चतिन 

न्त्चतिन ५७९३३ १५३०४ ५०. ६२.६४ 
सनमााण काया 
भइिहेको 

िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास सडसभिन कायाालय, मकिानपिु 

१ 
िाप्ती नदी सनयरिण योिना, 
हेटौँडा -११, हेटौँडा 

मकिानपिु १४०६०३ ३७७३१ ४९.६९ ५०. 
सनमााण काया 
भइिहेको 

२ 
मकु्तानस्िािा नयााँ दमाि सस. 
यो. बकैया -५, 

मकिानपिु ६१७४८ ४००० १७.४ २५. 
सनमााण काया 
भइिहेको 

३ 
सनुाचिुी िोसगताल सस. यो. 
मनहिी -६ 

मकिानपिु ६००१७ ३७३५६ ८३.७ ९०. 
सनमााण काया 
भइिहेको 

िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास सडसभिन कायाालय, ससरधलुी 

१ 

सनपाने ससाँचाइ योिना, कमला 
न.पा. -१३, ड.ुन.पा.-३, 

ससरधलुी 
ससरधलुी ९१६१९ ७१३३८ ८८.८५ १०० योिना सम्पन्न 
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२ 

मरिणखोला सकेुदोभान 
नक्कलीफााँट ससाँचाइ योिना, 
मरिण गा.पा.-४, हरिहिपिु 

ससरधलुी ७७९०० ६३२१६ ८१.१ ९५. 
सनमााण काया 
भइिहेको 

३ 

हषााही कुलो ससाँचाइ उप-
आयोिना,दधुौली न.पा.-६ 
(३६४ हे.) (सङ्ख घ ससता 
अनदुान) 

ससरधलुी १३७०२२ १०७५९९ ७८.५ १०० योिना सम्पन्न 

िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास सडसभिन कायाालय, ससरधपुाल्चोक 

१ 

चौिी खोला ससाँचाइ योिना, 
सलसङ्ख खपुाखि -४, 

ससरधपुालचोक 

ससरधपुाल्चोक ८५००० ५३६०० ६३.०६ १०० 
सनमााण काया 
भइिहेको 

िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास सडसभिन कायाालय, काभ्रपेलाञ् चोक 

१ 

िािकुलो ससाँचाइ योिना 
पााँचखाल -३,४,७, 

काभ्रपेलाञ् चोक 

काभ्रपेलाञ् चोक ९४५८८ २९८७० ३१.५८ ८०. सनमााण काया 
भैिहेको 

२ 
चाखोला वकतेटाि सी.यो, 
मण्डनदेउपिु  

काभ्रपेलाञ् चोक ७१२०९० ६२७५१ ६५.०७ १०० योिना सम्पन्न 

३ 
िोशी खोला  सलफ्ट  ससाँचाइ 
योिना,  सतमाल ८  

काभ्रपेलाञ् चोक ७४१९१ ३८७७५ २७.१२ ६०. सनमााण काया 
भैिहेको 

४ 
चाखोला न्त्चते्तससङ्ख गे चैनपिु 
ससाँचाइ योिना,  मण्डन देउपिु  

काभ्रपेलाञ् चोक ८०६६२ ४०८३५ ४९.३७ ७०. सनमााण काया 
भैिहेको 

५ 
शङ्ख किेबााँध ब्रह्मायाणी सस.यो., 
मण्डनदोउपिु ५,६ ि ७ 

काभ्रपेलाञ् चोक ६७७३१       

बोलपि 
मूल्याङ्ख कन 
सम्पन्न  

६ 
वहले िलिले पयाटकीय ताल 
सनमााण, बनेपा २ 

काभ्रपेलाञ् चोक ९०६८०       

२०७९/८/८ 
मा ठेक् का 
सम्झौता  

िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास सडसभिन कायाालय, िसिुा 

१ 
सस्चोङ ससाँचाइ योिना, यासाा, 
िसिुा  िसिुा 

७६७०० ४०००     
मोसबलाइािेसन 
पेश्की 



 
 

ि.सं. आयोिनाको नाम 
आयोिना लाग ु
भएको क्षिे 

लागत (रु. 
हिािमा) 

खचा (रु 
हिािमा) 

वित्तीय 

प्रगसत 

भौसतक 

प्रगसत 

कायाारियनको 
अिस्था 

भसूमगत िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास सडसभिन कायाालय, न्त्चतिन 

१ 

चैनपिु- वपठुिा-माधिपिु सडप 
युिेल ससाँचाइ योिना, खैिहनी 
४, ित्ननगि १४,१५, न्त्चतिन न्त्चतिन 

११२८१५ ३७८९६     योिना सम्पन्न 

२ 

िगतपिु-पािातीपिु-शिुनगि 
सडप युबिेल ससाँचाइ योिना, 
भ.म.न.पा. २१, २२, २३, २४, 

२५ न्त्चतिन 

९३७३१ ६७५६८ ७२.१ ९०. 
सनमााण काया 
भइिहेको 

३ 

हनाामाडी सडप युिेल ससाँचाइ 
आयोिना, हेटौँडा -१८, 

मकिानपिु न्त्चतिन 

१३१५३९ ३०८४३ ६१.२२ १०० योिना सम्पन्न 

४ 

ससमलबस्ती पदमपिु सडप 
युिेल ससाँचाइ आयोिना, 
कासलका न.पा. -२,३ ि ४ 

न्त्चतिन न्त्चतिन 

११३८८० २४३४१ २१.४ ४०. 
सनमााण काया 
भइिहेको 

५ 

लन्त्क्षसमसनया-कल्याणपिु-िरुिा  
सडप युिेल ससाँचाइ आयोिना, 
माडी न. पा. १,२ ि ३, 

न्त्चतिन न्त्चतिन 

११८४०० ३८२२६ ३२.२९ ५०. 
सनमााण काया 
भइिहेको 

६ 

चेतनशील वकसान भसूमगत 
ससाँचाइ योिना, हेटौँडा-१६, 

मकिानपिु न्त्चतिन 

९४७२४ २४२४५ २५.६ ५५. 
सनमााण काया 
भइिहेको 

७ 

नयााँबस्ती सडप युिेल ससाँचाइ 
आयोिना, भितपिु म.न.पा. -
२४, न्त्चतिन न्त्चतिन 

७७६५६ ७२८१ ९.३८ २५. 
सनमााण काया 
भइिहेको 

नािायणी सलफ्ट खगेिी ससाँचाइ व्यिस्थापन कायाालय, न्त्चतिन 

१ 

नािायणी सलफ्ट ससाँचाइ 
प्रणालीको पनुस्थाापना तथा 
आधसुनकीकिण न्त्चतिन 

२७३७७३ १६७५२२ ६१ ६५ 

योिना सम्झौता 
भई इलेकट्रो 
मेकासनकल 
उपकिण 



 
 

ि.सं. आयोिनाको नाम 
आयोिना लाग ु
भएको क्षिे 

लागत (रु. 
हिािमा) 

खचा (रु 
हिािमा) 

वित्तीय 

प्रगसत 

भौसतक 

प्रगसत 

कायाारियनको 
अिस्था 
फेब्रीकेसनको 
चिण िहेको 

 

८. सािािसनक सेिा प्रिाह 

सािािसनक सेिा प्रिाहको अिस्था (आ.ि. ०७४/७५ - ०७८/७९) 
ि.सं. सािािसनक सेिा सेिा प्रिाहको परिमाण  

१ ससाँचाइ सवुिधा िषैभरि ससाँचाइ सवुिधा पगेुको िसमनमा थप भएको, िोिगािी ससिाना भएको 
२ तटबरध सनमााण िग्गा उकास तथा िनधनको क्षसत रयूनीकिण गना तटबरधनको सनमााण गरिएको  

३ ग्रामीण 
विद्यतुीकिण 

सबिलुीबाट िन्त्ञ् चत िहेको समदुायमा वितिण लाइन विस्तािमाफा त सबिलुी परु् याउन सहयोग 
गिेको 

४ खानेपानी सवुिधा आधािभतू खानेपानी सतप्रसतशत िनतामा परु् याउने लक्ष्य अनरुूप करिब ९५ प्रसतशत 
िनसङ्ख ्यामा खानेपानी सवुिधा पगेुको । 

 

९.  यस अिसधमा हाससल भएका महत्त्िपूणा उपलन्त्ब्धहरू: 
➢ सबै न्त्िल्लामा  District Irrigation Master Plan तयाि भई सोहीअनरुूप काम भैिहेको 
➢ १६ ओटा नदीहरूको River Training Master Plan तयाि भई नदी सनयरिणका कायाहरू सरुु 

भएको । 

➢ १०४१ ओटा ससाँचाइ योिनाहरू सम्पन्न भई १३१३४८ हे. मा ससाँचाइ सवुिधा उपलब्ध भएको। 

➢ ९४ वक.सम नदी सनयरिण कायाबाट िग्गा उकास तथा थप क्षसत रयनुीकिण गरिएको । 

➢ २७६ ओटा खानेपानी योिनाहरू सम्पन्न भई थप ४६,१९६ घिधिुीहरूमा आधािभतू स्तिको 
खानेपानी सेिा पगुेको । 

 

 

 



 
 

भसूम व्यिस्था, सहकािी तथा गरिबी सनिािण मरिालय 

१. पूिा मरिीहरूको विििणः 

ि.सं. नाम 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री बलिाम पौडेल 2078/09/09 २०७९/०९/२४ 
 

२. हाल सम्मका सन्त्चिहरू 

ि.सं. नाम 
सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री शिणकुमाि पाण्डे 2078/09/09 2078/11/01 
२ श्री बलिाम सनिौला 2078/11/02 हालसम्म  

 

३. प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली अनरुूपका कायाक्षिेहरू 

 प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली, २०७४ (संशोधन सवहत) अनसुाि भसूम व्यिस्था सहकािी 
तथा गरिबी सनिािण मरिालयको काया न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छ । 

➢ भसूम व्यिस्थापन, भसूम प्रशासन ि िग्गा नापिााँच, भसूमसधुाि, भ-ूउपयोग तथा चक्लाबरदी सम्बरधी 
प्रादेन्त्शक नीसत, काननु तथा मापदण्डको तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ सनिी, सिकािी तथा सािािसनक िग्गाको प्रादेन्त्शक असभलेख व्यिस्थापन 

➢ िग्गादताा, िन्त्ििेशन, िग्गाधनी प्रमाण पिुाा, दान्त्खल खािेि, स्िासमत्ि हस्तारतिण सम्बरधी नीसत 
तथा मापदण्ड तिुामा ि कायाारियन 

➢ संघीय सिकािबाट प्राप्त हनुे नक्सा, भौगोसलक सूचना ि असभलेख तथा प्रदेशसभिको नापनक्सा ि 
असभलेखको व्यिस्थापन 

➢ नाप नक्साका सनयरिण विरदहुरूको सञ्जाल स्थापना 
➢ िमबद्ध वकत्ता नापी ि भसूम लगत सम्बरधी मापदण्ड ि कायाारियन 

➢ भसूमहीन सकुुम्िासी, दसलत, मकु्त कमैया, हसलया, हरूिा चरुिा आदद िगाको बसोबास, िीविकोपािान 
ि पनुस्थाापना सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु, मापदण्ड तथा योिना तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ सिकािी िग्गा भाडामा ददने सम्बरधी नीसत, काननु तथा मापदण्ड तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ सिुन्त्क्षत बसोबास ि िग्गा एकीकिण सम्बरधी नीसत कायाारियन 

➢ गठुी तथा गठुी िग्गा व्यिस्थापन सम्बरधी नीसत, काननु, मापदण्ड तथा योिना तिुामा, कायाारियन 
ि सनयमन तथा गठुी तथा गठुी िग्गाको संिक्षण, असभलेख व्यिस्थापन ि संघीय तथा स्थानीय 
तहसाँग समरिय 



 
 

➢ गरिबी सनिािण सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु, मापदण्ड एिम ्योिनाको तिुामा, कायाारियन ि 
सनयमन तथा अध्ययन, अनसुरधान, सिेक्षण, सूचना सङ्ख कलन, गरिब घि परििाि पवहचान, सामान्त्िक 
सिुक्षा ि संिक्षण  

➢ सहकािी संस्था, सहकािी सङ्ख घ तथा सहकािी बैंक सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु तथा 
मापदण्डको तिुामा ि कायाारियन, सञ्चालन अनमुसत, सनयमन, तथ्याङ्ख क व्यिस्थापन ि अध्ययन 
अनसुरधान 

➢ सहकािी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बरधी प्रादेन्त्शक मापदण्ड सनधाािण ि सनयमन 

➢ सहकािी सम्बरधमा संघीय, अरतिप्रादेन्त्शक ि स्थानीय तहका सङ्ख घ संस्थासाँग समरिय ि सहकाया 
➢ सहकािी क्षेिको विकास तथा प्रिधान, क्षमता असभिवृद्ध ि परिचालन 

➢ प्रदेश सभि सहकािी संस्थाको दताा, सनयमन, प्रन्त्शक्षण तथा अनगुमन 

 

४. मरिालय िा सनकायसाँग सम्बन्त्रधत हालसम्म िािी गरिएको काननुी दस्तािेिहरू:  

➢ प्रदेश सहकािी ऐन, 2076 

➢ प्रदेश सहकािी सनयमािली, 2076 

➢ प्रदेश सहकािी अनगुमन तथा सनयमनसम्बरधी मापदण्ड, 2077 

➢ बागमती प्रदेशको सहकािी सञ् चालन, अनगुमन तथा लेखापिीक्षणसम्बरधी मापदण्ड, 2079 

➢ प्रदेश सहकािी विकास बोडा विसनयमािली, २०७८ 

    

५. क) मरिालय तथा सनकाय अरतगात नीसत तथा कायािमको, प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना ि 
बिेटसाँग सम्बन्त्रधत मु् य मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्ध: 
ि.सं कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 

आसथाक िषा २०७८/०७९ को बिेट िक् तव्यमा 
१ बिेट 

िक् तव्यको 
बुाँदा नं  ८८ 

 

प्रदेश ि स्थानीय तहबीच बााँडफााँट हनेु 
घििग्गा िन्त्िस्टे्रसन शलु्क हाल मालपोत 
कायाालयबाट सङ्ख कलन भइिहेको हुाँदा 
मालपोत तथा नापी कायाालयहरूको 
भौसतक पूिााधाि विकास, संस्थागत 
सदुृढीकिण ि से्रस्ता व्यिस्थापन गने- 
३,०७,००,०००/-िकमको अन्त््तयािी 
प्रदान प्रथम चिणमा  चैि मसारतमा ि 
बााँकी १,९५,००,०००/-िकम दोस्रो 
चिणमा प्रदान गरिएको । 

मालपोत तथा नापी कायाालयहरूको 
भौसतक पूिााधाि विकास, संस्थागत 
सदुृढीकिण ि से्रस्ता व्यिस्थापन गने 
कायाका लासग बिेट तथा अन्त््तयािी 
पठाई कायािम कायाारियन गरिएको । 

 

२ बिेट 
िक् तव्यको 

सहकािी क्षेिको पुाँिी, प्रविसध, प्रसतभा ि 
सीपलाई उत्पादन, प्रशोधन ि वितिण 

विसभन्न सहकािी सङ्ख घ संस्थाहरूका 
व्यिस्थापकहरू, कमाचािीहरू, सञ्चालक तथा 



 
 

ि.सं कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
बुाँदा नं  ८९ प्रणालीसाँग आबद्ध गिाई अथातरिको 

आधाि स्तम्भको रूपमा विकास गरिने छ  
साथै सहकाया संस्थालाई स्थानीय 
तहसाँगको साझेदािीमा कृवष बिाि केरद्र 
स्थापना गने । 

सदस्यहरूलाई सनम्न तासलमहरू प्रदान गरिएको:- 
• ६ ददने सहकािी आधािभतू व्यिस्थापन 
तासलम ४ ओटा ददइएको 

• ६ ददने सहकािी आधािभतू लेखापालन 
तासलम २ ओटा ददइएको 

• ३ ददने पल्स{  अनगुमन प्रणालीसम्बरधी 
तासलम ३ ओटा ददइएको 

• ३/३ ददने सीप विकास तथा व्यिसाय 
प्रिधान तासलम ३ ओटा ददइएको 

• ससलाई कटाइसम्बरधी २ मवहने तासलम 
ददइएको 

• प्रदेशस्तरिय सहकािी गोष्ठी १ ददने सतन 
ओटा न्त्िल्लाहरूमा गरिएको 

• सञ् चालन ससमसत, लेखा ससमसत ि 
कमाचािीहरूलाई पनुातािगी तासलम २ ददने 
४ न्त्िल्लामा ददइएको 

• सहकािी ऐन, सनयम, मापदण्डसम्बरधी तासलम 
गोष्ठी ६ न्त्िल्लामा सञ् चालन गरिएको 

• लागत साझेदािीमा १ ददने सहकािी ददिस 
मनाइएको । 

प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना 
३ 4.6.1 

नीसतगत ि 
संस्थागत 
प्रबरध गने। 

• एकभरदा बढी स्थानीय तह स्थानीय 
क्षेि कायाक्षेि भएका सहकािी 
संस्थासम्बरधी नीसत, काननु ि मापदण्ड 
सनमााण गरिने छ । 

• बचत तथा ऋण सहकािी संस्थाले कृवष 
लगायतका उत्पादनशील क्षेिमा 
असनिाया रूपमा कम्तीमा 50 प्रसतशत 
लगानी प्रिाह गनुापने व्यिस्था गरिने 
छ। 

• प्रदेश सहकािी ऐन २०७६ ि प्रदेश 
सहकािी सनयमािली २०७६ सनमााण 
भइ कायाारियनमा िहेको 

• प्रदेश सहकािी सनयमािली २०७६ मा 
समयसापेक्ष संशोधन गिी लाग ु
गरिएको 

• सहकािी सङ्ख घ/संस्था सञ् चालन, 
अनगुमन तथा लेखापिीक्षणसम्बरधी 
मापदण्ड २०७९ तयाि गिी 
कायाारियनमा लगी कृवष लगायतका 
उत्पादनशील क्षेिमा असनिाया रूपमा 



 
 

ि.सं कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
कम्तीमा 50 प्रसतशत लगानी प्रिाह 
गनुापने व्यिस्था लगायतका कुिाहरू 
अनगुमनको तयािी अन्त्रतम चिणमा 
िहेको । 

४ 4.6.2 

उत्पादन, 
वितिण ि 
सेिामूलक 
सहकािीलाई 
प्रोत्साहन ि 
विस्ताि गने। 

• सङ्ख घीय सिकािसाँग समरिय ि स्थानीय तहसाँग 
सहिीकिण गिी सहकािी सङ्ख घ ि महासङ्ख घ 
लगायतका सनकायहरूसाँग सहकाया गदै 
सहकािीको क्षमता असभिवृद्ध ि सहकािी 
क्षेिको प्रिधान गरिने छ । 

• कृवषमा आधारित उत्पादन, भण्डािण, 
प्रशोधन बिािीकिण तथा कृवष सामग्री 
आपूसताका लासग स्थापना गरिएको 
सहकािी उद्योग/व्यिसायलाई 
सहसुलयतपूणा ऋण तथा अनदुान सहयोग 
उपलब्ध गिाइने छ । 

• िावषाक बिेट माफा त लागत 
साझेदािीमा सहकािी व्यिस्थापन तथा 
लेखा व्यिस्थापन तासलम सञ् चालन 
गरिएको  

• साविकको भसूम व्यिस्था कृषी तथा 
सहकािी मरिालयबाट सहकािी 
संस्थाको संलग्नतामा शीत भण्डाि ि 
कृवष बिाि सनमााण तथा सञ् चालन 
गरिएको । 

 

५ 4.6.3 

सामूवहक 
कृवष उत्पादन 
ि 
बिािीकिणमा 
सहकािीलाई 
प्रोत्सावहत 
गने। 

• कृवष उपिका साथै गैि कृवषउपिहरूको 
उत्पादन, प्रशोधन, भण्डािण तथा बिािीकिण गना 
सहकािी संस्थाहरूलाई प्रोत्सावहत गरिने छ । 

• सहकािी थोक बिाि स्थलहरूको सनमााण तथा 
विकासका लासग साझेदािी सनकायहरू तथा अरय 
सिोकाि सङ्ख घसंस्थाहरूको सहभासगतामा सञ् चालन 
ि व्यिस्थापन गरिने छ । 

• सहकािीिािा कृवष िस्तकुो आरतरिक आपूसता 
व्यिस्थापनका लासग शीत भण्डाि, ढुिानी साधन, 
ि थोक वििी केरद्रका सनन्त्म्त आिश्यक थलो ि 
पूिााधािमा सहयोग प्रदान गरिने छ । 

• उत्पादनका क्षेिमा उत्कृष्ट काया गने 
सहकािीलाई पिुस्कृत गरिने छ । 

• सासबकको भसूम व्यिस्था कृवष तथा 
सहकािी मरिालयबाट सहकािी 
संस्थाको संलग्नतामा कृवष बिाि 
सनमााण तथा सञ् चालन गरिएको । 

 

६ 4.6.4 

प्रन्त्शक्षण 
अनगुमन तथा 
सनयमनलाई 

• सहकािी संस्थाहरूमा सम्पन्त्त्त शदु्धीकिण 
सनिािणसम्बरधी काननुको पालनालाई 
प्रभािकािी बनाइने छ । 

• सनयमन क्षेिासधकािअनसुाि एकल तथा 

• सहकािी संस्थाहरूको लागत साझेदािीमा 
सहकािी व्यिस्थापन एिम ्लेखा व्यिस्थापन 
तासलम सञ् चालन भएको आ.ि. २०७८/७९ 
मा माि ७ ओटा कायािम सञ् चालन भएको 



 
 

ि.सं कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
प्रभािकािी 
बनाई 
सहकािी 
क्षिेमा 
सशुासन 
कायम गने। 

 

संयकु्त रूपमा सहकािी संस्थाहरूको 
प्रभािकािी अनगुमन तथा सनिीक्षणको 
व्यिस्था समलाई सहकािी संस्थाहरूमा 
सशुासन कायम गरिने छ । 

• सहकािीसम्बरधी एकीकृत आधािभतू 
तथ्याङ्ख क तयाि गना तथा सनयमनलाई 
प्रभािकािी बनाउन एकीकृत सूचना 
प्रणालीको विकास गरिने छ । 

• सहकािी क्षेिको प्रिधान गना अध्ययन 
अनसुरधानलाई प्रोत्सावहत गरिने छ ।  

• प्रादेन्त्शक सहकािी तासलम केरद्रको सनमााण 
गिी सहकािी सङ्ख घसंस्था समेतको 
सहभासगतामा सहकािी न्त्शक्षा तथा तासलम 
कायािमलाई व्यापकता ददइने छ । 

• सूचना प्रविसधको उपयोग गिी सहकािी 
सूचना प्रणालीलाई प्रभािकािी बनाई 
विषयगत सहकािी सञ्जालको स्थापनामा 
सहयोग गरिने छ । 

• सहकािी क्षेिको विकासका लासग 
आिश्यक काननुी व्यिस्था, विषयगत 
सहकािीको दीघाकालीन िणनीसतक 
योिनाको तिुामा एिम ् उपयकु्त 
सिठनात्मक संिचनाको सनमााण गरिने 
छ। 

• लागत साझेदािीमा सहकािी विकास सम्बरधी 
अरतकृया कायािम ४ पटक,  
• न्त्िल्ला सहकािी सङ्ख घ ि विषयगत सङ्ख घहरू 
समेतको सहभासगतामा सहकािी क्षेिमा 
देन्त्खएका समस्या/समाधान ि अिसि विषयक 
गोष्ठी  
• प्रदेश सहकािी सङ्ख घ/प्रदेशस्तिीय विषयगत 
सङ्ख घसाँग साझेदािीमा सहकािी तासलम 
सञ् चालन 

• सहकािी प्रिधान कायािम ससलाई कटाई 
तासलम/मौिी पालन तथा सामग्री वितिण 

• न्त्िल्लास्तिीय सहकािी अरतकृया गोष्ठी 
• सञ्चालक ससमसत लेखा ससमसत ि 
कमाचािीहरूलाइा पनुताािगी तासलम २ ददने 
(िनचेतना तासलम) 
• सहकािी ऐन सनयम ि मापदण्ड सम्बरधी 
अरतविा या गोष्ठी (गोष्ठी तथा कायाशाला ) 
• सहकािीसम्बरधी उििुी तथा छानसबन(अरय) 
• सहकािी संस्थाहरूको सनयसमत अनगुमन तथा 
उििुी छानिीन, फैसला कयाारियन (अनगुमन, 

मूल्याङ्ख कन तथा कायािम कायाारियन भ्रमण 
खचा) 
• यस आ.ि.मा स्थानीय तहको सहकािी शाखामा 
कायाित कमाचािीहरूको लासग सहकािी 
अनगुमन क्षमता असभिवृद्ध ९ ददने तासलम 
सम्पन्न हनेु िममा िहेको 

 

६. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था 

आ.ि. 
विसनयोन्त्ित बिेट (रु.हिािमा) खचा (रु.हिािमा) 

खचा 
प्रसतशत चाल ु पुाँिीगत 

कुल 
िम्मा 

चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा 
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७. सािािसनक सेिा प्रिाह 

क) सािािसनक सेिा प्रिाहको अिस्था (आ.ि. 074/75-078/79) 

ि.सं सािािसनक सेिा  सेिा प्रिाहको परिमाण िा लाभान्त्रित सेिाग्राहीको सङ्ख्या 
१ सहकािी दताा, सनयमन तथा 

अनगुमन 
• १५०० ओटा उििुीहरूको छानिीन ि काििाही प्रविया अन्त्घ 

बढाइएको     

• २०५ सहकािी संस्था एकीकिण भइा ८५ कायम भएको 
• ४०० प्रािन्त्म्भक सहकािी संस्था दताा गरिएको 
• ५५६ सहकािी संस्थाको विसनयम संशोधन  

• ३०० ओटा सहकािी संस्थाको अनगुमन 
२ सहकािी संस्था पदासधकािी 

एिम ्कमाचािीहरूको क्षमता 
असभिवृद्धका तासलम तथा 
कायािमहरू 

विसभन्न सहकािी सङ्ख घ संस्थाहरूका व्यिस्थापकहरू, कमाचािीहरू, 
सञ्चालक तथा सदस्यहरूलाई सनम्न तासलमहरू प्रदान गरिएको 
• ६ ददने सहकािी आधािभतू व्यिस्थापन तासलम २० ओटा ददइएको 
• ६ ददने सहकािी आधािभतू लेखापालन तासलम २० ओटा ददइएको 
• ३ ददने पल्स (PERLS) अनगुमन प्रणालीसम्बरधी तासलम २० ओटा 
ददइएको 

• प्रदेशस्तिीय सहकािी गोष्ठी, सञ् चालन ससमसत, लेखा ससमसत ि 
कमाचािीहरूलाई पनुातािगी तासलम १३ ओटै न्त्िल्लाहरूमा गरिएको 

• सहकािी ऐन, सनयम, मापदण्डसम्बरधी तासलम गोष्ठीहरू भएको 
•  लागत साझेदािीमा प्रत्येक िषा सहकािी ददिस मनाइएको  

• प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २००० सहकािीकमी लाभान्त्रित 
भएका । 

३ मालपोत तथा नापी 
कायाालयहरूको भौसतक 
पूिााधाि विकास, संस्थागत 
सदुृढीकिण ि से्रस्ता 
व्यिस्थापन 

• आ.ि.२०७८/०७९ मा माि मालपोत तथा नापी कायाालयहरूको 
भौसतक पूिााधाि विकास, संस्थागत सदुृढीकिण ि से्रस्ता व्यिस्थापन 
गने- ३,०७,००,०००/-िकमको अन्त््तयािी प्रदान प्रथम चिणमा  
चैि मसारतमा ि बााँकी १,९५,००,०००/-िकम दोस्रो चिणमा 
प्रदान गरिएको 

• प्रत्यक्ष रूपमा १३ न्त्िल्लाका २३ ओटा मालपोत तथा २३ ओटा 
नापी कायाालयहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्त्रित 

४ गरिब समदुाय लन्त्क्षत 
कायािमहरू 

• तीनददने ससप विकास तथा व्यिसाय प्रिधान तासलम ५ ओटा 
ददइएको 

• ससलाइ कटाइसम्बरधी दईुमवहने तासलम ददइएको 
 

 

 



 
 

भौसतक पूिााधाि विकास मरिालय 

१. पूिा मरिी तथा िाज्यमरिीहरूको विििणः 

 नाम 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री केशि स्थावपत  2074/10/29 2075/07/16 

२ श्री मु् यमरिी डोिमन्त्ण पौडेल  2075/07/17 2076/11/04 

३ श्री िामेश्वि फुयाल  2076/11/05 2078/05/02 
४ श्री केशििाि पाण्डे 2078/05/0३ 2078/0७/11 
५ श्री कृष्णलाल भडेल  2078/07/1२ २०७९/०९/२४ 
 श्री सरतबहादिु प्रिा (िाज्यमरिी) 2078/0९/०९ २०७९/०९/२४ 

२. हालसम्मका सन्त्चिहरू 

ि.सं. 
नाम सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री न्त्ििच्छ मण्डल  2074/11/09 2075/03/05 

२ श्री कौशल वकशोि झा  2075/03/11 2076/05/11 

३ श्री तेििाि भट्ट 2076/05/18 2077/05/21 

४ श्री सन्त्ञ् िि बिाल  2077/05/22 2078/06/07 

५ श्री अशोककुमाि साह 2078/06/08 2079/05/07 

६ श्री शङ्ख किप्रसाद पन्त्ण्डत  207९/05/08 हालसम्म 

३. प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली अनरुूपको कायाक्षिेहरू 

 प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली, २०७४ अनसुाि भौसतक पूिााधाि विकास मरिालयको काया 
न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छ । 

➢ प्रदेशस्तिको भौसतक पूिााधाि, सहिी तथा ग्रामीण पूिााधाि विकास सम्बरधी नीसत, काननु, मापदण्ड ि 
योिनाको तिुामा तथा कायाारियन, अध्ययन, अनसुरधान ि सनयमन 

➢ िाताििणमैिी, अपाितामैिी ि लैविकमैिी भौसतक पूिााधाि प्रणालीको सनमााण, प्रिधान ि विकास 

➢ िज्िमुागा, िलमागा लगायतका िैकन्त्ल्पक यातायात प्रविसधको प्रिधान, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोिना 
कायाारियन, सञ्चालन ि व्यिस्थापन 

➢ प्रदेश लोकमागा, सडक, पलु, झोलिुेपलु सम्बरधी नीसत, काननु, मापदण्ड तथा योिना तिुामा ि 
सनमााण, स्तिोन्नसत, ममात सम्भाि, तथ्याङ्ख क व्यिस्थापन, सडक प्रविसध सम्बरधी अध्ययन अनसुरधान, 

यातायात सिुक्षा, कायाारियन ि सनयमन तथा सडक असधकाि क्षेि (िाइट अफ िे) को संिक्षण 

➢ प्रदेशस्तिका सिकािी कायाालयहरूको भौसतक व्यिस्थापन ि सनमााण सम्बरधी नीसत, काननु, 

मापदण्ड ि योिना तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 



 
 

➢ प्रदेश मु् यमरिी, सभामखु, मरिी, उपसभामखु, प्रमखु सन्त्चि तथा सन्त्चिहरूको आिास पूिााधाि 
व्यिस्थापन  

➢ प्रदेशसभिको सहिी विकास योिना तिुामा, सहिी पूिााधाि सनमााण, सञ्चालन, ममात साँभाि ि आिास 
तथा भिन सम्बरधी नीसत एिम ्योिनाको सनमााण कायाारियन ि मागा सनदेशन 

➢ प्रदेशसभि उपयकु्त भिन सनमााण प्रविसधको प्रिधान 

➢ प्रदेशको िािधानी ि प्रादेन्त्शक सहिको विकास, योिना तिुामा, कायाारियन, संयोिन ि पूिााधाि 
सनमााण 

➢ सिुन्त्क्षत बसोबास सम्बरधी नीसत तिुामा ि कायाारियन 

➢ प्रदेशसभिको सडक सिुक्षा 
 

४. मरिालय तथा सनकायसाँग सम्बन्त्रधत हालसम्म िािी गिीएका काननुी दस्तािेिहरू: 
४.१ ऐन 

➢ प्रदेश सािािसनक सडक ऐन, 2078 

४.२ सनयमािली 
➢ प्रदेश पूिााधाि विकास साझेदािी कायािम सञ् चालन कायाविसध सनयमािली, 2076 

४.३ कायाविसध 

➢ िनता आिास कायािम कायाारियन कायाविसध, 2075 

➢ एकीकृत बस्ती विकाससम्बरधी कायाविसध,2077 

➢ प्रदेश पूिााधाि साझेदािी कायािम सञ् चालन तथा व्यिस्थापन कायाविसध, 2078 

➢ सािािसनक सनमााणमा कन्त्रटरिेरसी िकम खचा व्यिन्त्स्थत गने कायाविसध, 2078 

➢ सनिी क्षेिमा पने घि टहिासम्बरधी क्षसतपूसता सनधाािण कायाविसध, 2078 

४.४ अरय  

➢ खिको छानामकु्त बागमती प्रदेश कायािम सञ् चालन मापदण्ड,2077 

➢ झोलङु्ख ग ेपलु िणनीसत, 2078 

➢ Guidelines for survey works including preparation of Detailed project Report DPR of Roads 

➢ Quality control Manuals for Provincial Roads 

➢ Flexible Pavement Design Guidelines for Provincial Road 

➢ Provincial Road Maintenance Guidelines  

५. क) मरिालय तथा सनकाय अरतगात नीसत तथा कायािमको, प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना ि 
बिेटसाँग सम्बन्त्रधत मु् य मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्ध: 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
1 प्रादेन्त्शक यातायात गरुूयोिना तिुामा प्रादेन्त्शक सडकहरूको िगीकिण तथा नामाकिण सवहत 

समग्र यातायात प्रणालीको विकास तथा व्यिस्थापन 
सम्बरधी मस्यौदा तयाि भई स्िीकृसतको िममा िहेको। 



 
 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
2 प्रदेशस्तिीय सडकहरूको असधकाि क्षेि तथा 

कोरिडोिको चौडाइ यवकन गिी सोको 
परिभाषा, छनोट एिम ्नामािली तयाि 

प्रादेन्त्शक सडक ऐन, २०७८ िारि भई सो अरतगात 
िगीकिण भएका सडकहरूको क्षेिासधकाि तोवकएको । 

3 सबै स्थानीय तहको केरद्रसम्म पक् की सडक 
सनमााण 

२० ओटा स्थानीय तहको िम्मा १४७ वक.सम. पक् की 
सडक सनमााण काया हुाँदै । 

4 आिागमनलाई सहिीकिण गना सलङ्ख क 
सडक, बाइपास ि टनेल सनमााण 

चरुियामाई सरुूङ ममात तथा व्यिस्थापन, िाप्ती बाइपास 
लगायत बाइपास, सलङ्ख क सडक ि टनेल 
पनुस्थाापनासम्बरधी काया भइिहेको ।  

5 िाताििणमा रयूनतम क्षसत हनेुगिी आसथाक 
प्रसतफल पाउने ससुनन्त्श् चत गिेि माि ठूला 
सडक तथा पलुहरू सनमााण 

िाताििण संिक्षण ऐन, २०७७ को अनसूुन्त्चमा उल्लेख 
भए बमोन्त्िम सडक तथा सडक पलुहरूको िाताििणीय 
अध्ययन काया सनिरति गरिएको  । 

6 प्रादेन्त्शक भौसतक योिना अनरुूप अरति- 
सहिी िणनीसतक सडक ि पक् की तथा 
झोलङु्ख गे पलुहरूको अिस्था बािे सूची 
(इरभेरट्री) तयाि  

प्रदेश तथा स्थानीय तहले तयाि गने सडक पूल तथा 
झोलिुे पूलहरूको िगीकिण सवहतको Provincial Bridge 

Report तयािीको चिणमा िहेको । 

7 पहुाँच ि गसतन्त्शलता बढाउन तथा दिुी ि 
लागत कम गना िणनीसतक महत्त्िका 
भीमफेदी-कुलेखानी लगायतका 
सरुुङमागाहरूको सनमााण  

भीमफेदी-कुलेखानी लगायतका सरुूङ सनमााणको लासग 
आयोिना स्थापना गिी सडवपआि सनमााण गरिएको । 

8 प्रदेश िािधानीबाट न्त्िल्ला सदिमकुाम 
िोड्ने तथा एक न्त्िल्ला सदिमकुामबाट 
अको न्त्िल्ला सदिमकुाम िोड्ने सडकको 
अध्ययन तथा विकास गने (प्रदेश लोकमागा) 

प्रदेशभिी २३० वक.सम. भरदा बढी लोकमागा, ३८० 
वक.सम. भरदा बढी प्रदेन्त्शक मागा, ८० वक.सम. भरदा 
बढी सहिी तथा स्थानीय सडक  स्तिोन्नसत गने काया  
भएको। 

9 गाउाँपासलका केरद्र, प्रदेशका आसथाक केरद्र, 

औधौसगक (कोरिडोि) तथा पयाटकीय केरद्र 
िोड्ने सडक अध्ययन तथा विकास गने 
(प्रादेन्त्शक मागा) 

10 स्थानीय तहको केरद्रदेन्त्ख िडाको केरद्रसम्म 
िोड्ने सडकको अध्ययन तथा विकास गने 

(सहिी तथा स्थानीय सडक) 

11 सबै प्रादेन्त्शक सडकहरूमा पने नदी तथा 
खोलामा पलु अध्ययन तथा विकास 

६९ ओटा सडक पलु सम्पन्न भई हाल १०9 ओटा 
सडक पलु सनमााणाधीन अिस्थामा िहेको ।  



 
 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
12 लामो तरिको (LSTB) झोलङु्ख गे पलुको 

अध्ययन तथा विकास 

७ ओटा झोलङु्ख गे पलु सम्पन्न भई १५ ओटा 
सनमााणाधीन अिस्थामा िहेको  

13 प्रादेन्त्शक ि स्थानीय तहको केरद्र िोड्ने 
सडकको सनयसमत तथा पटके ममात सम्भाि 

सडकहरूको सनयसमत ममात सम्भािका लासग िावषाक 
रूपमा बिेट व्यिस्थापन गिी सडक हेिालकुो व्यिस्था 
गरिएको । 

14 प्रादेन्त्शक सडक तथ्याङ्ख क व्यिस्थापन तथा 
सूचना प्रणाली (PRDMIS) 

सबै आयोिनाहरूको एकीकृत तथ्याङ्कका लासग 
परियोिना सूचना व्यिस्थापन प्रणाली तयािी काया 
अगासड बढाइएको । 

15 यातायात पहुाँच तथा गसतशीलतामा 
सधुािसम्बरधी प्राविसधक िनशन्त्क्त, सनमााण 
व्यिसायी, उपभोक्ता ससमसत, दक्ष 
िनशन्त्क्तहरूको अध्ययन तथा क्षमता 
असभिवृद्ध कायािम गने 

प्राविसधक िनशन्त्क्तको क्षमता असभिवृद्धका लासग प्रदेश 
तथा स्थानीय तहमा कायाित िनशन्त्क्तहरूका लासग 
मरिालय तथा अरय सनकायको समरियमा तासलम 

सञ् चालन गरिएको । 

16 आिास बस्ती विकास ि भिनसम्बरधी 
आिश्यक नीसत तथा मापदण्डहरू तिुामा 

एकीकृत बस्ती विकाससम्बरधी कायाविसध, २०७७, 

खिको छानामकु्त बागमती प्रदेश कायािम सञ् चालन 
मापदण्ड,२०७७, चेपाङ, िनकरिया, माझी, थामी, मसुहि, 

बोटे  ि हाय ुएकीकृत बस्ती तथा आिास सनमााणसम्बरधी 
कायाविसध,२०७९, प्रदेश पूिााधाि साझेदािी कायािम 
(सञ् चालन तथा व्यिस्थापन) कायाविसध, २०७८ तिुामा 
भएको । 

17 आिास तथा बस्ती विकाससम्बरधी 
कायािमहरू सञ् चालन 

एकीकृत मसुहि बस्ती विकास कायािम, एकीकृत माझी 
बस्ती विकास कायािम अरतगात एकीकृत बस्ती सनमााण 
गने काया भएको।  

18 रयून आय भएका िगाका लासग सलुभ 
आिासको व्यिस्था 

िनता आिास कायािम (निुाकोट, िसिुा, धाददङ, न्त्चतिन, 

मकिानपिु, ससरधपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ् चोक, दोलखा, ससरधलुी, 
िामेछाप) माफा त आिास सनमााणको काया भएको । 

19 मरिी तथा कमाचािीको लासग आिासीय 
एकीकृत रूपमा सनमााण 

हेटौँडा ससमेरट उद्योग परिसिमा िहेको मरिी आिासको 
स्तिोन्नसतको काया भएको ।  

20 सिकािी भिनहरू सनमााण गदाा 
िाताििणमैिी, वकफायती ि पिम्पिागत 
सनमााण प्रविसध एिम ् िास्तकुलासमेतको 
िगेनाा हनेु गिी सनमााण 

भिन सनमााण गदाा यस सम्बरधी मापदण्डहरू पालना हनेु 
व्यिस्था समलाइएको   



 
 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
21 सिकािी भिन िहेको िग्गाको Database 

तयाि 

न्त्चतिन ि मकिानपिु सभिका प्रदेश अरतगात पने 
सिकािी भिनहरूको िग्गाको डाटा बेस तयाि भएको । 

22  प्रदेश िािधानीको गरुु योिना तयाि गिी 
कायाारियन  

प्रदेश िािधानी गरुूयोिना तयाि भएको । 

23 प्रदेश िािधानीको लासग आिश्यक 
प्रशाससनक भिनहरूको सनमााण 

प्रदेश सभा हल, हेटौँडा अस्पताल ि मु् यमरिी सभा हल 
सनमााण काया भइिहेको । 

24 सिुन्त्क्षत भिन सनमााणको लासग प्राविसधक 
िनशन्त्क्त, कासलगढ तथा सेिाग्राहीलाई 
तासलम तथा सचेतना कायािम 

प्राविसधकहरूलाई सनमााण कायामा गणुस्ति सनयरिण,खरिद 
प्रविया िस्ता विषयहरूमा तासलम  प्रदान गरिएको । 

25 ठुला सहि, न्त्िल्ला सदिमकुाम, स्थानीय तह 
केरद्र, नगिोरमखु क्षेि, पयाटकीय क्षेिहरूको 
गरुु योिना तयाि 

रुबी भ्याली एकीकृत बस्ती विकास आयोिना, 
गोसाइाँकुण्ड एकीकृत बस्ती विकास आयोिना, दासढुङ्ख गा 
नािायणी एकीकृत बस्ती विकास आयोिनाको गरुूयोिना 
तयाि भई कायाारियनको चिणमा िहेको । 

26 प्रदेश िािधानी, न्त्िल्ला सदिमकुाम, स्थानीय 
तहका केरद्रहरूमा आिश्यक सभागहृ ि 
प्रदशानी स्थलको अध्ययन तथा विकास  

चकमके तासलम केरद्र, सामदुावयक भिन सनमााण, दोिम्बा 
शैलङु गापा ७, भिेुल समाि सेिा भिन सनमााण मरथली 
न.पा. १३ देिीटाि, िामेछाप, सवहद स्मसृत सभाहल 
सनमााण योिना िडा.३, घ्याङ्ख लेख, सामदुावयक भिन 
सनमााण, बेल्कोटगढी मधमुसत सिसलुी सामदुावयक भिन, 
असतसथ भिन सनमााण, मनहिी, ससप विकास मनहिी, िक्त 
सञ् चाि केरद्र, काभ्र,े िेष्ठ नागरिक ददिा सेिा केरद्र भिन 
सनमााण, काभ्र े

27 सहि सभिका सिकािी खाली िग्गाहरू 
पवहचान गिी हरियाली पाका ,Recreational 

Centre, प्रादेन्त्शक Land Mark हरूको 
अध्ययन तथा विकास 

तााँबे डााँडामा मन्त्रदि ि पाका  सनमााण गोकुलगङ्ख गा गापा, 
न्त्शखि हरियाली पाका  िाप्ती -०४, िेड वहल पाका , माडी, 
एकता स्तम्भ पाका , पानीसिधाप पाका , िाप्ती-०९ , 
गणेशमान पाका , हेटौँडा कमाने, अमतृ उज्िल स्मसृत पाका  
बोसलघाट, धाददङ, पषु्पलाल पाका  गििुी-०२, खका चौि 
ढकालथोक पयाटकीय पूिााधाि सनमााण, काभ्र,े न्त्चल्िेन पाका  
गौिीशङ्ख कि गा.पा.-०५, खेल मैदान गौिीशङ्ख कि गा.पा.-
०५ 



 
 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
28 प्रमखु घाटहरूमा व्यिन्त्स्थत शिदाह स्थल 

सनमााण 

वियापिुी भिन वप्लेटि, कुस्माण्ड सिोिि सििेणी धाम 
ट्रस सनमााण, वियापिुी भिन सनमााण तथा घाट 
व्यिस्थापन बनेपा-१४, खसे्र मसानेपाटी सनमााण मण्डन 
देउपिु-०३, वकरियापिुी घि सनमााण मण्डन देउपिु-०६, 
वियापिुी भिन सनमााण नेिािती-०२, धाददङ, सगद्दमिेको 
न्त्चहान डाडाको मिणपाटी सनमााण सलख-ु०१ 

29  सनिी ि सामदुावयक भिनहरू सनमााण गदाा 
पिम्पिागत िास्तकुला ि शैलीमा सनमााण 

 पिम्पिागत िास्तकुला ि शैलीमा सनमााण गने कायालाई 
प्रोत्साहन गरिएको  

 

५. ख) प्रथम आिसधक योिनाले तय गिेका नसतिा सूचक ि उपलन्त्ब्ध: 

नसतिा सूचक  एकाइ 

आधाि 
िषा 

२०७५/
७६ 

आ.ि. २०७६/७७ आ.ि. २०७७/७८ आ.ि. २०७८/७९ 

कैवफयत  

लक्ष्य  प्रगसत लक्ष्य  प्रगसत लक्ष्य  प्रगसत 

विद्यमान सडकको िषाभरि यातायात सचुारु हनुेगिी स्तिोन्नसत  

कालोपिे सडकमा स्तिोन्नसत वक.सम. 2626 2746 2887 2866 ३१२६ 2986 3177 
  

खण्डान्त्स्मथ सडकमा स्तिोन्नसत वक.सम. 2936 3436 3268 3936 ३५१५ 4436 3716 
  

सडक पलु सनमााण सङ्ख्या  - 25 32 50 50 75 69 
  

झोलङु्ख गे पलु सनमााण (SSTB ि 
LSTB समेत) 

गोटा  -  - 111 50 118 100 281 

  

 

६. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था 

आ.ि. 
विसनयोन्त्ित बिेट (रु. हिािमा) खचा (रु. हिािमा) खचा 

प्रसतशत चाल ु प ुाँिीगत कुल िम्मा चाल ु प ुाँिीगत कुल िम्मा 
०७५/७६ 727411 11311965 12039376 514157 6375406 6889564 57.23 

०७६/७७ 1355638 18735961 20091599 774471 12054589 12829063 63.85 

०७७/७८ 891924 19795530 206874454 689831 15840742 16530573 79.91 
०७८/७९ 325057 14611530 14936587 203008 8514869 8717877 58 

िम्मा 2572619 53143021 241902640 2181465 42785607 44967079  
 

 

७. ठुला आयोिना (रु. पााँच किोड भरदा बढी लागत भएका) हरूको विििण ि कायाारियनको अिस्था 



 
 

बागमती सिकािबाट सञ् चासलत सडक तफा का बहिुषीय योिनाहरू: 
ि.सं. कायाालय/ सडक 

आयोिनाको नाम  
योिना सञ् चालन 

हनुे न्त्िल्ला 
लम्बाइ 
(वक.मी.) 

सतहको प्रकाि सम्झौता िकम रु.  वित्तीय  
प्रगसत  
प्रसतशत 

भौसतक  
प्रगसत  
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

1 कुलेखानी छैमले 
ससस्नेिी दन्त्क्षणकाली 
सडक (मकिानपिु 
खण्ड) 

मकिानपिु  १२.१५ कालोपिे     43,41,16,080  १७.२३ २५.००  

2 कुलेखानी छैमले 
ससस्नेिी दन्त्क्षणकाली 
सडक (काठमाडौँ 
खण्ड) 

काठमाडौँ  ७,७६९ कालोपिे  31,93,11,740.00  २१.७ ३०.००  

3 भैसे-भीमफेदी सडक  मकिानपिु 11.52 कालोपिे 40,48,49,884.00  ४५.२६ ३०.००  

4 सतङु्ख गल मातातीथा 
देउिाली कुलेखानी 
सडक आयोिना, 
मकिानपिु 
खण्ड(कालोपिे 
सडक) 

मकिानपिु  7.00 सब बेस  7,59,77,432.80  ३८.३ ३८.३०  

5 िाप्तीखोला तटबरध 
सवहतको बाइपास 
सनमााण (चौकटोल- 
चरुियामाई)(कालोपिे 
सडक) ्याकेि-1 

मकिानपिु  2.34 सब बेस 15,18,05,673.85  ४६.१२ ४६.१२  

6 िाप्तीखोला तटबरध 
सवहतको बाइपास 
सनमााण (िातामाटा 
खण्ड (कालोपिे 
सडक) ्याकेि-2 

मकिानपिु  1.70 सब बेस  9,14,59,926.74  ९१.९५ १००००  

7 मनहिी चैनपिु सडक 
सनमााण, िान्त्क्सिाङ 
गा.पा., 
मकिानपिु(कालोपिे 
सडक) 

मकिानपिु  5.00 कालो पि 13,26,81,096.41  ४१.९२ ५०.००  



 
 

ि.सं. कायाालय/ सडक 
आयोिनाको नाम  

योिना सञ् चालन 
हनुे न्त्िल्ला 

लम्बाइ 
(वक.मी.) 

सतहको प्रकाि सम्झौता िकम रु.  वित्तीय  
प्रगसत  
प्रसतशत 

भौसतक  
प्रगसत  
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

8 हेटौँडा फाखेल फवपाङ 
सडक आयोिना 
(कुलेखानी फवपाङ 
खण्ड), 
मकिानपिु(कालोपिे 
सडक) 

मकिानपिु  16.00 कालो पिे 
ममात ि 

अरय काया 

12,27,07,939.51  ९०.२९ ९०.२९  

9 सससिाि-सससही-
िनकट्टा-भगनी-नमनुा 
चोक-वपपिा-दद्रहनी-
सडक कालोपिे  

न्त्चतिन  8.50 कालो पिे  15,76,81,862.60  २७.६९ ३०.००  

10 माडी खिकट्टा 
बैकुण्ठेचोक देन्त्ख 
बैकुण्ठेश्वि महादेि 
मन्त्रदि सनिको बाटो 
न्त्चतिन 

न्त्चतिन  5.50 कालो पिे  6,77,50,395.45  ४१.२६ ५०.००  

11 हान्त्त्तढाप सिुखण्डी 
ठकुिीभञ्ज्याङ कारदा 
कसमनचलुी िान ेबाटो 

न्त्चतिन  7.20 कालो पिे 18,40,82,853.80  १४.९७ १५.००  

12 हावकमचोक-धािेचोक-
मखनचोक-
अशोकचोक-पाण्डे 
घमु्ती-डेिीचोक-
ससतामाई सडक 

न्त्चतिन  5.00 कालो पिे  6,85,43,628.92  १६.०६ २०.००  

13 पषु्षलाल प्रदेश 
चिपथ ( आदमघाट 
मनहिी सडक 
आयोिना ) धाददङ, 
मकिानपिु 

मकिानपिु  7.00 कालो पिे   
17,29,91,453.69  

८.७३ ०.००  

14 पे्सीकोला मनोहला 
पलु बोडे सनलिािाही 
नेक साविक चााँग 
गा.वि.स.ईरद्रखोल्सा 
तेलकोट सडक 

भक्तपिु 11.30 ग्राभेल      
31,89,36,138.56  

९६.१५ १००००  



 
 

ि.सं. कायाालय/ सडक 
आयोिनाको नाम  

योिना सञ् चालन 
हनुे न्त्िल्ला 

लम्बाइ 
(वक.मी.) 

सतहको प्रकाि सम्झौता िकम रु.  वित्तीय  
प्रगसत  
प्रसतशत 

भौसतक  
प्रगसत  
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

आयोिना भक्तपिु 
(कालोपिे सडक) 

15 लाकुिी भञ् ज्याङ 
कुशादेिी-पनौती-
नमोबदु्ध सडक 
स्तिोन्नती तथा 
कालोपिे 

काभ्र े 11.00 कालोपिे      
39,68,28,943.68  

९४.९४ १००००  

16 वपङथली िििास 
चािवकल्ला सतनखटेु्ट 
देविटाि घसताछाप 
गोकुले सडक 
महाभाित गा.पा. 

काभ्र े 8.80 कालोपिे      
26,85,38,728.64  

२६.६ २६.६०  

17 भमु्लटुाि- सल्ले 
सडक आयोिना, 
भमु्ल ुगा.पा., 
काभ्रपेलाञ्चोक 
(कालोपिे सडक) 

काभ्र े 5.00 कालोपिे      
11,24,53,513.12  

१०५.५८ १००००  

18 पााँचखाल तामाघाट 
बोिेदोभान सडक, 
काभ्र े

काभ्र े 2.00 कालोपिे 5,50,86,499.52  ९१.९८ १००००  

19 दोलालघाट ससिानेसभि 
सावपङ ससम्थली 
बेखससम्ले सडक, 
काभ्र े

काभ्र े 5.00 कालोपिे + 
ग्राभेल 

13,67,04,322.56  ६२.३२ २०.००  

20 Construction of 

Dundamukh Devitar 

Ghumaunechaur 

fedi Sadak Kavre 

(Chainage 4+300 
km  to 
11+300km) 

काभ्र े 7.00 कालोपिे + 
ग्राभेल 

17,74,97,748.48  ६१.०८ २०.००  

21 दा्चा वपपलटाि 
फलामेसााँघ ुन्त्शखि 
गोकुले सडक 

काभ्र े 3.00 कालोपिे  5,68,49,888.00  ४९.१६ २०.००  



 
 

ि.सं. कायाालय/ सडक 
आयोिनाको नाम  

योिना सञ् चालन 
हनुे न्त्िल्ला 

लम्बाइ 
(वक.मी.) 

सतहको प्रकाि सम्झौता िकम रु.  वित्तीय  
प्रगसत  
प्रसतशत 

भौसतक  
प्रगसत  
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

22 भसूमचलुी बढुाखानी 
तीनखटेु्ट सडक, 
महाभाित, काभ्र े

काभ्र े 2.00 ग्राभेल       
5,20,59,032.00  

१३.७६ २०.००  

23 पनौती खोपासी 
तालढुङ्ख गा सडक 
काभ्रपेलाञ् चोक 

काभ्र े 4.00 ग्राभेल       
6,15,89,522.99  

३२.११ २०.००  

24 कौशलटाि विरुिा 
सडक, भक्तपिु 

भक्तपिु 1.90 कालोपिे      
11,65,84,269.00  

२४.११ २०.००  

25 बालकोट ससरुटाि 
विरुिा तखागाल 
सडक तथा ढल 
सनमााण तथा 
कालोपिे, स.ुन.पा. १ 
देन्त्ख १० सम्म, 
भक्तपिु 

काभ्र े 1.00 कालोपिे       
6,28,49,016.00  

१९.६२ २०.००  

26 सतङु्ख गल–मातासतथा 
देउिाली कुलेखानी 
िोड, काठमाडौँ 

काठमाडौँ 8.10 Asphalt      
27,09,46,917.00  

६.३५ ५५.००  

27 बगिुा–्यटुाि–आस्राम 
दलु ुाङ चरदनपिु िोड  

लसलतपिु 10.28 Asphalt      
27,10,33,700.00  

५५.५६ ६०.००  

28 कान्त्रतपथ सबखेधािा 
दहचोकी, सङ्ख ख,ु 
इकुडोल, आश्राङ 
लकु्नेबेसी सडक  

लसलतपिु 5.50 Asphalt       
7,96,63,366.00  

९.१९५ ३५.००  

29 फवपाङ टुल्कु 
हमुानेभरज्याङ सडक 
(्याकेि १) 

काठमाडौँ 4.00 Asphalt      
14,74,75,716.81  

०. १०.००  

30 फवपाङ टुल्कु 
हमुानेभरज्याङ सडक 
(्याकेि २) 

काठमाडौँ 4.00 Asphalt      
12,32,55,122.87  

०. १०.००  



 
 

ि.सं. कायाालय/ सडक 
आयोिनाको नाम  

योिना सञ् चालन 
हनुे न्त्िल्ला 

लम्बाइ 
(वक.मी.) 

सतहको प्रकाि सम्झौता िकम रु.  वित्तीय  
प्रगसत  
प्रसतशत 

भौसतक  
प्रगसत  
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

31 वकस्पाङ गा.पा.१ 
िडा कायाालय देन्त्ख 
साल्मे म्यागङ 
गा.पा.२ बचेत 
बङुताङ देउिाली 
न्त्चउिी भरज्याङ 
लासमडााँडा सामिी 
भरज्याङ देन्त्ख 
तािकेश्वि गा.पा.१ 
दाङससङ िोड्ने 
मोटिबाटो  

निुाकोट 11.70 कालोपिे      
35,69,71,817.27  

३७.३९ ३९.५२  

32 गिेुभरज्याङ-न्त्शिपिुी 
६, समरुद्रादेिी, 
पिुानो गाविस भिन, 
महतटोल, िातमाटे 
हुाँदै सलखपुलु-
महाकालीकुखिेु- 
मानेभञ्याङ- दु् चेश्वि 
सडक 

निुाकोट 8.60 कालोपिे      
25,40,87,628.00  

९०.३ ९३.९९  

33 तु् चे सोले 
माहादेिखका  (विदिु 
न.पा-७) देउिाली 
(म्यागङ 
गाउाँपासलका) सडक 
आयोिना / 

निुाकोट 12.80 कालोपिे      
31,36,31,575.24  

९६.५७ १०२.९९  

34 छिेखोला सेिाचौि 
मानेडााँडा दाङससङ 
सडक आयोिना, 
तािकेश्वि 
गा.पा.,निुाकोट  

निुाकोट 7.20 कालोपिे      
15,64,47,842.31  

५१.९१ ५२.५९  

35 सनिञ्जना- बाघखोि 
सडक आयोिना, 
बेलकोट गवढ न.पा., 

निुाकोट 6.37 कालोपिे      
23,64,23,932.69  

९३.४१ १०७.०७  



 
 

ि.सं. कायाालय/ सडक 
आयोिनाको नाम  

योिना सञ् चालन 
हनुे न्त्िल्ला 

लम्बाइ 
(वक.मी.) 

सतहको प्रकाि सम्झौता िकम रु.  वित्तीय  
प्रगसत  
प्रसतशत 

भौसतक  
प्रगसत  
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

निुाकोट  

36 न्त्ििोवकलो अम्बास 
भोले पािच्याङ सडक 
आयोिना, नौकुण्ड 
गा.पा., िसिुा 

िसिुा 10.00 कालोपिे      
29,48,82,013.71  

५२.३९ ५५.९९  

37 निुाकोट बागेश्विी 
उलेनी काल्चे सडक 
माला भञ्ज्याङ सडक, 
विदिु न.पा., सलख ु
गा.पा., सूयागढी 
गा.पा. ि तादी 
गा.पा., निुाकोट 

निुाकोट 9.00 कालोपिे      
20,25,24,136.75  

३२.८५ ४०.७७  

38 बािाही शन्त्क्त 
माननीय वि.बाडिे 
बस्नेत गाउाँ बेलकोट 
गढी न.पा., सडक, 
निुाकोट 

निुाकोट 7.00 कालोपिे      
15,06,93,969.14  

३०.२९ ३०.३९  

39 धािापानी रु्सेपानी 
न्त्िबन्त्िबे झ्याङलाङ 
लोवकल सडक, 
कासलका गापा, िसिुा  

िसिुा 10.00 कालोपिे      
29,62,59,405.50  

१६.७८ १६.८०  

40 बारदे्र बोगटीगाउाँ 
डााँडागाउाँ सडक, 
सबदिु न.पा. ११, 
निुाकोट 

निुाकोट 2.60 कालोपिे       
5,78,06,607.56  

४.३२ ४.३२  

41 झ्याङ्खली पोखिी 
आरुखका  ३४ वकलो 
बेलकोटगढी  न.पा. 
सडक, निुाकोट 

निुाकोट 4.20 ग्राभेल       
5,82,42,294.53  

८.७६ ८.८५  

42 बलेफी िलसबिे 
टेम्बातान सडक 

ससरधपुाल्चोक  9.50 DBST      
31,44,40,499.14  

७२.६७ ७५.००  



 
 

ि.सं. कायाालय/ सडक 
आयोिनाको नाम  

योिना सञ् चालन 
हनुे न्त्िल्ला 

लम्बाइ 
(वक.मी.) 

सतहको प्रकाि सम्झौता िकम रु.  वित्तीय  
प्रगसत  
प्रसतशत 

भौसतक  
प्रगसत  
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

43 मढेु बाघखोि 
कालापानी सडक  

दोलखा ि 
ससरधपुाल्चोक 

16.50 Asphalt 

concrete 
     

35,46,04,900.00  
४१.३१ ५०.००  

44 बाह्रसबसे-सनुकोशी – 
धसु्कुन- वपस्कि 
सडक  

ससरधपुाल्चोक  15.50 Asphalt 

concrete 
     

49,25,09,404.81  
४७.९३ ५०.००  

45 एक्काइस वकलो 
अत्तिपिु िापल 
सलसङ्ख ख ुसडक 

ससरधपुाल्चोक  4.20 Premix 

carpet 
      

9,19,09,587.43  
५८.५ ६०.००  

46 चौतािा बसपाका  
ससपाघाट कान्त्त्तके 
काठमाडौँ (झ्याडी- 
देउिाली खण्ड) 
सडक 

ससरधपुाल्चोक  10.56 Asphalt 

concrete 
     

36,57,94,000.00  
२९.१ ५०.००  

47 ससतली मेलङु मान े
बदु्धचोक सडक 

दोलखा   11.50 Gravel      
14,84,80,130.00  

५९.४२ ७०.००  

48 ससताको थान िगु ु
झ्याकु हुाँदै 
गााँउपासलका ५, 
गौिीशङ्ख खि गा.पा. 
िोड्ने सडक 

दोलखा 39.00 Gravel      
55,67,20,290.00  

५६.१८ ६०.००  

49 नौसबसे चौतािा सडक 
आयोिना, 
ससरधपुाल्चोक 

ससरधपुाल्चोक  4.50 Premix 

carpet 
      

8,05,62,510.00  
३५.७३ २५.००  

50 चरिकोट कासलरचोक 
(देउिाली कुिी खण्ड) 

दोलखा 5.00 Premix 

carpet, rigid 
     

18,22,44,990.00  
१६.५ ३०.००  

51 सनुखानी साङ्खबा 
सडक 

दोलखा 15.00 Asphalt 

concrete 
     

32,86,55,816.69  
३.७७ १५.००  

52 भटमासे न्त्िल ुसडक, 
दोलखा  

दोलखा 4.00 Premix       
8,26,76,500.00  

३६.०६ ४०.००  

53 छापभञ्ज्याङ 
ठााँटीपोखिी फट्केश्वि 
सडक कालोपिे, 

ससरधपुाल्चोक  2.40 Premix      
11,69,06,459.68  

१२.८३ ३०.००  



 
 

ि.सं. कायाालय/ सडक 
आयोिनाको नाम  

योिना सञ् चालन 
हनुे न्त्िल्ला 

लम्बाइ 
(वक.मी.) 

सतहको प्रकाि सम्झौता िकम रु.  वित्तीय  
प्रगसत  
प्रसतशत 

भौसतक  
प्रगसत  
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

ससरधपुाल्चोक 

54 चरिकोट कासलरचोक 
(चरिकोट देउिाली 
खण्ड ) 

दोलखा 5.00 Premix      
14,09,17,990.49  

६.९६ ५.००  

55 चौतािा बसपाका  
ससपाघाट कान्त्त्तके 
काठमाडौँ (देउिाली 
ससपाघाट खण्ड) 

ससरधपुाल्चोक  4.30 Asphalt 

concrete 
     

13,10,77,022.24  
३९६.७१ ६५.००  

56 मरथली गाल्िा चौिी 
खोला सडक (मरथली 
भटौली खण्ड) 

िामेछाप 6.50 सड.वि.एस.टी.      
14,33,64,341.00  

९३.२३ ९३.२३  

57 ससत्खा सभिपानी 
गोगनपानी फुल्पा धलेु 
मेगपाा भोटनागी 
सडक 

िामेछाप 10.29 सड.वि.एस.टी.      
24,80,49,703.00  

९७.०० ९७.००  

58 कालोचौतािा ससगटी 
गलि च्यादल ुसडक 

िामेछाप 5.00 वप्रसमक्स      
11,42,34,929.00  

५७.७८ ५७.७८  

59 मरथली गाईखिुा 
न्त्चसापानी िडा 
कायाालय हुाँदै पिुानो 
गाउाँ सडक 

िामेछाप 7.36 एस्फाल्ट      
16,55,01,880.00  

६५.७३ ६५.७३  

60 मरथली गाल्िा चौिी 
सडक (न्त्शकािाडााँडा 
गोगनपानी गाल्िा 
खण्ड) 

िामेछाप 15.26 एस्फाल्ट      
26,89,04,014.00  

८.५५ ९.४३  

61 ससत्खा सभिपानी 
गोगनपानी फुल्पा धलेु 
मेगपाा भोटनागी 
सडक (दोस्रो खण्ड) 

िामेछाप 7.53 एस्फाल्ट      
19,24,41,817.60  

१२.६३ १७.५४  

62 न्त्खम्ती िेताली 
धािापानी सडक 

िामेछाप 2.10 वप्रसमक्स       
5,21,84,444.00  

३२.४ ३८.६५  



 
 

ि.सं. कायाालय/ सडक 
आयोिनाको नाम  

योिना सञ् चालन 
हनुे न्त्िल्ला 

लम्बाइ 
(वक.मी.) 

सतहको प्रकाि सम्झौता िकम रु.  वित्तीय  
प्रगसत  
प्रसतशत 

भौसतक  
प्रगसत  
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

63 सलख ु
करिडोि(कोलरिोिघा, 
सााँगटुाि ससरिसे 
विसमिे गेल ुकािाण्ड ु
ठाडाखोला उमासतथा 
लाहाछेिाि) 
सडक,िामेछाप 

िामेछाप 6.00 वप्रसमक्स      
14,12,88,985.72  

८.८१ ८.८१  

64 पाल्पा भञ् ज्याङ 
सााँधभञ् ज्याङ सडक 
आयोिना, ज्िालामखुी 
गा.पा., धाददङ 

धाददङ 4.42 कालोपिे      
15,15,08,360.18  

६३.२२ ६०.००  

65 स्याउले िडािथोक 
काउले सडक 
कालोपिे (नयााँ खण्ड 
माि) 

धाददङ 7.00 कालोपिे      
19,25,20,093.52  

२९.८९ २३.००  

66 दामन पान्त्िन 
मागा(साङ्ख कोस 
सतन्त््लङ सडक), 
निुाकोट, धाददङ( 

धाददङ 16.20 कालोपिे      
40,76,31,951.80  

१३.०१ १५.००  

67 पषु्पलाल प्रदेश 
चिपथ(आदमघाट 
मनहिी सडक 
आयोिना), धाददङ, 
मकिानपिु 

धाददङ 12.50 कालोपिे      
32,80,18,621.99  

९.१२ १०.००  

68 रुबीभ्याली गा.पा. 
पगु्न ेसडक आयोिना 
(बोिाङ सेत ुाङ खण्ड), 
धाददङ  

धाददङ 8.60 ग्रािेल       
5,82,96,957.52  

६२.७१ ५५.००  

69 ससरधलुी-सभमेस्थान 
चकमके उदयपिु 
कतािी सडक 
उदयापिु (पवहलो 
खण्ड) 

ससरधलुी 14.56 कालोपिे      
34,40,98,757.83  

४५.१४ ५०.००  



 
 

ि.सं. कायाालय/ सडक 
आयोिनाको नाम  

योिना सञ् चालन 
हनुे न्त्िल्ला 

लम्बाइ 
(वक.मी.) 

सतहको प्रकाि सम्झौता िकम रु.  वित्तीय  
प्रगसत  
प्रसतशत 

भौसतक  
प्रगसत  
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

70 ससरधलुीगढ़ी माझिा-
काफल्चौिी-दमु्िा 

ससरधलुी 10.70 कालोपिे      
24,40,64,826.38  

७९.१२ ८०.००  

71 ससरधलुी-सभमेस्थान 
चकमके उदयपिु 
कतािी सडक 
उदयापिु (दोस्रो 
खण्ड) 

ससरधलुी 3.76 कालोपिे       
9,90,98,995.31  

५६.१८ ७०.००  

72 लिेुलीटाि दमु्की 
थाक्ले बासकटेिी 
सडक, ससरधलुी 

ससरधलुी 4.70 कालोपिे       
9,73,66,361.60  

३९.०३ ३०.००  

73 ससरधलुी-सभमेस्थान 
चकमके उदयपिु 
कतािी सडक 
उदयापिु (तेस्रो 
खण्ड) 

ससरधलुी 9.00 कालोपिे      
25,12,03,592.20  

४.३८ १०.००  

74 बटाहा फेदी 
वपत्लेभञ्ज्याङ सडक 

ससरधलुी 1.20 ग्रािेल         
90,73,049.48  

१३.३२ ९५.००  

 

बागमती सिकािबाट सञ् चासलत सडकपलु तफा का बहिुषीय योिनाहरू 

सस.न कायाालय/ 
पलुको नाम  

न्त्िल्ला लम्बाइ 
समटि 

पलुको 
प्रकाि  

खोलाको 
नाम  

सम्झौता िकम रु. वित्तीय 
प्रगसत 
प्रसतशत 

भौसतक 
प्रगसत 
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

१ इरद्रायणी चौि-
ससतघाट खोला 
पक् की पलु 
थाहा न.पा. २ 
ि ३ 

मकिानपिु ४० Prestress ससतघाट 
खोला  

5,74,47,447.81 ५७.४५ ८०.००  

२ लालझाडी 
सडकपलु, 
हे.उ.न.पा. १, 
मकिानपिु 

मकिानपिु १२७ Prestress िाप्ती 
खोला  

8,47,80,868.29 ४.३६ ४.३६  



 
 

सस.न कायाालय/ 
पलुको नाम  

न्त्िल्ला लम्बाइ 
समटि 

पलुको 
प्रकाि  

खोलाको 
नाम  

सम्झौता िकम रु. वित्तीय 
प्रगसत 
प्रसतशत 

भौसतक 
प्रगसत 
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

३ कासलका न.पा. 
५ खगेिी खोला 
कसमसनघाट 
पक् की पलु, 
न्त्चतिन 

न्त्चतिन ७० Prestress खगेिी 
खोला  

10,97,88,125.14 १८.०० १८.००  

४ किाा खोला पलु 
हेटौँडा- ७ 
भाङटाि 
मकिानपिु 

मकिानपिु ४० Prestress किाा 
खोला 

7,03,09,317.34 ०.००   

५ वकस्पाङको 
भाल्चे िेसीबाट 
सलाख ुखोलामा 
सडकपलु, 
भाल्चे १-४, 
निुाकोट  

निुाकोट ३० Presstress सलाख ु
खोला 

5,09,62,717.50 १०००६ ९८.००  

६ समरुद्रटाि-
चरद्रािती खोला   
पलु, निुाकोट 

निुाकोट ४० Plate 

Girder 
चरद्रािती 
खोला 

5,30,76,584.46 ५०.६० ५०.६०  

७ दोखुा खोला 
पक् की पलु 
सनमााण, 
निुाकोट 

निुाकोट ४० Presstress दोखुा 
खोला  

6,43,10,707.07 ०.०० ०.००  

८ मरथली िाल्टाि 
साल ुसडक 
अरतगात 
अचाले(निलपिु 
फेदी) साल ु
पछुाि 
समसलस्थान 
िोड्ने िणिोि  

िामेछाप  १२६ Prestress िणिोि 
खोला 

9,64,05,384.89 ४०.०१ ४४.२५  

९ छसतिन ेखोला 
पलु, सलख ु
तामाकोशी गा. 

िामेछाप  ४५ Prestress छसतिने 
खोला 

6,71,78,759.30 ८.७२ ८.७२  



 
 

सस.न कायाालय/ 
पलुको नाम  

न्त्िल्ला लम्बाइ 
समटि 

पलुको 
प्रकाि  

खोलाको 
नाम  

सम्झौता िकम रु. वित्तीय 
प्रगसत 
प्रसतशत 

भौसतक 
प्रगसत 
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

पा. ि 
गोकुलग ङ्ख गा 
गा. पा. िोड्ने 

१० शङ्ख खमलु 
च्यासल ग्राउण्ड 
िोड्ने बागमती 
नदीमा पलु 
सनमााण 

काठमाडौँ ४५ Prestress Bagmati 

Khola 
8,31,65,624.00 ८३.२४ ७५.००  

११ बागमती पलु 
्यटुाि, 
बागमती 
गााँउपासलका, 
लसलतपिु 

लसलतपिु ९० Prestress Bagmati 

Khola 
7,43,09,750.00 ६.६९ १०.००  

१२ सनुकोशी खोला 
पलु 

ससरधपुाल्चोक  २५.०० RCC 

Bridge 
सनुकोशी 
खोला  

7,21,49,076.12 ८.२४ ०.००  

१३ िामटाि 
ससद्धलेक िडा 
नं. ४, ६ 
िोड्ने थोपल 
खोलामा पक् की 
पलु, धाददङ 

धाददङ ३५.०० Prestress थोपल 
खोला 

5,05,28,350.00 ६५.३८ ३०.००  

१४ सनलकण्ठ 
न.पा. ३, 
निदगुाा गणेश 
मन्त्रदि 
थोपलखोला ि 
सनलकण्ठ 
न.पा. १२ 
बीच पक् की 
पलु, धाददङ 

धाददङ २५.०० Rcc 

Bridge 
थोपल 
खोला 

5,06,46,918.36 ५३.८५ ५५.००  



 
 

सस.न कायाालय/ 
पलुको नाम  

न्त्िल्ला लम्बाइ 
समटि 

पलुको 
प्रकाि  

खोलाको 
नाम  

सम्झौता िकम रु. वित्तीय 
प्रगसत 
प्रसतशत 

भौसतक 
प्रगसत 
प्रसतशत 

लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या  

१५ सलस्न े खोला 
पलु, धाददङ 
बेसी साङकोष 
सतन्त््लङ सडक, 
खसनयााँबास १ 
धाददङ 

धाददङ ५०.०० Truss 

Bridge 
सलस्ने 
खोला 
पलु  

8,58,23,664.38 ८.७३   

१६ कमलामाई 
नगिपासलका 
िडा नं. ९ ि 
१० िोड्न े द.ु 
न.पा. िाने 
सडकको 
कमला नदीमा 
पक् की सडक 
पलु 

ससरधलुी २११.८ Prestress कमला 
नदी 

20,19,05,665.72 ५५.८१ ४५.००  

१७ क्यान खोला 
पलु 

ससरधलुी  Prestress क्यान 
खोला 

8,33,43,176.87 ४.३३ ०.००  

१८ कािागाि 
क.न.पा. 6 ि 
५, ग्िाङ 
खोलामा पक् की 
पलु सनमााण, 
ससरधलुी 

ससरधलुी ३० T- Girder ग्िाङ 
खोला 

5,41,95,765.09 ३७.४१ ४०.००  

१९ मरिण खोलामा 
पक् की पलु 
(हरिहिपिु 
गा.पा. िडा 
न.२ को 
बाखफ़ि ि िडा 
न ४ को 
हाकपिु िोड्ने 
सडक), 
ससरधलुी 

ससरधलुी २६४.१५ Prestress मरिन 
खोला 

19,24,42,000.00 ८.८४ १५.००  



 
 

८. यस अिसधमा हाससल भएका महत्त्िपूणा उपलन्त्ब्धहरू: 
सडक पूिााधाितफा : 

ि.सं. विििण एकाई 
आ.ि. 

२०७५/७६ 

आ.ि. 
२०७६/७७ 

आ.ि. 
२०७७/७८ 

आ.ि. 
२०७८/७९ 

िम्मा  

१ सडक  

क) कच्ची सडक वक.सम. 395.99 139.49 66.08 160.14 761.7 

ख) ग्राभेल (खण्डान्त्स्मथ) सडक वक.सम 141.83 190.62 246.41 200.77 779.63 

ग) कालोपिे सडक वक.सम. 67.59 152.75 199.05 116.86 536.25 

घ) ढलान सडक वक.सम 0 40.55 40.35 73.93 154.83 

२ सडक पलु गोटा 14 18 18 19 69 

३ झोलङु्ख गे पलु/Truss Bridge गोटा     १ ६ 7 

सहिी विकास तथा भिन पूिााधाितफा  

ि.सं. विििण एकाई 
आ.ि. 

२०७५/७६ 

आ.ि. 
२०७६/७७ 

आ.ि. 
२०७७/७८ 

आ.ि. 
२०७८/७९ 

िम्मा  

१ भिन सनमााण  गोटा 35 18 65 212 330 

२ 
पाका  सनमााण ि अरय संिचना 
सनमााण  

गोटा 43 67 60 264 434 

३ सिकािी कायाालयहरू ममात गोटा 60 58 20 57 195 

४ 
अध्ययन अनसुरधान तथा 
पिामशा  

गोटा 6 13 10 19 48 

५ िनता आिास इकाइ सनमााण  गोटा 734 620 47 688 2089 

 



 
 

श्रम, िोिगाि तथा यातायात मरिालय 
1. पूिा मरिीहरूको विििणः 

ि.सं. नाम 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 
१ श्री घनश्याम दाहाल 2078/09/09 २०७९/०९/२४ 

2. सन्त्चिहरूको विििण 

ि.सं. नाम 
सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री अशोककुमाि साह 2078/06/08 2078/10/30 

२ श्री नेिप्रसाद सिेुदी 2078/11/01 2079/02/08 
३ श्री दीपक न्त्घसमिे 2079/03/22 2079/03/31 
४ श्री यमलाल भषुाल 2079/04/08 2079/05/2० 
५ श्री सिेुश िाउत 2079/05/29 हाल सम्म 

3. प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली अनरुूपको कायाक्षिेहरू 

प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली, २०७४ (संशोधन सवहत) अनसुाि श्रम तथा यातायात 
मरिालयको काया न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छः- 

➢ प्रदेशस्तिको यातायात सम्बरधी नीसत, काननु, मापदण्ड ि योिनाको तिुामा तथा कायाारियन, 

अध्ययन अनसुरधान ि सनयमन 

➢ प्रदेशसभिको सिािी दताा ि निीकिण, चालक अनमुसत ि निीकिण 

➢ सिािी तथा सिािीचालक अनमुसतपि व्यिस्थापनका लासग विद्यतुीय प्रणालीको विकास एिं 
यातायात क्षेिको समग्र सधुािका लासग अध्ययन, अनसुरधान, कायाारियन तथा सनयमन 

➢ प्रदेशसभि सािािसनक यातायातको रुट अनमुसत, मापदण्ड, गणुस्ति ि भाडा दि समायोिन तथा 
सनधाािण ि अनगुमन एिम ्सनयमन 

➢ िाताििणमैिी, अपाितामैिी ि लैविकमैिी यातायात प्रणालीको प्रिधान 

➢ प्रदेश तहमा यातायात सिुक्षा ि सिािी प्रदूषण सनयरिण सम्बरधी योिना सनमााण ि कायाारियन 

➢ श्रम तथा िोिगाि प्रिधान सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, योिना, कायािम तथा मापदण्ड तिुामा तथा 
कायाारियन ि सनयमन एिम ्स्थानीय सिकािसाँग समरिय 

➢ श्रसमकको सामान्त्िक सिुक्षा तथा टे्रड यसुनयन सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु, मापदण्ड ि सनयमन   

➢ श्रम बिाि सम्बरधी अध्ययन, अनसुरधान ि श्रमशन्त्क्त योिना 
➢ िोिगाि प्रिधान सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु तथा मापदण्ड तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ औद्योसगक वििाद समाधान, श्रम सम्बरधमा सधुाि ि रयावयक सनरूपण 

➢ कायास्थल सिुक्षा, कल कािखाना सनिीक्षण तथा सनयमन 

➢ प्रदेश तहमा सडक सिुक्षा सम्बरधी नीसत, योिना सनमााण, कायाारियन तथा अनगुमन 



 
 

➢ ट्रावफक व्यिस्थापन ि यातायात क्षेिको ससन्त्रडकेट तथा काटेसलि सनयरिण 

4. हालसम्म िािी गरिएको काननुी दस्तािेिहरू: 
४.1 ऐन 

➢ प्रदेश सिािी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, 2075 

४.2 सनयमािली 
➢ विद्यतुीय माध्यमबाट यातायात क्षेिको सेिा प्रिाह तथा िािस्ि भकु्तानी सनयमािली, 2078 

➢ प्रदेश भाडा सनधाािण/समायोिन तथा विद्यतुीय माध्यमबाट भाडा भकु्तानी सनयमािली, 2078 

४.3 कायाविसध 

➢ सिािी चालक अनमुसतपि पिीक्षा सञ् चालन प्रोत्साहन भत्ता सम्बरधी कायाविसध, २०७८ 

➢ सिािी चालक अनमुसतपिको सलन्त्खत तथा प्रयोगात्मक पिीक्षा स्थल (छनोट तथा सञ् चालन) 
कायाविसध, २०७८ 

४.4 मापदण्ड/ सनदेन्त्शका 
➢ सािािसनक याििुाहक विद्यतुीय याक्सी सेिाको गणुस्ति, सञ् चालन तथा व्यिस्थापनसम्बरधी 

मापदण्ड, २०७८ 

➢ प्रदेशसभि सञ् चालन हनुे (याक्सी बाहेकका) साना यािबुाहक सािािसनक सिािी साधनको 
गणुस्ति, सञ् चालन तथा व्यिस्थापनसम्बरधी मापदण्ड, 2079 

5. क) मरिालय तथा सनकाय अरतगात नीसत तथा कायािमको, प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना ि बिेटसाँग 
सम्बन्त्रधत मु् य मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्ध: 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
1 श्रसमकको हक असधकािको संिक्षण तथा 

असल श्रम सम्बरध स्थापना हनेु काननुी 
तथा आसथाक आधाि तयाि गने । 

• श्रम तथा िोिगाि नीसत तिुामाको चिणमा िहेको । 

• नेपाल सिकािले तोकेको रयूनतम पारिश्रसमक लाग ु
गिाउन आिश्यक काया गिेको । 

• िोिगाि संयोिकहरूको क्षमता विकास कायािम 
सञ् चालन गरिएको। 

•  स्थानीय सनकायमा िहेका िोिगाि सेिा केरद्र ि 
सिुन्त्क्षत आप्रिासन केरद्रिाट सम्पादन भएका 
कायाहरूको अनगुमन तथा कायािम समरिय गने 
गरिएको। 

2 सनिी तथा सामदुावयक/सहकािी क्षेिको 
सनन्त्म्त लगानीमैिी िाताििण ससिाना गिी 
स्िदेशमै पयााप्त ि मयााददत िोिगािी एिम ्
स्ििोिगािीका अिसिहरू ससिाना गने । 

• स्थानीय तहमा िहेको िोिगाि सेिा केरद्रलाई 
सदुृवढकिण गिी श्रम तथा िोिगाि सम्बरधी सूचना 
िैंकको रूपमा विकास गना तथ्याङ्ख क सङ्ख कलन गना 
प्रत्येक स्थानीय तहलाई रु दईु लाखका दिले यस आ.ि 



 
 

मा बिेट विसनयोिन गरिएको । 

3 प्राविसधक न्त्शक्षा, ससप तथा व्यिसावयक 
तासलमका माध्यमबाट  प्रसतस्पधी,  दक्ष 
श्रम शन्त्क्तको उत्पादन गने । 

• मकिानपिुको हेटौँडा तथा धाददङको गििुीमा िहेका 
ससप विकास तासलम केरद्रलाई थप स्रोत साधन ि 
िनशन्त्क्त प्रदान गिी ससप विकाससम्बरधी तासममहरू 
सञ् चालन गने कायािम िहेको । 

• दश हिाि यिुालाइा लन्त्क्षत गिी ससप विकाससम्बरधी 
तासलमहरू सञ् चालन गने कायािम िहेको । 

• ससप विकाससम्बरधी अरय विसभन्न कायािमहरू यस 
आ.ि. मा तिुामा भई कायाारियनको चिणमा िहेको । 

4 िैदेन्त्शक िोिगािीलाई कम खन्त्चालो, 
सिुन्त्क्षत ि लाभप्रद बनाउने ि आन्त्िात 
विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेिमा 
परिचालन गने । 

• दश हिाि यिुाहरूलाई ससपमलुक तासलम ददने 
कायािममा चाल ु आ.ि.मा कायाारियन िहेको िसले 
िैदेन्त्शक िोिगािीमा िानसक्ने यिुाहरू पसन लाभान्त्रित 
हनेु। 

 

6. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था 
आ.ि. विसनयोन्त्ित बिेट (रु. हिािमा) खचा (रु. हिािमा) खचा 

प्रसतशत चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा 
078/79 453759 38490 492249 

 

393610 

 

357238 

 

4293346 

 

87.21 

7. सािािसनक सेिा प्रिाह 

क) सािािसनक सेिा प्रिाहको अिस्था (आ.ि. 074/75-078/79): 

ि.सं. सािािसनक सेिा 
सेिा प्रिाहको परिमाण िा लाभान्त्रित 

सेिाग्राहीको सं्या 
2 सिािी साधन दताा  (आ.ि. २०७४/७५-२०७८/७९) ५३८९७५ िना 
3 व्यािसावयक तथा ससप विकास तासलम केरद्रबाट तासलम प्राप्त िनशन्त्क्त 

(आ.ि. २०७४/७५-२०७८/७९) 
१०४३६ िना 

4 कायाालयहरूलाई सिािी चालक अनमुसतपिको लासग सासबकमा यातायात व्यिस्था विभागबाट सनधाािण हुाँदै आएको 
आिश्यक कोटा सनधाािण गने काया मरिालयबाटै सरुु गरिएको छ। यसले हाल अनलाइन आिेदन गने सेिाग्राहीलाई 
सहिता भएको छ।   

5 सिािी चालक अनमुसतपिको सलन्त्खत तथा प्रयोगात्मक पिीक्षा स्थल (छनोट तथा सञ्चालन) कायाविसध, २०७८ स्िीकृत 
भई लागू गरिएको छ। यस कायाविसधलाई समयसापेक्ष बनाउन आिश्यक संशोधनको प्रकृया समेत अगासड बढाइएको 
छ।  

6 हेभी इक्यपुमेरट (सनमााण उपकिण) सिािी चालक अनमुसतपिको प्रयोगात्मक ि अरतििाताा पिीक्षामा िहेका 



 
 

ि.सं. सािािसनक सेिा 
सेिा प्रिाहको परिमाण िा लाभान्त्रित 

सेिाग्राहीको सं्या 
असिसतलाई हटाउन प्रयोगात्मक पिीक्षा ि अरतिााताा पिीक्षा सञ्चालन मापदण्ड, २०७९ िािी गरिएको छ।  

7 प्रदेश सिािी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, २०७५ (पवहलो संशोधन) िािी भई कायाारियनमा िहेको छ भन्ने सनयमािली 
मस्यौदा को चिणमा िहेको छ।  

8 प्रदेश सभिै यिुाहरूलाई िोिगािी प्रदान गने उद्देश्यका साथ चालू आ.ि. सभिै करिि १० हिाि यिुालाई सीपमूलक ि 
व्यिसावयक तासलम प्रदान गने स्िीकृत िावषाक कायािम सञ् चालन गना सीपमूलक ि व्यिसावयक तासलम सञ्चालन 
कायाविसध,२०७९ स्िीकृसतको िममा िहेको छ।  

9 काठमाडौं उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा िहेका (टयाक्सी बाहेकका) साना याििुाहक सािािसनक सिािी उत्पादन समसतले 
२० िषा पगुी लगत कट्टा गिी सट्टा दताा सवुिधा पाउने उद्देश्यले प्रदेश सभि सञ्चालन हनेु (टयाक्सी बाहेकका) साना 
याििुाहक सािािसनक सिािी साधनको गणुस्ति, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सम्बरधी मापदण्ड, २०७९ स्िीकृत भई लागू 
भएको छ।  

10 प्रदेश सिकािको श्रम तथा िोिगाि नीसत, २०७९ तिुामा भई स्िीकृसतको चिणमा िहेको छ।  
 

ख) सािािसनक सेिा सधुािमा भएका उपलन्त्ब्धहरू: 
➢ सिािी कि ि निीकिण शलु्कको अनलाइन प्रणाली माफा त भकु्तानी कायाको थालनी 
➢ सिािी चालक अनमुसतपि वितिणको लासग सफ्टिेयि प्रयोग गरिएको 
➢ ई-टोकन प्रणालीको कायाारियन गरिएको 
➢ ससरधलुीको खकुोटमा यातायात व्यिस्था कायाालय स्थापना गिी सेिा विस्ताि गरिएको 
➢ हेटौँडा ि भितपिुमा िहेको यातायात सेिा कायाालयहरूलाई स्तिोन्नसत गिी यातायात व्यिस्था 

कायाालय बनाइएको ।  

 

8. यस अिसधमा हाससल भएका महत्त्िपूणा उपलन्त्ब्धहरू: 
➢ सिािी चालक अनमुसतपिको सलन्त्खत तथा प्रयोगात्मक पिीक्षाको लासग कोटा सनधाािण/व्यिस्थापन 

गिी 1५ ददनसभि सलन्त्खत तथा प्रयोगात्मक पिीक्षा सञ् चालन 

➢ बागमती प्रदेश सभि सञ्चालन हनुे सािािसनक यािबुाहक सिािी साधनमा विद्यतुीय भकु्तानी प्रणाली 
लाग ुगना प्रस्ताि आह्वान गिी प्रस्ताि छनोटको प्रविया अगासड बढाइएको 

➢ यातायात व्यिस्था कायाालयहरूको फाइाल तथा ढड्डा सडन्त्िटाइिेसन स्क्यासनङ गिी अनलाइनमा 
आधारित सेिा प्रिाह गना प्रस्ताि आह्वान गिी प्रस्ताि छनोटको प्रविया अगासड बढाइएको । 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

यिुा तथा खेलकुद मरिालय 

1. पूिा मरिीहरूको विििण: 

ि.सं. नाम 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री ित् न प्रसाद ढकाल २०७८/०८/२८ २०७९/०९/२४ 

2. हालसम्मका सन्त्चिहरू 

ि.सं. नाम 
सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री रिु गैंडा २०७८/०९/१९ हालसम्म 

 

3. प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली अनरुूपको कायाक्षिेहरू 

प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली, २०७४ (संशोधन सवहत)अनसुाि यिुा तथा खेलकुद 
मरिालयको काया न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छ । 

➢ यिुासम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु तथा योिना तिुामा, कायाारियन ि सनयमन  

➢ खेलकुद सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु तथा मापदण्ड सनधाािण, कायाारियन ि सनयमन,  

➢ खेलकुद तथा खेलकुद पूिााधािको विकास ि प्रिधान 

➢ खेलकुद प्रशासन ि खेलकुद सम्बरधी सङ्ख घ संस्थाको समरिय ि सनयमन 

➢ िाविय ि प्रादेन्त्शक खेलकुद प्रसतयोसगता तथा कायािम आयोिना ि सहभासगता 
➢ यिुा ि खेलकुद सम्बरधी अरय गसतविसध 

4.  मरिालय तथा सनकायसाँग सम्बन्त्रधत हालसम्म िािी गरिएका काननुी दस्तािेिहरू 

४.१ ऐन 

➢ प्रदेश यिुा परिषद् ऐन, 2076  

➢ प्रदेश यिुा परिषद् ऐन, 2076 लाई संशोधन गना बनेको अध्यादेश  

➢ प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, 2075  

४.२ सनयमािली 
➢ प्रदेश यिुा परिषद् सनयमािली, 2077  

➢  प्रदेश खेलकुद विकास सनयमािली, 2076 

४.३ कायाविसध 

➢ खेलकुद प्रसतयोसगता सञ् चालन गना क्लब तथा सङ्ख घ संस्था सहयोग तथा अनदुान 
कायाविसध,2076  

➢ यिुा परिषद्को उपाध्यक्ष ससफारिस सम्बरधी कायाविसध, 2078 

➢ ३90 घण्टे तासलम (लेबल सीप पिीक्षणसम्म माि) कायाारियन कायाविसध, 2078  

➢ नीसत ि नैसतकता बागमती प्रदेशका यिुाको प्राथसमकता कायािम कायाारियन कायाविसध, 2079  



 
 

➢ यिुा प्रसतभा पवहचान कायािम कायाारियन कायािम कायाविसध, 2079  

➢ अगाासनक कृवष उत्पादन साझेदािी तथा प्रोत्साहन कायािमको कायाविसध, 2079  

➢ प्राविसधक न्त्शक्षा अध्ययनित विद्याथीको छाििसृत सम्बरधी कायाविसध, 2079  

➢ यिुा परिषद् स्ििोिगाि कायािम कायाविसध, 2079  

➢ यिुा मवहला प्रिधान कायािम थप सामग्री सहयोग कायाविसध, 2079  

➢ सीपमूलक तासलम (३९० घण्टे) कायाारियन कायाविसध, 2079  

➢ लागत साझेदािीमा आधारित कायािमको कायाविसध, 2079  

➢ शािीरिक क्षमता कमिोि भएका यिुा व्यिसायका लासग सामग्री सहयोग कायाविसध, 2079 

➢ विन्त्शष्ट यिुा प्रसतभा सम्मान तथा प्रोत्साहन कायाविसध, 2079 

➢ यिुा स्ियंसेिकहरूका लासग तासलम तथा सामग्री खरिद कायािम कायाारियन कायाविसध, 2079 

➢ प्रदेश स्तिीय खेलकुद प्रसतयोसगता सञ् चालन कायाविसध, 2079 

5. क) मरिालय तथा सनकाय अरतगात नीसत तथा कायािमको, प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना ि बिेटसाँग 
सम्बन्त्रधत मु् य मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्ध: 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
१ • विद्यालय अध्ययन सम्पन्न गिेका यिुाहरूलाई यिुामखुी क्षमता 

विकास योिना तिुामा गिी कायाारियन गरिने छ । 

• यिुाहरूलाई बिािको आिश्यकता अनरुूप िीिनोपयोगी तथा 
प्राविसधक न्त्शक्षा ि सीपमूलक तासलम प्रदान गरिने छ। 

• स्थानीय विकासका कायालाई यिुा िोिगािमखुी बनाउन 
प्रोत्साहन गरिने छ । 

• सनिी क्षेि, गैसस ि विकास साझेदाहरूसाँग समरिय गिी यिुा 
िोिगािीलाई प्रिधान गरिने छ । 

१२० िना यिुालाई ३९० घण्टे तासलम प्रदान गिी ८० 
िनालाई पूणा िोिगाि तासलम ददइएको ि ४० िनालाई 
लेभल १ को तासलम ददइएको । 

२ • यिुामा प्रविसध एिम ्पिम्पिागत सीपको आधसुनकीकिण गिी 
पेसाको व्यिसायीकिण गना ि स्ििोिगािमूलक कायामा 
सहसुलयत लगानी ि व्यािमा अनदुान प्रदान गरिने छ । 

• यिुाहरूको न्त्शक्षा, तासलम तथा िोिगािी असभिवृद्ध गने 
खालका कायािममा लगानी बढाइने छ । 

• यिुा िैज्ञासनकहरूको पवहचान गदै विकासका विविध क्षेिमा 
अनसुरधान ि विकासका लासग प्रोत्साहन गरिने छ। 

• पिम्पिागत पेसामा व्यिसायीकिण गना लगानी असभिवृद्ध गरिने 
छ। 

सफल यिुाहरूको िाम्रा ससकाइ ि अनभुि हस्तारतिण हनेु 
गिी यिुा अगिुाहरूको अरतिकृया, अिलोकन भ्रमण ि ज्ञान 

• अगाासनक कृवष, यिुा मवहला उद्यम लगायत ७६ 
यिुाहरूले गिेको पेशाका लासग अनदुान उपलब्ध 
गिाईएको । साथै िोिगािी असभबवृद्धको लासग छोटो 
अिधीको तासलम सञ्चालन गिेको । 

 



 
 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
तथा अनभुि आदानप्रदानको व्यिस्था गरिने छ । 

३ • यिुाहरूमा सेिाभाि एिम ्स्ियंसेिी संस्कृसतको विकास 
हनेुगिी यिुा स्यिंसेिक परिचालन कायािम सञ् चालन गरिने 
छ । 

• यिुाहरूको नेततृ्ि विकास गिी शासकीय न्त्िम्मेिािी िहन गना 
सक्षम बनाउाँदै लसगने छ । 

• विकास प्रकृयामा यिुा परिचालन गदाा समािेन्त्शताको ससद्धारत 
अिलम्बन गिी सहभासगता ससुनन्त्श् चत गरिने छ । 

• विदेशबाट फकेका यिुाहरूलाई सामान्त्िक पनु:एकीकिण गिी 
आन्त्िात ज्ञान सीप ि दक्षताको स्िदेशमा प्रयोग गना आसथाक 
एिम ्प्राविसधक सहयोग परु् याइने छ । 

• प्रदेश यिुा परिषद्को स्थापना गिी प्रादेन्त्शक यिुाहरूको 
क्षमता विकास, उद्यमन्त्शलता, िोिगाि ि विसभन्न क्षेिमा खोि ि 
अनसुरधानमा िोड ददइने छ । 

• २६० िना यिुा स्ियंसेिक तयाि गरिएको । 

विदेशबाट फवका एका २० िना यिुाहरूलाई विदेशी सीप 
प्रयोग गिी अचाि बनाउने तासलम प्रदान गरिएको । 

• प्रदेश यिुा परिषद्को स्थापना भई यिुाहरूको क्षमता 
विकास ि शसन्त्क्तकिणको काया अगाडी बढाइएको । 

४ • प्रादेन्त्शक यिुा नीसत ि िणनीसतको तिुामा गरिने छ । 

• हिेक क्षेिगत नीसतहरू तिुामा गदाा यिुाहरूको 
आिश्यकताहरूलाई सम्बोधन गरिने छ । 

• िाताििण संिक्षण, िरि व्यिस्थापन, सामान्त्िक परिचालन 
िस्ता बहसुिोकािका विषयहरूमा यिुा सहभासगता ि 
परिचालनलाई प्राथसमकता ददइने छ । 

प्रदेश यिुा नीसत तयाि भएको । 

५ • गणुस्तियकु्त खेलकुद पूिााधािहरूको विकास गना लगानीमा 
िवृद्ध गरिने छ । 

• न्त्िल्लामा िङ्ख गशाला ि प्रदेशमा अरतिाावियस्तिको िङ्ख गशाला 
सनमााण गरिने छ । 

• सनिााचन क्षेिमा कभडा हलको व्यिस्था गरिने छ । 

• विद्यालय खेल मैदान ि स्थानीय तहमा बहउुद्धेश्यीय खेलकुद 
स्थलसनमााण गना स्थानीय तहसाँग सहकाया गरिने छ । 

• पिम्पिागत खेलकुदको पवहचान ि प्रिधान गरिने छ । 

• साहससक खेलकुदका सम्भाव्य क्षेिहरू (साइन्त्क्लङ, हाइवकङ, 
बञ्जी िन्त्म्पङ, न्त्िप फ्लायि, ् यािाग्लाइसडङ आदद) स्थानहरू 
पवहचान गिी आधािभतू पूिााधािहरू विकास ि प्रिधान गरिने 
छ । 

• खेलकुद क्षेिको पूिााधाि विकासका लासग लगानी 
िवृद्ध गदै लसगएको । 

• ७ न्त्िल्लामा िङ्ख गशाला सनमााण सम्पन्न भएको, ६ 
न्त्िल्लामा सनमााणाधीन िहेका ि मकिानपिुको 
गौिीटािमा अरतिााविय स्तिको िङ्ख गशाला सनमााणाधीन 
िहेको । 

 



 
 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
६ • प्रादेन्त्शक खेलकुद नीसत ि िणनीसतको तिुामा गरिने छ । 

• भौगोसलक सम्भाव्यताका आधािमा विसभन्न भौगोसलक 
क्षेिहरूलाई खेलकुद हिको विकास गरिने छ । 

• अरतिााविय प्रसतयोसगता हनेु कम्तीमा ५ खेललाई 
प्राथसमकतामा िाखी उक्त खेलहरूको विकास गना भौगोसलक 
क्षेि केन्त्रद्रत विशेष कार्य् ाम सञ् चालन गरिने छ। 

• व्यिसावयक खेलकुद क्लबहरू स्थापना गना प्रोत्सावहत गरिने 
छ। 

• व्यिसावयक कम्पनीहरूलाई खेलकुद कायािमहरूको 
परियोिना तथा खेलकुद क्लबहरूको गठनमा सामान्त्िक 
उत्तिदावयत्ि कोषहरूको परिचालन गना प्रोत्साहन गरिने छ। 

• फिक क्षमता भएकाहरूको विन्त्शष्टीकृत खेलकुद 
प्रसतयोसगताहरूको परियोिना गने ि उनीहरूलाई खेलकुदप्रसत 
आकवषात गरिने छ । 

• “सबैका लासग खेलकुद, िािका लासग खेलकुद” भन्ने नािालाई 
साथाक बनाउन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् गठन गिी 
प्रत्येक २ िषामा प्रादेन्त्शक खेलकुद कायािम सञ् चालन 
गरिने छ । खेलाडीहरूको व्यिसावयक िीिनको संिक्षण 
गरिने छ । 

• िनसहभासगता ि स्थानीय तहसाँगको सहकायामा स्थानीय 
स्तिका खेलकुद पूिााधाि सनमााणलाई प्रोत्सावहत गरिने छ। 

• खेलकुद क्षेिमा अरतिसिकाि तथा सनिी क्षेिसाँग सहकाया ि 
समरिय गरिने छ । 

• तलुनात्मक सम्भािनाका खेलहरू (हात्तीपोलो, ् यािाग्लाइसडङ, 
बरिी िन्त्म्पङ, विकेट, उचाइमा भसलबल प्रसतयसगता) 
सञ् चालन, प्रसतयोसगता परियोिना तथा प्रिधानका कायािमहरू 
सञ् चालन गरिने छ । 

• अरतिस्थानीय तह, प्रादेन्त्शक,  अरतिप्रादेन्त्शक, अरति 
महाविद्यालय स्तिका खेलकुद प्रसतयोसगताहरू परियोिना गरिने 
छ । 

• विद्यालय तहदेन्त्ख नै प्रसतभािान ्खेलाडीको पवहचान गिी 
खेलकुद क्षेिमा प्रसतमा प्रस्फुटनको अिसि प्रदान गरिने छ। 

• प्रादेन्त्शक खेलकुद नीसतको मस्यौदा तयाि भएको । 

• भौगोसलक क्षेिका रूपमा खेलकुद हिको लासग 
दोलखा, िसिुा तथा धाददङको रुबीभ्याली छनौट 
गरिएको । 

• प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को स्थापना भइसकेको 
तथा २०७८ साल फागनुमा प्रथम बागमती प्रदेश 
खेलकुद-२०७८ सम्पन्न भएको । 

• िनसहभासगता ि स्थानीय तहसाँगको सहकायामा 
स्थानीय स्तिका खेलकुद पूिााधाि सनमााण गरिएको । 

• माध्यासमक विद्यालयमा कायाित खेलकुद न्त्शक्षक 
तासलम काया शरुु भएको । 



 
 

५. ख) प्रथम आिसधक योिनाले तय गिेका नसतिा सूचक ि उपलन्त्ब्धः 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ सम्मको 

सूचनाको स्रोत 

ददगो 
विकास 
लक्ष्य 
सङ्ख केत 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 

प्रभाि यिुा बेिोिगािी दि  - - - नेपाल श्रमशन्त्क्त 
सिेक्षण २०१७/१८ 

 

असि न्त्शक्षा, तासलम ि िोिगािीबाट विमखु यिुा प्रसतशत - - - नेपाल श्रमशन्त्क्त 
सिेक्षण २०१७/१८ 

 

 यिुा स्ििोिगाि कोषमा यिुा पहुाँच सङ्ख्या - - - िावषाक प्रसतिेदन  

 उद्यमशीलता विकास तासलम सङ्ख्या - १५०० १२० िना िावषाक प्रसतिेदन  

 यिुा स्ियंसेिक परिचालन सङ्ख्या ११५ २०० २६० िना िावषाक प्रसतिेदन  

 िाविय खेलकुद प्रसतयोसगतामा खेलाडीले प्राप्त 
गिेको स्िणा पदक 

िटा ० ० २४ (आ.ि. 
२०७९/८०) 

िाविय खेलकुद परिषद्  

प्रसतफल खेलकुद पूिााधाि सनमााण  

 (क) िम्मा व्यिन्त्स्थत खेल मैदान िटा ६६ १०५ ४३ कायाालय तथ्याङ्ख क  

 (ख) न्त्िल्ला स्तिीय िङ्ख गशाला िटा १० १४ ७  कायाालय तथ्याङ्ख क  

 (ग) कभडा हल सनमााण िटा १९ ४३ ३० कायाालय तथ्याङ्ख क  

 खेलकुद प्रन्त्शक्षण खेलाडी 
सङ्ख्या 

० ४०० - िावषाक प्रसतिेदन  

 खेलकुदको व्यिसावयकीकिण खेलाडी 
सङ्ख्या 

० १०० - िावषाक प्रसतिेदन  

 साहससक खेलकुद विकास/प्रिधान प्रकाि ० ३ - िावषाक प्रसतिेदन  

6. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था 

आ.ि. 
विसनयोन्त्ित बिेट (रु. हिािमा) खचा (रु. हिािमा) 

खचा प्रसतशत 
चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा 

०७८/७९ 7980 2625 १०६०५ 4988 2576 ७५६४ ७१.३२% 

  

7. ठुला आयोिना (रु. पााँच किोड भरदा बढी लागत भएका) हरूको विििण ि कायाारियनको अिस्था: 

ि.सं. आयोिनाको नाम आयोिना लाग ुभएको क्षिे 
लागत (रु. 
हिािमा) 

वित्तीय प्रगसत भौसतक प्रगसत 
लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या 

१ मरथली कभडा हल मरथली न.पा.-२, िामेछाप ६५७९२ ५१.०५% ५२%  

२ चौतािा िङ्ख गशाला सनमााण चौतािा सााँगाचोकगढी न.पा.-५, 
ससरधपुाल्चोक 

२०९२२६ ३४.३७% ३६%  

३ कभडा हल सनमााण  थाहा न.पा.-३, मकिानपिु ७६४४६ ११.१९% ५०%  



 
 

ि.सं. आयोिनाको नाम आयोिना लाग ुभएको क्षिे 
लागत (रु. 
हिािमा) 

वित्तीय प्रगसत भौसतक प्रगसत 
लाभान्त्रित 
िनसङ्ख्या 

४ अरतिााविय स्तिको खेलकुद 
प्रसतष्ठानको स्थापना  

हे.उ.म.न.पा.-६, गौिीटाि २४८०२६ १६.५०% ४०%  

५ कभडा हल सनमााण  सनलकण्ठ न.पा.-१२, निुाकोट ६९९६२ १७.१८% ५५%  

६ न्त्िल्ला स्तिीय िङ्ख गशाला 
सनमााण  

विदिु न.पा.-४, निुाकोट ८९९८० ५२.५३% १००%  

 



 
 

िन तथा िाताििण मरिालय 

1.  पूिा मरिीहरूको विििणः 

ि.सं. नाम 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री अरुण नेपाल २०७४/१०/२८ २०७७/०८/११ 

२ श्री सिेस कुमाि नेपाल २०७८/०१/१५ २०७८/०५/०२ 

३ श्री शान्त्रतप्रसाद पौडेल २०७८/०५/२३ २०७८/०७/११ 

४ श्री विशाल खड्का २०७८/०८/२८ २०७९/०९/२४ 

2. हालसम्मका सन्त्चिहरू 

ि.सं. नाम 
सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री न्त्शिकुमाि िाग्ले २०७४/१०/२८ २०७७/०५/२० 
२ डा. ससरधपु्रसाद ढुङ्ख गाना २०७७/०५/२१ २०७८/०८/२० 

३ श्री यज्ञनाथ दाहाल २०७८/०८/१७ हालसम्म 

3. प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली अनरुूपको कायाक्षिेहरू 

प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली, २०७४ अनसुाि बन तथा िाताििण मरिालयको काया 
न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छः- 

➢ प्रदेशस्तिमा िन क्षेिको नीसत, काननु, मापदण्ड तथा योिना तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ िरयिरत ुि िन पैदािाि ओसािपसाि सम्बरधी सनयमन ि अपिाध सनयरिण 

➢ िन, िनस्पसत, िरयिरत ुि िैविक विविधता सम्बरधी प्रादेन्त्शक सङ्खग्रहालय व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशस्तिमा संिक्षण क्षेि ि चिन क्षेिको व्यिस्थापन 

➢ हात्तीसाि तथा न्त्चसडयाखानाको व्यिस्थापन 

➢ िडीबटुी खेती प्रविसध प्रिधान, विस्ताि तथा बिािीकिण सम्बरधी नीसत तथा काननु तिुामा, तथा 
कायाारियन ि सनयमन, अध्ययन अनसुरधान तथा तथ्याङ्ख क सङ्ख कलन 

➢ िन तथा िाताििण सम्बरधी विषयमा प्राविसधक सूचना तथा सेिा प्रिाह 

➢ िन असतिमण तथा िन डढेलो सनयरिण तथा िोकथाम सम्बरधी नीसत, समरिय ि सहयोग 

➢ प्रदेशस्तिका िनस्पसत उद्यान तथा हिेिीयमहरूको व्यिस्थापन ि िनस्पसत पवहचान तथा 
असभलेखीकिण सम्बरधी नीसत ि व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशस्तिमा िैविक विविधताको अध्ययन, अनसुरधान, व्यिस्थापन, सनयमन, संिक्षण एिम ्लाभांश 
बााँडफााँट 

➢ प्रदेशस्तिमा िलाधाि संिक्षण तथा िलउपयोग नीसत, प्रविसध विकास ि व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशसभि भसू्खलन सनयरिण 



 
 

➢ प्रदेशस्तिमा िलाधाि संिक्षण तथा िलउपयोग नीसतको तिुामा तथा कायाारियन, प्रविसध विकास ि 
व्यिस्थापन 

➢ िोन्त्खमयकु्त क्षेि पवहचान, िोन्त्खमयकु्त पूिााधािको संिक्षण तथा ममात सम्भाि । 

➢ प्रदेशस्तिमा िाताििणीय संिक्षण तथा स्िच्छता सम्बरधी प्रविसध विकास ि व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशस्तिमा िाताििण सम्बरधी नीसत, काननु, मापदण्ड, योिना तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ प्रदेशस्तिमा िाताििणीय सूचना प्रणालीको स्थापना 
➢ प्रदेशस्तिमा िाताििणीय िोन्त्खमका लासग तयािी तथा उद्धाि 

➢ प्रदेशस्तिमा िाताििणीय प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापन तथा िाताििणमैिी 
शासकीय प्रबरध। 

➢ प्रदेशस्तिमा ठोस, िाय,ु तिल, िल, ध्िसन तथा सबद्यतुकी लगायत प्रदूषणको मापदण्ड सनधाािण, 

कायाारियन, अनगुमन ि सनयरिण 

➢ प्रदेशस्तिमा रयून कािानमखुी तथा िाताििणमैिी विकास प्रविया ि हरित क्षेि प्रिधान 

➢ प्रदेशस्तिमा िाताििणीय संिक्षण क्षेि तथा प्राकृसतक सम्पदाको संिक्षण ि सम्िद्धान 

➢ प्रदेशसभि िाताििणीय क्षेिको अध्ययन, अनसुरधान, क्षमता असभिवृद्ध, िाताििणीय सशुासन तथा 
पिीक्षण 

➢ भ-ूपरिसध क्षेि तथा िन क्षेिको पवहचान, िगीकिण, संिक्षण ि व्यिस्थापन 

➢ संिक्षण क्षेि पवहचान ि व्यिस्थापकीय पद्धसत सनधाािण 

➢ अरतिप्रदेशीय नदी उकास तथा सडक वकनाि िकृ्षािोपण व्यिस्थापन 

➢ िकृ्षािोपणको लासग ददगो तथा गणुस्तिीय बीउ उत्पादन, बीउ बगैँचा स्थापना ि व्यिस्थापन  

➢ प्रदेशसभि िकृ्षािोपण तथा सम्भाि सम्बरधी नीसत, काननु तथा मापदण्ड तिुामा, कायाारियन ि 
सनयमन 

➢ प्रदेशसभि िडीबटुी तथा अरय गैिकाष्ठ िन पैदािाि सम्बरधी व्यिस्थापन 

➢ िरयिरत ुि चिाचरुुिी सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु तथा मापदण्ड तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ खानेपानी, ध्िसन ि हािाको गणुस्ति अनगुमन तथा लेखािोखा ढााँचा सनमााण एिं  गणुस्तिको 
मापदण्ड सनधाािण ि कायाारियन 

4. मरिालय तथा सनकायसाँग सम्बन्त्रधत हालसम्म िािी गिीएका काननुी दस्तािेिहरू : 

४.१ ऐन 

➢ प्रदेश िाविय िन ऐन, २०७६ 

➢ प्रदेश िाताििण संिक्षण ऐन, २०७७  
४.२ कायाविसध तथा अरय 

➢ िनपैदािािमा आधारित उद्योग ि िाविय िन बीचको दिुीसम्बरधी मापदण्ड, २०७७ 

➢ सामान्त्िक सिुक्षाका लासग दाउिा आपूसता कायाविसध, २०७९ 

➢ ददगो िन व्यिस्थापन कायाविसध, २०७९ 



 
 

5. क)मरिालय तथा सनकाय अरतगात नीती तथा कायािम, प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना ि बिेटसाँग 
सम्बन्त्रधत मु् य मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्ध:  

ि.स. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
१ सहिी िकृ्षािोपण सम्पन्न साथै आगामी िषा पसन सनिरति 
2 िसडबटुी प्रिधान कायािम सम्पन्न साथै आगामी िषा पसन सनिरति 
3 भ ूतथा िलाधाि व्यिस्थापन कायािम 

सञ् चालन  
सम्पन्न साथै आगामी िषा पसन सनिरति 

4 हाइटेक नसािी सनमााण काया सञ् चालन भइिहेको 
5 ससमसाि संिक्षण ि संिक्षण पोखिी सनमााण 

काया 
सम्पन्न साथै आगामी िषा पसन सनिरति 

6 पकेट क्षेिमा िडीबटुी िकृ्षािोपण तथा 
प्रिधान  

सम्पन्न साथै आगामी िषा पसन सनिन्नति 

 

५. ख) प्रथम आिसधक योिनाले तय गिेका नसतिा सूचक ि उपलन्त्ब्ध: 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 

आधाि िषा 
२०७५/७

६ 

२०७८/७९ को 
सूचनाको स्रोत कैवफयत लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 

प्रभाि िन के्षिले ओगटेको के्षिफल प्रसतशत 53.7 53.7 53.7    

असि संिन्त्क्षत के्षिले ओगटेको के्षिफल प्रसतशत 29.98 29.98 29.98    

 समदुायबाट व्यिस्थापन भएको िनको 
के्षिफल 

हेक्टि हिािमा 433.2 433.2 
433.2 

  

 

 िन के्षिबाट प्राप्त अनमुासनत िािस्ि िकम रु. किोड 78.8 १०० 12.61 उ.प.ि. िा. मं.  
 उच्च मूल्यका िडीबटुी ि गैिकाष्ठ िन 

पैदािािको उत्पादन 
मे. टन 660.0 ८०० 

481398 उ.प,ि. िा. मं.  

प्रसतफल िैज्ञासनक िन व्यिस्थापन भएको के्षिफल हेक्टि 17914.2 ६०००० 44224.23 उ.प,ि. िा. मं.  

 िैज्ञासनक िन व्यिस्थापन ि उपयोगमा 
समदुायको पहुाँच 

समूह सङ्ख्या 62 116 
146 उ.प,ि. िा. मं.  

 

 

 

काठको उत्पादन ि आपूसता घन वफट लाखमा  16.4 १ 18.83 उ.प,ि. िा. मं.  

 काठ प्रशोधन उद्योगको स्थापना ि 
सञ् चालन )Saw Mills/Veneer) 

सङ्ख्या     
130 उ.प,ि. िा. मं.  

 िडीबटुी प्रशोधन ि भण्डािण उद्योग स् या 30 ४५ 10 उ.प,ि. िा. मं.  

 प्रशोसधत िडीबटुीको सनयाात परिमाण मे. टन      उ.प,ि. िा. मं.  

 काठमा आधारित लघ ुउद्यम तथा 
उद्योगहरूको प्रिधान 

सङ्ख्या 59.0 २०० 140 उ.प,ि. िा. मं.  

 सामदुावयक िन सङ्ख्या 4509.0 ४६५० 4489 उ.प,ि. िा. मं.  



 
 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 

आधाि िषा 
२०७५/७

६ 

२०७८/७९ को 
सूचनाको स्रोत कैवफयत लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 

   के्षिफल हेक्टि 416526.0 ४३०००० 420324.43 उ.प,ि. िा. मं.  

 सनिी िन  
  

सङ्ख्या 589.0 ६४० 579 उ.प,ि. िा. मं.  

 के्षिफल हेक्टि 360.0 ३८४ 346.924 उ.प,ि. िा. मं.  

 धासमाक िन 
  

सङ्ख्या 33.0 ३९ 39 उ.प,ि. िा. मं.  

 के्षिफल हेक्टि 205.4 २१६ 398.95 उ.प,ि. िा. मं.  

प्रसतफल कबसुलयती िन 
  

सङ्ख्या 3125.0 ३१५५ 3337 उ.प,ि. िा. मं.  

 के्षिफल हेक्टि 16463 १६६८८ 16552.492 उ.प,ि. िा. मं.  

 संिन्त्क्षत िन 
  

सङ्ख्या 1 1 2 उ.प,ि. िा. मं.  

 के्षिफल हेक्टि 10466 10466 12676.05 उ.प,ि. िा. मं.  

 सालक संिक्षण योिना कायाारियन योिना सङ्ख्या   1  उ.प,ि. िा. मं.  

 िृक्षिोपण गरिएको के्षिफल हेक्टि 330.0 ५५० 839.621 उ.प,ि. िा. मं.  

 सबरुिा उत्पादन  गोटा (लाख) 15.7 २२ १२.5 उ.प,ि. िा. मं.  

 उच्च प्रविसधयकु्त िन नसािी सङ्ख्या 1.0 ३ 2 कायािम ि बिेट  

 िन के्षिको असतिमण हटाइएको के्षिफल हेक्टि 49.0 ३०० 11.4 उ.प,ि. िा. मं.  

 एकीकृत िलाधाि व्यिस्थापन सङ्ख्या ८ २६ २६ उ.प,ि. िा. मं.  

 पानी महुान गोटा १३ ५३ ५३ उ.प,ि. िा. मं.  

 पोखिी संिक्षण, ससमसाि के्षि व्यिस्थापन गोटा ९ ४५ ४५ उ.प,ि. िा. मं.  

 पवहिो,  गल्छी उपचाि गोटा २८ ८० ८० उ.प,ि. िा. मं.  

 खहिे खोला सनयरिण, नदी वकनाि संिक्षण स्थान २४ ५८ ५८ उ.प,ि. िा. मं.  

 बायो इन्त्रिसनयरिङ गिेको के्षिफल हेक्टि ४५ ७७ ७७ उ.प,ि. िा. मं.  

6. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था (रु. हिािमा) 
 

आ.ि. 
विसनयोन्त्ित बिेट (रु. हिािमा) खचा (रु. हिािमा) 

खचा प्रसतशत 
चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा 

२०७४/७५ 17740 16092 33832 10021 13051 23072 68.20 
२०७५/७६ 1550184 2542292 4092476 1015787 1373578 2389365 58.38 
२०७६/७७ 1571480 3441165 5012645 831456 1373370 2204826 43.99 
२०७७/७८ 1270536 2458612 3729148 764420 1632140 2396560 64.27 
२०७८/८९ 1117741 1786817 2904558 758375 1410635 2169010 74.68 
िम्मा 5527681 10244978 15772659 3380059 5802774 9182833  

 

7. मरिालय तथा सनकायहरूबाट भएका निप्रितानात्मक कायाहरूको विििण : 



 
 

➢ कागि उद्योग सञ् चालनको लासग कच्चा पदाथाको परिमाण ि सञ् चालनको लासग पयााप्त िहेको 
भनी सम्भाव्यता अध्ययन भएको ।  

➢ ससरधपुाल्चोकमा काठको ददगो उपयोग गने हेतलेु ससिसनङ ्लारट स्थापना । 

➢ काठमाडौँको विष्णमुसतको कोिीडोिमा सहिी िकृ्षािोपणको काम सम्पन्न गिेको । 

8.  यस अिसधमा हाससल भएका महत्त्िपूणा उपलन्त्ब्धहरू: 
➢ िैज्ञासनक िन व्यिस्थापन कायाविसध, २०७१ खािेि भए पश् चात ् उक्त कायाविसधबमोन्त्िम िन  

व्यिस्थापन कायायोिना तयािी एिम ्स्िीकृत गिी लाग ुभएका सामदुावयक िनहरूमा कायायोिना 
बमोन्त्िम ढलापडा काठ दाउिाको सङ्ख कलन तथा सदपुयोगसम्बरधी काया गने गिाउन े प्रदेश 
सिकाि(माननीय मरिीस्तिीय)को समसत २०७८/११/१ को सनणाय । ददगो िन व्यिस्थापन 
कायााविसध, २०७९ स्िीकृत ।  

➢ िन िरयिरत ु संिक्षणको सरदभामा िाताििण संिक्षण ऐन, २०७७ तथा िन ऐन, २०७६ िािी 
भई कायाारियनमा िहेको। साथै १५ सडसभिन िन कायाालय, २ ओटा स्थायी भ ूतथा िलाधाि 
व्यिस्थापन कायाालय ि ५ ओटा अस्थायी िलाधाि व्यिस्थापन कायाालय स्थापना भई सेिा प्रिाह 
भइिहेको । 

➢ िन तथा िलाधाि एिम ्प्राकृसतक स्रोतहरूको तथ्याङ्ख क असभलेखीकिण गिी िान्त्खएको । कूल 
िन क्षेि (५३.७%), संिक्षीत क्षेि (२९.९८%) ि समदुायबाट व्यिस्थापन भएको िन क्षेि 
(४३३ हिाि हेक्टि) । 

➢ िन अनसुरधान तथा प्रन्त्शक्षण केरद्रमाफा त विसभन्न अध्ययन अनसुरधान काया भएको । साथै विरुिा 
उत्पादनका सनसमत्त दईु ओटा हाइटेक नसािी स्थापना भएको। 

➢ चिेु क्षेिबाट ढुङ्ख गा सगट्टी बालिुा सङ्ख कलन गनाको लासग बागमती प्रदेशको िाताििण संिक्षण ऐन, 
२०७७ मा व्यिस्था भएअनसुाि IEE/EIA गनुापने/ढुङ्ख गा सगट्टी बालिुासम्बरधी उद्योग सञ् चालनको 
लासग िनपैदािािमा आधारित उद्योग ि िाविय िनबीचको दिुीसम्बरधी मापदण्ड, २०७७ िािी 
गरिएको।  

➢ िनक्षेिको ददगो संिक्षण गिी आ.ि. 2078/079 मा सामदुावयक िन, सिकाििािा व्यिन्त्स्थत 
िन  ि सनिी िन गिी िम्मा 1883240 क् य.ु वफट काठ सङ्ख कलन भएको । साथै समदुावयक 
िनबाट 30227 के.न्त्ि., सिकाििािा व्यिन्त्स्थत िनबाट 95839.9 के.न्त्ि. ि सनिी िनबाट 
355331.3 के.न्त्ि. िडीबटुी सङ्ख कलन गरिएको ।  

➢ हिेक िषा बैशाख 1 देखी 7 सम्म िन डढेलो सप्ताह मनाउने गरिएको । िन डढेलो क्षमता 
असभिवृद्ध कायािम ि सनयरिण सामग्री खिीद कायािम सञ्चालन गरिएको । साथै चिीचिण 
सनयरिणको लासग तािबािसवहत िकृ्षािोपण गरिएको । 

➢ िावषाक कायािम माफा त गत आ.ि.मा 0.5 हेक्टि ससमसाि क्षेिको व्यिस्थापन गरिएको । 
11.5 हेक्टि पानीको महुान संिक्षण गरिएको । साथै भ ूतथा िलाधाि व्यिस्थापन कायाालयहरू 



 
 

माफा त नदी तथा खहिे तटको क्षेिमा विसभन्न संिचना सनमााण गरिएको, िसको माध्यमबाट 
250534 िोिगािी ससिाना भएको ि 405371 घिधिुी लाभान्त्रित भएको । 

➢ िरयिरत ुसिंक्षण तथा बासस्थान सिंक्षणको कायािम अरतगात पानीको महुान सिंक्षण, िासस्थान 
व्यिस्थापन wetland management आदद िस्ता कायािमहरू सम्पन्न गरिएको । 

➢ िन संिक्षण ि विकास तथा भौसतक संिचना सनमााणमा सरतलुन कायम गना िाताििण सिक्षण ऐन 
2077 अनरुूप सनयमन भइिहेको  । 

➢ उच्च गणुस्तिको िन तथा फलफूलिरय प्रिासतको उत्पादनक लासग मकिानपिु, काठमाडौँ 
न्त्िल्लामा उच्च प्रविसधको नसािी स्थापना गरिएको  । 

➢ यो प्रदेश ि यससाँग िोसडएका प्रदेशहरूको संिन्त्क्षत क्षेि तथा सनकुञ् िहरूलाई िोड्ने मौिदुा िन 
क्षेि ि नदीहरूलाई िरयिरत ु आित िाित गना समल्ने िैविकमागाको रूपमा विकास गिी 
िरयिरतबुाट मानि बस्ती ि बालीनालीको संिक्षणको लासग बिण्डाबाि सिन्त्क्षत क्षेिमा िन 
सिक्षण क्षेि व्यिस्थापनो कायािम सञ्चालन गरिएको । 

➢ सामदुावयक िन कायािमलाई थप समािेशी ि व्यापक बनाउाँदै समदुायका विपन्न ि सीमारतकृत 
िगा एिम ्मवहलाहरूलाई सनणाय प्रवियामा प्राथसमकताका ददएको ि िनपैदािि विविवितिण तथा 
उपयोगमा सहसुलयतता प्रदान गिेको । 

➢ सािािसनक खाली िग्गाहरूमा िनपैदािाि उत्पादन गने खालका प्रिासतका सबरुिाहरू लगाई िन 
क्षेिको विस्ताि ि आपूसतामा सघाउने नीसत तथा कायािम अनरुूप कबसुलयती तथा सामदुायीक 
िनहरूमा बकृ्षािोपण कायािम सम्पनन गरिएको ।  

➢ विपन्नमखुी आयमूलक, िोिगािमूलक तथा िीविकोपािान सधुािसम्बरधी कायािमहरू सामदुावयक 
तथा कबसुलयती िन क्षेिमा सञ्चालन गरिएको । 

➢ सामदुावयक िन तथा अरय क्षेि अरतगात 396 हेक्टिमा कुल 622,985 िसडबटुीको विरुिा 
िकृ्षािोपण गरिएको ।  

➢ बागमती प्रदेश सिकािले िलाधाि क्षेिको प्राथसमकीकिण गिी स्थानीय तह, समदुाय ि िन तथा 
िाताििण मरिालयको सहकायामा ७ ओटा िलाधाि व्यिस्थापन कायाालयमाफा त नदी तटीय 
क्षेिमा पवहिो िोकथाम, विसभन्न खहिे तथा खोल्सीमा तटबरधन सनमााण काया गिेको ि बााँस 
मेरडलुा िस्ता विरुिाहरूको िोपण काया समेत सञ् चालन गिेको । 

➢ िलाधाि पनुरुत्थानको लासग पानीको महुान संिक्षण साथै रिभि वट्रटमेरटका विसभन्न कायाहरू 
तटबरधन सनमााण, िकृ्षािोपण काया सञ् चालन गिेको । 

➢ हरिहिपिु गढी गा.पा. मा कृवष िन प्रणालीको अध्ययन गिी कायायोिना समेत तयाि गिी सोही 
कायायोिनाले सनदेश गिेबमोन्त्िमको योिनाहरू कायाारियनमा ल्याइएको । 

➢ चिेुक्षेिको असतिमण, िरयिरत ुचोिी न्त्शकािी, खलु्ला चरिचिन,  िन डढेलोिस्ता गैिकाननुी ि 
िाताििण विनाश गने कायामासथ सनयरिणका साथै कृवष िनिस्ता िैकन्त्ल्पक िीिनयापनका 



 
 

उपायहरूको प्रिधानका लागी तािबािसवहतको िकृ्षािोपण, अन्त्ग्निेखा सनमााण, गस्ती परिचालन िस्ता 
कायािम सम्पन्न गरिएको । 



 
 

सामान्त्िक विकास मरिालय 

१. क) पूिा मरिीहरूको विििण: 

सस.नं. मरिीको नाम थि 

बहाल अिसध 
देन्त्ख सम्म 

१.  श्री यिुिाि दलुाल २०७४/१०/२९ २०७७/०९/१० 
२.  श्री सिस्िती बस्नेत २०७८/०१/१५ २०७८/०५/०२ 
३.  श्री कृष्णप्रसाद शमाा खनाल २०७८/०५/०२ २०७८/०५/१५ 
४.  श्री वििय सिेुदी २०७८/०५/२३ २०७८/०७/११ 

५.  श्री कुमािी मकु्तान २०७८/०७/११ २०७९/०९/२४ 

  ख) पूिा िाज्यमरिीहरूको विििण: 

सस.नं. िाज्यमरिीको नाम थि 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 
  १ श्री डा. िामकुमाि असधकािी २०७८/०१/१५ २०७७/०५/०२ 
  २ श्री िनुेली माया शे्रष्ठ २०७७/०५/२३ २०७८/०७/११ 

२. सन्त्चिहरूको हालसम्मको विििण: 

सस.नं. पद नाम थि 
सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 
1 सन. सन्त्चि श्री शम्भ ुप्रसाद भट्टिाई     २०७४/११/१५ २०७४/११/२६ 
2 सन्त्चि श्री मनोहि प्रसाद खनाल     २०७४/११/२७ २०७५/०१/१६ 

3 सन. सन्त्चि श्री शम्भ ुप्रसाद भट्टिाई       २०७५/०१/१७ २०७५/०२/१३ 
4 सन्त्चि श्री दीघानािायण पौडेल     २०७५/०२/१४ २०७५/११/२१ 
5 सन्त्चि श्री लोकनाथ पौड्याल  २०७५/११/२२ २०७५/१२/२७ 

6 सन. सन्त्चि श्री ददपरेद्र सिेुदी  २०७५/१२/२८ २०७६/०५/२२ 

7 सन्त्चि श्री गोकणामन्त्ण दिुाडी  २०७६/०५/२३ २०७७/०२/१३ 
8 सन्त्चि श्री ददपक काफ्ले  २०७७/०२/१४ २०७८/०१/०५ 
९ सन्त्चि श्री यज्ञ प्रसाद ढुिेल  २०७८/०१/०६ २०७८/११/०१ 
१० सन्त्चि श्री श्रीकृष्ण नेपाल २०७८/११/०२ २०७९/०५/३१ 
११ सन्त्चि श्री िामशिण सापकोटा २०७९/०५/३१ हालसम्म 
३. प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली अनरुूपको कायाक्षिेहरू 

प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली, २०७४ अनसुाि सामन्त्िक विकास मरिालयको काया 
न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छः- 

➢ प्रदेशस्तिको विश्वविद्यालय तथा उच्च न्त्शक्षा सम्बरधी नीसत, काननु तथा मापदण्ड तिुामा, 
कायाारियन ि सनयमन 

➢ शैन्त्क्षक पिामशा सेिाको मापदण्ड सनधाािण, अनमुसत तथा सनयमन 



 
 

➢ प्रदेशस्तिमा पसु्तकालय, असभलेखालय सम्बरधी नीसत, काननु तथा मापदण्ड तिुामा, कायाारियन ि 
सनयमन 

➢ प्रादेन्त्शक न्त्शक्षा, प्राविसधक तथा व्यिसावयक तासलम ि छाििनृ्त्त्त सम्बरधी नीसत, काननु तथा 
मापदण्ड सनधाािण, कायाारियन ि सनयमन तथा पाठ्यिम, पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्य सामग्री सनमााण, 

उत्पादन ि वितिण  

➢ प्रदेशस्तिको मानि संसाधनको आिश्यकता प्रक्षेपण तथा शैन्त्क्षक योिना सनमााण ि कायाारियन 

➢ प्रदेशस्तिमा विद्यालय तहको न्त्शक्षकको सेिा शता, योग्यता, क्षमता ि न्त्शक्षक व्यिस्थापनको 
मापदण्ड सनधाािण ि सनयमन 

➢ माध्यासमक तहको पिीक्षा व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशस्तिमा प्रान्त्ज्ञक अनसुरधान तथा शैन्त्क्षक तथ्याङ्ख क व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशस्तिको विज्ञान तथा  प्रविसध सम्बरधी नीसत, काननु तथा मापदण्ड तिुामा, कायाारियन ि 
सनयमन 

➢ प्रदेशस्तिमा विज्ञान तथा प्रविसधको विकास तथा विस्ताि, सो सम्बरधी तथ्याङ्ख क सङ्ख कलन, प्रशोधन 
ि सिेक्षण ि िनशन्त्क्त विकास ि उपयोग 

➢ विज्ञान संग्रहालय ि ्लानेटोरियमको स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापन 

➢ विज्ञान प्रविसध कोषको स्थापना ि सञ् चालन, यिुा िैज्ञासनक प्रोत्साहन, िैज्ञासनक अध्ययन अनसुरधान 
एिं विज्ञान ि प्रविसधको आविष्काि, उन्नयन ि विकास 

➢ मवहला हक सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु, मापदण्ड तथा योिना तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ लैविक वहंसा, मानि बेच-सबखन तथा ओसािपसाि विरुद्धको नीसत तथा काया योिना तिुामा ि 
कायाारियन तथा अरतिााविय सन्त्रध, सम्झौता ि प्रसतबद्धताको कायाारियन, सनिोधात्मक ि 
संिक्षणात्मक उपाय ि पनुस्थाापना 

➢ मवहला सशक्तीकिण तथा लैविक समानता सम्बरधी अध्ययन, अनसुरधान 

➢ बाल बासलकाको हकवहत संिक्षण सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु, मापदण्ड तथा योिना तिुामा, 
कायाारियन ि सनयमन, अध्ययन, अनसुरधान, बाल मैिी शासकीय प्रबरध ि सेिा प्रिाह, बाल उद्धाि 
कोष व्यिस्थापन ि बाल सधुाि तथा पनुस्थाापना 

➢ प्रदेशस्तिका लोपोरमखु,  सीमारतकृत, गरिब ज्येष्ठ नागरिक, अपािता भएका ि अशक्त व्यन्त्क्त, 

बालबासलका ि मवहला हक वहत सम्बरधी कायािम सञ् चालन ि अनगुमन तथा मूल्याङ्ख कन 

➢ सामान्त्िक सिुक्षा सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु तथा मापदण्डको सनमााण तथा कायाारियन, कोष 
व्यिस्थापन, सनयमन, िाविय ि प्रादेन्त्शक सनकाय तथा सङ्ख घ संस्थासाँग सम्पका , समरिय ि सहकाया 

➢ समािकल्याण ि गैिसिकािी सङ्ख घ संस्था सम्बरधी कायाहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्ख कन 

४. मरिालय तथा सनकायसाँग सम्बन्त्रधत हालसम्म िािी गिीएका काननुी दस्तािेिहरू: 

४.१ ऐन 

➢ प्रदेश प्राविसधक तथा व्यािसावयक न्त्शक्षा एिम ्तासलम परिषद् ऐन, २०७५ 



 
 

➢ प्रदेश बालबासलकासम्बरधी ऐन, २०७६  

➢ प्रदेश उच्च न्त्शक्षा ऐन, २०७८ 

४.२ नीसत 

➢ प्रदेश विज्ञान तथा प्रविसध, अनसुरधान ि निप्रितान नीसत, २०७८ 

 

४.३ सनदेन्त्शका 
➢ स्थानीय तहका मवहला, सहकािी/सङ्ख घसंस्थाका पदासधकािीहरूको क्षमता असभिवृद्धको लासग 

मवहला नेततृ्ि विकास प्रन्त्शक्षण विषयक तासलम सञ् चालनसम्बरधी सनदेन्त्शका, २०७५ 

➢ स्थानीय तहका मवहला िनप्रसतसनसध ि कमाचािीको नेततृ्ि क्षमता असभिवृद्धको लासग मवहला नेततृ्ि 
विकास प्रन्त्शक्षण विषयक तासलम सञ् चालनसम्बरधी सनदेन्त्शका, २०७५ 

➢ मवहला, बालबासलका, ज्येष्ठ नागिीक, अपाङ्ख गता भएका तथा समाि कल्याणका क्षेिमा काम गने 
सङ्ख घसंस्थाहरूलाई ददइने अनदुानलाई व्यिन्त्स्थत गनेसम्बरधी सनदेन्त्शका, २०७६ 

➢ पाठ् यिम तथा पाठ् य सामग्री विकास सनदेन्त्शका, २०७७ 

➢ शैन्त्क्षक छाििनृ्त्त्त सनदेन्त्शका, २०७८ 

➢ शैन्त्क्षक पिामशा तथा भाषा न्त्शक्षण सनदेन्त्शका, २०७९ 

४.४ कायाविसध 

➢ यिुा िैज्ञासनक प्रोत्साहन कोष (स्थापना ि सञ् चालन) कायाविसध, २०७५  

➢ आयोिना कायाारियन कायाविसध, २०७५  

➢ प्रदेश विकास स्ियंसेिक परिचालन कायाविसध, २०७५  

➢ प्रदेश आपतकालीन बाल संिक्षण कोष (स्थापना ि सञ् चालन) कायाविसध, २०७५ 

➢ अपाङ्ख गता सूचना केरद्र सञ् चालनसम्बरधी कायाविसध, २०७५ 

➢ आिासीय विद्यालय सञ् चालन कायाविसध, २०७६ 

➢ विद्यालय बस सेिा कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७६ 

➢ प्रान्त्ज्ञक एिम ्िाविय व्यन्त्क्तत्िको नाममा स्थावपत प्रसतष्ठान अनदुान कायाविसध,२०७६ 

➢ प्रदेश पूिााधाि, स्िास्थ्य प्रिधान तथा कोसभड पनुस्थाापना साझेदािी कायािम (न्त्शक्षातफा  सञ् चालन 
तथा व्यिस्थापन) कायाविसध, २०७८  

➢ सामदुावयक विद्यालयमा सूचना प्रविसध प्रयोगशाला (ICT Lab) स्थापनासम्बरधी कायाविसध, २०७८,  

➢ सामदुावयक विद्यालयमा विज्ञान, विषयगत ि सूचना प्रविसध प्रयोगशाला स्थापनासम्बरधी कायाविसध, 

२०७८, 

➢ सामदुावयक माध्यसमक विद्यालयमा स्टेम प्रयोगशाला व्यिस्थापन सञ् चालन अनदुान कायाविसध, 
२०७८ 

➢ स्थानीय तहसाँगको सहकायामा बालविकास केरद्रको स्तिोन्नतीसम्बरधी कायाविसध, २०७८ 



 
 

➢ स्थानीय तहसाँगको साझेदािीमा सामदुावयक ससकाइ केरद्रलाई बहउुद्देश्यीय एकीकृत सूचना केरद्रको 
रूपमा विकास गनेसम्बरधी कायाविसध, २०७८ 

➢ स्थानीय तहको साझेदािीमा सामदुावयक पसु्तकालय सदुृढीकिण अनदुानसम्बरधी कायाविसध, 
२०७८ 

➢ सामदुावयक विद्यालय समायोिन प्रोत्साहन कायािमसम्बरधी कायाविसध, २०७८ 

➢ सामदुावयक क्याम्पसको भौसतक सबलीकिण अनदुानसम्बरधी कायाविसध, २०७८ 

➢ एक प्राविसधक विद्यालय एक उद्यम कायािम सञ् चालन कायाविसध, २०७८ 

➢ सािािसनक खरिदमा कन्त्रटरिेरसी िकम खचालाई व्यिन्त्स्थत गने कायाविसध, २०७८ 

➢ िाविय व्यािसावयक योग्यता प्रणाली कायाारियन कायाविसध, २०७८   

➢ मरिालय ि मातहतका सनकायबाट सञ् चालन गरिने कायािमहरूको कायासञ् चालन मागादशान, 

२०७९/०८० 

४.५ मापदण्ड/िणनीसत 
➢ उत्कृष्ट मवहला सहकािी संस्था छनोट मापदण्ड, २०७६ 

➢ बालवििाह विरुद्धको प्रादेन्त्शक िणनीसत, २०७६ 

➢ विपद् व्यिस्थापनका लासग शैन्त्क्षक कायािम मापदण्ड, २०७८ 

➢ न्त्शक्षण ससकाइ सहयोग अनदुानसम्बरधी मापदण्ड, २०७८ 
 

५. क) मरिालय तथा सनकाय अरतगात नीसत तथा कायािमको, प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना ि 
बिेटसाँग  सम्बन्त्रधत मु् य मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्ध: 

१) न्त्शक्षा 
नीसत/िणनीसत कायािम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 

५.१.१ 
न्त्शक्षासम्बरधी नीसत, 
काननु, योिना, 
मापदण्ड तथा 
पाठ् यिम तिुामा 
गिी कायाारियन 
गने। 

• न्त्शक्षासम्बरधी ऐन, सनयमािली, सनयम, 
सनदेन्त्शका, कायाविसध मापदण्ड तिुामा  

• माध्यसमक तहमा ऐन्त्च्छक विषयको 
पाठ् यिम तथा पाठ् यपसु्तक विकास, 
उत्पादन ि वितिण  

यस अिसधमा न्त्शक्षा के्षिसाँग सम्बन्त्रधत विसभन्न काननुहरू सनमााण गिी 
कायाारियनमा िहेका छन:् 
• प्रदेश उच्च न्त्शक्षा ऐन, २०७८ 

• प्रदेश प्राविसधक तथा व्यािसावयक न्त्शक्षा एिम ्तासलम परिषद् ऐन, 
२०७५  

• प्रदेश विज्ञान तथा प्रविसध, अनसुरधान ि निप्रितान नीसत, २०७८ 

• पाठ् यिम तथा पाठ् यसामग्री विकास सनदेन्त्शका, २०७७ 

• शैन्त्क्षक छाििृन्त्त्त सनदेन्त्शका, २०७८ 

• िाविय व्यािसावयक योग्यता प्रणाली कायाारियन कायाविसध, २०७८  

• सामदुावयक विद्यालय समायोिन प्रोत्साहनसम्बरधी कायाविसध, २०७८  
• न्त्शक्षा नीसतको मस्यौदा तथा उच्च न्त्शक्षा सनयमािलीको मस्यौदा 

सनमााण काया अन्त्रतम चिणमा िहेको 
• माध्यसमक तहको पााँच ओटा ऐन्त्च्छक विषयका लासग पाठ् यिमको 



 
 

नीसत/िणनीसत कायािम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
मस्यौदा तयाि (अटोमोबाइल्स, सांस्कृसतक सम्पदा, दगु्ध व्यिसाय, 
फोहोि व्यिस्थापन ि पयाटन ) 

• स्थानीय तहका न्त्शक्षा असधकृतहरूका लासग स्थानीय पाठ् यिम तथा 
पाठ् य सामग्री विकाससम्बरधी क्षमता असभिृवद्ध तासलम सञ् चालन 
गरिएको 

५.१.२ सािािसनक 
न्त्शक्षालाई गणुस्तिीय, 
समािेशी समतामूलक 
एिम ् पहुाँचयोग्य 
बनाउन े। 

• गरुुयोिनाका आधािमा नमनुा 
विद्यालय विकास कायािम  

• आिासीय विद्यालय सञ् चालन तथा 
व्यिस्थापन कायािम 

• सामदुावयक माध्यसमक विद्यालयमा 
विज्ञान/विषयगत/सूचना प्रविसध 
प्रयोगशाला स्थापना कायािम 

• सामदुावयक माध्यसमक 
विद्यालय/प्राविसधक न्त्शक्षालयहरूमा  
STEM प्रयोगशाला व्यिस्थापन 
सञ् चालन तथा व्यिस्थापन कायािम 

• माध्यसमक विद्यालयमा 
अङ्ख ग्रिेी/गन्त्णत/विज्ञान विषयमा शूरय 
दिबरदी भएका विद्यालयहरूमा न्त्शक्षण 
सहयोग अनदुान कायािम  

• सामदुावयक विद्यालय समायोिन 
प्रोत्साहन कायािम 

• विद्यालय बस सेिा कायािम 

• सािािसनक विद्यालय भौसतक पूिााधाि 
विकास कायािम (विद्यालय भिन, 
घेिाबाि,खानेपानी, शौचालय आदद) 

• साक्षिता प्रदेश घोषणा असभयान  
• छोिीबहुािी उच्च न्त्शक्षा 

छाििृन्त्त्त/शैन्त्क्षक छाििनृ्त्त्त कायािम 

• न्त्शक्षामा सूचना ि प्रविसधमैिी 
पठनपाठनका लासग ICT मा आधारित 
न्त्शक्षक क्षमता विकास कायािम 
(आधािभूत ि माध्यसमक तह) 

• नेततृ्ि तथा के्षमता विकास कायािम 

• बौवद्धक अपाङ्ख गता भएका 
बालबासलकाहरूको लासग 

• २० ओटा सामदुावयक माध्यसमक विद्यालयहरूलाई नमनुा विद्यालय 
विकासका लासग भौसतक तथा शैन्त्क्षक पूिााधाि विकास गरिएको 

• दगुाम तथा विपन्न समदुायका बालबासलकाहरूलाई विद्यालय न्त्शक्षामा 
पहुाँच ससुनन्त्श् चत गना ५ ओटा सामदुावयक विद्यालयहरूमा आिासीय 
सवुिधा सवहत पठनपाठनको व्यिस्था समलाइएको,  

• माध्यसमक विद्यालयहरूमा  सूचना प्रविसध, विज्ञान प्रयोगशाला, कम््यूटि 
प्रयोगशला ि इ-लाइबे्रिीसवहतको स्माटा कक्षा सञ् चालन ि स्माटा 
विद्यालय स्थापना गना स्थानीय तहसाँग सहकाया एिम ्सहयोगका 
कायािम सञ् चालन गरिएको, 

• सामदुावयक माध्यसमक विद्यालयमा अङ्ख ग्रिेी/गन्त्णत/विज्ञान विषयमा 
शूरय दिबरदी भएका २६६ विद्यालयहरूमा स्थानीय तहमा वित्तीय 
हस्तारतिण माफा त न्त्शक्षण सहयोग अनदुान प्रदान गरिाँदै आएको 

• विद्याथी सङ्ख्या रयून भएका विद्यालयहरूलाई नन्त्िकको माध्यसमक 
तहमा समायोिन भई गणुस्तिीय न्त्शक्षा प्रोत्साहन अनदुान कायािम 
सञ् चालन गरिएको । विद्यालय समायोिन प्रोत्साहनका लासग ७२ 
विद्यालयलाई बस सेिा उपलब्ध, ३१३ सामदुावयक माध्यसमक 
विद्यालयमा  इ-लाइबे्रिी/ICT Lab, १७९ सामदुावयक माध्यसमक 
विद्यालयमा विषयगत प्रयोगशाला, १३ विद्यालयमा  बालमैिी 
कक्षाकोठा व्यिस्थापन गरिएको, 

• विद्यालयको भौसतक पूिााधाि विकास अरतगात विद्यालय भिन सनमााण, 
खेलमैदान सनमााण, कम्पाउरड/घेिाबाि सनमााण, ममात संभािसम्बरधी 
काया गरिएको, 

• समसत २०७८/०६/११ मा बागमती प्रदेशलाई ९७.२२ प्रसतशत 
साक्षिता सवहत नेपालकै पवहलो साक्षि प्रदेश घोषणा गरिएको 

• छोिीबहुािी छाििृन्त्त्त कायािम अरतगात स्नातक ि स्नातकोत्ति तहमा 
अध्ययन गने ५६७ िना छोिीबहुािीहरूलाई छाििृन्त्त्त प्रदान गरिएको, 

• कक्षा ११ ि १२ मा पााँच ओटा प्राविसधक विषयमा अध्ययन गने 
दसलत, सीमारतकृत, लोपोरमखु समदुायका ११९ स्थानीयका १/१ 
िना विद्याथीलाई प्राविसधक न्त्शक्षा अध्ययनका लासग छाििनृ्त्त्त तथा 
उच्च न्त्शक्षा अध्ययन गने यस प्रदेशका छािाहरूलाई छाििनृ्त्त्त  
कायािम कायाारियनमा ल्याइएको,  



 
 

नीसत/िणनीसत कायािम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
पूिााधाियकु्त आिासीय विद्यालय 
स्थापना कायािम 

• विद्यालयको न्त्शक्षण ससकाइलाई गणुस्तिीय बनाई विद्याथीको ससकाइ 
उपलन्त्ब्धमा असभिृवद्ध गना न्त्शक्षकको पेशागत क्षमता असभिवृद्ध ,  ICT , 
प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यिस्थापन ससमसतका पदासधकािीहरूलाई 
नेततृ्ि क्षमता असभिवृद्ध तथा व्यिस्थापन तासलम प्रदान गरिएको, 

• सनुाइ, बोलाई, दृवष्ट ि ससु्त श्रिण सम्बरधी अपाङ्ख गता भएका 
बालबासलकालाई न्त्शक्षण गने न्त्शक्षकहरूको  लासग तासलम सञ् चालन 
भएको  

• बौवद्धक अपाङ्ख गता भएका बालबासलकाहरूको लासग पूिााधाियकु्त दईु 
ओटा आिासीय विद्यालय स्थापना गने कायािम िहेको  

५.१.३ िोिगािी ि 
उद्यमशीलता विकास 
गनाका लासग 
िीिनोपयोगी, 
प्राविसधक एिम ्
व्यिसावयक न्त्शक्षा ि 
तासलमको विस्ताि 
गने । 

• एक प्राविसधक विद्यालय/न्त्शक्षालय एक 
उद्यम कायािम 

• विपन्न, दसलत ि असतसीमारतकृत 
मवहलाहरूको लासग आसथाक 
आत्मासनभाि कायािम  

• लैंविक तथा यौसनक 
अल्पसङ्ख ्यकहरूका लासग मागमा 
आधारित सीप विकास तासलम  

• प्राविसधक न्त्शक्षालयको भौसतक 
पूिााधाि स्तिोन्नसत कायािम 

• बहपु्राविसधक न्त्शक्षालय स्थापना 
कायािम 

• अनौपचारिक तथा पिम्पिागत 
माध्यमबाट ससकेका सीपको पवहचान 
तथा प्रमाणीकिण कायािम 

• सीप पिीक्षण केरद्रहरूको स्तिोन्नसत 
कायािम 

 

• विद्याथीमा सैद्धान्त्रतक ज्ञानको साथसाथै व्यािहारिक ज्ञान हाससल 
गिाउन तथा उद्यमशीलता समेत विकास गना एक प्राविसधक विद्यालय 
एक उद्यम कायािम अरतगात ३१ ओटा विद्यालयहरूलाई उद्यम 
कायािम सञ् चालन गरिएको 

• व्यािसावयक तथा सीप विकास तासलम माफा त लन्त्क्षत समदुायका यिुा 
(मवहला,दसलत, लैविक तथा यौसनक अल्पसङ्ख ्यक, अपाङ्ख गता भएको 
व्यन्त्क्त) हरूलाई लामो तथा छोटो अिसधको व्यिसावयक तथा 
सीपमूलक तासलम सञ् चालन गरिएको 

• प्राविसधक न्त्शक्षा तथा व्यािसावयक तासलम परिषद् अरतगात 
उद्यमशीलता विकासका लासग विसभन्न विषयके्षिहरूमा सीपमूलक 
तासलम सञ् चालन गरिएको 

• प्राविसधक धाि सञ् चालन भएका विद्यालय ि प्राविसधक न्त्शक्षालयमा 
कायाित  विषयगत प्रन्त्शक्षकहरूको लासग क्षमता विकास कायािम 
सञ् चालन गरिएको 

• अनौपचारिक तथा पिम्पिागत रूपमा ससकेका ज्ञान सीपको पवहचान 
तथा प्रमाणीकिणको लासग CTEVTसाँगको सहकायामा सीप पिीक्षण तथा 
प्रमाणीकिण काया अन्त्घ बढाइएको 

• प्रदेशका पााँच ओटा सीप पिीक्षण केरद्र (न्त्शक्षालय) हरूलाई आिश्यक 
औिाि उपकिण खरिद गना सहयोग प्रदान गरिएको 

• प्रदेशन्त्स्थत न्त्शक्षालय तथा बहपु्राविसधक न्त्शक्षालयहरूलाई भौसतक 
संिचना सनमााण लगायतमा सहायता प्रदान गरिएको 

• न्त्ििी प्राविसधक न्त्शक्षालयको भिन सनमााण सम्पन्न भएको साथै  ददनेश 
िामिी बहपु्राविसधक न्त्शक्षालय, दोलखाको भौसतक पूिााधाि सनमााणको 
काया अन्त्रतम चिणमा िहेको  

५.१.४ विन्त्शष्टीकृत 
उच्च न्त्शक्षा केरद्रको 

• प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना ि 
सञ् चालन  

• उच्च न्त्शक्षा परिषद्को गठन भएको  
• विज्ञान ि प्रविसधको विकास तथा अनसुरधान ि निप्रितानको लासग 



 
 

नीसत/िणनीसत कायािम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
विस्ताि गने । • सामदुावयक क्याम्पसहरूको भौसतक 

सबलीकिण अनदुान कायािम  
 

नीसतगत आधािका लासग प्रदेश विज्ञान तथा प्रविसध, अनसुरधान ि 
निप्रितान नीसत,  २०७८ िािी भएको, 

• उददयमान  यिुा िैज्ञासनकहरूलाई अनसुरधान ि विकासमा संलग्न गना 
यिुा िैज्ञासनक प्रोत्साहन कोषको स्थापना भई हाल पााँच ओटा 
अनसुरधान  प्रस्तािहरूलाई आसथाक सहयोग प्रदान गिी अनसुरधान 
काया अन्त्रतम चिणमा िहेको, 

• सामदुावयक क्याम्पसहरूको भौसतक पूिााधाि सदुृढीकिण गना अनदुान 
प्रदान गरिएको । 

  

५. ख) प्रथम आिसधक योिना तय गिेका नसतिा सूचक ि उपलन्त्ब्ध: 

१) न्त्शक्षा 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
०७५/७६ 

आ.ि.०७६/७७ आ.ि.०७७/७८ आ.ि.०७८/७९ 
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लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत 

प्रािन्त्म्भक बालन्त्शक्षा तथा 
विकास/पूिा प्राथसमक न्त्शक्षामा खदु 
भनाादि 
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वटकाउ दि 
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साक्षिता न्त्िल्ला सङ्ख्या ११ १३  १३  १३ १३ 
EMIS Report 

सामदुावयक ससकाइ केरद्र स्थापना 
तथा सञ् चालन 

सङ्ख्या ४६० ४६०  ४६०  ४६०  EMIS Report 

सडन्त्िटल सनिरति न्त्शक्षा सञ् चालन 
गने स्थानीय तह 

सङ्ख्या N/A २  ४  ६   

विद्यालय सङ्ख्या 
आधािभतू तह (१-५) सङ्ख्या  7125 ६८६५ 7196 ६८९२ 7269  EMIS Report 



 
 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
०७५/७६ 

आ.ि.०७६/७७ आ.ि.०७७/७८ आ.ि.०७८/७९ 
कैवफयत 

लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत लक्ष्य प्रगसत 

7054 
आधािभतू तह(१-८) सङ्ख्या ९१९५ ९२८७ ६९०७ ९३८० ६९३४ ९४७४  EMIS Report 

माध्यसमक तह (९-१०) सङ्ख्या १९२० १९३९ २९३२ १९५९ ३०१९ १९७८  EMIS Report 

माध्यसमक तह (९-१२) सङ्ख्या २०७४ २०९५ ३०५० २११६ ३१३७ २१३७  EMIS Report 

न्त्शक्षक विद्याथी अनपुात 

आधािभतू तह (१-५) अनपुात २० २० १४ २० १४ २०  EMIS Report 

आधािभतू तह (१-८) अनपुात २४ २४ १६ २४ १६ २४  EMIS Report 

माध्यसमक तह (९-१०) अनपुात १९ १९ १५ १९ १५ १९  EMIS Report 

माध्यसमक तह (९-१२) अनपुात २७ २७ २१ २७ १८ २७  EMIS Report 

कम्यटुि ल्याब स्थापना भएका 
विद्यालय 

सङ्ख्या ३५० ५८०  ८१०  १०४०   

प्राविसधक धािका सामदुावयक 
माध्यसमक विद्यालय 

सङ्ख्या ७६ ८६  ९६  १०६ १०४  

प्राविसधक न्त्शक्षालय सङ्ख्या १४ १५  १६  १७ १७  

प्रदेश विश्वविद्यालय सङ्ख्या ० १  १  १ १  

(नोट: आ.ि.०७८/०७९ को प्रगसत न्त्शक्षा विकास सनदेशनालयबाट तयाि भएको EMIS REPORT 2021 

(Unpublished Report) को आधािमा विििण िान्त्खएको) 
२) लैविक समानता, सामान्त्िक समािेशीकिण ि संिक्षण 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
५.३.१  
लैससास नीसत, 
पद्धसत ि 
संस्थागत 
संयरिको 
स्थापना गिी 
वियाशील 
बनाउने  

• लैससाससम्बरधी नीसत, काननु तथा योिनालाई 
संस्थागत गना मरिालयहरूबीच समरिय 
गरिने छ  । 

• सामान्त्िक विकास महाशाखाको 
कायाक्षेिसम्बरधी िाविय अरतिाविय 
महासन्त्रधमा नेपाल पक्ष िाि भई हस्ताक्षि 
भएअनसुािको ऐन,  नीसत, कायाविसध बनाउने । 

लैविक समानता, सामान्त्िक समािेशीकिण तथा 
संिक्षणका लासग विसभन्न नीसतगत आधाि तयािीको 
काया भईिहेकोः 
• प्रदेश बाल असधकािसम्बरधी ऐन,  २०७६ िािी 
भएको 

• प्रदेश स्तिीय मवहलासम्बरधी असधकाि,  प्रदेश बाल 
असधकाि, अपाङ्ख गता भएका व्यन्त्क्तहरूको हक 
असधकाि, ि ज्येष्ठ नागिीकको सिक्षणसम्बरधी 
नीसतको पवहलो मस्यौदा तयाि भएको, 

• यौसनक तथा लैविक अल्पसङ्ख ्यकहरूको हक 
असधकाि समबरधी नीसतको प्रािन्त्म्भक मस्यौदा तयाि 
भएको, 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
•  मानि बेचविखन तथा ओसािपसाि विरुद्धको 
संिक्षण नीसतको मस्यौदा तयाि भएको,  

५.३.२  
मवहलाहरूको 
सशक्तीकिण ि 
समािेशीकिण
मा िोड ददने  

• मवहलाहरूको आसथाक,  सामान्त्िक,  िािनीसतक 
सशक्तीकिण गिी अथापूणा सहभासगता बढाउाँदै 
लसगने छ । 

• लैविक वहंसाको अरयका लासग प्रदेशस्तिीय 
मवहला तथा सामान्त्िक सिुक्षा कोषको 
स्थापना ि सञ् चालन गरिने छ । 

• मानि बेचसबखन तथा लैविक वहंसाबाट 
पीसडत/प्रभावितहरूको संिक्षण ि पनुस्थाापनाका 
लासग  अल्पकालीन ि दीघाकालीन सेिा 
केरद्रहरूको स्थापना ि सञ् चालन गरिने छ ।  

• गिीब तथा विपन्न, दसलत, आददिासी िनिाती, 
एकल तथा अपाङ्ख गता भएका मवहला, चेपाङ, 
न्त्ििेल, सिेुल, थामी, हाय ु आदद िस्ता 
िन्त्ञ्चसतमा पिेका सिै समदुायका मवहला तथा 
वकशोिीको आय आिान, क्षमता विकास ि 
सशक्तीकिण गने गिी आसथाक, सामान्त्िक 
विकासका कायािम सञ् चालन गरिने छ 

• िनप्रसतसनसधहरूलाई क्षमता असभिवृद्धको लासग नेततृ्ि 
विकास तासलम सम्पन्न 

• लैविक/घिेल ुवहंसा तथा यौन दवु्यािहािबाट प्रभावित 
पीसडतहरूको लासग अल्पकालीन आश्रयसवहतका सेिा 
केरद्रलाई भिन सनमााणमा सहयोग प्रदान गरिएको 
(सहयािी समाि नेपाल धाददङ, िािदेिी मवहला 
बहउुद्देशीय सहकािी संस्थािािा सञ् चासलत न्त्िल्ला 
सेिा केरद्र मकिानपिु, आिाि नेपाल दोलखा ि 
वहंसा प्रभावित मवहला ि बासलकाको लासग 
अल्पकालीन सेिा केरद्र िामेछाप), 

• अल्पकालीन आश्रय सवहतका न्त्िल्ला सेिा केरद्र, 
ग्रामीण सामदुावयक सेिा केरद्र,  मनोविमशा सेिा 
केरद्र ि Safe House िस्ता  संस्थाहरूको भौसतक तथा 
व्यिस्थापन कायामा  सहयोग प्रदान गरिएको । 

५.३.३  
बालबासलका
को संिक्षण 
गने ि 
सािािसनक 
सनकायलाई 
बालमैिी 
बनाउने 

• बाल श्रसमक ि सडक बालबासलकाहरूको 
उद्धाि ि संिक्षणको आिश्यक नीसत ि 
कायािमकको व्यिस्था गरिने छ । 

• बालबासलका तथा वकशोि वकशोिीहरूमासथ 
हनेु सबै प्रकािको दवु्यािहाि,  वहंसा, शोषण ि 
भेदभाि अरत्यको लासग स्थानीय तह,  समदुाय,  
विद्यालय,  सनिी क्षेि,  सञ् चाि िगत ि 
बालअसधकािका क्षेिमा वियाशील 
संस्थाहरूसाँग सहकाया गरिने छ । 

• अनाथ, असहाय, बेिारिसे, अशक्त, अपाङ्ख गता 
भएका ि विशेष संिक्षणको आिश्यकता 
भएका बालबासलका तथा वकशोिवकशोिीहरूको 
संिक्षण ि प्रिधान गना संिक्षण सेिाको 
व्यिस्थापन गरिने छ। 

• बाल श्रसमक ि सडक बालबासलकाहरूको उद्धाि ि 
पनुस्थाापनाको लासग स्थानीय तह, सिकािी,  
गैिसिकािी ि सहकािी संस्था तथा सञ्जाल िस्ता 
संस्थासाँगको समरियमा काया भइिहेको   

• बालिासलका तथा वकशोिवकशोिीमाथी हनेु 
दवु्यािहाि िोक्न स्थानीय तह, विद्यालय तथा 
सम्बन्त्रधत सस्थासाँग समरिय भएको    

• सरदेश मूलक सामग्रीको सनमााण प्रकाशन तथा 
प्रसािण गरिएको 

• बौदिक अपाङ्ख गता, अवटिम भएका बालबासलकाको 
संिक्षणका लासग अपाङ्ख गताको क्षेिमा काम गने 
सङ्ख घ संस्थाहरूलाई संिक्षणमा वियाशील हनु 
अनदुान उपलब्ध गिाईएको, 

• ससविन काठमाडौँ,  मकिानपिु ि ददयालो परििाि 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
• काननुी वििादमा पिेका बालबासलकाको 
संिक्षण ि बाल सधुाि गहृको लासग आिश्यक 
व्यिस्था समलाइने छ । 

• बाल क्लब, बाल समूह, वकशोिवकशोिी समूह 
िस्ता संस्थाको गठन तथा सञ् चालनलाई 
विस्ताि गिी बालबासलका तथा 
वकशोिवकशोिीहरूको सहभासगता बढाइने छ। 

• सबै स्थानीय तह ि प्रदेशलाई बालमैिी 
सािािसनक सनकाय बनाउने नीसत ि 
कायािमको व्यिस्था गरिने छ । 

न्त्चतिनको साझेदािीमा बेिारिसे, हिाएका तथा सडक 
बालबासलकाको खोितलास, पिामशा, परििािको 
खोिी, पनुस्थाापनाको लागी १०९८ हटलाईन नम्बि 
सञ्चालनमा ल्याईएको,   

• काननुी वििादमा पिेका बालबासलकाको संिक्षण ि 
बालसधुाि गहृ (भक्तपिु ि मकिानपिु) मा िहेका 
बालबासलकालाई िीिनोपयोगी तासलम, स्िास्थ्य 
न्त्शविि, सीप विकास तासलम सञ् चालन तथा खेलकुद 
तथा स्टेसनिी वितिण गरिएको   

• अनाथ बासलकाहरू संिक्षणको लासग िामिानकी 
बासलका आश्रम न्त्चतिन, लगायतका संस्थाहरूको 
भिन सनमााणको लासग पुाँिीगत सहयोग तथा चाल ु
अनदुान सहयोग प्रदान गरिएको, 

• अनाथ, असहाय, बेिारिसे, अशक्त, अपाङ्ख गता भएका 
तथा विशेष संिक्षणको आिश्यकता भएका 
बालबासलकाका लासग दीघाकालीन बालसंिक्षण गहृ 
ि अपाङ्ख गता दीघाकालीन सेिा भिन सनमााण सम्पन्न 
भएको  

•  बालमैिी प्रदेश सनमााणको लासग ११९ तहलाई 
बालमैिी स्थानीय तह घोषणा प्रोत्साहान सहयोग 
कायािम सञ् चालन गना वित्तीय हस्तारतिण माफा त 
बिेट विसनयोिन गरिएको , 

• हालसम्म आठ ओटा स्थानीय तह बालमैिी स्थानीय 
तह घोषणा  भएको , 

५.३.४  
ज्येष्ठ 
नागिीकहरूको 
सम्मान ि 
संिक्षण गने 

• ज्येष्ठ नागिीकहरूको संिक्षणसम्बरधी सङ्ख घीय 
ि प्रादेन्त्शक काननुहरूको पालना गना गिाउन 
आिश्यक पहल गरिने छ। 

• वहंसा, दवु्यािहाि ि भेदभािमा पिेका, मानससक 
तनािमा िहेका, पिेका, अशक्त, परििािविहीन ि 
विपन्न ज्येष्ठ नागिीकहरूको संिक्षणका लासग 
ददिा सेिा केरद्र ि िदृ्धाआश्रमहरूमाफा त ्
सेिा प्रदान गना आिश्यक व्यिस्था गरिने 
छ। 

• प्रदेशस्तिीय ज्येष्ठ नागरिक नीसतको प्रािन्त्म्भक 
मस्यौदा तयाि िहेको    

• वहंसा, दवु्यािहाि ि भेदभािमा पिेका, मानससक 
तनािमा िहेका, अशक्त, परििािविहीन ि विपन्न ज्येष्ठ 
नागरिकहरूको संिक्षणका ज्येष्ठ नागिीक आश्रम ि 
ददिा सेिा केरद्र सञ्चालक संस्थाहरूको साझेदािीमा 
भिन सनमााण तथा सञ् चालन खचा अनदुान प्रदान 
गरिएको, 

• आनरद सनकेतन, देविघाट िृद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागरिक 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
• ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनभुि, ससप ि ज्ञानलाई 
स्थानीय तह ि प्रदेशको विकासमा उपयोग 
गने नीसत सलइने छ । 

• स्थानीय तहसाँगको समरिय ि सहकायामा 
सहयोगापेन्त्क्ष सडक मानिमकु्त प्रदेश बनाउने 
नीसत  सलइने छ । 

ददिा सेिा केरद्र तेमाल -३ चौथली, ओम िदृ्धाश्रम 
हेटौँडा, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम ससपाडोल आददको 
भिन सनमााणको लासग पुाँिीगत प्रदान भएको,  

• ददव्य सेिा सनकेतन हेटौँडामा आन्त्श्रत िदृ्धिृद्धाको 
स्िास्थ्य उपचािको लासग अनदुान सहयोग 

• ओम नमोददप ज्येष्ठ नागरिक क्लि निुाकोटमा ददिा 
सेिा केरद्र सञ् चालन  । 

५.३.५ 
अपाङ्ख गता 
भएका 
व्यन्त्क्तहरूको 
संिक्षण ि 
सशक्तीकिण 
गने 

• आधािभतू न्त्शक्षा,  स्िास्थ्य सेिा, आयआिान ि 
िाज्यले ददने अरय सेिा सवुिधाहरूमा 
अपाङ्ख गता भएका व्यन्त्क्तहरूको पहुाँच 
ससुनन्त्श् चत गने व्यिस्था समलाइने छ । 

• आमसञ् चाि, सूचना ि प्रविसधमा अपाङ्ख गता 
भएका व्यन्त्क्तको पहुाँच ससुनन्त्श् चत गने गिी 
सेिाको उपलब्धता ि उपकिणको व्यिस्था 
िमश गदै लसगने छ । 

• स्थानीय तह ि प्रदेशको विकासमा अपाङ्ख गता 
भएका व्यन्त्क्तहरूको सहभासगता बढाउाँदै 
लसगने छ । 

• अपाङ्ख गता भएका व्यन्त्क्तलाई सिकािी ि सनिी 
क्षेिमा िोिगािी अिसि िवृद्ध गरिने छ  । 

• अपाङ्ख गता भएका व्यन्त्क्तहरूको दैसनक िीिन 
यापन सहि बनाउन सहायक सामग्री 
उत्पादनको व्यिस्था समलाई उसनहरूको 
आिगमनलाई सिल ि व्यिन्त्स्थत बनाइने छ। 

• अपाङ्ख गगता भएका व्यन्त्क्तहरूको 
सशक्तीकिणका लासग आिश्यक नीसत ि 
कायािमको व्यिस्था गरिने छ । 

• अपाङ्ख गता भएका व्यन्त्क्तहरूको हक 
असधकािसम्बरधी प्रदेश नीसतको मस्यौदा तयाि 
भएको  

• अपाङ्ख गता भएका व्यन्त्क्तको िोिगािी तथा आय 
आिानमा िवृद्ध गना तथा समदुायमा आधारित 
पनुःस्थापना कायािम सचालन गना वित्तीय 
हस्तारतिण माफा त स्थानीय तहमा िकम उपलब्ध 
गिाईएको 

• अपाङ्ख गता भएका व्यन्त्क्तहरूको हक असधकाि 
संिक्षण तथा आसथाक सशक्तीकिणको लासग 
सबउपुाँिी सवहत िनचेतनामूलक ि सीप विकास 
तासलम कायािम सञ्चालन गरिएको,  

• िाविय अपाङ्ख ग महासङ्ख घ बागमती प्रदेशसाँगको 
साझेदािीमा अपाङ्ख गता सूचना केरद्र सञ् चालनमा 
ल्याईएको 

• अपाङ्ख गता भएका व्यन्त्क्तको सहायता सामग्री वितिण 
प्रदान गरिएको 

• अपाङ्ख गता भएका बालबासलकाहरूको अपाङ्ख गता 
पवहचान, पिामशा, उपचाि, उपकिण िडानको लासग  
विकालाङ ग समि समहु/ अपाङ्ख ग बाल अस्पताल 
तथा पनुस्थाापना केरद्र, बनेपालाई पुाँिीगत अनदुान 
सनिरतिता   

• अपाङ्ख गता भएका व्यन्त्क्तहरूको दैसनक दोभाषे 
तासलम उपलब्ध गिाइएको  

• अपाङ्ख गता भएका व्यन्त्क्तहरूको असधकािसम्बरधी 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
िनचेतनामूलक तासलम सञ् चालन भएको । 

५.३.६ 
लैविक तथा 
यौसनक 
अल्पसङ्ख्यक
को असधकाि 
ससुनन्त्श् चत गने  

• लैविक तथा यौसनक अल्पसङ्ख्यकहरूमासथ 
हनेु वहंसा, दवु्यािहाि ि सामान्त्िक भेदभाि 
अरत्यका लासग सङ्ख घीय सिकाि, स्थानीय तह, 

नागिीक संस्था, सञ् चाि िगत ि सिोकाििाला 
सनकायहरूसाँग सहकाया गरिने छ । 

• आयआिान ि िाज्यले ददने अरय सेिा 
सवुिधाहरूमा लैविक तथा यौसनक 
अल्पसङ्ख्यकहरूको पहुाँच ससुनन्त्श् चत गने 
व्यिस्था समलाइने छ । 

• लैविक तथा यौसनक िनसं्याका लासग प्रदेशस्तिीय 
नीसतको प्रािन्त्म्भक मस्यौदा तयाि भएको  

• लैविक तथा यौसनक अल्पसङ्ख्यकहरूको 
आत्मसनभाताको लासग मागमा आधारित सीप विकास 
तालीम उपलब्ध गिाइएको  

• आयआिान ि िाज्यले ददने अरय सेिा सवुिधाहरूमा 
लैविक तथा यौसनक अल्पसङ्ख्यकहरूको पहुाँच 
ससुनन्त्श् चत गना प्रदेशमा बन्ने ससमसतमा सहभासगता 
गिाइएको । 

५.३.७  
दसलत 
समदुायको 
सशक्तीकिण ि 
विकास गने 

• दसलत समदुायको आसथाक, सामान्त्िक ि 
िािनीसतक सशक्तीकिणका कायािमहरू 
सञ् चालन गरिने छ । 

• िातीय भेदभाि अरत्यका लासग सङ्ख घीय 
सिकाि,  स्थानीय तह, नागिीक संस्था ि 
सिोकाििाला सनकायहरूसाँग सहकाया गरिने 
छ । 

• समदुाय,  स्थानीय तह प्रदेशको विकासमा 
दसलत समदुायको अथापूणा सहभासगतालाई 
संस्थागत गरिने छ । 

• दसलत समदुायको लासग मागमा आधारित सीप 
विकास तासलम उपलब्ध गिाइएको । 

५.३.८  
विपन्न िगाको 
सशक्तीकिण ि 
विकास गने 

• विपन्न िगा लन्त्क्षत सङ्ख घीय ि प्रादेन्त्शक 
काननुहरूको पालना गना गिाउन आिश्यक 
पहल गरिने छ  । 

• विपन्न िगाको आसथाक, सामान्त्िक ि िािनीसत 
सशक्तीकिणको कायािमहरू सञ् चालन गरिने 
छ । 

• आधािभतू न्त्शक्षा, स्िास्थ्य सेिा, आयआिान ि 
िाज्यले ददने अरय सेिा सवुिधाहरूमा विपन्न ि 
सीमारतकृत समदुायको पहुाँच ससुनन्त्श् चत गने 
व्यिस्था समलाइने छ । 

• विपन्न िगा लन्त्क्षत कायािम ि 
परियोिनाहरूको पवहचान, योिना तिुामा ि 
कायाारियनमा विपन्न िगाको सहभासगतालाई 

• गिीब विपन्न सीमारतकृत समदुायका मवहलाहरूको 
आसथाक,  सामान्त्िक ि  िािसनसतक  स शक्तीकिणको 
कायािमहरूका लासग सबउपुाँिी सवहत मागमा 
आधारित सीप विकास तासलम सञ् चालन गिाइएको। 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
ससुनन्त्श् चत गरिने छ । 

५.३.९  
लोपोरमखु ि 
सीमारतकृत 
समदुायको 
सशक्तीकिण ि 
विकास गने 

• लोपोरमखु ि सीमारतकृत समदुायको 
संिक्षणसम्बरधी सङ्ख घीय ि प्रादेन्त्शक 
काननुहरूको पालना गना गिाउन आिश्यक 
पहल गरिने छ । 

• लोपोरमखु ि सीमारतकृत समदुायको आसथाक, 

सामान्त्िक ि िािनीसत सशक्तीकिणको 
कायािमहरू सञ् चालन गरिने छ । 

• गिीब, विपन्न, लोपोरमखु, सीमारतकृत समदुायका 
मवहलाहरूलाई आसथाक सशक्तीकिणको लासग 6 
िटा समूहलाई सीप विकास तासलम सञ्चालन । 

५.३.१०  
लैससास 
पिीक्षण गने 

• प्रदेश सिकाि ि स्थानीय तहको योिना, बिेट 
ि प्राप्त उपलन्त्ब्धहरूको लैससास पिीक्षण गने 
व्यिस्था समलाइने छ। 

 

• प्रदेश सिकािको योिना, बिेट ि प्राप्त 
उपलन्त्ब्धहरूको लैससास पिीक्षण गना कायािम 
स्िीकृत भई दोहोिोपना अरत्यको लासग सम्बन्त्रधत 
सनकायसाँग समरिय भएको, 

• प्रदेशस्तिीय लैंसगक फोकल पसानको ससमसत सनमााण 
गिी बैठक तथा असभमखुीकिण कायािम सम्पन्न  
भएको  । 

 

६. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था ( बिेट रु. हिािमा)  

आसथाक िषा 
विसनयोन्त्ित बिेट (रु. हिािमा) खचा (रु.हिािमा) 

खचा 
प्रसतशत 

विसनयोिन 
प ुाँिीगत 

विसनयोिन 
चाल ु

विसनयोिन कुल 
िम्मा 

खचा प ुाँिीगत खचा चाल ु
खचा कुल 
िम्मा 
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७. ठुला आयोिना (रु. पााँच किोड भरदा बढी लागत भएका) हरूको विििण ि कायाारियन अिस्था: (रू 
हिािमा) 

ि.स
. 

आयोिनाको नाम िहिुषीय 
स्िीकृसत प्राप्त 
समसत 

कुल लागत 
(कुल सम्झौता 

िकम) 

आयोिना सरुुदेन्त्ख 
चाल ुआ.ि. 
२०७८/७९ 
सम्मको खचा  

वित्तीय 
प्रगसत% 

भौसतक 
प्रगसत 

आयोिना 
लाग ुभएको 

क्षिे 

कैवफयत 

१ ददनेश-िामिी 
बहपु्राविसधक न्त्शक्षालय, 

चौतािा,  ससरधपुाल्चोक 

(बहिुषीय/िमागत) 

२०७७/६/७ १०४८५८.९०४ १९७६२.२२९ 
 

१८.८५  ससरधपुाल्चोक  

२ प्रदेशस्तिीय बाल 
असधकाि संिक्षण भिन,  
काभ्रपेलाञ्चोक 

२०७६/१०/९ ५३४५९.६१५ ४७१९६.७६६ ८८.२८ ९७.३४ काभ्रपेलाञ्चोक सम्पन्न 

३ न्त्ििी प्राविसधक 
न्त्शक्षालय, दोलखा 

२०७६/१०/९ ३८२५०.३८१ ३६३३१.८४९ ९४.९८ ९७.१९ दोलखा सम्पन्न 

४ पूणा अपाङ्ख गता भएका 
व्यन्त्क्तहरूका लासग 
दीघाकालीन पनु:स्थापना 
केरद्र सनमााण,  
मकिानपिु (िमागत) 

२०७७/६/२२ ३२१७६.४९४ २८९९५.९ ९०.११ १०० मकिानपिु सम्पन्न 

८. सािािसनक सेिा प्रिाह  

क) सािािसनक सेिा प्रिाहको अिस्था (आ.ि. ०७४/७५ -०७८/७९) 

ि. 
सं. 

सािािसनक सेिा सेिा प्रिाहको परिमाण िा लाभान्त्रित सेिाग्राहीको सङ्ख्या 

१ स्िदेश तथा विदेशन्त्स्थत उच्च न्त्शक्षण संस्थाहरूमा 
अध्ययन गना चाहने विद्याथीहरूका लासग शैन्त्क्षक 
पिामशा, भाषा न्त्शक्षण तथा पूिा तयािी कक्षासम्बरधी 
सेिा उपलब्ध गिाउने शैन्त्क्षक पिामशा केरद्रहरूलाई 
अनगुमन गिी सेिा सञ् चालन अनमुसत प्रदान 

प्रदेशसभिका २११ ओटा शैन्त्क्षक पिामशा केरद्रहरूलाई 
सेिा सञ् चालन अनमुसत प्रदान गरिएको । 

२ यिुा िैज्ञासनक प्रोत्साहन कोषमाफा त प्रदेशसभि छरिएि 
िहेका उदीयमान यिुा िैज्ञासनक तथा 
अनसुरधानकतााहरूको पवहचान गिी अनसुरधान ि 
विकासका लासग प्रोत्साहन  

पााँच ओटा अनसुरधान प्रस्तािहरूलाई छनोट गिी 
अनसुरधानका लासग सहयोग प्रदान गिी अनसुरधान काया 
अन्त्रतम चिणमा िहेको। 



 
 

ि. 
सं. 

सािािसनक सेिा सेिा प्रिाहको परिमाण िा लाभान्त्रित सेिाग्राहीको सङ्ख्या 

३ माध्यसमक तहमा शूरय दिबरदी भएका सामदुावयक 
माध्यसमक विद्यालयमा अङ्ख ग्रेिी, विज्ञान ि गन्त्णत विषय 
मध्ये एक विषयमा न्त्शक्षक व्यिस्थापनका लासग न्त्शक्षण 
सहयोग अनदुान 

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तारतिण माफा त २६६ िना 
न्त्शक्षकहरूका लासग न्त्शक्षण सहयोग अनदुान प्रदान गरिाँदै 
आएको। 

४ दगुाम तथा विपन्न समदुायका बालबासलकाहरूलाई 
विद्यालय न्त्शक्षामा पहुाँच ससुनन्त्श् चत गना आिासीय सवुिधा 
सवहत विद्यालय सञ् चालन तथा व्यिस्थापन 

  

ससरधलुी, दोलखा, धाददङ, ससरधपुाल्चोक ि न्त्चतिन गिी पााँच 
न्त्िल्लाका एक एक ओटा सामदुावयक माध्यसमक 
विद्यालयलाई आिासीय विद्यालयको रूपमा सञ् चालन तथा 
व्यिस्थापन गरिएको । 

५ गरुुयोिनाका आधािमा सामदुावयक माध्यसमक 
विद्यालयहरूलाई नमनुा विद्यालयको रूपमा  विकास  

विसभन्न सूचकहरूका आधािमा प्रदेशसभिका २० ओटा 
सामदुावयक माध्यसमक विद्यालयहरूलाई नमनुा विद्यालयको 
रूपमा विकास गना भौसतक तथा शैन्त्क्षक पूिााधाि विकास 
गरिएको । 

६ विद्यालयमा सूचना प्रविसध ल्याब, स्माटा बोडा, ई-लाइबे्रिी, 
विज्ञान प्रयोगशाला तथा विषयगत प्रयोगशाला, नमनुा 
बालविकास केरद्रको स्थापना 

७२ विद्यालयलाई बस सेिा उपलब्ध, ३१३ सामदुावयक 
माध्यसमक विद्यालयमा  इ-लाइबे्रिी/ICT Lab, १७९ सामदुावयक 
माध्यसमक विद्यालयमा विषयगत प्रयोगशाला, १३ विद्यालयमा  
बालमैिी कक्षाकोठा व्यिस्थापन तथा स्थानीय तहको 
साझेदािीमा 22 ओटा नमनुा बालविकास केरद्रको 
स्थापना। 

७ प्राविसधक धाि सञ्चालन गिेका 
विद्यालय/न्त्शक्षालयकहरूको प्रयोगशाला स्थापना ि 
भौसतक पूिााधािका सनमााण 

३३ िटा प्राविसधक धाि सञ्चालन गिेका विद्यालय / 
न्त्शक्षालयकहरूको  प्रयोगशाला स्थापना  ि १० िटा 
न्त्शक्षालायहरूको भौसतक पूिााधाि सनमााण गरिएको । 

९ आधािभतू ि माध्यसमक तहका न्त्शक्षक ि प्र.अ लाई 
तासलम प्रदान 

आधािभतू तहका २०३३ िना ि माध्यसमक तहका १७५५ 
िना गिी िम्मा ३७८८ िना न्त्शक्षकलाई पेशागत तासलम 
ददईएको । 

आधािभतू तहका ४७८४ िना ि माध्यसमक तहका ४४२१ 
िना गिी िम्मा ९०२५ िना न्त्शक्षकलाई पनुताािगी तासलम 
ददईएको ।  

१० सािािसनक सूचनालाई सिासाधािण समक्ष सहि पहुाँचको 
लासग आिश्यक व्यिस्था 

सािािसनक सूचनालाई सिासाधािणसमक्ष सहि पहुाँच 
ससुनन्त्स्ित गना प्रिक्ता, सूचना असधकािी तथा लैविक सम्पका  
विरद ुतोवकएको । 



 
 

ि. 
सं. 

सािािसनक सेिा सेिा प्रिाहको परिमाण िा लाभान्त्रित सेिाग्राहीको सङ्ख्या 

११ सामदुायवक क्याम्पसका लासग सिलीकिण तथा भौसतक 
पूिााधाि सनमााण 

२२१ िटा सामदुावयक क्यामपसहरूको लासग सिलीकिण 
तथा भौसतक पूिााधाि सनमााण कायािम सञ्चालन गरिएको । 

१२ सडन्त्िटल इरफमेसन कनाि स्थापना सडन्त्िटल इरफमेसन कनाि माफा त िाविय व्यािसावयक 
योग्यता प्रणाली तथा मरिालयका समग्र गसतविसधको बािेमा 
सेिाग्राहीहरूलाई सूसनु्त्चत गिाइएको । 

१३ अपाङ गत भएका व्यन्त्क्तहरूका लासग सहायता सामग्री 
वितिण 

१७६ िना अपाङ गत भएका व्यन्त्क्तहरूका लासग सहायता 
सामग्री वितिण गरिएको । 

 

ख) सािािसनक सेिा सधुािमा भएका उपलन्त्ब्धहरू: 
➢ प्रदेश उच्च न्त्शक्षा ऐन िािी भई प्रदेशमा उच्च न्त्शक्षासम्बरधी नीसतगत तथा काननुी आधाि तयाि 

भएको 
➢ प्रदेश स्तिीय १० िषे न्त्शक्षा क्षेि योिनाको मस्यौदा तिुामा 
➢ िहिुषीय आयोिनाहरू कायाारियन गिी सामान्त्िक-आसथाक विकासमा दीघाकालीन प्रभाि पाने भौसतक पूिााधाि सनमााण 

➢ विद्यालय न्त्शक्षाको गणुस्ति असभिवृद्ध गना विद्यालयहरूलाई स्तिोन्नसत गना गरुुयोिनाका आधािमा नमनुा विद्यालयको 
रूपमा विकास 

➢ कक्षाकोठाको न्त्शक्षण ससकाइ वियाकलापमा प्रभािकारिता ल्याउन सामदुावयक विद्यालयका कायाित 
न्त्शक्षकहरूको क्षमता विकास तासलम सञ् चालन  

➢ पूिा तयािी कक्षा,  भाषा न्त्शक्षण ि शैन्त्क्षक पिामशाका लासग अनमुसत माग गिेका संस्थाहरूलाई सेिा सञ् चालन अनमुसत 
प्रदान  

➢ विद्याथीहरूमा सैद्धान्त्रतक ज्ञानको साथसाथै व्यािहारिक न्त्शक्षा माफा त उद्यमशीलता समेत प्रदान 
गना एक  प्राविसधक विद्यालय एक उद्यम कायािम माफा त विद्यालयमा उद्यम कायािम सञ् चालन 
गरिएको 

➢ बालवििाह विरुद्धको सरदेशमूलक सूचना प्रदेशसभिका िेसडयो तथा टेसलसभिन माफा त सामग्री 
प्रसािण 

➢ लैविक वहंसा प्रभावित मवहलाहरूको उद्धाि तथा संिक्षणका लासग आिास गहृ (सेफ हाउस) 
सञ् चालन । 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

९. निप्रितानात्मक कायाहरूको विििण: 

क) यिुा िैज्ञासनक प्रोत्साहन कोष स्थापना ि सञ् चालन: 
बागमती प्रदेश मरिीपरिषद् बाट समसत २०७५/११/११ गते "यिुा िैज्ञासनक प्रोत्साहन कोष (स्थापना ि 
सञ् चालन) कायाविसध, २०७५" स्िीकृत भई सो बमोन्त्िम प्रदेशसभि कृवष, उद्योग, पयाटन, िलिाय ु तथा 
िाताििण, िैविक विविधता, िनस्िास्थ्य, िीि-प्रविसध, सूचना प्रविसध, इन्त्रिसनयरिङ, यातायात, निीकिणीय 
ऊिाा,  विद्यतु ्सङ्ख ग्रह िस्ता क्षेिमा उत्पादन उत्पादकत्ि िवृद्ध गना िा मानिीय िीिन पद्धसतलाई सिल 
तथा सहि बनाउन नयााँ ज्ञान तथा प्रविसध अनसुरधान, विकास ि व्यािसावयक उपयोग गना प्रसतभाशाली 
निप्रिताक िा निप्रिताक कम्पनीलाई आसथाक सहयोग तथा िस्तगुत अनदुान उपलब्ध गिाउने प्रमखु 
उद्देश्य सवहत यिुा िैज्ञासनक प्रोत्साहन कोषको स्थापना भई सञ् चालनमा िहेको छ ।  

कोषबाट हालसम्म तपससलका ५ (पााँच) ओटा अनसुरधान प्रस्तािहरू/आयोिनाहरू छनोट भई अनसुरधानको 
लासग आसथाक सहायता प्राप्त गिी अनसुरधान काया भईिहेका छन:्- 

ि.स. छनोट भई सञ् चालनमा िहेका आयोिना/ अनसुरधान प्रस्ताि 
आसथाक सहायताको लासग 
िम्मा स्िीकृत बिेट 

१ Innovation and technology development for artificial cultivation of wild high 

value mushroom Laetiporus sulphureus 
३४,९४,३०१ 

२ Project on Electric Conversion of a diesel-powered Mahendra Bolero into a 

Wildlife Safari Vehicle for use in Chitwan National Park 
१९,८९,७४५ 

३ Development of Phytochemical and Gene Bank Database of Herbal Plants in 

Bagmati Province, and  Screening of Immune Booster Compounds by Docking 

and Molecular Dynamics Simulation 

६९,६७,५६९ 

४ Screening and Development of denitrifying bacteria to foster the 

modern/intensive fish farming in the tropics  
७०,५४,८०५ 

५ The retentive strength of Poly-methyl methacrylate (PMMA)bone cement in 

relation to the dental plates cemented on an animal with more than 1250 

Hounsfield unit (HU=Di): A Prototype Development  

१५,२२,११० 

 िम्मा बिेट २,१०,२८,५३० 
१०. यस अिसधमा हाससल भएका महत्त्िपूणा उपलन्त्ब्धहरू: 

➢ ९७.२२ प्रसतशत साक्षिता सवहत बागमती प्रदेशलाई नेपालकै पवहलो साक्षि प्रदेश घोषणा 
गरिएको, 

➢ प्रदेश उच्च न्त्शक्षा ऐन, २०७८ िािी भई प्रदेशमा उच्च न्त्शक्षाको सञ् चालन,व्यिस्थापन तथा 
सनयमनका लासग नीसतगत तथा काननुी आधाि तयाि भएको, प्रदेश उच्च न्त्शक्षा परिषद् गठन भई 
काया अन्त्घ बढाएको, 

➢ प्रदेश विज्ञान तथा प्रविसध, अनसुरधान ि निप्रितान नीसत, २०७८ स्िीकृत भई प्रदेशमा विज्ञान 
तथा प्रविसधको  विकाससम्बरधी कायाको लासग नीसतगत आधाि तयाि भएको, 



 
 

➢ दश िषीय न्त्शक्षा क्षेिको योिनाको मस्यौदा उपि विज्ञहरूबाट सझुाि सङ्ख कलन गिी प्राप्त 
सझुािहरूलाई समेटी परिमान्त्िात मस्यौदा तयाि भएको, 

➢ माध्यसमक तहको पााँच ओटा ऐन्त्च्छक विषयका लासग पाठ् यिमको मस्यौदा तयाि (अटोमोबाइल्स, 
सास्कृसतक सम्पदा, दगु्ध व्यिसाय, फोहोि व्यिस्थापन ि पयाटन ), 

➢ उच्च न्त्शक्षामा मवहलाहरूको पहुाँच बढाउन छोिीबहुािी छाििनृ्त्त्त कायािम अरतगात स्नातक ि 
स्नातकोत्ति तहमा अध्ययन गने ५६७ िना छोिीबहुािीहरूलाई छाििनृ्त्त्त प्रदान गरिएको, 

➢ शैन्त्क्षक छाििनृ्त्त्त सनदेन्त्शका, २०७८ अनसुाि  कक्षा ११ ि १२ मा ५ ओटा प्राविसधक विषयमा 
अध्ययन गने दसलत, सीमारतकृत, लोपोरमखु समदुायका ११९ स्थानीयबाट १/१ िनाका दिले 
छनोट गिी पठाएका विद्याथीहरूलाई प्राविसधक न्त्शक्षा अध्ययनका लासग छाििनृ्त्त्त ि उच्च न्त्शक्षा 
अध्ययन गने बागमती प्रदेशका छािाहरूलाई छाििनृ्त्त्त ददने गिी कायाारियनमा ल्याइएको, 

➢ बहिुषीय आयोिनाको रूपमा कायाारियनमा िहेका ददनेश िामिी बहपु्राविसधक न्त्शक्षालय, न्त्ििी 
प्राविसधक न्त्शक्षालय ि प्रदेशस्तिीय बालअसधकाि संिक्षण भिन केरद्र, काभ्रपेलाञ्चोकको भौसतक 
संिचना सनमााण काया सम्पन्न गरिएको, 

➢ “प्रदेश ि स्थानीय तहको एउटै सरदेशः बालवििाहमकु्त हाम्रो प्रदेश”  भन्ने असभयान सवहत सरुु 
भएको बालवििाहमकु्त प्रदेश घोषणा गने कायिा म कायाारियनका लासग स्थानीय तहसाँग सहकाया 
गरिएको । 

 



 
 

संस्कृसत तथा पयाटन मरिालय 

१. पूिा मरिीहरूको विििणः 

ि.सं. नाम 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री ददपेरद्र शे्रष्ठ २०७९/१०/0९ २०७९/०९/२४ 

२. हालसम्मका सन्त्चिहरू 

ि.सं. नाम 
सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री यज्ञनाथ दाहाल २०७८/0८/१५ २०७८/११/०८ 

२ श्री मदन कोइिाला २०७८/११/०९ हाल सम्म 

३. प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली अनरुूपको कायाक्षिेहरू 

प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली, २०७४ (संशोधन सवहत)अनसुाि संस्कृसत तथा पयाटन 
मरिालयको काया न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छः- 

➢ प्रादेन्त्शक पयाटन विकासको नीसत, काननु, मापदण्ड ि योिना सनमााण, पूिााधाि विकास, प्रिधान ि 
सनयमन 

➢ पयाटक प्रहिी समरिय 

➢ पयाटकीय होटल, रिसोटा, लि, ट्राभल तथा टे्रवकि एिेरसी, गाईड, र् यान्त्फ्टङ आददको दताा, अनमुसत, 

निीकिण ि सनयमन 

➢ संघीय काननु बमोन्त्िम क्याससनो तथा न्त्चट्ठा दताा, अनमुसत ि सनयमन  

➢ भाषा, सलपी, संस्कृसत, लसलतकला ि धमाको संिक्षण ि प्रयोग सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु, 

मापदण्ड तथा योिना तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

➢ ऐसतहाससक, धासमाक, सांस्कृसतक एिं कला ि िास्त ुकलात्मक दृवष्टकोणले महत्त्ि बोकेका 
प्रादेन्त्शकस्तिका दिबािहरूको संिक्षण, सम्भाि, अध्ययन, अनसुरधान तथा व्यिस्थापन 

➢ प्रादेन्त्शकस्तिमा संग्रहालय स्थापना, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशस्तिका पिुातान्त्त्त्िक महत्त्िका स्थल, ऐसतहाससक ि धासमाक सांस्कृसतक सम्पदा, प्राचीन 
स्मािक, संग्रहालय, गढी, सांस्कृसतक धिोहि सम्बरधी नीसत, काननु, मापदण्ड तथा योिना तिुामा, 
कायाारियन ि सनयमन एिम ्संिक्षण, सम्भाि, अध्ययन, अनसुरधान, उत्खनन तथा पनुसनामााण 

➢ धमा, पिम्पिा ि गठुी अरतगात चली आएका विसभन्न िािा, पिाहरूको सञ्चालन ि व्यिस्थापन 

➢ संस्कृसतको विकास सम्बरधी नीसत तथा काननु तिुामा, कायाारियन ि सनयमन 

 

४. मरिालय तथा सनकायसाँग सम्बन्त्रधत हालसम्म िािी गिीएका काननुी दस्तािेिहरू 

४.१  ऐन 

➢ प्रदेश पयाटन ऐन, २०७८ 



 
 

५. क) मरिालय तथा सनकाय अरतगात नीसत तथा कायािमको, प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना ि 
बिेटसाँग सम्बन्त्रधत मु् य मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्धः- 

पयाटन क्षिेको िणनीसत ि कायानीसत 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
4.5.1  
नयााँ पयाटन 
गरतव्यहरूको पवहचान 
ि विकास गने, 

१.प्रादेन्त्शक पयाटन गरुुयोिना/िणनीसतक योिना तिुामा 
गरिने छ ि चिणिद्ध कायाारियन गरिने छ । 

२.सङ्ख घीय सिकािसाँगको सहकायामा नयााँ पयाटकीय 
गरतव्यहरूको पवहचान, छनोट ि अध्ययन गिी पूिााधाि 
विकास गरिने छ । 

 

३.पयाटनको सम्भाव्यता भएका न्त्ििी, शैलङु, कासलञ् चोक ि 
महाभाित क्षेिका वहलस्टेसनहरूको एकीकृत विकासको 
लासग सडक लगायतका पूिााधाि स्तिीकिण िा सनमााणलाइा 
प्राथसमकता ददइने छ । 

४. महाभाित क्षेि ि अरय उपयकु्त स्थानहरूको 
सम्भाव्यताका आधािमा नयााँ (वहलस्टेसन, रिसोटा, पदमागा 
आदद) गरतव्य स्थलको पवहचान, विकास ि प्रिधान गरिने 
छ। 

५. पिातािोहण, पयाापयाटन तथा साहससक पयाटन ि खेलकुद 
पयाटन क्षेिको पवहचान गिी विकास गरिने छ । 

 

 

 

६. पयाटन क्षेिको लाभलाइा ग्रामीण तहसम्म परु् याउन 
होमस् टेलाइा एक प्रमखु माध्यमको रूपमा विकास गरिने 
छ। 

७. सिभिुन िािपथलाइा पयाटन मागाको रूपमा विकास 
गरिने छ । 

 

८. मौसमी पयाटकीय स्थानको पवहचान तथा विकास गरिने 
छ । 

९.  िैविक कृवष तथा होमस्टेसवहतको कृवष पयाटनलाइा 
बढािा ददने कायािम सञ् चालन गरिने छ । 

१०.न्त्चतिनको दासढुङ्ख गादेन्त्ख गाददपिु/गोलाघाटसम्म 

१. गरुुयोिना/िणनीसतक योिना हालसम्म 
तिुामाको िममा िहेको । 

२. 10 ओटा पयाटकीय नमनुा गरतव्य 
घोषणा गरिएको एिम ्नौ ओटाको 
गरुुयोिना ि सड.वप.आि. तयाि भइा 
कायाारियन भैिाखेको 
३. शैलङु ि ककनीमा पयाटकीय 
पूिााधािहरूको सनमााण भएको ि सडक 
पूिााधािका लागीसम्बरधीत मरिालयमा 
समरिय गरिएको 
४. 10 ओटा वहल स्टेसन घोषणा गिी 
गरुुयोिना ि सड.वप.आि. तयाि भै चाि 
ओटाको सड.वप.आि. कायाारियनमा िहेको 
 

५. नेपाल िान्त्फ्टङ एसोससयसनसाँगको 
सहकायामा िाविय स्तिको प्रसतयोसगता 
सञ् चालन, पौडी पोखिी सनमााण 
(ससरधपुाल्चोक) ि िगुल वहमाल आिोहण 
लगायतका कायाहरू भएको 
६. होमस्टे प्रिधानको लासग तासलम, क्षमता 
असभिदृ्धी ि भौसतक सहयोग गरिएको 
७. सिभिुन िािपथमा पने थाहा 
न.पा.अरतगात विसभर न ठाउाँमा पयाटन 
पूिााधाि तयाि भएको 
८. पयाटकीय स्थानको पवहचान गरिएको । 

९. होमस्टे प्रिधानका लासग तासलम एिम ्
भौसतक सनमााणको कायामा सहयोग गिेको 
 

१०.दासढुङ्ख गामा मदन-आन्त्श्रत स्मसृत पाका  
ि मेघौलीमा िाइनो पाका  सनमााणाधीन 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
मदन-आन्त्श्रत एकीकृत बहृत ्विकास परियोिना तिुामा गिी 
पयाटन विकास लगायतका विविध संिचानाहरू सनमााण गना 
सङ्ख घीय सिकाि ि स्थानीय तहसाँग सहकाया गरिने छ । 

११. िान्त्ष् ट्रय, प्रादेन्त्शक ि स्थानीय प्रमखु लोकमागाहरूलाइा 
सम्भाव्यताको आधािमा पयाटन करिडोिको रूपमा विकास 
गरिने छ। 

१२. गणेश वहमालदेन्त्ख गौिीशङ्ख कि वहमालसम्मको 
क्षेिलाइा वहमाली पयाटन क्षेिको रूपमा एकीकृत विकास 
गरिने छ । 

अिस्थामा िहेको 
 

११. िसगाकिणका लासग अरतिविया 
गरिएको  
 

 

१२.गोञ् िला पास ि गौिीशङ्ख कि परिपथ 
पदमागाको सड.वप.आि. तयाि भएको 

4.5.2  
उच्च मूल्यको 
गणुस्तिीय पयाटनको 
प्रिधान गने  

१. स्थावपत पयाटकीय क्षेिहरूमा उच् च मूल्यको पयाटन 
विस्तािमा सनिी क्षेिलाइा प्रोत्साहन गरिने छ । 

 

 

 

२. उच् च मूल्यको पयाटनका सनन्त्म्त आिश्यक िनशन्त्क्त ि 
सेिास्तिको विकासमा प्रोत्साहन ददइने छ ि गणुस्ति कायम 
िा्  न प्रभािकािी सनयमनको व्यिस्था गरिने छ । 

 

 

 

 

 

३. गणुस्तिीय पयाटनका लासग तािे होटलसवहतको सवुिधा 
विस्ताि ि प्रिधानमा ध्यान ददइने छ । 

 

४. उच्च न्त्शक्षामा पयाटनसम्बरधी पाठयिम समािेश गरिने 
छ ।  

१. क्यानोपी िाक, नेपाल िान्त्फ्टङ 
एसोससयसनको सहकायामा िान्त्फ्टङ 
प्रसतयोसगता िगुल वहमाल पिातािोहण 
लगायतका कायाहरू भएको 
२. प्रदेश पयाटन ऐन, २०७८ िािी भएको 
• उपत्यका पयाटन कायाालय लसलतपिुमा 
स्थापना गिी सेिा प्रिाह एिम ्अनगुमनक 
कायाहरू सञ् चालन भएको 

• पयाटन व्यिसायी एिम ्
सिोकाििालाहरूसाँग सनयसमत 
अरतिकृया/समरिय हनेु गिेको 

३. पयाटनसाँग सम्बन्त्रधत होटलहरूको 
स्तिीकिणका लासग ससमसत गठन भई 
प्रसतिेदन प्राप्त भएको 
४. यसको लासग विषयगत मरिालयसाँग 
समरिय भईिहेको । 

4.5.3  
पयाटन क्षेिको 
विकासको लासग 
स्थानीय तह, सनिी क्षेि 
ि समदुायसाँग सहकाया 
गने । 

१. पयाटन पूिााधाि विकासमा स्थानीय तह, स्थानीय समदुाय 
तथा सनिी क्षेिको नेततृ्िदायी भसूमका ि सहभासगतालाइा 
प्रोत्सावहत गरिने छ । पयाटनलाइा स्थानीय समदुायको 
विकाससाँग आबद्ध गरिने छ । 

२. पयाटकीय उपि ि मूल्य श्रृङ्ख खला बीच सम्बरध कायम 
गरिने छ । 

३. प्रमखु पदमागाहरूमा िैविक ि िासत विशेषका 

१. स्थानीय तह, स्थानीय समदुाय तथा सनिी 
क्षेि संलग्न हनेुगिी ×पयाटन पूिााधाि 
सञ् चालन तथा व्यिस्थापन कायाविसध 
२०७९” मस्यौदा तयाि भएको 
२. सम्बन्त्रधत पक्षसाँग अरतिविया 
गरिएको। 

 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
सांस्कृसतक सम्पदाको रूपमा िहेका शैलङु, फूलचोकी, 
कासलञ् चोक, दामन लगायतका क्षेिहरूको विकास गरिने 
छ। 

४. िसिुा न्त्िल्लाको स्यािुबेसीदेन्त्ख लाङ्खटाङ उपत्यकाको 
क्याङन्त्िङ िाने डा. प्रल्हाद योञ् िन िेड पारडा पदमागा ि 
सङ्ख ग्रहालयको विकास गरिने छ । 

५. प्रदेशसभिका पयाटन स्थलबाट सछमेकका पयाटन गरतव्य 
पगु्ने पयाटन पूिााधािको स्तरिकिण गरिने छ । 

६. सनिी क्षेिलाइा पूिााधाि सनमााणमा सहयोग गिी प्रमखु 
पयाटकीय स्थलहरूमा स्तिीय होटलहरूको विकासलाइा 
प्रोत्साहन ददइने छ । पयाटन पूिााधाि सनमााणमा सनिी 
क्षेिसाँग सहकाया गिी सनिी क्षेिको लगानी असभिवृद्ध गरिने 
छ । 

३. शैलङु ि दामन क्षेिमा िन पाका  
आददको काम भएको 
 

 

४. पदमागाको सडवपआि तयाि एिम ् 
सङ्ख ग्रहालयको काया नभएको 
 

५. अरय मरिालय एिम ् सनकायसाँग 
समरिय गने गिेको 
६. पूिााधाि सनमााणको लासग सहकाया 
भईिहेको । 

4.5.4  
पयाटक सूचना, 
यातायात ि सेिा 
प्रिाहलाइा गणुस्तिीय ि 
विश् िनीय बनाउने । 

१. पयाटन गरतव्यको ब्रान्त्रडङ गदै पयाटकीय िस्तकुो 
प्रिधानमा आधसुनक सूचना प्रविसधको प्रयोग गरिने छ । 

 

२. सम्भाव्यता भएका हिेक स्थानीय तहमा गरतव्य ि 
सवुिधा बािे िानकािी ददन पयाटन सूचना केरद्र स्थापना 
गरिने छ । 

३. आरतरिक पयाटन प्रिधान गना सहिी क्षेिहरूमा विशेष 
प्रचाि प्रसाि ि सामान्त्िक सञ् िालको प्रयोग गरिने छ । 

 

4. काठमाडौँ केन्त्रद्रत पयाटनलाइा अरय क्षेिमा पसन विस्ताि 
गना काठमाडौँ आसपासमा पयाटन गरतव्यको विकास ि 
सहि पहुाँच मागाको विकास गरिने छ । 

 

5.पयाटनमैिी व्यिहाि प्रिधानका लासग क्षमता असभिवृद्धका 
कायािमहरू सञ् चालन गरिने छ । 

6.पयाटकहरूको नक् कली उद्धाि (फेक िेस्क्य)ु मा संलग्न 
पयाटक, पयाटन व्यिसायी ि सो कायामा संलग्न सनकाय ि 
व्यन्त्क्तहरूलाइा काििाही गने नीसत सलइने छ । 

१. पयाटकीय गरतव्यको सूचनामूलक 
सभसडयोहरू सनमााण (विसभन्न विदेशी भाषामा 
समेत) भइा प्रसािण भएको 
२. न्त्चतिनको सौिाहामा सूचना तथा सेिा 
केरद्रको सञ् चालनका लासग प्रविया 
सरुुआत 

३. मरिालय तथा आयोिनाबाट सनिी 
टेसलसभिन संस्थामाफा त पयाटकीय 
सूचनामूलक श्रव्य-दृश्य सामग्रीको प्रसािण 
भएको 
 

4.(क) न्त्चत्लाङ वहल स्टेसन घोषणा गिी 
पूिााधाि सनमााण काया सरुु 

(ख) ककनी वहलस्टेसन  
(ग) ककनी-न्त्चम्टेश्वि नमनुा गरतव्य ि  
(घ) दामन-न्त्चत्लाङ-इरद्रसिोबि पयाटकीय 
गरतव्य घोषणा गिी पूिााधाि सनमााणको 
काया थालनी 
5.होमस्टे सञ् चालनका लासग तासलम 

 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
6. काििाही गने नीसत िहेको 

5.5.1 पिुातान्त्त्िक 
एिम ्मौसलक सम्पदा, 
िातीय संस्कृसत ि 
गठुीहरूको संिक्षण, 
संिधान ि 
असभलेखीकिण गना 
संस्थागत संिचनाको 
सनमााण गने । 

१. ऐसतहाससक, प्राकृसतक एिम ्पिुातान्त्त्िक सम्पदाहरूको 
ममात ि सम्भाि गरिने छ । 

२. प्रदेश सङ्ख ग्रहालयको स्थापना गिी स्थानीय कला, भाषा, 
सलपी, संस्कृसत ि ऐसतहाससक िस्तहुरू प्रदशानको व्यिस्था 
समलाइने छ। 

३.विसभर न िासतका सांस्कृसतक िीसतरििाि ि पिम्पिा 
झल्काउने कायािमहरू, टेसलवफल्म, सभसडयोहरू बनाउने ि 
विद्यालय तथा समदुायस्तिमा प्रदशान गने कायािम 
सञ् चालन गरिने छ । 

 

४.पिम्पिादेन्त्ख लाग्दै आएका ठुला मेलाहरूको उन्त्चत 
व्यिस्थापन गने प्रबरध समलाइने छ । 

१. आयोिना ि इकाइ कायाालय माफा त 
काया भईिहेको 
२. संस्कृसत मदु्रा सङ्ख ग्रहालय दोलखा, रुट 
आटा सङ्ख ग्रहालय ससरधलुी ि थारु 
समदुायका सङ्ख ग्रहालयहरू न्त्चतिनमा सनमााण 
गरिएको 
३. िातिासतका संस्कृसत झन्त्ल्कने गिी 
कायािमहरूमा सबैको प्रसतसनसधत्िको 
व्यिस्था गरिएको । 

 

४.प्राविसधक तथा आसथाक सहयोग गरिएको 

5.5.2  
भाषा, सावहत्य ि 
कलाको संिक्षण ि 
विकास गने । 

1. भाषा, सावहत्य ि कला प्रिधानसम्बरधी कायािम 
सञ् चालन गरिने छ । 

2. सबै िातिासतको भाषा, संस्कृसत, कला आददको संिक्षण 
गना सङ्ख ग्रहालयको स्थापना गना आिश्यक व्यिस्था 
समलाइने छ । 

1. प्रदेशमा िहेका लोपोरमखु थामी भाषाको 
असभलेखीकिण भएको, 
2. थारु सङ्ख ग्रहालय, न्त्चतिन ि तामाङ 
सङ्ख ग्रहालय, निुाकोटमा सनमााण काया 
प्रािम्भ भएको । 

5.5.3  
विसभर न भाषा, भावषका, 
सलवपको पवहचान गिी 
सतनीहरूको संिक्षण 
एिम ्उत्थान गने । 

१. लोपोरमखु स्थानीय कला, भाषा, सलपी ि संस्कृसतको 
असभलेखीकिण गिी संिक्षाणात्मक ि विकास गरिने छ । 

२. भाषा, कला, सलपी ि संस्कृसतलाइा अभ्यास ि स्थालीय 
सघनताका आधािमा समूहीकृत गिी विकास ि संिक्षणका 
कायािमहरू सञ् चालन गरिने छ । 

१. प्रदेशमा िहेका लोपोरमखु भाषाको सलवप 
(थामी) असभलेखीकिण भएको 
२. भाषा संस्कृसत संिक्षणका कायािमहरू 
सञ्चालनमा िहेको  

5.5.4 पिम्पिागत 
मौसलक कला ि लोक 
सङ्ख गीत, नतृ्य, नाय 
लगायतका प्रदशानकािी 
लोक कलाहरूको 
संिक्षण, अनसुरधान ि 
विकास गने। 

१. विसभर न िासत ि समदुायका लोकगीत, लोककथा, 
नायकला, पिम्पिागत भिन लगायतका लोक सावहत्यका 
विसभर न विधाहरूको सिेक्षण, सङ्ख कलन, अध्ययन, संिक्षण ि 
प्रिधान गरिने छ । 

१. बाद्यबादनका सामग्री, भेषभषुा एिम ्अरय 
भौसतक सहयोग गिेको  

5.5.5  १. स्थानीय कला, भाषा, सलपी, लोक संस्कृसतको संिक्षणमा कला, भषा, सलवप संिक्षणका लासग स्थानीय 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
मूता तथा अमूता 
सम्पदा, भाषा ि सलपीको 
संिक्षणमा उत्प्रेरित 
गने। 

सम्बद्ध समदुायलाइा उत्प्रेरित गना स्थानीय तहसाँग सहकाया 
गरिने छ । 

२. भाषा, संस्कृसत, लोक सावहत्य, कला िस्ता मूता तथा 
अमूता सम्पदाको संिक्षणमा विद्यालय/न्त्शक्षण संस्थाहरू, 
सञ् चाि माध्यम ि नागिीक समािको भसूमका प्रभािकािी 
बनाइने छ । 

तह साँग समरिय तथा सहकाया भईिहेको । 

 

५. ख) प्रथम आिसधक योिनाले तय गिेका नसतिा सूचक ि उपलन्त्ब्धः 
नसतिा  
स्त्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 

2075/076 

2078/079 सम्मको 
सूचनाको स्रोत 

लक्ष्य भौसतक 

प्रभाि कुल गाहास्थ्य उत्पादनमा पयाटन क्षेिको 
योगदान 

प्रसतशत 2.05 4.00  िान्त्ष् ट्रय लेखा 

असि पयाटन आयको िवृद्ध दि प्रसतशत 9.9 17.0 िान्त्ष् ट्रय लेखा 
प्रसतफल पयाटन क्षेिमा िोिगािी ससिाना सङ्ख्या 

हिािमा 
145 232 िावषाक प्रसतिेदन 

 पयाटकको सङ्ख्या     

 तेस्रो मलुकु ददन 12.4* 14.0 Tourism Statistics, 2018 

 प्रसत ददन प्रसत व्यन्त्क्त खचा     

 भाितीय अ.डलि    

 तेस्रो मलुकु अ.डलि 44 62 Tourism Statistics, 2021 

 स्थानीय अथातरि तथा अप्रत्यक्ष िोिगािीमा 
आबद्ध पयाटन व्यिसायको सङ्ख्या 

सङ्ख्या 
(हिाि) 

   

 पयाटकीय गरतव्य सङ्ख्या 50 65 ६१ कायाालयको 
असभलेखबाट 

 पयाटन ग्राम सङ्ख्या  12 छैन कायाालयको 
असभलेखबाट 

 पयाटन सूचना केरद्र (सामदुावयक समेत) सङ्ख्या 13 25 १३ कायाालय 
असभलेखबाट 

 टे्रवकङ टे्रल सङ्ख्या 22 30 २७ कायाालय 
असभलेखबाट 

 वहल स्टेसन सङ्ख्या  8 ६ कायाालय 
असभलेखबाट 



 
 

नसतिा  
स्त्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 

2075/076 

2078/079 सम्मको 
सूचनाको स्रोत 

लक्ष्य भौसतक 

 सथम पाका  सङ्ख्या 14 30 २८ कायाालय 
असभलेखबाट 

प्रसतफल केबल काि सङ्ख्या 3 5 ३ कायाालय 
असभलेखबाट 

 साहससक पयाटन गरतव्य सङ्ख्या 7 10 ७ कायाालय 
असभलेखबाट 

 दक्ष िनशन्त्क्त उत्पादन सङ्ख्या 
हिािमा 

4 15 ५ कायाालय 
असभलेखबाट 

 क्षेिीय तथा आरतरिक हिाइा उडान हनेु 
एयिपोटा 

सङ्ख्या 5 5 5 प्रदेश नीसत तथा 
योिना आयोग 

 हेसल् याड सङ्ख्या 100 114 १०२ कायाालय 
असभलेखबाट 

 पयाटन स्तिको होटल ि बेड सङ्ख्या     कायाालय 
असभलेखबाट 

 तािे होटल होटल 
सङ्ख्या 

125 140  

 

 

 

 

 

 

कायाालय 
असभलेखबाट 

  बेड 
सङ्ख्या 

  कायाालय 
असभलेखबाट 

 अरय होटल होटल 
सङ्ख्या 

977 1200 कायाालय 
असभलेखबाट 

  बेड 
सङ्ख्या 

  कायाालय 
असभलेखबाट 

 पयाटकीय बस सेिा (रुट) सङ्ख्या 8 9 कायाालय 
असभलेखबाट 

 पयाटकीय सम्पदाको संिक्षण, निसनमााण ि 
स्तिोर नसत 

सङ्ख्या 20 35 कायाालय 
असभलेखबाट 

 पयाटकीय पदमागा वक.मी. 105 150 148 कायाालय 
असभलेखबाट 

 होमस्टे (सामदुावयक/सनिी) सङ्ख्या 101 115  कायाालय 
असभलेखबाट 

 कोसेली घि सङ्ख्या 14 22 कायाालय 



 
 

नसतिा  
स्त्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 

2075/076 

2078/079 सम्मको 
सूचनाको स्रोत 

लक्ष्य भौसतक 

असभलेखबाट 

 होटल, पयाटन तथा असतसथ सत्काि तासलम 
नयााँ (िम्मा) 

िना  200 कायाालय 
असभलेखबाट 

 कुल गाहास्थ्य उत्पादनमा पयाटन क्षेिको 
योगदान 

प्रसतशत 2.05 4.00 िान्त्ष् ट्रय लेखा 

 

भाषा, कला, सावहत्य ि सम्पदा संिक्षण 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 

2075/076 

2078/079 
सम्मको 

सूचनाको स्रोत 

    लक्ष्य  उपलन्त्ब्ध  

प्रभाि संिन्त्क्षत भाषाहरूको 
सङ्ख्यामा िवृद्ध 

सङ्ख्या - - तथ्याङ्ख क 
उपलब्ध 
निहेको 

 

 संिन्त्क्षत कलाहरूको 
सङ्ख्यामा िवृद्ध 

सङ्ख्या - -  

 संिन्त्क्षत सावहत्यहरूको 
सङ्ख्यामा िवृद्ध 

सङ्ख्या - -  

 संिन्त्क्षत सम्पदाहरूको 
सङ्ख्यामा िवृद्ध 

सङ्ख्या - -  

असि मौसलक संस्कृसतको 
संिक्षण ि संिधान 

सङ्ख्या 1 11 तथ्याङ्ख क 
उपलब्ध 
निहेको  

 

प्रसतफल प्रदेशको कुल बिेटमा 
भाषा, सावहत्य, कला, 
संस्कृसत, पिुातान्त्त्त्िक 
सम्पदा संिक्षण ि 
विकासको अंश 

प्रसतशत 0.13 0.60 ०.७० बिेट िक् तव्यबाट 
२०७९-८० 

 सांस्कृसतक तथा 
पिुातान्त्त्त्िक 
सम्पदाहरूको अध्ययन 
अनसुरधान 

सङ्ख्या 1 3 २ िावषाक 
प्रसतिेदनबाट 

 पिुातान्त्त्त्िक सम्पदा सङ्ख्या 5 1 १ िावषाक 



 
 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 

2075/076 

2078/079 
सम्मको 

सूचनाको स्रोत 

(100 िषाभरदा पिुाना) 
संिक्षण 

प्रसतिेदनबाट 

 पिम्पिागत तथा 
सांस्कृसतक गठुी संिक्षण 

सङ्ख्या 0 5 ० िावषाक 
प्रसतिेदनबाट 

 भाषाको कम््यटुि 
इन्त्रिसनयरिङ 

सङ्ख्या 0 2 ० िावषाक 
प्रसतिेदनबाट 

 लोपोरमखु भाषा 
संस्कृसतको संिक्षण 

सङ्ख्या 0 11 0 िावषाक 
प्रसतिेदनबाट 

 

 
सङ्ख ग्रहालयको स्थापना सङ्ख्या 0 2 २ िावषाक 

प्रसतिेदनबाट 
 बहिुातीय सांस्कृसतक 

ग्राम 
सङ्ख्या 0 0 ० िावषाक 

प्रसतिेदनबाट 
 सामदुावयक पसु्तकालय 

सबलीकिण 
सङ्ख्या 0 20 १ िावषाक 

प्रसतिेदनबाट 
 मातभृाषाको पाठ् य 

सामग्री विकास 
सङ्ख्या 0 4 ० िावषाक 

प्रसतिेदनबाट 
६. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था 

आ.ि. 
विसनयोन्त्ित बिेट (रु. हिािमा) खचा (रु. हिािमा) खचा 

प्रसतशत चालू प ुाँिीगत कूल िम्मा चालू प ुाँिीगत कूल िम्मा 
०७८/७९ 20700 871455 892155 14168 406842 421011 47.19 
 

७. ठुला आयोिना (रु. पााँच किोड भरदा बढी लागत भएका) हरूको विििण ि कायाारियनको अिस्था  

रु. हिािमा 
सस.नं. कायािमको नाम ि कायाारियन क्षिे विसनयोन्त्िन 

बिेट 

वित्तीय प्रगसत 
प्रसतशत 

भौसतक प्रगसत 
प्रसतशत 

कैवफयत 

1 ससरधलुीगढीको िानी दिबाि पनुासनमााण,  ससरधलुी 69941 20.04 50  

2 सनलकण्ठ १२ न्त्स्थत सवहद पाका  पूिााधाि सनमााण,  
धाददङ 

57279 0 25  

 

८. सािािसनक सेिा प्रिाह 

क) सािािसनक सेिा प्रिाहको अिस्था (आ.ि. ०७४/७५- ०७८/७९) 



 
 

ि.
सं. 

सािािसनक सेिा 
लाभान्त्रित 

सेिाग्राही सङ्ख्या 
1 विसभन्न पयाटकीय पदमागा, मठ-मन्त्रदि, गमु्बा, पाका , वपकसनक spot and 

shed, सािािसनक शौचालय, पयाटन सूचना केरद्र, होमस्टे, कोसेली घि, 
११५५० 

२ टे्रवकङ एिेरसीको दताा ३०४७ 

३ ट्रभल एिेरसीको दताा ४१०२ 

४ िलयािा एिेरसी दताा ८८ 
५ होमस्टे दताा ३६४ 
६ पयाटक यतायात व्यिसाय दताा ८३ 
७ पयाटक स्तिीय होटल दताा २८७ 
८ टुि गाइड ४६४९ 
९ टे्रवकङ गाइड १९४७९ 
१० रिभि गाइड ३३९ 

९. मरिालय तथा सनकायहरूबाट भएका निप्रितानात्मक कायाहरूको विििणः 
➢ उपत्यका पयाटन कायाालयबाट पयाटन व्यिसायीहरूलाई विद्यतुीय माध्यमबाट सछटो, छरितो ि 

गणुस्तिीय सेिा प्रदान गने काया सरुुआत गरिएको । 

➢ यस प्रदेशमा पवहलो पटक निीन पयाटकीय गसतविसध क्यानोपी िाक सनमााणका लासग बाघमािा 
मध्यिती सामदुावयक िन, सौिाहामा बिेट विसनयोिन गरिएको । 

➢ िगुल वहमशङृ्ख खलाको आिोहण खलुा तथा प्रथम आिोहण सम्पन्न भएको । 

➢ बागमती प्रदेशको पयाटन ब्रारड नाम स्िीकृसत भई लाग ुभएको । 

 



 
 

स्िास्थ्य मरिालय 

१. पूिा मरिीहरूको विििण 

नाम 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 

श्री प्रददप कुमाि कट्िाल क्षेिी २०७८/०५/२9 २०७८/०७/११  

श्री सनमा लामा २०७८/०७/२६ २०७9/०9/२४ 
श्री कल्पना नेपाल(िाज्यमरिी) २०७८/०९/०९ २०७9/०9/२४ 

२. हालसम्मका सन्त्चिहरू 

नाम 
सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 

श्री यज्ञ प्रसाद ढुिेल  २०७८/०५/२३ २०७८/०६/१२ 

श्री बद्री बहादिु खड्का २०७८/०६/१३ हालसम्म 

३. प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली अनरुूपको कायाक्षिेहरू 

प्रदेश सिकाि काया विभािन सनयमािली, २०७४ (संशोधन सवहत)अनसुाि संस्कृसत तथा पयाटन 
विकास मरिालयको काया न्त्िम्मेिािी सनम्नानसुाि िहेको छः- 

➢ काया न्त्िम्मेिािी 
➢ स्िास्थ्य सेिा तथा पोषण सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु, मापदण्ड तथा योिना तिुामा, कायाारियन 

ि सनयमन 

➢ प्रदेशस्तिमा आिश्यक पने प्रिाद्धनात्मक, प्रसतकािात्मक, उपचािात्मक तथा पनुास्थापनात्मक स्िास्थ्य 
सेिाको व्यिस्थापन 

➢ स्िास्थ्य सेिा सम्बरधी प्रदेशस्तिीय प्रान्त्ज्ञक, व्यिसावयक ि पेशागत संघ संस्थाको दताा, सञ्चालन 
अनमुसत ि सनयमन 

➢ प्रदेशस्तिीय स्िास्थ्य सेिाको गणुस्ति सनधाािण, अनगुमन ि सनयमन 

➢ प्रदेशस्तिीय अस्पताल तथा स्िास्थ्य प्रसतष्ठानहरूको स्थापना सञ् चालन ि सनयमन 

➢ िाविय मापदण्ड बमोन्त्िम औषसधिरय तथा स्िास्थ्य प्रविसध सम्बरधी सामग्रीको उत्पादन तथा 
सञ्चय, असधकतम खदु्रा मूल्य सनधाािण, अन्त्रतम विसिान, गणुस्ति तथा मापदण्ड सनधाािण ि त्यस्ता 
सामग्री उत्पादन गने उद्योगको दताा, खािेिी, सञ्चालन, अनमुसत ि सनयमन 

➢ िाविय मापदण्ड अनरुूप अस्पताल, नससाि होम, सनदान केरद्र, उपचाि केरद्र ि अरय स्िास्थ्य संस्था 
तथा प्रयोगशालाको दताा, खािेिी, सञ्चालन, अनमुसत ि सनयमन 

➢ िाविय मापदण्ड बमोन्त्िम स्िास्थ्य बीमा लगायतका सामान्त्िक स्िास्थ्य सिुक्षा कायािमको 
व्यिस्थापन तथा सनयमन 

➢ प्रदेशस्तिीय स्िास्थ्य क्षेिको मानि स्रोत विकास ि व्यिस्थापन 

➢ औषसध सनगिानी, औषसधको उन्त्चत प्रयोग ि सूक्ष्मिीि सनिोधक प्रसतिोध रयूनीकिण 



 
 

➢ खोप ि परििाि सनयोिन 

➢ संिेदनशील लगायतका औषसध तथा अरय स्िास्थ्य सामग्री खरिद तथा आपूसता व्यिस्थापन 

➢ प्रदेशस्तिमा स्िास्थ्य सेिा सम्बरधी अध्ययन तथा अनसुरधान तथा सूचना प्रणाली, स्िास्थ्य लेखा 
पद्धसतको संस्थागत व्यिस्थापन, सूचना प्रिाह 

➢ प्रदेशस्तिीय िनस्िास्थ्य सनगिानी (पन्त्ब्लक हेल्थ सभेलेरस) व्यिस्थापन 

➢ सतुी, मददिा ि लागूपदाथािरय िस्तकुो मापदण्ड, सनयरिण तथा सनयमन 

➢ स्िास्थ्य क्षेिमा आपत्कालीन अिस्था, विपद् ि महामािी व्यिस्थापन, आकन्त्स्मक स्िास्थ्य सेिा 
प्रिाह, आपत्कालीन अिस्थाका लासग औषसध तथा औषसधिरय सामग्रीको प्रादेन्त्शक बफिस्टक 
व्यिस्थापन 

➢ सरुिा तथा नसने िोग सनयरिण तथा िोकथाम 

➢ िाविय मापदण्ड अनरुूप स्िास्थ्य सेिा सम्बरधी भौसतक पूिााधाि विकास तथा व्यिस्थापन 

➢ स्िास्थ्यिरय फोहोि व्यिस्थापन सम्बरधी मापदण्ड सनधाािण, कायाारियन ि सनयमन 

➢ आयिेुददक, यनुानी, आम्ची, होसमयो्यासथक, प्राकृसतक न्त्चवकत्सा लगायतका अरय प्रचसलत पिम्पिागत 
स्िास्थ्य उपचाि सेिा सम्बरधी प्रदेशस्तिीय मापदण्ड सनधाािण, कायाारियन, अनगुमन ि सनयमन  

➢ िनसं्या, बसाइाँ सिाइ ि परििाि सनयोिन सम्बरधी प्रादेन्त्शक नीसत, काननु तथा योिना तिुामा, 
कायाारियन ि सनयमन, अध्ययन तथा अनसुरधान, सूचना प्रणालीको स्थापना ि सञ्चालन, क्षमता 
असभिवृद्ध ि संस्थाहरूसाँगको सम्पका  ि समरिय 

४. मरिालय तथा सनकायसाँग सम्बन्त्रधत हालसम्म िािी गरिएका काननुी दस्तािेिहरुः 
४.१ ऐन 

➢ प्रदेश स्िास्थ्य सेिा ऐन, २०७५ 

➢ मदन भण्डािी स्िास्थ्य विज्ञान प्रसतष्ठान ऐन,२०७६ 

४.२ सनयमािली 
➢ प्रदेश स्िास्थ्य सेिा सनयमािली, २०७६ 

➢ मदन भण्डािी स्िास्थ्य विज्ञान (पदासधकािी व्यिस्थापन तथा सेिा सवुिधा सम्बरधी) 
सनयमािली,२०७७ 

➢ मदन भण्डािी स्िास्थ्य विज्ञान प्रसतष्ठान (आसथाक प्रशासन) सनयमािली, २०७७ 

➢ मदन भण्डािी स्िास्थ्य विज्ञान प्रसतष्ठान (अस्पताल सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) सनयमािली, २०७७ 

➢ मदन भण्डािी स्िास्थ्य विज्ञान प्रसतष्ठान (कमाचािी सेिा, शता ि सवुिधा सम्बरधी) सनयमािली, २०७७ 

४.३ आदेश  

➢ प्रदेश सभिका अस्पतालहरूको सञ्चालन ि व्यिस्थापन आदेश, २०७५ 

➢ प्रदेश सभिका अस्पतालहरूको सञ्चालन ि व्यिस्थापन आदेश (पवहलो संसोधन), २०७५ 

 

 

 



 
 

३.४ कायाविसध, सनदेन्त्शका 
➢ मरिालय ि मातहतका सनकायबाट सञ्चालन गरिने कायािमहरूको कायासञ्चालन 

मागादशान,२०७५/०७६/०७७/०७८/०७9 

➢ एक विद्यालय एक नसा, कायाविसध, २०७८  

➢ स्िास्थ्य आमा समूहलाइा स्िास्थ्य प्रिाद्धन प्रविसधको अनशुिणका लासग साना अनदुान सम्बरधी 
कायाविसध, २०७८  

➢ प्रदेश पूिााधाि, स्िास्थ्य प्रिद्धान तथा कोसभड पनुस्थाापना साझेदािी कायािम (स्िास्थ्य तफा को 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) कायाविसध, २०७८ 

➢ प्रदेश पूिााधाि, स्िास्थ्य प्रिद्धान तथा कोसभड पनुस्थाापना साझेदािी कायािम (स्िास्थ्य तफा को 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन) (पवहलो संसोधन) कायाविसध, २०७८ 

➢ प्रदेशका सबपन्न नागरिक एिं आकन्त्स्मक उपचािका लासग िक्तसञ्चाि सेिा (सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन) कायाविसध, २०७८ 

➢ न्त्चवकत्सक तथा स्िास्थ्यकमी किाि सेिा व्यिस्थापन सम्बरधी कायाविसध, २०७८ 

➢ क्यारसि िोग लागेका विपन्न नागरिकलाई औषधी उपचािमा सहसुलयत प्रदान गने सम्बरधी 
कायाविसध, २०७७ 

➢ मु् य मरिी िनता स्िास्थ्य पिीक्षण कायािम संचालन सम्बन्त्रध कायाविसध, २०७६ 

➢ िोसभि अ.न.मी. कायािम संञ्चालन कायाविसध, २०७६ 

➢ अस्पताललाई सेिा विस्ताि अनदुान कायाविसध,२०७५ 

५. क) मरिालय तथा सनकाय अरतगात नीसत तथा कायािमको, प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना ि बिेट 
साँग सम्बन्त्रधत मु् य मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्ध 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
5.2.1  

स्िास्थ्यसम्बरधी 
नीसत, काननु ि 
मापदण्ड सनमााण 
गने। 

• स्िास्थ्यसम्बरधी काननु, नीसत, िणनीसत, मापदण्ड, 
प्रोटोकल, योिनाको सनमााण गिी प्रभािकािीरूपमा 
कायाारियन गरिनेछ।  

• स्िास्थ्य संस्थाहरूको सेिाको स्ति ि मापदण्ड 
सनधाािण गरिनेछ। 

• स्िास्थ्य सेिा प्रिाहमा िनसहभासगता प्रिद्धान गने 
नीसत तिुामा गरिनेछ। 

• औद्योसगक प्रसतष्ठान तथा कायास्थलमा 
व्यिसायिरय स्िास्थ्य ि सिुक्षाका उपाय ि 
मापदण्डहरू सनधाािण गिी सनयमन ि  पालना 
गिाईनेछ। 

• स्िास्थ्य विज्ञान प्रसतष्ठानहरू सञ्चालन ि सनयमनका 

• प्रदेश स्िास्थ्य सेिा ऐन २०७५ ि प्रदेश स्िास्थ्य 
सेिा सम्बरधी सनयमािली, २०७६ हाल 
कायाारियनमा छ । साथै प्रदेश स्िास्थ्य सेिा 
(पवहलो संशोधन) सनयमािली, २०७9 िािी 
भएको। 

• बागमती प्रदेश सिकािले समसत २०७६/०२/०६ 
गते मदन भण्डािी स्िास्थ्य विज्ञान प्रसतष्ठानको ऐन 
िािी गिी प्रसतष्ठानको स्थापना गिेको । प्रसतष्ठान 
सञ्चालनका लासग बागमती प्रदेश सिकािले मदन 
भण्डािी स्िास्थ्य विज्ञान प्रसतष्ठान स्थापना ऐन, 
२०७६; पदासधकािी व्यिस्थापन तथा सेिा सवुिधा 
सम्बरधी सनयमािली, २०७७; आसथाक प्रशासन 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
लासग आिश्यक काननुी व्यिस्था गिीी 
कायाारियन गरिनेछ। 

• स्िास्थ्य सेिा, औषधी ि उपकिणको मूल्यलाई 
आिश्यक नीसत सनमााण गिी व्यिन्त्स्थत गरिनेछ। 

• अस्पतालिरय फोहि व्यिस्थापनका लासग 
आिश्यक काननु ि मापदण्ड सनमााण गिी 
व्यिन्त्स्थत गरिनेछ। 

• औषधी उत्पादन गने स्िदेशी उद्योगहरूलाई 
प्रिद्धान ि  प्रोत्सावहत गरिनेछ। 

• िेनेरिक मेसडससनक  प्रिद्धान गने नीसतगत 
व्यिस्था गरिनेछ। 

• स्िास्थ्य संिक्षण ि प्रिद्धानका लासग पानी, िाय,ु 
ध्िसन प्रदूषण ि िलिाय ुपरिितानबाट हनेु 
प्रसतकीूल असिको प्रभािकािी सनयरिण गना 
मापदण्ड बनाई बहकु्षेिीय संयरि परिचालन गिी 
सनयमन गरिनेछ। 

सनयमािली, २०७७; कमाचािी सेिा, सता ि सवुिधा 
सम्बरधी सनयमािली २०७७; अस्पताल सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापन सनयमािली, २०७७ ि न्त्शक्षक 
सेिा, सता ि सवुिधा सम्बरधी सनयमािली २०७७ 
िािी गिेको । 

5.2.2  
स्िास्थ्य सेिामा 
समतामूलक पहुाँच 
ससुनन्त्ित गने। 

• आधािभतू स्िास्थ्य सेिालाइा सनःशलु्क रूपमा 
सबै नागरिकको पहुाँचमा परु् याइनेछ। 

• दगुाम तथा विकट ग्रामीण क्षेिमा आधािभतू 
लगायतका स्िास्थ्य सेिा शलुभ रूपमा  परु् याउन 
संघीय सिकाि ि स्थानीय तहसाँगको साझेदािीमा 
िनस्िास्थ्य कोष स्थापना गिी कायािम सञ्चालन 
गरिनेछ। 

• स्िास्थ्य सेिाको सहि पहुाँचका लासग काननुी ि 
नीसतगत व्यिस्था गिी  व्यिधानहरू हटाइनेछ।  

• स्िास्थ्य सेिाको पहुाँच नभएका क्षेिमा सहि 
पहुाँच स्थापना गना सामदुावयक स्िास्थ्य प्रणालीको 
सदुृढीकिण तथा सािािसनक, सनिी ि सहकािी 
साझेदािीलाई  प्रोत्साहन  गरिनेछ। 

• सिकािी स्िास्थ्य संस्था ि स्िास्थ्य प्रसतष्ठान ि 
मेडीकल कलेिहरूहरूबाट स्थानीय तहमा विशेषज्ञ 
स्िास्थ्य सेिा ि संस्थागत न्त्क्लसनक सञ्चालन गना 

• ११९ स्थानीय तहमा एक/एक १५ शैयाको 
अस्पताल सञ्चालन गना मरिालयबाट सनिरति 
अनदुान प्रदान गिी व्यिस्थापनको न्त्िम्मेिािी 
स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको । 

• स्िास्थ्य सेिाको सहि पहुाँच स्थापनाका लासग 
सामदुावयक स्िास्थ्य प्रणालीको सदुृढीकिण,  
मातनृ्त्शश,ु बालबासलका, वकशोिवकशोिी को 
स्िास्थ्य सेिाका आिश्यकतालाई सम्बोधन गना 
विशेष क्षेि लन्त्क्षत आयोिनाहरू सञ्चालनमा 
ल्याईएको ।  

• दगुाम तथा विकट ग्रामीण क्षेिमा मात ृतथा बाल 
स्िास्थ्य सेिाको पहुाँच असभिवृद्ध गिाउन 
काठमाण्डौ, धाददि, न्त्चतिन, मकिानपिु न्त्िल्लामा 
MCH Clinic को पनु:स्थापना गिी सञ्चालनमा 
ल्याइएको । 

• बागमती प्रदेश अरतिगत १८२ आधािभतू स्िास्थ्य 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
आिश्यक समरिय गरिनेछ। 

• स्िास्थ्य सबमालाइा प्रदेश स्िास्थ्य प्रणालीसंग 
समरियात्मक रूपमा काया गने गिी सयरि 
विकास, सदुृढीकिण ि सनयमन गरिनेछ। 

• िीिनपथको अिधािणा अनरुूप मातनृ्त्शश,ु 
बालबासलका, वकशोिवकशोिी, िेष्ठ नागरिक 
लगायत सबै उमेि समहुका नागरिकको स्िास्थ्य 
सेिाका आिश्यकतालाई सम्बोधन गना आिश्यक 
व्यिस्था समलाईनेछ । 

• आयिेुद एिम ्िैकन्त्ल्पक न्त्चवकत्सा पद्धसतलाइा 
विन्त्शष्टताको आधािमा एकिाि प्रणालीबाट सेिा 
उपलब्ध गिाउने व्यिस्था समलाइनेछ। 

केरद्र ि २०० शहिी स्िास्थ्य केरद्रको भौसतक 
पूिााधाि सनमााण, सञ्चालन अनदुान स्थानीय तहलाई 
प्रदान गिेको ।  

• स्िास्थ्य सबमा कायािमलाई थप व्यिन्त्स्थत बनाउन 
प्रदेशस्तिीय सबमा ससमसत गठन गरिएको । 

• कलेि, प्रसतष्ठानहरूसाँग अध्ययन, अनसुरधान 
लागायत स्िास्थ्य प्रणालीको सदुृढीकिणको लासग 
हाल धसुलखेल अस्पतालसाँग साझेदािी कायािम 
सञ्चालनमा ल्याइएको । 

• प्राकृसतक न्त्चवकत्सा,  होसमयोपेसथक िस्ता 
िैकन्त्ल्पक न्त्चवकत्साको सेिा विस्ताि गना नेपाल 
सिकािसाँगको साझेदािीमा कायािम कायाारियन 
गरिएको । यस सम्बरधी सेिा विस्तािको लासग 
मरिालयमा होसमयोपेसथक डाक्टिको व्यिस्था 
भएको । 

• न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्रहरूबाट अकुपंचि, 
वफन्त्ियोथेिापी लगायतका िैकन्त्ल्पक सेिा 
सदुृढीकिणका कायािमहरू सञ्चालनमा ल्याईएको। 

• गणुस्तिीय आयिेुददक औषधी उत्पादनको लासग 
न्त्चतिनको ित्ननगिमा प्रादेन्त्शक बैद्यखाना स्थापना 
गरिएको । 

5.2.3  
स्िास्थ्य संस्था ि 
सेिाहरूको विस्ताि 
गने। 

• आिश्यक औषधी, उपकिण, प्रविसध ि दक्ष 
स्िास्थ्यकमीहरूसवहतको सेिालाइा विस्ताि 
गरिनेछ।  

• अस्पतालहरूलाई प्रेषण ि विन्त्शष्ठीकृत सेिा प्रिाह 
गना सक्ने गिी विकास गरिनेछ। 

• स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना गना स्थानीय 
तहसाँग समरिय ि सहिीकिण गरिनेछ। 

• िडाहरूमा आिश्यकताको आधािमा प्रसूसत 
सेिासवहतको स्िास्थ्य चौकी स्थापना गना स्थानीय 
तहसाँग समरिय ि सहिीकिण गरिनेछ। 

• मानससक िोग, उच्च िक्तचाप, दीघा श्वास्प्रश्वास 

• विगतमा ८ अस्पतालहरू (सिशलुी अस्पताल, 
भक्तपिु अस्पताल, िसिुा अस्पताल, चौतािा 
अस्पताल, धाददि अस्पताल, हेटौंडा अस्पताल, 
िामेछाप अस्पताल, ससरधलुी अस्पताल) िहेकोमा 
आ.ि. २०७६/०७७ मा ५ अस्पतालहरू 
(बकुलहि ित्ननगि अस्पताल, टोखा अस्पताल, 
बज्रबािाही चापागाईं अस्पताल, पशपुती चौलागाईं 
अस्पताल, मेसथनकोट अस्पताल) थप गिी हाल १३ 
प्रादेन्त्शक अस्पतालबाट विन्त्शष्टीीकृत सेिा 
सञ्चालनमा ल्याइएको । 

• अस्पतालको सेिा विस्ताि गिी गणुस्तिीय सेिाको 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
िोग, मधमेुह, मटुु िोग लगायतका नसने िोगहरू 
तथा सडक दघुाटनाको िोकथाम ि सनयरिण 
उपायको रूपमा सचेतना  ि स्िास्थ्य प्रिद्धान 
कायािमलाई असभयानको रूपमा सञ्चालन गना संघ 
ि स्थानीय तहसाँग समरिय ि सहकाया गरिनेछ। 

• दगुाम ि वपछसडएका क्षेिहरूमा स्िास्थ्य सेिालाइा 
विस्ताि ि गणुस्तिीय बनाउन दूि स्िास्थ्य 
सेिालाई उपचाि पद्धसतको रूपमा अनसुिण 
गरिनेछ।  

• दगुाम तथा ग्रामीण क्षेिमा घमु्ती तथा स्याटेलाइट 
स्िास्थ्य सेिाहरू सञ्चालन 

• मानससक स्िास्थ्य सेिा विस्ताि गिी पहुाँचलाई 
सहि बनाइनेछ। 

• विद्यालय नसा कायािम कायाारियनका लासग 
स्थानीय तह ि संघसाँग सहकाया गिी यसको 
विकास ि ददगोपनाको लासग समेत आिश्यक 
कायाहरू गरिनेछ। 

• िािमागा क्षेिमा सनन्त्ित दिुीमा अिन्त्स्थत स्िास्थ्य 
संस्थालाइा सडक दघुाटनाको तत्काल सम्बोधन 
गना सक्ने गिी सिलीकिण गरिनेछ । 

ससुनन्त्ितताको लासग रयनुतम सेिा मापदण्ड (MSS) 
अरतगात बिेट व्यिस्थापन गरिएको । 

• प्रादेन्त्शक अस्पतालहरूको िनशन्त्क्त व्यिस्थापनको 
लासग हाल ६२८ अस्थायी किाि दििरदी स्िीकृत 
गिी िनशन्त्क्त परिचालन गरिएको छ भने स्थायी 
पदपूसताको लासग प्रदेश लोक सेिा आयोगबाट 
आिश्यक व्यिस्थापन भएको । 

• प्रदेश अरतगातका १३ अस्पतालहरूमा वपससआि 
ल्याब स्थापना तथा १२ िटा अस्पताल ि १ 
न्त्ििान्त्ििे प्राथसमक स्िास्थ्य केरद्रमा अन्त्क्सिन 
्लारट (booster, piping सवहत) िडान भएको, ११ 
अस्पतालहरूमा NICU स्थापनाको प्रविया अन्त्घ 
बढेको । 

• प्रादेन्त्शक अस्पताल अरतगात डायलाईससस, 
अथोपेसडक, गाईनेकोलोिी, CEONC लागायतका 
सेिा विस्ताि गरिएको। 

• दगुाम िडाहरूबाट प्रदान गरिने गाउाँघि/खोप 
न्त्क्लसनक सेिाको पहुाँच विस्ताि ि गणुस्ति 
ससुनन्त्ित गनााका लासग ११९ स्थानमा 
गाउाँघि/खोप न्त्क्लसनक भिन सनमााण गरिएको । 

• अस्पतालको प्रेषण सेिालाई व्यिन्त्स्थत बनाउन 
प्रदेश स्तिीय एम्बलेुरस सडस््याच सेरटि (धाददङ, 
हेटौंडा,  धसुलखेल,  काठमाडौं) व्यिस्थापनको 
प्रविया अन्त्घ बढाइएको । 

• प्रसतुी केरद्रलाई िातािनकुुसलत बनाउन कासलञ्चोक 
स्िास्थ्य चौकी, दोलखा; फुलखका  ग्रासमण 
अस्पताल, धाददि, भाल्चे स्िास्थ्य चौकी, निुाकोट; 
तातोपानी स्िास्थ्य चौकी, िलसबिे प्राथसमक 
स्िास्थ्य केरद्र, ससरधपुाल्चोक; न्त्चतिनमा सौया 
ऊिाा िडान भएको । 

• असत ससमारकृत एिम ्लोपोरमखु समदुायका 
आमाहरूले स्िास्थ्य संस्थामा प्रसतुी गिाएमा ि 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
बालबासलकाहरूलाई पूणा खोप लगाएमा प्रोत्साहन 
भत्ता स्िरूप रु. ५००० ददने व्यिस्था गरिएको । 

• स्थानीय तहबाट सञ्चालनमा िहेको स्िास्थ्य 
संस्थाहरूलाई आिश्यक औिाि उपकिण, 
औषधीको व्यिस्थापन गरिएको। 

• नसने िोगको िोन्त्खम कम गनाका लासग मु् यमरिी 
िनता स्िास्थ्य कायािम कायाारियनमा 
ल्याईएको।  

• दगुाम ि वपछसडएका क्षेिहरूको मानससक 
स्िास्थ्यको सधुािको लासग िसिुा ि ससरधपुाल्चोक 
न्त्िल्लामा दूि स्िास्थ्य सेिा सञ्चालनमा 
ल्याईएको।  

• प्रदेशका दगुाम ि वपछसडएका क्षेिहरू लन्त्क्षत 
घमु्ती तथा स्याटेलाइट न्त्शवििहरू सञ्चालनमा 
ल्याईएको  । 

• आ.ि. २०७९/०८० देन्त्ख न्त्िल्ला स्तिीय स्िास्थ्य 
व्यिस्थापन ससमसत गठन गरिएको। 

• न्त्िल्ला अरतगातका स्िास्थ्य कायाालय माफा त 
दघुाटना िोकथाम, आत्महत्या रयूनीकिण िस्ता 
कायािमहरू सञ्चालनमा ल्याईएको । 

• सडक दघुाटनाको तत्काल सम्बोधन गनाका लासग 
िािमागा नन्त्िकका स्िास्थ्य संस्थाहरूका लासग 
आिश्यक सामग्रीको व्यिस्थापन गरिएको । 

• बागमती प्रदेश अरतगात ५१९ माध्यसमक 
विद्यालयहरूमा विद्यालय नसा कायािम 
कायाारियनमा ल्याईएको । 

5.2.4  
स्िास्थ्य सेिाको 
गणुस्ति ससुनन्त्ित 
गने। 

• स्िास्थ्य िनशन्त्क्तको ज्ञान, सीप ि दक्षता विकास 
ि असभिवृद्धका लासग आिश्यक तासलम ि 
असभमखुीकिण लगायतका वियाकलापहरू योिना 
तथा सञ्चालन ि स्िास्थ्य सम्बरधी तासलमको 
सनयमन गरिनेछ। 

• स्िास्थ्य संस्थाहरूको स्ति ि मापदण्ड अनसुाि 

• स्िास्थ्यिरय महामािी तथा प्रकोप, इमन्त्िाङ, 
रिइमन्त्िाङ िोगहरूको िोकथाम तथा व्यिस्थापनको 
लासग RRT, CICTT  टोली परिचालन गरिएको । 

• प्रादेन्त्शक आपतकालीन स्िास्थ्य व्यिस्थापन 
केरद्रको स्थापना गिी सञ्चालनमा ल्याईएको  । 

• प्रदेश स्िास्थ्य तासलम केरद्र माफा त िनशन्त्क्तको 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
स्िास्थ्यसम्बरधी पूिााधािहरूको विकास ज्येष्ठ 
नागरिक, अपाि ि लैविकमैिी हनेु गिी गरिनेछ। 

• स्िास्थ्यिरय महामािी तथा प्रकोप, इमन्त्िाङ, 
रिइमन्त्िाङ िोगहरूको िोकथाम तथा व्यिस्थापनको 
असग्रम तयािी स्िरूप आकन्त्स्मक कोष, िनशन्त्क्त, 
औषधी तथा अरय आिश्यक सामग्रीहरूसवहतको 
प्रादेन्त्शक आपतकालीन व्यिस्थापन केरद्रको 
व्यिस्था गरिनेछ। 

• स्िास्थ्यलाई हानी गने सतुीिरय पदाथा, मददिा, 
लाग ुऔषध, अखाद्य िस्तहुरूको समसािट ि 
प्रयोगलाई रयूनीकिण गना आिश्यक काननुी 
व्यिस्था गिी कायाारियन गरिनेछ।  

• स्िास्थ्यलाइा हानी गने खाद्य पदाथामा िहेको 
िासायसनक पदाथाको पिीक्षणका लासग  आिश्यक 
व्यिस्था गना स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ। 

ज्ञान, सीप ि दक्षता विकास ि असभिवृद्धका लासग  
तासलम कायािम सञ्चालन गरिएको । 

•  

5.2.5  
सबै क्षेिको 
सािािसनक 
नीसतहरूको तिुामा ि 
कायाारियनमा 
स्िास्थ्यसम्बरधी 
विषयहरूलाई समािेश 
गने। 

• "स्िास्थ्य सिै नीसतमा" भन्ने सबश्वब्यापी नािालाइा 
प्रभािकािी कायाारियन गनाका लासग बहकु्षेिीय 
समरिय ि सहकायाको लासग सनदेन्त्शका बनाई 
लागीु गरिनेछ। खास गिी स्िास्थ्य साक्षिता 
िवृद्ध गना, खाद्य पदाथामा विषादीको प्रयोग 
रयूनीकिण ि सनयमन गना, स्िस्थ खाद्य सामग्रीको 
उपलब्धता गिाउन, स्िस्थ िातािािणको सिृना 
गना, स्िच्छ पानी ि सिसफाईको व्यिस्था गना, 
स्िस्थ आिास ि सिुन्त्क्षत पूिााधािको व्यिस्था 
गना आिश्यक नीसतगत ि काननुी व्यिस्था 
लगायतका संयरि विकास गरि सम्बसधत 
सनकायहरूसंग पैििी, समरिय ि सहकाया 
गरिनेछ।  

• बहकु्षेिीय पोषण कायािमलाई स्िास्थ्यसाँग 
आबद्ध गिी प्रभािकािी रूपमा सञ्चालन गना 
स्थानीय तहसाँग सहकाया गरिनेछ। 

• विद्यालय न्त्शक्षामा स्िास्थ्य ि सिसफाइलाई 

• "स्िास्थ्य सबै  नीसतमा" लाई संस्थागत गिाउनका 
लासग विषयगत मरिालयसाँगको अरतिविया 
कायािम सञ्चालनका लासग बिेट व्यिस्थापन 
गरिएको ।  

• विषादी रयूनीीकिण गिी सने तथा नसने िोगको 
िोन्त्खम रयूनीीकिण गना पोषण प्रिद्धान तथा विषादी 
रयूनीीकिण असभयान कायािम आ.ि. 
२०७९/०८० मा अन्त्घ बढाईएको । 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
विद्यालय स्िास्थ्य कायािमसाँग आबद्ध गरिनेछ। 

5.2.6  
स्िास्थ्य क्षेिमा 
सशुासनको असभिवृद्ध 
गने। 

• स्िास्थ्य सेिालाइा िनउत्तिदायी, न्त्िम्मेिाि, 
पािदशी ि प्रभािकािी बनाउन सामान्त्िक पिीीक्षण, 
सािािसनक सनुिुाइ लगायतका कायाहरूलाई 
सनिरति संचालन गरिनेछ । 

• विकट क्षेिमा स्िास्थ्यकमीलाई काम गना 
प्रोत्सावहत गना  विशेष सवुिधा ि अिसिहरूको 
व्यिस्था गरिनेछ। 

• स्िास्थ्यकमीको काया सम्पादनलाई सनिको 
सेिासाँग घसनष्ट रूपमा आबद्ध गने पद्धसतको 
विकास गरिनेछ। 

•  वित्तीय सशुासन असभिवृद्ध गिी स्िास्थ्यक्षेिको 
वित्तीय िोन्त्खम रयूनीकिण गरिनेछ। 

• एकीकृत स्िास्थ्य सूचना व्यिस्थापन  प्रणालीसाँग 
सम्बन्त्रधत सूचनाहरूको गणुस्तिीय ि प्रविसधमैिी 
सङ्कलनन, सम्प्रेषण ि उपभोगलाइा व्यिन्त्स्थत गना 
प्रदेश स्िास्थ्य सूचना व्यिस्थापन प्रणाली विकास 
गरिनेछ। प्रदेशको स्िास्थ्य सूचना व्यिस्थापन  
प्रणालीलाई स्थानीय तहको स्िास्थ्य सूचना 
व्यिस्थापन प्रणालीसाँग आबद्ध गिाईनेछ । 

• स्िास्थ्य सेिामा समयानकुुल सधुाि, तथ्यमा 
आधारित योिना तिुामा गना एिम ्नि प्रविसधको 
विकासका लासग अनसुरधान ि विकासलाई िोड 
दददै नीसतगत ि काननुी व्यिस्था समेत गरिनेछ। 

• िनसं्या, भौगोसलक अिस्था ि आिश्यकता 
समेत सबचाि गिीी संगठन तथा व्यिस्थापन 
सिेक्षण गिीी प्रदेश सभिका स्िास्थ्य संस्थामा 
काया ि सेिा बोझको आधािमा समयानकुुल ि 
आिश्यक स्िास्थ्यकमीको पद ि दिबरदीको 
सिेक्षण, सनधाािण ि व्यिस्था समलाइ स्िास्थ्य 
सेिामा सशुासन कायम गरिनेछ । 

• सामान्त्िक परिक्षण, सािािसनक सनुिुाइ लगायतका 
कायाहरूलाई सनिरतिता ददईएको । 

• सेिा बोझको आधािमा समयानकुुल ि आिश्यक 
स्िास्थ्यकमीको पद ि दिबरदीको व्यिस्थापनको 
लासग सङ्ख गठन सिेक्षण तथा  व्यिस्थापन काया  
अगासड बढाईएको । 

5.2.7  • प्रिद्धानात्मक ि उपचािात्मक स्िास्थ्य सेिाका • स्िस्थ बानी, व्यिहाि ि अभ्यासहरूको प्रिद्धान गना 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
स्िास्थ्य प्रिद्धान ि 
स्िास्थ्यसम्बरधी 
िनचेतना विस्ताि 
गने। 

कायािम स्थानीय तहसंग समरिय ि सहकाया गिी 
व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 

• स्िस्थ बानी, व्यिहाि ि अभ्यासहरूको प्रिद्धान घि 
घिसम्म पिुयाउन स्थानीय तहसंगको समरिय ि 
सहकायामा शािीरिक अभ्यास ि सगुठनका लासग 
व्यायाम हल, योगाभ्यास केरद्र सनमााण ि पैििी 
गरिनेछ। 

• स्िस्थ बानी, व्यिहाि ि अभ्यासहरूको प्रिद्धान गना 
सूचना ि सञ्चाि प्रविसध लाई असभयानको रूपमा 
सञ्चालन  गरिनेछ। 

• शिीिलाई हानी परु् याउने सतुीिरय पदाथा, मददिा, 
िासायसनक पदाथा, विषादीयकु्त, समसािटिरय, 
प्रशोसधत तथा तयारि खाना  ि पि ुखाद्य पदाथा 
(िंकफूड) विरुद्ध स्थानीय तहसंग समरिय ि 
सहकायाका साथै आिश्यक नीसतगत ि काननुी 
व्यिस्था समेत गरि िनचेतनामलुक ि यस्ता 
पदाथाहरूको तथ्यहीन ि भ्रमपूणा प्रचाि ि 
विज्ञापनलाई सनयरिण ि सनयमन गने कायािम 
सञ्चालन गरिनेछ। 

• खेलकुद ि स्िास्थ्यलाई असभन्न अंगको रूपमा 
विकास गना सम्बन्त्रधत क्षेिसंग आिश्यक 
समरिय, सहकाया, पैििी ि सयरिको विकास 
गरिनेछ।  

• स्थानीय रूपमा उपलब्ध पौवष्टक खाना तथा 
पोषणलाई प्रिद्धान गरिनेछ। 

• िीिनशैलीिरय िोगहरू मधमेुह, दीघा श्वासप्रश्वास 
िोग, क्यारसि, मटुुिोग ि मानससक स्िास्थ्य 
समस्यालाई िोकथाम ि सनयरिणका लासग 
स्िास्थ्य प्रिद्धान कायािमलाई प्राथसमकताका साथ 
संचालन गरिनेछ । 

शािीरिक अभ्यास ि सगुठनका लासग व्यायाम हल 
ि योगाभ्यास केरद्र सनमााण काया सञ्चालन गरिएको 
। 

• स्थानीय तहको अगिुाईमा एक विद्यालय एक नसा 
कायािम माफा त पि ुखाद्य पदाथा (Junk Food) 
विरुद्धको असभयानलाई अन्त्घ बढाईएको । 

5.2.8  
प्रिनन स्िास्थ्यलाई 

• वकशोिी गभा ि त्यस्ता आमाबाट हनेु िरमदि 
घटाउने, िाल वििाह रयूनीकिण गने कायािमहरू 

• वकशोिी गभा ि त्यस्ता आमाबाट हनेु िरमदि 
घटाउने, िाल वििाह रयूनीकिण गना, सिुन्त्क्षत यौन 



 
 

िणनीसत कायानीसत कायाारियनको अिस्था 
असधकािको रूपमा 
स्थावपत ि ससुनन्त्ित 
गने। 

संचालन  गरिनेछ । 
• वकशोि वकशोिी तथा यिुा यिुतीका लासग 
िीिनोपयोगी सीप ि क्षमता विकास तथा 
असभबवृद्धका कायािमहरू संचालन गरिनेछ । 

• सिुन्त्क्षत यौन तथा प्रिनन स्िास्थ्यलाई प्रिद्धान ि 
व्यिन्त्स्थत परििािको अिधािणालाई प्रोत्सावहत 
गरिनेछ। 

• लैंसगक समानता ि सामान्त्िक समािेशीकिणको 
मारयाता अनरुूप स्िास्थ्य, िनसं्या ि ददगो 
विकास कायािमहरूमा लन्त्क्षत बगाको 
सहभासगतालाई ससुनन्त्ित गरिनेछ । 

तथा प्रिनन स्िास्थ्यलाई प्रिधान ि व्यिन्त्स्थत 
परििािको अिधािणालाई प्रोत्सावहत गना  विशेष 
क्षेि लन्त्क्षत कायािमहरू सञ्चालन गरिएको । 

5.2.9  
िनसङ्ख्या, आरतरिक 
बसाईंसिाई ि 
शहिीकिणलाई 
व्यिन्त्स्थत गने। 

• विकास कायािम ि िनसं्या बीच सामरिस्य 
कायम गदै िनसं्या व्यिस्थापनलाई 
समरियात्मक रूपमा संचालन गरिनेछ । 

• आरतरिक बसाईंसिाई ि शहिीकिणलाई 
सनरुत्सावहत गना नागरिक बसोबास गिेकै स्थानमा 
न्त्शक्षा, स्िास्थ्य, भौसतक पूिााधाि, सडक संिाल, 
संचाि, सूचना, प्रविसध ि सनमााण लगायतमा 
समानपुासतक विकास गने ि िोिगािीको अिसि 
सिृना समरिय गरिनेछ । 

• िनसं्या तथा बसाईंसिाई सम्बरधी नीसत तथा 
कायािम तिुामा गरि कायाारियन गरिनेछ ।  

• िरम, मतृ्य,ु वििाह, बसाईंसिाई िस्ता घटना 
दताालाई असनिाया गने स्थानीय तहसंगको 
समरियमा गरिनेछ । 

• िनसं्या ि बसाईंसिाई सम्बरधी सूचना, तथ्यांक 
ि असभलेखलाई पािदशी, बैज्ञासनक, अध्यािसधक 
बनाउन ि त्यस्ता सूचना नीसत ि योिना तिुामामा 
उपयोग गना िनसं्या ि बसाईंसिाई अध्ययन तथा 
अनसुरधानलाई िोड ददईनेछ। 

• स्िास्थ्य कायाालयहरूको नेततृ्िमा िनसं्या 
व्यिस्थापन सम्बरधी विविध कायािमहरू सनिरति 
सञ्चालनमा िहेको । 

 
 
 



 
 

५. ख) प्रथम आिसधक योिनाले तय गिेका नसतिा सूचक ि उपलब्धीः- 
नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ सम्मको 
सूचनाको स्रोत कै 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 
प्रभाि अपेन्त्क्षत आय ु(िरम हुाँदाको) िषा 72 73.44 - िायोआ  

असि ५ िषा मसुनको बाल मतृ्यदुि 
(प्रसत हिाििीवित िरममा) 

िना ३६.० २५.२ 
- NDHS 2022  

 न्त्शश ुमतृ्यदुि (प्रसतहिाि 
िीवित िरममा) 

िना २९.० २०.० 
- NDHS 2022  

 नििात न्त्शश ुमतृ्यदुि (प्रसत 
हिाि िीवित िरममा) 

िना 17 12.2 - NDHS 2022  

 आधा घण्टाको दिुीमा 
आधािभतू स्िास्थ्य सेिामा 
प्राप्त गने परििाि 

प्रसतशत 50.6 70.04 
- NLSS 2011  

 ५ िषाभरदा मसुनका 
बालबासलकामा भएको 
पडु्कोपन (उमेिअनसुािउचाई 
कम) 

प्रसतशत 29.4 17.76 

- NDHS 2021  

 ५ िषा मसुनका कम तौल 
भएका बालबासलका 

प्रसतशत 13.3 9.52 2.1(<2yrs) DHIS 2078.079  

 ५ िषा मसुनका ् याउटेपन 
भएका बालबासलका 

प्रसतशत ४.२ ३.० 
- NDHS 2022  

 
 
 

५ िषा मसुनका 
बालबासलकामा िक्तअल्पत्ता  

प्रसतशत 42.8 29.72 42.5 NDHS 2022  

 प्रिननयोग्य(१५ देन्त्ख ४९ 
िषाका) मवहलामा िक्तअल्पत्ता 

प्रसतशत 29 20.00 23.1 NDHS 2022  

 कुल प्रिनन दि प्रसतशत 1.8 1.74 - NDHS 2022  

 कुपोषण प्रभावित िनसङ्ख्या प्रसतशत 42.1 28.84 - िायोआ  

 आधािभतू खाद्य सिुक्षाको 
न्त्स्थसतमा िहेका परििाि 

प्रसतशत 55.00 73.00 - NDHS 2022  

प्रसतफल प्रोटोकल अनसुाि (४ पटक) 
गभािती िााँच 

प्रसतशत ४९.० ७०.० 
139 DHIS 2078.079  



 
 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ सम्मको 
सूचनाको स्रोत कै 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 
 संस्थागत सतु्केिी सेिाको 

दायिा 
प्रसतशत 70.7 81.08 98.6 DHIS 2078.079  

 दक्ष स्िास्थ्यकमीबाट प्रससुत 
सेिा सलने गभािती मवहला 

प्रसतशत ६९.९ ७९.० 
97.7 DHIS 2078.079  

 नििात न्त्शशकुो विशेष 
उपचाि सेिा उपलव्ध भएका 
स्थानीय तह 

सङ्ख्या ६.० १०.० 
- FWD 2019  

 नििात न्त्शशकुो सघन 
उपचाि सेिा उपलव्ध भएका 
स्थानीय तह 

सङ्ख्या ३.० ६.० 
- FWD 2019  

 सतु्केिी तथा नि न्त्शश ुिााँच 
(तेस्रो) को दायिा 

प्रसतशत ९.६ २५.० 
42.2 DHIS 2078.079  

 पूणा खोपको दायिा (१५ 
मवहना मसुनको बालबासलका) 

प्रसतशत ८५.० ९२.० 
88.1 DHIS 2078.079  

 परििाि सनयोिनका आधसुनक 
साधनको प्रयोग गने 
प्रिननयोग्य उमेिका मवहला 

प्रसतशत ४९.० ५५.० 
30.4 DHIS 2078.079  

 स्िास्थ्यकमीको अनपुात 
(Proxy indicator - national 

data, Provincial data not 

available)   

प्रसत हिाि 
िनसं्यामा 

0.37* -  
- HRH Profile 2013  

 डाक्टिको अनपुात (Proxy 

indicator - national data, 

Provincial data not available)   

प्रसत हिाि 
िनसं्यामा 

0.18*  - 
- HRH Profile 2013  

 नसके अनपुात (Proxy 

indicator - national data, 

Provincial data not available)   

प्रसत हिाि 
िनसं्यामा 

0.5*  - 
- HRH Profile 2013  

 स्िास्थ्य सबमामा आिद्ध 
िनसं्या 

प्रसतशत ६.४ ३०.० 
12.2% प्रदेश सबमा 

बोडाको असभलेख 
 

 विन्त्शष्टीकृत उपचाि सेिा 
प्रदान गने स्िास्थ्य संस्था  

सङ्ख्या ०.० ६.० 
- प्रसतिेदन  

 आयिेुद लगायत िैकन्त्ल्पक सङ्ख्या ६८ ८० 13 मरिालयको  



 
 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ सम्मको 
सूचनाको स्रोत कै 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 
न्त्चवकत्सा पद्धसतको सेिा 
प्रदान गने स्िास्थ्य संस्था 

असभलेख  

 स्िास्थ्य संस्थामा िषैभिी 
आधािभतू औषधीको (tracer 
drugs) उपलब्धता  

स्थानीय तह ० ६५ 
- Management 

Division 2019 
 

 नििात न्त्शश ुन्त्स्थिीकिण 
(Stabilization) केरद्र विस्ताि 

सङ्ख्या ११ १२ 
- FWD 2019  

 न्त्िल्ला अस्पताललाई 
प्रेषण/रिफिल अस्पतालको 
रूपमा विकास 

सङ्ख्या २ ६ 
13 मरिालयको 

असभलेख  
 

 अस्पतालिरय फोहोिको 
िैज्ञासनक व्यिस्थापन भएका 
अस्पताल 

प्रसतशत १ ६ 
13 मरिालयको 

असभलेख  
 

 ट्रमा सेरटि सवहतको 
विन्त्शष्टीकृत उपचाि सेिा 
विस्ताि 

सङ्ख्या २ ४ 
- DHIS 2078.079  

 मानससक स्िास्थ्य सेिा 
विस्ताि भएका स्िास्थ्य 
संस्था 

सङ्ख्या ० १५ 
3 मरिालयको 

असभलेख  
 

 एक िाि संकट व्यिस्थापन 
केरद्र 

सं्या ८ ११ 
5 DoHS AR 2074/75  

 विद्यालय नसा सेिा विस्ताि 
भएका विद्यालय 

सं्या २० ७०० 
459 मरिालयको 

असभलेख  
 

 अस्पतालहरूमा आयिेुद 
लगायत िैकन्त्ल्पक उपचािको 
एकीकृत सेिा 

सं्या ० ३ 
- DHIS 2078.079  

 आयिेुद लगायत िैकन्त्ल्पक 
स्िास्थ्य सेिाको स्तिोन्नसत 

सं्या ० ५ 
13 मरिालयको 

असभलेख  
 

 बहकु्षेिीय पोषण कायािम 
विस्ताि 

स्थानीय तह ५१ ८५ 
52 DHIS 2078.079  



 
 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ सम्मको 
सूचनाको स्रोत कै 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 
 पोषण पनुस्थाापना केरद्र 

विस्ताि 
सं्या ३ ५ 

2 मरिालयको 
असभलेख  

 

 १ घण्टासभि स्तनपान 
गिाउने आमा 

प्रसतशत ५६.४ ७८.० 
- NDHS 2016  

 स्तनपान गिाउने औसत 
अिसध 

मवहना ३.६ ५.५ 
- NDHS 2016  

 औलो िोग पत्ता लागेको 
सबिामी 

सं्या प्रसत 
लाखमा 

०.०२ ०.००१ 
0.02 DHIS 2078/79  

 औलो िोगबाट संिसमत 
व्यन्त्क्त (इरडोिेनससंिमण 
माि) 

िना ९ ४ 
1 DHIS 2078/79  

 एच आइ भी संिसमत व्यन्त्क्त 
(नयााँ) 

िना ६३० ४०० 
- DoHS AR 2074/75  

 गभािती मवहला मध्ये पी एम 
टी सी टी सेिा पाएका 
मवहला 

प्रसतशत ७६ ८४ 
- DoHS AR 2074/75  

 क्षयिोग (Case Notification 

Rate) 
प्रसतलाखमा १२१ १४० 143.4 DHIS 2078/79  

 १५ िषा मासथका उमेिका 
मवहलाहरूमा उच्च 
िक्तचापको दि ५(%) 

प्रसतशत १९ 17.8 
- NDHS 2022  

 १५ िषा मासथका उमेिका 
परुूषहरूमा उच्च िक्तचापको 
दि(%) 

प्रसतशत २९ 26.6 
- NDHS 2022  

 वकशोिी अिस्थाको प्रिनन 
(प्रिननयोग्य उमेिका 
मवहलाको अनपुात) 

प्रसतशत 10 6.40 
- NDHS 2022  

 प्रिननयोग्य उमेिका 
मवहलामा परििाि सनयोिनका 
आधसुनक साधनको रयनुता 

प्रसतशत 20 11.60 
66.2 NDHS 2022  

 संिेदनशील िोगको     



 
 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ सम्मको 
सूचनाको स्रोत कै 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 
वप्रभ्यालेरस 

 कुष्ठ िोगका वििामीहरू New 

cases 
सङ्ख्या 2771* 1187 83 SDG  

 कालािािको संिमण भएका 
व्यन्त्क्त (प्रसत दशहिािमा) 

सं्या ० ० 
 DoHS AR 2074/75  

 हात्तीपाइले प्रसत लाख २०५ १४०  DoHS AR 2074/75  

 डेिे सं्या ४६५ २५०  DoHS AR 2074/75  

 हेपाटाइवटस बी सं्या NA       

 ट्रकोमा सं्या १६९७ ९५०  DoHS AR 2074/75  

 पसछल्लो २ हप्तामा पखाला 
लागेका ५ िषा मसुनका 
बालबासलका 

प्रसतशत 12* 7.8 
 SDG  

 प्रयोगशाला पिीक्षणबाट पत्ता 
लागेका इरफ्यरुिाका 
वििामीहरू (H1N1) 

सङ्ख्या 204* 114 
 DoHS AR 2074/75  

६. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था 

आ.ि. 
विसनयोन्त्ित बिेट (रु. हिािमा) खचा (रु. हिािमा) खचा 

प्रसतशत चालू प ुाँिीगत कूल िम्मा चालू प ुाँिीगत कूल िम्मा 
०७८/७९ 1821094 3828146 5649240 984813 2415903 3400717 60.19 
७. ठूला आयोिना (रु. पााँच किोड भरदा बढी लागत भएका) हरूको विििण ि कायाारियनको 

अिस्था 

ि.सं. आयोिनाको नाम 
आयोिना लाग ु
भएको क्षिे 

लागत (रु. हिािमा) विन्त्त्तय प्रगसत भौसतक प्रगसत 
लाभान्त्रित 
िनसं्या 

०७७/०७८ सरुिक्षत ि स्िस्थ भविष्य 
वकशोि वकशोिीको लक्ष्य 
कायािम 

60000 3724 6.2% 22% 1 लाख ५० 
हिाि 

०७७/०७८ 

नििात न्त्शश,ु मात ृमतृ्यदुि 
घाटाउनका लासग आमा समूह 
सदुृढीकिण 

81660 42083 51.53% 68% ५७९३३ 
घिधिुी 



 
 

ि.सं. आयोिनाको नाम 
आयोिना लाग ु
भएको क्षिे 

लागत (रु. हिािमा) विन्त्त्तय प्रगसत भौसतक प्रगसत 
लाभान्त्रित 
िनसं्या 

०७७/०७८ 
मवहला तथा बाल स्िास्थ्य 
प्रबधान कायािम 

58970 21715 36.82% 52% १ लाख 

०७८/०७९  

प्रसतुी केरद्र सिलीकिण: 
बागमती प्रदेशको काठमाण्डौ, 
भक्तपिु बाहेकका ११ न्त्िल्ला 

56080 ४८०९६ 85.76% ५९.८५% 8 लाख 

०७८/०७९ 

मवहला तथा बाल स्िास्थ्य 
प्रबधान कायािम (िमागत): 
बागमती प्रदेश सभिका २२ 
स्थानीय तह 

64125 ३१३८३ 48.94% ६६.४२% १ लाख 

०७८/०७९ 

सरुिक्षत ि स्िस्थ भविष्य 
वकशोि वकशोिीको लक्ष्य 
कायािम: बागमती प्रदेश 
सभिका ७४ गाउाँपासलकाका 
१२४ विद्यालय 

81710 ३३२३२ 40.67% ५९.३७% ३ लाख 

८. सािािसनक सेिा प्रिाह 

क) सािािसनक सेिा प्रिाहको अिस्था (आ.ि. ०७४/७५-०७८/७९) 
ि.सं. सािािसनक सेिा सेिा प्रिाहको परिमाण िा लाभान्त्रित सेिाग्राहीको 

सं्या  

आ.ि. ०७४/७५ प्रादेन्त्शक अस्पताल एिम ्
आयिेुद स्िास्थ्य केरद्रबाट 
प्रदान गरिने स्िास्थ्य सेिा  

1,17,13,789 

आ.ि. ०७५/७६ 1,26,34,355 

आ.ि. ०७६/७७ 1,17,74,8९० 
आ.ि. ०७७/७८ 96,04,219 
आ.ि. ०७८/०७९ 1,39,80,357 

ख) सािािसनक सेिा सधुािमा भएका उपलन्त्ब्धहरू: 
सािािसनक सेिा प्रिाहको सधुािमा भएका व्यिस्थाहरू : 

➢ मरिालय ि मातहतका कायाालयहरूमा प्रिक्ता ि सूचना असधकािी तोवकएको । 



 
 

➢ मरिालय ि मातहतका सम्पूणा कायाालयहरूको िेिसाईट सनमााण गिी नीसत, नीयम, कायाविसध, 
परिपि, स्िास्थ्य क्षेिमा भए गिेका कायाहरूको तथ्यांकको प्रसािण िेिसाईटमा प्रकाशन गने 
व्यिस्था समलाईएको । 

➢ गनुासो ि न्त्िज्ञासालाई सूचना असधकािी माफा त सम्बोधन गने गरिएको । 

➢ सिशलुी अस्पताल, हेटौंडा अस्पतालहरूमा अनलाईन माफा त वटकट काट्ने व्यिस्था समलाईएको । 

➢ मरिालय ि मातहतका कायाालयहरूबाट प्रिाह भएका सेिाहरूको िानकािी िेिसाईट लगायत 
अरय सामान्त्िक संिालहरूबाट समेत सम्प्रषेण गने गरिएको । 

➢ अस्पताल, आयिेुद स्िास्थ्य केरद्रहरूमा उक्त केरद्रहरूबाट सञ्चालन हनुे फामेसीको स्थापना 
भएको। 

 

कोसभड-१९ माहामािी िोकथाम तथा सनयरिण  

➢ समसत २०७९/१०/१८ सम्म करिब ४३,५८,५४८ ( वप.सस.आि ि एरटीिेन) िनामा गरिएको 
कोसभड परिक्षणमा ५,९१,४७० कोसभड पोिेवटभ केसहरू मध्ये ५,३६७ िनाको मतृ्य ु भएको        

छ । बागमती प्रदेशमा कोसभड िोगीहरूको सनको हनु े दि ९९.०९% ि संिसमत मध्ये मतृ ु
हनुेको दि ०.9% िहेको छ । 

➢ १२ िषा मासथका लन्त्क्षत िनसं्याको ९७.३% ि ५-११ िषाका ९०.६% ले लाई कोसभड-१९ 
विरुद्धको पूणा खोप प्राप्त गिेका छन ्भन े१२ िषा मासथका लन्त्क्षत िनसं्याको ३६% ले बसु्टि 
खोप समेत प्राप्त गिेका छन।् 

 

९. मरिालय तथा सनकायहरूबाट भएका निप्रितानात्मक कायाहरूको विििणः 
 

क) शैलिा आचाया अल्िाइमशा िोग िोकथाम, उपचाि ि सहयोग कायािम  

यस कायािम अरतगात िेष्ठनागरिकमा व्यापक रूपमा िहेको अल्िाइमशा िोगको िोकथाम तथा सनयरिण 
गने उदे्धश्यले शैलिा आचाया अल्िाइमशा िोग िोकथाम, उपचाि ि सहयोग कायािम भक्तपिु अस्पतालमा 
कायाारियनमा ल्याएको हो । आ.ि. २०७७/०७८ देन्त्ख सेिा प्रिाहको लासग न्त्क्लसनकको स्थापना गिी 
हाल प्रत्येक मवहनाको विहीबाि मानससक िोग विशेषज्ञ सवहतको सेिा प्रिाह हुाँदै आएको छ । 

 

ख) सीमारतकृत, लोपोरमखु िासतका नागरिकहरूलाई सेिाको दायिामा ल्याउन प्रोत्सावहत गने उद्देश्यले 
बालबासलकालाई पूणा खोप लगाए बापत रू. ३,००० ि संस्थागत सतु्केिी भएका आमाहरूलाई रू. 
२,००० गिी िम्मा ५,००० नगद सहयोग वितिण गरिएको । यस प्रोत्साहन कायािम पिात सो 
िासतका नागारिकहरूको सेिा उपभोग दिमा िवृद्ध भएको छ । 

 

ग) एक विद्यालय एक नसा कायािम 

विद्यालय तहबाट बालबासलकालाई सरतसुलत ि पोवषलो खानेकुिा खाने तथा स्िस्थ िीिनशैली अपनाउन 
उत्प्ररेित गना, समग्र स्िास्थ्य, सिसफाई ि पोषण प्रिद्धान, मानससक स्िास्थ्य, वकशोिवकशोिीको यौन तथा 



 
 

प्रिनन ् स्िास्थ्य अिस्थामा सधुाि गिी सबद्याथीको िीिनशैलीमा सकािात्मक परिितान ल्याउन बागमती 
प्रदेश सिकािले आ.ि. 2075/076 मा नमनुा कायािमको रूपमा एक विद्यालय एक नसा कायािम 
सरुुिात गिेको हो। 

यस कायािम अरतगात माध्यसमक विद्यालयमा एक िना विद्यालय नसा परिचासलत गरिरछ। विद्यालय नसाले 
विद्यालयमा स्िास्थ्य सम्बरधी प्रिद्धानात्मक, प्रसतकािात्मक, उपचािात्मक ि प्रषेण सेिा उपलब्ध गिाउने, 
सबद्याथीहरूलाई पोवषलो खाना तथा सिसफाई बािे सचेत गिाउने ि पिखुाद्य (Junk food) सनरुत्सावहत गना 
पैििी गने, यौन तथा प्रिनन, मखु तथा दााँत ि आाँखाको  स्िास्थ्य िस्ता सबषयमा पिामशा तथा मनोपिामशा 
सेिासमेत उपलब्ध गिाउदछ। स्िास्थ्य पिीक्षण गने, सबद्याथीमाफा त परििाि एबं समदुायलाई स्िस्थ 
बनाउन सचेतना िगाउने तथा स्िस्थ िीिनशैली अपनाउन प्रोत्साहन गने, सने तथा नसने िोगहरूको 
िोकथामका लासग विद्याथीहरूको सहभासगतामा चेतनामलुक कायािमहरू सञ्चालन गने, विद्यालय स्िास्थ्यका 
अरय वियाकलापहरू कायाारियन गने िस्ता काया सञ्चालन गरिरछ । 

स्िस्थ्य, समदृ्ध नागरिक सनमााणका लासग विद्यालय तहबाट नै थालनी गिेमा माि सम्भि हरुछ भन्ने 
अिधािणाबाट असभप्ररेित भई लाग ुगरिएको यो कायािम आ.ि. 2075/076 मा २० ओटा सामदुावयक 
विद्यालयमा पिीक्षण गिी सरुुिात गरिएको यस कायािम हाल बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहका 
कूल ४५९ माध्यसमक विद्यालयहरूमा कायाारियनमा छ। आ.ि. २०७९/०८० मा थप ६० माध्यसमक 
विद्यालयहरूमा कायािम कायाारियनमा ल्याउने तयािी भएको छ । 

 

घ) वकशोि वकशोिी लन्त्क्षत कायािमः 
विद्यालयमा आधारित यौन तथा प्रिनन स्िास्थ्य कायािम माफा त वकशोिवकशोिीको प्रिनन स्िास्थ्यमा 
सधुाि ल्याउने ि मात ृ तथा बालस्िास्थ्य सधुाि गने उद्देश्यले बागमती प्रदेशका १२४ माध्यसमक 
विद्यालयमा यो कायािम लाग ुगिी कायाारियन गरिएको छ।  

 

गणुस्तिीय यौन तथा प्रिनन स्िास्थ्य सम्बरधी सूचना, संचाि ि पिामशा सेिाको पहुाँच िवृद्ध गने; मवहनािािी 
स्िास्थ्य तथा सिसफाइा सम्बरधी िानी व्यिहािमा सधुाि गने; बाल वििाह, वकशोि अिस्थामा नै गभािती 
हनुे अिस्था तथा लैविक वहंसाको रयूनीकिण गने; वकशोि अिस्थामा स्िास्थ्य सेिाको पाँहचु तथा उपभोगदि 
िदृ्धी गने; वकशोि वकशोिी स्िास्थ्य सधुािका लासग सामान्त्िक परिचालन तथा िनचेतना असभिदृि माफा त 
मात ृतथा बाल स्िास्थ्य व्यिहािमा सकािात्मक परिितान गने उद्देश्यका साथ यस कायािम कायाारियनमा 
ल्याईएको हो। १२४ माध्यसमक विद्यालयहरूमा छािामैिी शौचालय व्यिस्थापनको लासग आिश्यक 
सामग्री, सूचना सञ्चाि सामग्री (ल्यापटप, एल,सस डी प्रोिेक्टि) को व्यिस्थापन, स्िास्थ्य न्त्शक्षक, साथी 
न्त्शक्षकलाई यौन तथा प्रिनन स्िास्थ्य सम्बरधी तासलम प्रदान गने िस्ता वियाकलाप यस कायािम 
अरतिगत संचालन गरिएको छ । 

 

ङ) मात ृतथा बाल बचाउ आयोिना 
वहमाली तथा पहाडी न्त्िल्लामा गणुस्तिीय सिुन्त्क्षत माततृ्ि सेिा एिम ्मात ृतथा बाल स्िास्थ्य अिस्थामा 
सधुाि ल्याउने उद्देश्यले बागमती प्रदेश अरतगात मात ृतथा बाल स्िास्थ्य अिस्था कमिोि िहेका न्त्िल्ला 



 
 

अरतगातका स्थानीय तहमा मात ृ तथा बाल बचाउ कायािम अरतगात विसभन्न वियाकालपहरू सञ्चालन 
गरिएको छ। 

 

बागमती प्रदेशका ग्रासमण भेगका ७ िटा स्िास्थ्य संस्थामा यो कायािम लाग ुगिी कायाारियन गरिएको 
छ। यस आयोिना अरतगात स्िास्थ्य संस्थाहरूमा सञ्चासलत प्रससुत केरद्रलाई िातािनकुुल बनाउन सौया 
उिाा िडान गने वियाकलाप अरतगात सम्भाव्यता अध्ययन गिी धाददि, निुाकोट ि दोलखाका ३ िटा 
स्िास्थ्य संस्थाहरूमा आ.ि.२०७८/०७९ मा सौया उिाा िडान गने गिी तयािी गरिएको छ। त्यसैगिी 
यस कायािम लाग ुभएका संस्थाहरूमा प्रसतुी केरद्रको सबलीकिणका लासग Radiant Warmer, Portable 

ultrasound, Maternity waiting home, कोठा सबलीकिण तथा अरय औिाि उपकिणहरू खरिद तथा 
व्यिस्थापन गने काया गरिएको छ। यसका साथै उक्त स्िास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोगशाला सञ्चालनका लासग 
आिश्यक सामग्री, उपकिण समेतको व्यिस्थापन गरिएको छ। 

 

च) निीनतम प्रविसधको प्रयोग गिी मवहलाहरूको कायाबोझ समेत रयूनीकिण गना साना अनदुान प्रदान: 
बागमती प्रदेशका विशेषत: दगुाम भेगका स्थानीय तहहरूमा विसभन्न प्रविसधहरूको प्रयोग गिी मवहलाहरूले 
गदै आएका घिायसी कायाबोझ रयूनीकिण गिाई बालबासलकाको हेिचाहमा समय बढाई आफ्नो तथा 
बालबासलकाको स्िास्थ्यमा सधुाि ल्याउने हेतलेु स्िास्थ्य आमा समूहलाइा स्िास्थ्य प्रिाधन प्रविसधको 
अनसुिण तथा उपयोगका लासग साना अनदुान ददने काया अगाडी बढाइएको हो । बागमती प्रदेश 
अरतगातका ११ न्त्िल्लाका २२ िटा स्थानीय तहमा यो कायािम सञ्चालन गरिएको छ। सामदुावयक 
कुटानी वपसानी समल स्थापना तथा सञ्चालन, सधुारिएको चलु्हो ि वफल्टि व्यिस्थापन, पानी यांवक 
सवहतको सफा िठेुल्नो सनमााण लगायतका क्षेिमा साना अनदुान प्रदान गरिएको हो । िसअरतगात आ.ि. 
२०७७/०७८ मा ८३ स्िास्थ्य आमा समूहलाई ३ लाख बिाबिको साना अनदुान प्रदान गरिएको छ भने 
आ.ि. २०७८/०७9 मा ११० स्िास्थ्य आमा समूहमा अनदुान विस्ताि गने योिना गरिएको छ । 

 

छ) नििात न्त्शश,ु मात ृमतृ्यदुि घटाउनका लासग आमा समूह सदुृढीकिण कायािम 

नििात न्त्शश,ु मात ृमतृ्यदुि घटाउनका लासग आमा समूह सदुृढीकिण कायािम अरतगात असत ससमारतकृत 
एिम ् लोपोरमखु िातीहरूको स्िास्थ्य सेिामा सहि पहुाँच परु् याउने उद्देश्यले ८७ िटा गाउाँघि 
न्त्क्लसनक/बाह्य खोप केरद्र भिन सनमााण ि सोका लासग आिश्यक फसनाचि लगायत औिाि उपकिण सवहत 
ससुन्त्ज्ित गरिएको छ ।  

 

ि) मु् यमरिी िनता स्िास्थ्य कायािम  

बागमती प्रदेशमा बढ्दो नसने िोगको िोकथाम, सनयरिण ि उपचाि सेिाको पाँहचु बदृ्दी गना विगतमा 
सञ् चालनमा िहेका ि थप कायािमहरूलाइा समेत समािेश गिी मु् यमरिी िनता स्िास्थ्य कायािम 
सञ् चालन गिीनेछ।"मु् यमरिी िनता स्िास्थ्य कायािम" लाइा नसने िोगको िोकथाम, सनयरिण ि 
उपचािमा केन्त्रद्रत गिी सञ् चालन गना बिेट विसनयोिन गरिएको छ। यस कायािम अरतगात देहायका 
वियाकलापहरू िहनेछन:् 



 
 

• नसने िोगको पवहचानका लासग पिीक्षण ि पिामशा   
• क्यारसि िोग लागेका विपन्न नागिीकलाइा उपचािमा सहसुलयत कायािम 
• शवहद गंगालाल िाविय हृदयकेरद्रसाँग हृदयघात िोग उपचािमा सहिीकिण कायािम 
• अस्पतालसाँगको सहकायामा विपन्न नागरिकहरूका लासग मन्त्स्तष्कघात िोग उपचािमा सहयोग 

कायािम 
• विपन्न मवहलाका लासग अब्स्टे्रवटक वफस्टुला िोगको उपचािका लासग अनदुान सहयोग  

 
क्यारसि िोग लागकेा विपन्न नागरिकहरूका लासग औषधी उपचािमा सहसुलयत कायािम: 
बागमती प्रदेश सभिका स्थायी बसोबास गने विपन्न नागरिकलाइा क्यारसि िोगको उपचािमा 
सहसुलयत प्रदान गने उद्देश्यले संघीय सिकािबाट उपलब्ध हनु ेसहसुलयत िकममा थप रु. ५० 
हिाि िकम प्रदान गने कायािम साविकको सामान्त्िक विकास मरिालय हालको स्िास्थ्य 
मरिालयले कायाारियनमा ल्याएको छ । 

 

शहीद गंगालाल िाविय हृदयकेरद्रसाँग हृदयघात िोग उपचािमा सहिीकिण कायािम 

हृदयघातका कािण हनुे आकन्त्स्मक मतृ्यकुो िोकथामका लासग शहीद गंगालाल िाविय हृदयिोग 
केरद्र ि साविकको सामान्त्िक विकास मरिालय हालको स्िास्थ्य मरिालयको साझेदािीमा 
हृदयघातको सबिामीको उपचाि कायािम सञ्चालनमा छ।  

हृदयघातका कािण हनुे मटुुिोगको न्त्िल्ला स्तिमा नै व्यिस्थापन गिी िोगको कािणबाट हनु े
िवटलता रयूसनकिणको लासग साझेदािीमा कायािम सञ्चालन गरिएको हो । तासलम प्राप्त 
िनशन्त्क्तले न्त्िल्लामा हृदयघातको कािणबाट हनु े िवटलता व्यिस्थापन गने ि शवहद गंगालाल 
िाविय हृदयिोग केरद्रमा िेफि गिी उपचाि गने व्यिस्था यस कायािम अरतगात सञ्चालनमा छ ।  

झ) हेमोवफसलयाका सबिामीहरूको उपचािमा अह्योग कायािम अरतगात आ.ि. २०७७/०७८ मा रु. १ 
लाख बिाबिको एरटी हेमोवफसलया फ्याक्टि खरिद गिी स्िास्थ्य संस्थाहरूमा वितिण गरिएको छ । 

 

ञ) आ.ि. २०७८/०७९ मा बागमती प्रदेशमा स्थायी बसोबास गने आसथाक रूपले विपन्न व्यन्त्क्त ि 
आकन्त्स्मक रूपमा तत्काल उपचािको आिश्यकता भएको व्यन्त्क्तलाई आिश्यक पने िगत ि िक्ततत्िमा 
प्रयोग हनुे ब्लड ब्याग ि िक्त परिक्षण सन:शलु्क रूपमा उपलब्ध गिाई िक्तसञ्चाि सेिा प्रदान गने कायालाई 
सहि ि व्यिन्त्स्थत बनाउन ेउदेश्यले प्रदेशका विपन्न नागरिक एिम ्आकन्त्स्मक उपचािका लासग िक्तसञ्चाि 
सेिा (संचालन तथा व्यिस्थापन) कायाविसध, २०७८ तयाि गिी कायािम कायाारियनको प्रवियामा िहेको 
छ। 

 



 
 

 

१०. यस अिसधमा हाससल भएका महत्िपूणा उपलन्त्ब्धहरू 

स्िास्थ्य सेिाको विस्ताि: 
➢ ११९ स्थानीय तहमा एक िटा १५ शैयाको अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन  गिी अस्पताल 

सञ्चालन अनदुानमा सनिरतिता   

➢ अस्पतालहरूबाट प्रदान गरिने विन्त्शष्टीकृत सेिाको पहुाँच असभिृवद्ध गनााका लासग विगतमा िहेको ८ 
अस्पतालहरू (सिशलुी अस्पताल, भक्तपिु अस्पताल, िसिुा अस्पताल, चौतािा अस्पताल, धाददि 
अस्पताल, हेटौंडा अस्पताल, िामेछाप अस्पताल, ससरधलुी अस्पताल) मा आ.ि. २०७६/०७७ मा 
५ अस्पतालहरू (बकुलहि ित्ननगि अस्पताल, टोखा अस्पताल, बज्रबािाही चापागाईं अस्पताल, 
पशपुती चौलागाईं अस्पताल, मेसथनकोट अस्पताल) थप गिी हाल १३ प्रादेन्त्शक अस्पतालबाट 
विन्त्शष्टीकृत सेिा सञ्चालनमा ल्याइएको। 

➢ प्रदेश सिकाि अरतगातका ११ अस्पतालहरूमा NICU स्थापना गरिएको साथै अस्पतालहरूको सेिा 
विस्ताि अरतगात डायलाईससस सेिा, अथोपेसडक सेिा, गाईनेकोलोिी सेिा, CEONC लागायतका सेिा 
स्थापना भएको । 

➢ आयिेुद औषधी उत्पादन केरद्र, ित्ननगिको स्थापना स्थापना गिी सोको सञ्चालनका लासग 
आिश्यक िनशन्त्क्त, औिाि उपकिण लागायतका लासग चाल ुआ.ि. २०७९/०८० मा रु.३ 
किोड ९४ लाख बिेटको व्यिस्थापन गिी कायाारिन गरिएको छ ।  

➢ प्रदेश सभि आधािभतू स्िास्थ्य सेिाको सदुृढीकिणको लासग स्िास्थ्य संस्थाको भिन सनमााण एिम ्
औिाि उपकिणको व्यिस्थापन गरिएको । 

 



 
 

प्रदेश लोकसेिा आयोग 

१. हालसम्मका पदासधकािीहरू 

नाम 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 

अध्यक्ष श्री सिेुशमान शे्रष्ठ 2076/08/02 हालसम्म 
सदस्य श्री सदुशानप्रसाद ढकाल 2078/10/06 हालसम्म 
सदस्य श्री शसमाला नेउपाने 2078/10/06 हालसम्म 

२. हालसम्मका सन्त्चिहरू 

नाम 
सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 

उप-सन्त्चि श्री भोला दाहाल (सनसमत्त) 2076/08/02 2078/07/22 
असधकृत आठौँ श्री श्रीिाम पडुासैनी (सनसमत्त) 2078/07/23 2078/08/01 
असधकृत आठौँ श्री देिनािायण चौधिी (सनसमत्त) 2078/08/02 2078/08/15 
प्रदेश सन्त्चि श्री िामकृष्ण असधकािी (िा.प.प्रथम) 2078/08/16 हालसम्म 

३. आयोगसाँग सम्बन्त्रधत हालसम्म िािी गिीएका काननुी दस्तािेिहरूः 
३.१ ऐन 

➢ प्रदेश लोक सेिा आयोग ऐन, 2076 

३.२ सनयमािली 
➢ प्रदेश लोक सेिा आयोग सनयमािली, 2076 

३.३ कायाविसध 

➢ आयोगको िैठक सञ् चालन कायाविसध, 2076 

३.४ अरय 

➢ शाखा/महाशाखाको कायाविििण, 2076 

➢ प्रदेश लोक सेिा आयोगको पारिश्रसमक दििेट, 2076 

➢ प्रदेश लोक सेिा आयोगका पदासधकािी, विज्ञ ि कमाचािीहरूको आचिण, 2076 

➢ प्रदेश लोक सेिा आयोगहरूको प्रथम कायाशाला गोष्ठी, 2076 

➢ पिीक्षामा खवटने िनशन्त्क्तहरूको कायाविििण, 2078 

➢ आयोगको िावषाक प्रसतिेदन- सतन ओटा 
४. आयोगबाट सम्पाददत मु् य मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्ध 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
१ पाठ् यिम सनमााण क. निौँ तह- 27 ओटा 

ख. आठौँ तह- 3 ओटा 
ग. सातौँ तह- 25 ओटा 



 
 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
घ. छैटौँ तह- 12 ओटा 
ङ. पााँचौँ तह- 24 ओटा 
च. चौथो तह- 14 ओटा 
      िम्माः 105 ओटा 

५. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था  

आ.ि. 
विसनयोन्त्ित बिेट (रु. हिािमा) खचा (रु. हिािमा) 

खचा 
प्रसतशत 

चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा 

076/77 28062 17660 45722 79074 2470 81544 21.09 

077/78 70612 7240 77852 42303 6487 4879० 74.4 

078/79 98967 12850 111817 59038 1179 ६०२१७ 63.27 

िम्माः १९७६४१ ३७७५० २३५३९१ १८०४१५ १०१३६ १९०५५१  

६. सािािसनक सेिा प्रिाह 

क) सािािसनक सेिा प्रिाहको अिस्था (आ.ि. २077/78-२079/80) 

ि.सं. सेिा 
सेिा प्रिाहको परिमाण िा लाभान्त्रित सेिाग्राहीको सङ्ख्या 

आ.ि. 
076/77 

आ.ि. 
077/78 

आ.ि. 078/79 
आ.ि. 

079/80 
१.  विज्ञापन सङ्ख्या  112 79 168 
२.  मागपद सङ्ख्या  1057 825 (92 पदको ससफारिस बााँकी) 293 

३.  विज्ञापनमा आिेदन सङ्ख्या  1,05,938 85,084  

४.  आयोगबाट भएको सनणाय 5 15 48 18 
५.  शैन्त्क्षक योग्यता ि पाठ् यिम सनमााण 5 35 48 17 
६.  उत्ति पनु्त्स्तका पिीक्षण OMR समेत  82,781 52,447 25,252 

७.  आयोगबाट प्रदान गिीएका पिामशा  5 2  

८.  कमाचािीलाई विभागीय काििाही  3 -  

९.  सलन्त्खत ििाफ  4 5 1 

७. यस अिसधमा हाससल भएका महत्त्िपूणा उपलन्त्ब्धहरू 

➢ Online दिखास्त प्रणालीको सरुुआत 

➢ OMR (मेससनिािा उत्तिपनु्त्स्तका िााँच गने) प्रकृया शभुािम्भ  

➢ सलन्त्खत पिीक्षा ि अरतिाातााबाट ससफारिस भएका उम्मेदिािहरूलाई आचिण, सेिा प्रिाहको 
विषयमा कायागत असभमखुीकिण गिी ससफारिस पि ददने गिेको । 



 
 

प्रदेश नीसत तथा योिना आयोग 

१. पूिा पदासधकािीहरूको विििण 

ि.स. नाम 
बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ डा. न्त्खमलाल देिकोटा २०७५/०२/२९ २०७६/०3/30 

२ श्यामकुमाि बस्नेत (का.िा.) २०७६/०४/०१ २०७८/०५/२४ 

३ डा. िगत बस्नेत २०७८/०५/२५ २०७८/०९/१३ 
४ डा. कृष्ण िाि परत  २०७८/०९/१४  २०७९/०९/०८ 

 

२. हालसम्मका सन्त्चिहरू 

ि.स. नाम 
सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 

१ श्री इन्त्रदिा दाहाल  207५/०२/२९ 207५/०५/०९ 

२ श्री आत्मािाम सत्याल (सनसमत्त) 207५/०५/१० 207५/१२/१२ 

३ श्री अरिन रयौपाने (सनसमत्त) 207५/१२/१३ 2077/04/12 

४ श्री डण्डिुाि न्त्घसमिे 2077/04/13 207८/0६/07 

५ श्री धसनिाम शमाा  207८/0६/1१ 207९/0३/२६ 

६ श्री महेश आचाया  207९/0४/१८ हाल सम्म 

 

३. मरिालय तथा सनकायसाँग सम्बन्त्रधत हालसम्म िािी गिीएका काननुी दस्तािेिहरू 

३.१ कायाविसध 

➢ िावषाक आयोिना छनोट कायाविसध, २०७८ 

➢ प्रदेश योिना अनगुमन तथा मूल्याङ्ख कन ददग्दशान, २०७६ 
३.२ अरय  

➢ प्रदेश नीसत तथा योिना आयोग (गठन तथा काया सञ् चालन) (संशोधन  सवहत) आदेश, २०७५  

४. क) मरिालय तथा सनकाय अरतगात नीसत तथा कायािमको, प्रदेशको प्रथम आिसधक योिना ि बिेटसाँग 
सम्बन्त्रधत मु् य-मु् य कायािमहरू ि सतनको उपलन्त्ब्ध: 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
१ 

 
 

 

प्रदेशको िस्तनु्त्स्थसत विििण तयाि  ि पवहलो आिसधक 
योिना सनमााण (आ.ि. २०७५/०७६ को नीसत तथा 
कायािम, बुाँदा नं. ६) 

• प्रदेशको िस्तनु्त्स्थसत विििण, २०७५ तयाि भएको । 

• प्रथम आिसधक योिना (२०७६/०७७- २०८०/०८१) 
तयाि भएको । 

• स्थानीय तहको एकीकृत िस्तनु्त्स्थसत विििण, २०७६ 
तयाि भएको । 



 
 

ि.सं. कायािमको नाम कायासम्पादनको यथाथा अिस्था 
• स्थानीय मानि विकास प्रसतिेदन, २०१९ तयाि भएको। 

२ परियोिना बैँकको माध्यमबाट योिना छनोट गने 
प्रणाली स्थावपत गने (आ.ि. २०७६/०७७ को नीसत 
तथा कायािम, बुाँदा नं. ७९ ि आ.ि. २०७७/०७८ 
को नीसत तथा कायािम, बुाँदा नं. १३  ) 

• िाविय योिना आयोगको सहयोगमा बागमती प्रदेश 
आयोिना बैँक व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गिी 
प्रदेश सिकािको सभािमा स्थावपत गरिएको । 

• आयोिना बैँक सञ्चालनका सम्बरधमा सबै मरिालय  ि 
सनकायका कमाचािीहरूलाई असभमखुीकिण गरिएको । 

३ ददगो विकास लक्ष्यको आरतरिकीकिण गने (आ.ि. 
२०७८/०७९ को नीसत तथा कायािम, बुाँदा नं. ३२) 

• बागमती प्रदेशको ददगो विकास लक्ष्यको अिस्था ि 
मागान्त्चि (२०१९-२०३०) तयाि गिी प्रकान्त्शत गरिएको। 

• ददगो विकास लक्ष्यलाई प्रदेश आयोिना मूल्याङ्ख कनको 
एक आधािको रूपमा प्रदेशको िावषाक आयोिना छनोट 
कायाविसध, २०७८ मा आरतरिकीकिण गरिएको। 

• ददगो विकास लक्ष्यलाई आयोिना बैँक व्यिस्थापन 
सूचना प्रणालीमा आयोिना मूल्याङ्ककनको आधािको 
रूपमा आरतरिकीकिण गरिएको। 

४ प्रदेश नीसत तथा योिना आयोग ऐन ि प्रदेश तथ्याङ्ख क 
ऐन सनमााण गने (आ.ि. २०७९/०८० को नीसत तथा 
कायािम, बुाँदा नं. १६६) 

• प्रदेश नीसत तथा योिना आयोग ऐन ि प्रदेश तथ्याङ्ख क 
ऐनको प्रािन्त्म्भक मस्यौदा तयाि भएको । 

 

४. ख) प्रथम आिसधक योिनाले तय गिेका नसतिा सूचक ि उपलन्त्ब्ध: 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ 
सम्मको सूचनाको स्रोत कैवफयत 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 

प्रभाि नसतिामखुी योिना प्रणाली 
स्थापना 

सङ्ख्या ० १२० 44 योिना दस्तािेि  

असि प्रदेशका आधािभतू 
तथ्याङ्ख क उपलब्धता 

प्रसतशत ६० १०० 70 िस्तनु्त्स्थसत विििण, 
स्थानीय मानि 
विकास प्रसतिेदन 

 

प्रसतफल ठुला आयोिनाहरूको 
नसतिामखुी अनगुमन तथा 
मूल्याङ्ख कन 

प्रसतशत ० १०० १ अनगुमन प्रसतिेदन  

 प्रदेशको िावषाक खण्डीकृत 
तथ्याङ्ख क प्रसतिेदन तयािी 

ओटा ० १ १ प्रगसत प्रसतिेदन  



 
 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ 
सम्मको सूचनाको स्रोत कैवफयत 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 

 स्थानीय तहको िस्तगुत 
विििण तयािी 

सङ्ख्या ६० ११९ 60   

 स्थानीय तहको आिसधक 
योिना तिुामा 

सङ्ख्या ० ११९ ४४ योिना दस्तािेि  

 

 

 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको 
मध्यमकालीन खचा संिचना 
तिुामा 

सङ्ख्या ० १२० 20 योिना दस्तािेि  

 सङ्ख घ ि स्थानीय तहसाँग 

तथ्याङ्ख कको विद्यतुीय 

सञ्जालीकिण 

स्थानीय 

तह 
सङ्ख्या 

१ १२० -   

 योिना तथा तथ्याङ्ख क 

व्यिस्थापनसम्बरधी क्षमता 
विकास तासलम 

सङ्ख्या १ १५ -   

 स्थानीय तहहरूसाँग योिना 
प्रवियामा सहिीकिण 

सङ्ख्या ०  ४४ योिना दस्तािेि  

 परियोिना बैँक स्थापना ि 
सञ् चालन 

सङ्ख्या १ ४६ १ प्रदेश आयोिना बैँक 
व्यिस्थापन सूचना 

प्रणाली 

 

 प्रादेन्त्शक विकास समस्या 
समाधान ससमसतको बैठक 

सङ्ख्या ०  9 प्रादेन्त्शक विकास 
समस्या समाधान 
ससमसतको बैठक 

पनु्त्स्तका 

 

 प्रादेन्त्शक आयोिनाहरूको 
अनगुमन 

प्रसतशत   १ अनगुमन प्रसतिेदन  

 विषयगत अध्ययन 
अनसुरधान 

सङ्ख्या   १ अध्ययन प्रसतिेदन  

 बहपुक्षीय पोषण 
कायािमको सहिीकिण 

सङ्ख्या   १ िावषाक प्रसतिेदन  

 प्रदेश आिसधक योिनाको 
मध्यािसध मूल्याङ्ख कन 

सङ्ख्या ० १ १ मूल्याङ्कन प्रसतिेदन  



 
 

नसतिा 
स्ति 

नसतिा सूचक एकाइ 
आधाि िषा 
२०७५/७६ 

२०७८/७९ 
सम्मको सूचनाको स्रोत कैवफयत 

लक्ष्य उपलन्त्ब्ध 

 अनलाइन प्रसतिेदन प्रणाली 
स्थापना भएका स्थानीय 
तह 

सङ्ख्या ० ११९ -   

 

५. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था 

आ.ि. 
विसनयोन्त्ित बिेट (रु. हिािमा) खचा (रु. हिािमा) खचा 

प्रसतशत चाल ु प ुाँिीगत कुल िम्मा चाल ु प ुाँिीगत कुल िम्मा 
०७५/७६ ३७५०० ९६०१ ४७१०१ 14171 9104 23276 49.42 

०७६/७७ 43174 21900 ६५०७४ 14852 842 1569 24.12 

०७७/७८ 40203 8350 ४८५५३ 14955 1409 16364 33.70 

०७८/७९ 39394 9000 ४८३९४ 18217 8993 27210 56.23 

िम्मा १६०२७१ ४८८५१ २०९१२२ ६२१९६ २०३५० ८२५४७  

  

६. यस अिसधमा हाससल भएका महत्त्िपूणा उपलन्त्ब्धहरू: 
➢ बागमती प्रदेशको स्थानीय मानि विकास प्रसतिेदन, २०१९ तयाि गिेको ।  

➢ प्रदेशको पवहलो आिसधक योिना (२०७६/०७७- २०८०/०८१ ) तिुामा भएको । 

➢ प्रदेशको िस्तनु्त्स्थसत विििण, २०७५ तयाि भएको । 

➢ स्थानीय तहको एकीकृत िस्तनु्त्स्थसत विििण, २०७६ तयाि भएको । 

➢ स्थानीय तहको मानि विकास प्रसतिेदन, २०१९ तयाि भएको । 

➢ िावषाक आयोिना छनोट कायाविसध, २०७८ तयाि भएको । 

➢ बागमती प्रदेशको ददगो विकास लक्ष्यको आधाि ि मागान्त्चि (२०१९- २०३०) तयाि भएको । 

➢ आयोिना बैँकको सफ्टिेयि (बागमती प्रदेश आयोिना बैँक व्यिस्थापन सूचना प्रणाली) विकास 
गिी प्रदेश सिकािको सभािमा स्थापना भएको । 

➢ 44 ओटा स्थानीय तहको आिसधक योिना ि २० ओटा स्थानीय तहको मध्यमकालीन खचा 
संिचना तिुामा गना सहिीकिण ि प्राविसधक सहयोग भएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

मु् य रयायासधिक्ताको कायाालय 

१. हालसम्मका मु् य रयायासधिक्ताहरू: 
नाम बहाल अिसध 

देन्त्ख सम्म 
श्री सूयाचरद्र रयौपाने 2074/12/08 2076/०2/23 

श्री ओमप्रसाद थपसलया 2076/०4/12 2078/०7/11 

श्री श्यामनािायण शे्रष्ठ 2078/०9/26 २०७९/०९/२४ 

श्री  ज्ञानेरद्र नेपाल २०७९/१०/१६ हालसम्म 
 

२. हाल सम्मका कायाालय प्रमखुहरू 

नाम सेिा अिसध 

देन्त्ख सम्म 
श्री सिुणामान बनेपाली 2075/०2/10 2075/10/29 

श्री मकुुरदहिी पौडेल 2075/11/०1 2076/11/26 

श्री कृष्णचरद पाण्डे 2076/11/23 2077/12/5 

डा. सूयाप्रसाद पौडेल 2077/12/०6 2079/०6/14 

श्री बासदेुि लम्साल 2079/०6/23 हालसम्म 

 

३. यस कायाालयसाँग सम्बन्त्रधत हालसम्म िािी भएका काननुी दस्तािेिहरू : 
3.1 ऐन  

➢ मु् य रयायासधिक्ताको काम ,कताव्य ि असधकाि तथा सेिाका सता सम्बरधमा व्यिस्था गना िनेको 
ऐन,2075 

४. विसनयोन्त्ित बिेट ि कायाारियन अिस्था : 
 

आ.ि. विसनयोन्त्ित बिेट (रु.हिािमा) खचा (रु.हिािमा) खचा 
प्रसतशत चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा चाल ु पुाँिीगत कुल िम्मा 

074/075 593 1820 2413 490 1820 2310 95 

075/076 13556 11400 24956 6445 10655 17101 68.52 

076/077 15469 1050 16519 9122 1008 10131 61.3 

077/078 15750 1750 17500 8125 1115 9241 52.8 

078/079 17333 1250 18583 10363 1240 11604 62.46 

िम्मा 62701 17270 79971 34549 15840 50389  

 



 
 

५. सािािसनक सेिा प्रिाहको अिस्था : 
यस मु् य रयायासधिक्ताको कायाालय प्रदेश सिकािको काननुी सल्लाहकािको रूपमा स्थावपत भएको 
हो।स्थावपत काल देन्त्खनै यस कायाालयले प्रदेश सिकाि ि मातहतका सनकाय, कायाालयहरूलाई काननुी 
िाय प्रदान गने तत् तत ् सनकायहरूलाई विपक्षी बनाई दायि गिेका मदु्दाहरूको प्रसतिक्षा गना, तत तत ्
सनकायहरू तफा बाट सम्बन्त्रधत अदालतमा सलन्त्खत ििाफ पेस गने कायाहरू बाहेक प्रदेश सभाले पारित 
गिेका प्रदेश अरतगातका ऐन, सनयमािसलहरूको बािेमा िनस्तिमा कायािम गिी िानकािी ददने, स्थानीय 
सनकायका िनप्रसतसनसध तथा कमाचािीहरूलाई काननुी न्त्शक्षा कायािम बनाई काननुसम्बरधी िानकािी ददने 
िस्ता कायाहरू गदै आएको छ ।हाल यस कायाालयमा दताा भई १३४ थान चाल ुमदु्दाहरू िहेको छ । 

 

ि.स. सािािसनक सेिा सेिा प्रिाहको परिमाण 

१ बहस तथा प्रसतिक्षा प्रदेश सिकाि तथा प्रदेश सिकाि मातहतका मरिालय, कायाालय सनकायहरूलाई विपक्षी बनाई 
दायि भएका मदु्दाहरूको सिोच्च अदालत,उच्च अदालत पाटन, लसलतपिु, उच्च अदालत पाटन 
हेटौँडा इिलास, प्रसाशकीय अदालत काठमाडौँ ि बागमती प्रदेश सभि िहेको केही न्त्िल्ला 
अदालतहरूमा दायि भएका मदु्दाहरूको परिमाण मध्ये हाल सम्म ७४ थान मदु्दा फैसला भएको 
िसमध्ये ८१ प्रसतशत मदु्दाहरूमा सफलता प्राप्त भएको छ भने १९ प्रसतशत िसत मदु्दामा 
असफलता प्राप्त भएको छ । चाल ुिहेका मदु्दा १३४ थान िहेको हदुााँ प्रदेश सिकाि ि 
मातहतका कायाालयहरूलाई विपक्षी िनाएको मदु्दा २०८ थान भएको छ । ८० प्रसतशत मदु्दा 
सिोच्च अदालतमा दायि हनेु गिेको छ । सङ्ख्यागत रूपमा यस कायाालबाट २०५ पटक 
अदालतमा तत ्तत ्कायाालयको तफा बाट बहस प्रसतिक्षामा सहभागी भएको । 

२ काननुी िाय  हालसम्म यस कायाालयबाट प्रदेश सिकाि िा मातहतका कायाालय मरिलयहरूलाई 23 
प्रकृसतका काननुी विषयहरूमा काननुी िाय प्रदान गरिएको छ । 

३ स्थानीय सनकायहरूमा 
काननुी न्त्शक्षा 

यस कायाालय माफा त बागमती प्रदेश अरतगातका मकिानपिु, न्त्चतिन, धाददङ, काठमाडौँ, 
निुाकोट ि िसिुा न्त्िल्लामा िहेका स्थानीय सनकायहरूको िनप्रसतसनसध ि कमाचािीहरूको लासग 
15 ओटा पञ् िीकिण ि स्थानीय सनकायमा सविय िहेको रयावयक ससमसतमानै सनरूपण गना 
सवकने मदु्दाहरूको बािेमा कायािम सञ् चालन गरिएको । 

 

(ख) सिािसनक सेिा सधुािमा भएका उपलब्धीहरू: 
➢ नागरिक बडापि िािी गिी उक्त कायातासलका अनसुाि नै सेिा प्रिाह । 

➢ विशेष महत्त्िका मदु्दाहरूमा सम्बन्त्रधत कायाालय ि अदालतसाँग समरिय गिी सछटो भरदा सछटो 
वकनािा लगाउन भसूमका खेलेको । 

➢ सङ्ख घीय काननु ि प्रदेश काननुसाँग नबान्त्झने गिी प्रदेश सिकािका सनकायहरूलाई काननुी िाय 
प्रदान गरिएकोले काममा सहिता । 

 

 



 
 

६.  यस अिसधमा हाससल भएका महत्त्िपूणा उपलन्त्ब्धहरू:  

➢ प्रदेश सिकाि िा मातहतमा मरिालय िा सनकायहरूलाई विपक्षी बनाई दायि भएका मदु्दाहरूमा 
फर्छ्यौट भएका मदु्दाहरूमा ८२ प्रसतशत सफलता प्राप्त गिेको  

➢ प्रदेशका ऐन ि सनयमािली सनमााणमा समरियकािी भसूमका सनिााह गिेको  

➢ बागमती प्रदेशसभि िहेका स्थानीय तहहरूको िनप्रसतसनसध ि कमाचािीहरूका लासग काननुी न्त्शक्षा 
कायािम सञ् चालन  

➢ स्थानीय तहमा हनुे रयावयक ससमसतको लासग तासलम सञ् चालन गिी रयावयक ससमसतलाई सविय 
बनाउन समरियकािी भसूमका सनिााह 

➢ प्रदेशसभिका वहिासत कक्ष सनिीक्षण गिी सधुािका लासग पहल 

➢ प्रदेश सिकाि मातहत िहेका मरिालय, कायाालय ि सनकायहरूका मदु्दा शाखा हेने कमाचािी तथा 
काननु असधकृतहरूको लासग सलन्त्खत ििाफ लेखन तासलम सञ् चालन  

➢ कायाालय स्थापना ददिशको अिसिमा काननु सङ्ख कायमा +2 मा अध्यित विद्याथीहरूलाई सहभागी 
गिाएि साइबि सम्बरधी अपिाध विषयक िक् ततृ्िकला प्रसतयोसगता सञ् चालन । 

 



 
 

 

 

अनसूुची 

 

 

 



 
 

1. प्रदेश सिकाि िावषाकोत्सि समािोहमा पिुस्कृत हनु ेव्यन्त्क्त तथा संघसंस्थाहरूको नामािली 
ि.सं. कमाचािीको नाम,थि पद/तह कायाालय पिुस्कृत िषा 
१.  चिबहादिु बढुा प्र.न्त्ि.अ. न्त्िल्ला प्रशासन कायाालय, मकािनपिु २०७५ 

२.  न्त्खमादेिी लङ्ख िा उपसन्त्चि मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालय २०७५ 

३.  देिी प्रसाद गौतम लेखा असधकृत मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालय २०७५ 

४.  हरिमाया शे्रष्ठ कायाालय सहयोगी मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालय २०७५ 

५.  मान बहादिु बस्नेत उपसन्त्चि आरतरिक मासमला तथा काननु मरिालय २०७५ 

६.  िमनुा शे्रष्ठ उपसन्त्चि आरतरिक मासमला तथा काननु मरिालय २०७५ 

७.  मसनना बैद्य सस.सड.ई. भौसतक पूिााधाि विकास मरिालय २०७५ 

८.  यमनुा बस्नेत ना.स.ु भौसतक पूिााधाि विकास मरिालय २०७५ 

९.  घनश्याम परथी उपसन्त्चि आसथाक मासमला तथा योिना मरिालय २०७५ 

१०.  शिदचरद्र मैनाली ना. अ. आसथाक मासमला तथा योिना मरिालय २०७५ 

११.  प्रमे कुमाि साह सहायक िन असधकृत उद्योग,पयाटन,िन तथा िाताििण मरिालय २०७५ 

१२.  हेम कुमाि पाठक िेञ्जि उद्योग,पयाटन,िन तथा िाताििण मरिालय २०७५ 

१३.  लोक बहादिु िाइबा शाखा असधकृत सामान्त्िक विकास मरिालय २०७५ 

१४.  दगुाा न्त्घसमिे मवहला विकास सनिीक्षक सामान्त्िक विकास मरिालय २०७५ 

१५.  िमेश प्रसाद गौतम शाखा असधकृत भसूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकािी मरिालय २०७५ 

१६.  िचना देि बाली विकास असधकृत भसूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकािी मरिालय २०७५ 

१७.  ससुनता कुमािी गििेुल  शाखा असधकृत प्रदेश सभा सन्त्चिालय २०७५ 

१८.  भगिान प्रसाद आचाया ना.स.ु प्रदेश सभा सन्त्चिालय २०७५ 

१९.  हरि प्रसाद असधकािी  असधकृत छैठौँ  मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालय २०७६ 

२०.  न्त्चिञ्जीिी प्रसाद पौडेल  असधकृत सातौं  प्रदेश नीसत तथा योिना आयोग  २०७६ 

२१.  कृष्णा कुमािी खिेल  असधकृत छैठौँ प्रदेश सभा सन्त्चिालय २०७६ 

२२.  मदन प्रसाद न्त्शिाकोटी  काननु असधकृत  आरतरिक मासमला तथा काननु मरिालय २०७६ 

२३.  प्रमोद ससम्खडा  असधकृत सातौँ  आसथाक मासमला तथा योिना मरिालय २०७६ 

२४.  दामोदि पाण्डे   सह-लेखापाल  आसथाक मासमला तथा योिना मरिालय  २०७६ 



 
 

ि.सं. कमाचािीको नाम,थि पद/तह कायाालय पिुस्कृत िषा 
२५.  सम्झना िाना  सहायक पााँचौं  उद्योग,पयाटन,िन तथा िाताििण मरिालय २०७६ 

२६.  प्रददप नािायण शे्रष्ठ  असधकृत आठौं उद्योग,पयाटन,िन तथा िाताििण मरिालय  २०७६ 

२७.  इमनाथ पौडेल  असधकृत दसौँ  उद्योग,पयाटन,िन तथा िाताििण मरिालय  २०७६ 

२८.  अरुण खनाल  असधकृत आठौं भसूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकािी मरिालय  २०७६ 

२९.  सतथा प्रसाद हमुागाईं  कायाालय सहयोगी  भसूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकािी मरिालय  २०७६ 

३०.  डा. बबल ुठाकुि  असधकृत सातौँ पश ुपाँक्षी तथा मत्स्य विकास सनदेशनालय २०७६ 

३१.  डा.सहदेि भण्डािी  असधकृत दसौँ   भौसतक पूिााधाि विकास मरिालय  २०७६ 

३२.  पणु्यिाम सलु ु असधकृत आठौं यातायात पिुााधाि सनदेशनालय २०७६ 

३३.  िामवकशोि प्रसाद यादि असधकृत छैठौँ पिुााधाि विकास कायाालय न्त्चतिन २०७६ 

३४.  पोषण बहादिु थापा  असधकृत छैठौँ  यातायात व्यिस्था कायाालय हेटौँडा २०७६ 

३५.  ससतश विष्ट  असधकृत दसौँ   सामान्त्िक विकास मरिालय २०७६ 

३६.  श्रीकृष्ण आचाया  असधकृत आठौं सामान्त्िक विकास मरिालय २०७६ 

३७.  सावििी कुमािी पौडेल असधकृत दसौँ   भक्तपिु अस्पताल २०७६ 

३८.  समलन बिाइली सहायक पााँचौं धाददङ अस्पताल २०७६ 

३९.  अशेष खड्का असधकृत सातौं मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालय २०७७ 
४०.  असभषेक सधताल सहायक पााँचौं मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालय २०७७ 
४१.  नेि निससंह काकी लेखा असधकृत आठौं प्रदेश लेखा सनयरिक कायाालय २०७७ 
४२.  होमनाथ रििाल लेखा असधकृत सातौं आसथाक मासमला तथा योिना मरिालय २०७७ 
४३.  विना थापा असधकृत छैठौँ प्रदेश नीसत तथा योिना आयोग २०७७ 
४४.  कौशल प्रसाद ढंुगाना शाखा असधकृत (काननु) मु् य रयायासधिक्ताको कायाालय २०७७ 

४५.  अक्षि गोपाल शे्रष्ठ असधकृत दशौं 
िलश्रोत तथा ससाँचाइ विकास सडसभिन 
कायाालय काभ्रपेलाञ्चोक 

२०७७ 

४६.  सषृ्टी ्िालापाला असधकृत सातौं 
खानेपानी तथा सिसफाइ सडसभिन-३ 
ससरधपुाल्चोक 

२०७७ 

४७.  पेशल कुमाि पोखिेल असधकृत सातौं आरतरिक मासमला तथा काननु मरिालय २०७७ 

४८.  
डा. नािायण बहादिु 
शे्रष्ठ 

िरिष्ठ पश ु विकास 
असधकृत 

भेटेनिी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केरद्र, 
लगनखेल 

२०७७ 

४९.  पून्त्णामा क्षेिी बाली संिक्षण असधकृत कृवष ज्ञान केरद्र, न्त्चतिन २०७७ 
५०.  नििाि पडुासैनी स.ि.अ. आठौं उद्योग, पयाटन, िन तथा िाताििण मरिालय २०७७ 
५१.  कल्पना ज्ञिाली असधकृत छैठौं उपत्यका पयाटन कायाालय २०७७ 
५२.  कृष्ण बहादिु समिाि ि.ि.स्िा. असधकृत आठौं स्िास्थ्य कायाालय, भक्तपिु २०७७ 
५३.  देिकी खसतिडा स्टाफ नसा सातौं सिशलुी अस्पताल, निुाकोट २०७७ 



 
 

ि.सं. कमाचािीको नाम,थि पद/तह कायाालय पिुस्कृत िषा 
५४.  ददपेरद्र िोक्का पिकाि नेपाल टेसलसभिन २०७७ 
५५.  सिोि प्रिा नि प्रिताक िाप्ती नगिपासलका, न्त्चतिन २०७७ 
५६.  मामाघि नेपाल, हेटौडा सामान्त्िक सेिा हेटौडा २०७७ 
५७.  बीि िंश बैठा न्त्शक्षासेिी हेटौडा २०७७ 

५८.  सरिता सब.क. 
वहंसा तथा विभेद विरुद्ध 
योगदान 

काठमाडौं-१९ सामाखसुी २०७७ 

५९.  सरुदिढोका साथी सेिा 
महामािी तथा विपद् 
व्यिस्थापन तथा 
िोकथाम ि सनयरिण 

लसलतपिु २०७७ 

६०.  
नेपाल मगि सांस्कृसतक 
संघ 

आददिासी िनिासत 
सांस्कृसतक समहु  

सभमफेदी, मकिानपिु २०७७ 

६१.  हनाामाडी कला प्रसतष्ठान सांस्कृसतक समहु हेटौंडा-१८ मकिानपिु २०७७ 

2. १५ औ ंगणतरि ददिस (२०७९) को अिसिमा पिुस्कृत कमाचािीहरूको नामािली  

ि.स. नाम थि पद कायाालय 

1.  रुद्रहरि भण्डािी असधकृत (दशौँ) सामान्त्िक विकास मरिालय 
2.  हरि प्रसाद उपाध्याय प्रदेश लेखा सनयरिक प्रदेश लेखा सनयरिक कायाालय 
3.  विष्ण ुबहादिु भण्डािी असधकृत (निौँ) पयाटन विकास आयोिना 
4.  नेि प्रसाद भट्टिाई असधकृत (निौँ) यातायात व्यिस्था कायाालय स.चा.अ.प. िगाती 
5.  नविन कुमाि ससंह असधकृत (निौँ) भौसतक पूिााधाि विकास मरिालय 
6.  गोपाल प्रसाद कंडेल उपसन्त्चि सामान्त्िक विकास मरिालय 
7.  दीपक कुमाि पोखिेल असधकृत (आठौँ) यातायात व्यिस्था कायाालय, मोटिसाइकल गिुुाधािा 
8.  िनमाया फ्याक असधकृत (आठौँ) सामान्त्िक विकास मरिालय 
9.  सबनोद सबडािी असधकृत (आठौँ) आसथाक मासमला तथा योिना मरिालय 

10.  देिनािायण चौधिी असधकृत (आठौँ) यिुा तथा खेलकुद मरिालय 
11.  सरुदि सिेुदी असधकृत (आठौँ) खानेपानी, ऊिाा तथा ससाँचाइ मरिालय 
12.  तीथािाि उपाध्याय असधकृत (सातौँ) मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालय 
13.  टेकेरद्र असधकािी असधकृत (सातौँ) प्रदेश लोक सेिा आयोग 
14.  कवपल ससलिाल असधकृत (सातौँ) श्रम, िोिगाि तथा यातायात मरिालय 
15.  खगरेद्र पौडेल असधकृत (सातौँ) भसूम व्यिस्था सहकािी तथा गरिबी सनिािण 

मरिालय 
16.  असनल ढुिाना लेखा असधकृत (सातौं) स्िास्थ्य तासलम केरद्र, काठमाडौं 



 
 

ि.स. नाम थि पद कायाालय 

17.  कुल प्रसाद दिाडी बाली विकास असधकृत बीउ सबिन प्रयोगशाला हेटौँडा 
18.  सिेुरद्र काकी असधकृत (सातौँ) आरतरिक मासमला तथा काननु मरिालय 
19.  िामेश्वि पोखिेल लेखा असधकृत (सातौँ) आरतरिक मासमला तथा काननु मरिालय 
20.  दामोदि पाण्डे सहायक िन असधकृत सडसभिन िन कायाालय मनहिी 
21.  विमोचन न्त्घसमिे असधकृत (सातौँ) आसथाक मासमला तथा योिना मरिालय 
22.  सरतोष कुमाि सनिौला ईन्त्रिसनयि शहिी विकास तथा भिन कायाालय धसुलखेल 
23.  ज्ञानदीप िाई शाखा असधकृत आरतरिक मासमला तथा काननु मरिालय 
24.  ससुनता भट्टिाई लेखा असधकृत (सातौं) भक्तपिु अस्पताल 
25.  सिना शाख नससाङ असधकृत भक्तपिु अस्पताल 
26.  मनु्त्क्तनाथ सनिौला असधकृत (छैठौँ) आरतरिक मासमला तथा काननु मरिालय 
27.  ऋषीिाि पोखिेल लेखा असधकृत (छैठौँ) कृवष ज्ञान केरद्र, लसलतपिु 
28.  सनु्त्िता खड्का अ.न.मी. सनििुाटाि 
29.  हरिनािायण महतो कवििाि सनिीक्षक न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र दोलखा 
30.  अन्त्म्बका पाण्डे प.हे.न. स्िास्थ्य कायाालय धाददङ  
31.  िोशनी शे्रष्ठ अ.न.मी.  भक्तपिु अस्पताल 
32.  ददपेश खनाल कम््यटुि अपिेटि मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को कायाालय 
33.  अिुान प्रसाद सिेुदी कायाालय सहयोगी न्त्िल्ला िनस्िास्थ्य कायाालय िसिुा 

 
 
 



 
 

न्त्िल्ला समरिय ससमसतका प्रमखु उपप्रमहुरूको नामािली 

न्त्िल्ला प्रमखुको नाम फोन नं. उपप्रमखुको नाम फोन नं. इमेल ििेसाइट कायाालय नं. 

ससरधलुी कािसाङ लामा ९८४४०४२६८१ शारता काकी ९८४४४२२३०० dccsindhuli@gmail.com https://dccsindhuli.gov.np/ 047-520144 

िामेछाप न्त्चना खड्का काकी ९८५१०९०५१९ प्रमे बहादिु थापा 9844043394 ddcramechhap@gmail.com https://dccramechhap.gov.np/ 048-540347 

दोलखा बिुािाम घतानी ९८६०७८६०३६ दोिी शेपाा ९८४१०८०६५७ ict.ddcdolakha@gmail.com https://dccdolakha.gov.np/ 049-421493 

ससरधपुाल्चोक बालकृष्ण शे्रष्ठ 9841902050 पदमनाथ नपेाल 9861960398 ddcsindhupalchowk@gmail.com https://dccsindhupalchowk.gov.np/ 011-620102 

िसिुा अशोक कुमाि न्त्घसमिे 9851249742 सबिय लामा 9863801680 ddcrasuwa@gmail.com https://dccrasuwa.gov.np/ 010-540252 

धाददि नििाि असधकािी क्षेिी 9861729036 कुलमान विश्वकमाा 9841717762 ddcdhading@gmail.com https://dccdhading.gov.np/ 9851006832 

निुाकोट िन्त्िरद्र वििम ससंह ठकुिी ९८५१३३६८०५ दल बहादिु तामाङ ९८५१३३६८०६ ddcnuwakot10@gmail.com https://dccnuwakot.gov.np/ 010-560197 

काठमाडौं सरतोष बढुाथोकी ९८५११८१८२६ शारती पाण्डे ९८४१३५१९३६ info@ddcktm.gov.np https://dccktm.gov.np/ 01-4254697 

लसलतपिु ऋवष देि फुयााँल ९८५१०१९१४५ िामलाल सथङ 9863714062 info@ddclalitpur.gov.np https://dcclalitpur.gov.np/ 01-5523410 

भक्तपिु ईश्वि बहादिु थापा 9841470321 सिुाता बाडे (बैद्य) 9851179429 info@ddcbhaktapur.gov.np https://dccbhaktapur.gov.np/ 01-6614826 

काभ्रपेलाञ्चोक ददपक कुमाि गौतम ९८५१०६५२०४ रिम बहादिु तामाङ ९८४११०४८५५ info@ddckavre.gov.np https://dcckavre.gov.np/ 011-490427 

मकिानपिु लसलत बहादिु घलान ९८५५०७०८९९ सानकुािी लइुटेल ९८५५०६७६२२ info@ddcmakawanpur.gov.np http://dccmakwanpur.gov.np/ 057-525913 

न्त्चतिन नािायण प्रसाद असधकािी 9855059877 

कल्पना काफ्ले 
सापकोटा 9845144766 ldo@ddcchitwan.gov.np https://dccchitwan.gov.np/ 056-520147 

 



 
 

स्थानीय पासलकाको प्रमखु/अध्यक्ष ि उपप्रमखु/उपाध्यक्ष  नामािली तथा सम्पका  नम्बि 

सस.नं. न्त्िल्ला ि.सं. पासलकको नाम प्रमखु/अध्यक्ष सम्पका  नं. उपप्रमखु/उपाध्यक्ष सम्पका  नं. 

१ मकिानपिु 

१ हेटौडा उ.म.न.पा. मीना कुमािी लामा 9855038543 िािेश बासनया 9855028594 

२ थाहा न.पा. विष् ण ुिहादिु विष् ट 9855089345 भित गोपाली 9855089344 

३ मनहिी गा.पा. िरिन कालाखेती 9855067414 ससता पलुामी मगि 9845074342 

४ िान्त्क्सिाि गा.पा. िािकुमाि मल्ल 9855077601 बनस्तम सथङ 9855016830 

५ कैलाश गा.पा. लोक बहादिु मकु्तान 9855077266 बाल कुमाि मल्ल ठकुिी 9855087266 

६ ईरद्रसिोिि गा.पा. देिकृष्ण पडुासैनी शमाा 9841492363 उमा कुमािी लामा 9855089167 

७ सभमफेदी गा.पा. वहदम लामा 9855068286 संन्त्िब शे्रष् ठ 9855077293 

८ मकिानपिुगढी गा.पा. दोिे लामा स्याङतान 9845461080 
मान कुमािी पािीन 
(नेपाली) 

9845640755 

९ बकैया गा.पा. धमािाि लासमछाने 9855057327 भक्त बहादिु खिी 9855068491 

१० बागमती गा.पा. सकेश घलान 9855088688 फन्त्णरद्र कुमाि सतमल्सीना 9845042954 

२ न्त्चतिन 

१ भितपिु म.न.पा. िेण ुदाहाल 9855011311 न्त्चिसेन असधकािी 9855011411 

२ ित्ननगि न.पा. प्रलाद सापकोटा 9855024111 यादि प्रसाद पाठक 9855066417 

३ िाप्ती न.पा. शमशेि लामा 9855062232 देिेरद्र लामा 9855050610 

४ माडी न.पा. तािा कुमािी कािी महतो 9855049306 खेम प्रसाद महतो 9855048306 

५ कासलका न.पा. विनोद िेग्मी 9855058914 विमला तमाि 9855022057 

६ खैिहनी न.पा. शशी कुमाि खसनया 9851165401 कविता उप्रतेी 9855062218 

७ ईच्छाकामना गा.पा. दान बहादिु गरुुि 9855026964 माया ससलिाल 9845620220 

३ धाददङ 

१ बेनीघाट िोिाि गा.पा. कृष् ण बहादिु थपसलया 9851169958 टाप बहादिु शे्रष् ठ 9849917275 

२ गििुी गा.पा. गणेश लाल शे्रष् ठ 9851054165 शमीला विसिुाल 9851279584 

३ गल्छी गा.पा. केदािनाथ खसतिडा 9841642119 भाईकािी सतिािी 9849411190 

४ थािे गा.पा. िाम कुमाि आचाया 9851011682 यर ि बहादिु थापा 9841295833 

५ धुनीबेसी न.पा. िाल कृष् ण आचाया 9851044657 सिुि उप्रतेी 9851101398 

६ ससद्दलेक गा.पा. पिश ुिाम खसतिडा 9851060756 सिीता अयााल 9841712466 

७ सनलकण्ठ न.पा. भीम प्रसाद ढुिाना 9851007101 ददपक विश् िकमाा 9851066964 

८ ज्िालामखुी गा.पा. यामनाथ दनै 9855056107 धमा बहादिु अयााल 9851190531 

९ सिपिुासरुदिी गा.पा. िाि ुउप्रतेी 9851191531 देि िाि धिेल 9851210848 

१० 
नेिािती डििोङ 
गा.पा. 

मेघ नाथ रििाल 9851243825 ससता माया गरुुङ 9841656508 

११ खसनयाबास गा.पा. िण बहादिु तामाङ 9851040756 सेके्कमान तामाड 9841643573 

१२ गंगा िमनुा गा.पा. भक्त बहादिु लामा 9841523037 िामेश् िि ससंखडा 9863841483 



 
 

सस.नं. न्त्िल्ला ि.सं. पासलकको नाम प्रमखु/अध्यक्ष सम्पका  नं. उपप्रमखु/उपाध्यक्ष सम्पका  नं. 

  १३ रुसबभ्याली गा.पा. िाम ससंह तामाङ 9851212168 फेलामा तामाङ 9841779727 

४ निुाकोट 

१ 
बेलकोटगढी 
नगिपासलका 

िगत बहादिु गरुुङ 9851076386 न्त्शि प्रसाद दाहाल 9851232405 

२ विदिु नगिपासलका िािन शे्रष् ठ 9851064087 प्रभा बोगटी 9851134356 

३ सलखु गाउाँपासलका रबु शे्रष् ठ 9851221353 शभुद्रा असधकारि (उप्रसेत) 9843479240 

४ ककनी गाउाँपासलका समुन तामाङ 9843481734 समठु माया लामा तामाि 9860384934 

५ वकस्पाङ गाउाँपासलका सबि बल तामाङ 9851175528 अिुान प्रसाद र यौपाने 9851216574 

६ तादी गाउाँपासलका सरतमान तामाङ 9851074525 सरि ु् याकुिेल 9851132593 

७ तािकेश्वि गाउाँपासलका न्त्शि असधकािी 9851093504 हरि प्रसाद रिमाल 9851138400 

८ दु् चेश्वि गाउाँपासलका शंकि बहादिु थापा 9851187320 माकुिी तमाङ 9861935564 

९ पञ्चकरया गाउाँपासलका तेि बहादिु तमाङ 9851310970 सबमला के.सी 9851029856 

१० म्यागङ गाउाँपासलका आसा तामाङ 9841759108 ससता तामाङ 9841548931 

११ न्त्शिपिुी गाउाँपासलका गोविर द प्रसाद थपसलया 9851033169 विि बहादिु तामाि 9841580513 

१२ सयुागढी गाउाँपासलका सरत बहादिु तामाङ 9851147432 मरि ुबढुाथोकी 9851062078 

५ िसिुा 

१ उत्तिगया गाउाँपासलका माधि प्रसाद अयााल 9851059550 चमेली गरुुङ 9851143196 

२ कासलका गाउाँपासलका हिीकृष्ण देिकोटा 9851031394 समिा तमाङ 9841084466 

३ 
गोसाईकुण्ड 
गाउाँपासलका 

कैसाङ नपु ुा तामाङ 9851111829 प्रसतमा तमाङ 9843912138 

४ नौकुण्ड गाउाँपासलका निुुा स्याङिो घले 9851036717 चरद्र बहादिु ग्लान 9851242579 

५ 
आमाछोददङमो 
गाउाँपासलका 

बचुङु तमाङ 9841893178 चन्त्ण्डका तमाङ 9841008303 

६ काठमाडौ 

१ 
कागेश्विी मनोहिा 
नगिपासलका 

उपेरद्र काकी 9851019242 शारता थापा 9841216580 

२ 
काठमाण्डौ 
महानगिपासलका 

िालेरद्र साह 9851279900 ससुनता डंगोल 9851279899 

३ वकसतापिु नगिपासलका िाि कुमाि नकमी 9851025125 शभु लक्ष् मी शाक् य 9851197811 

४ 
गोकणेश्वि 
नगिपासलका 

ददपक कुमाि रिसाल 9851025693 सान्नानी लामा 9841498758 

५ चरद्रासगिी नगिपासलका घन श्याम सगिी 9851050816 िसर ती शे्रष् ठ 9841448917 

६ टोखा नगिपासलका प्रकाश असधकािी 9851234789 मिुािी तामाि 9851254789 

७ तािकेश्वि नगिपासलका कृष् ण हरि महिान 9851258234 सृिना बलुााकोटी 9851226678 

८ 
दन्त्क्षणकाली 
नगिपासलका 

मोहन बस्नेत 9841615262 बसर ती तामाि 9841079893 

९ नागािुान नगिपासलका मोहन बहादिु बस्नेत 9851044357 शनु्त्शला असधकािी 9851225717 

१० 
बढुासनलकण्ठ 
नगिपासलका 

समठािाम असधकािी 9851051010 असनता लामा 9841527796 

  ११ शङ्खिापिु नगिपासलका िमेश नावपत 9841460380 ससमता शे्रष्ठ 9841091180 



 
 

सस.नं. न्त्िल्ला ि.सं. पासलकको नाम प्रमखु/अध्यक्ष सम्पका  नं. उपप्रमखु/उपाध्यक्ष सम्पका  नं. 

७ लसलतपिु 

१ 
महालक्ष्मी 
नगिपासलका 

हरि गोविरद शे्रष्ठ 9851201654 लन्त्क्ष्म महिान 9851202654 

२ गोदाििी नगिपासलका गिेरद्र महिान 9851260016 मनुा असधकािी 9851235400 

३ 
लसलतपिु 
महानगिपासलका 

न्त्चिी बाब ुमहिान 9851022723 मरिली शाक्य बज्राचाया 9851018101 

४ 
कोरज्योसोम 
गाउाँपासलका 

कृष्ण मान लामा 9843070358 िािन प्रसाद न्त्घसमिे 9851201229 

५ बाग्मती गाउाँपासलका बीि बहादिु लो्चन 9841335585 भक्त बहादिु दलाामी मगि 9841555472 

६ महाङ्काल गाउाँपासलका गणेश के.सी. 9851071752 डोल्मा माया गोले 9860504800 

८ भक्तपिु 

१ 
चााँगनुािायण 
नगिपासलका 

न्त्ििन खिी 9851018754 िमेश बढुाथोकी 9851052090 

२ भक्तपिु नगिपासलका ससुनल प्रिापसत 9851078885 ििनी िोशी 9851177744 

३ 
मध्यपिु सथमी 
नगिपासलका 

सिेुरद्र शे्रष् ठ 9851006209 वििय कृष्ण शे्रष् ठ 9841334402 

४ 
सयुाविनायक 
नगिपासलका 

बासदेुि थापा 9851095646 सरिता भट्टिाई(सतसमन्त्ल्सना) 9851122166 

९ काभ्रपेलाञ् चोक 

१ धसुलखेल नगिपासलका अशोक कुमाि ब्याञ्जु शे्रष्ठ 9851073175 सनिािन िंगम 9841578064 

२ नमोबदु्ध नगिपासलका कुनसाङ लामा 9851253680 ित् न बहादिु लामा 9866195944 

३ पनौती नगिपासलका िाम सिण भण्डािी 9851081272 सगता बरिािा 9851243139 

४ पााँचखाल नगिपासलका महेश खिेल 9843041788 सयुा माया दनिुाि 9841519242 

५ बनेपा नगिपासलका शान्त्रत ित् न शाक्य 9851010383 विमला सापकोटा दाहल 9849573000 

६ 
मण्डनदेउपिु 
नगिपासलका 

टोक बहादिु तामाङ 9851199918 विष्णमुणी नेपाल 9851254315 

७ 
खानीखोला 
गाउाँपासलका 

ईरद्र बहादिु सथङ 9851161799 दोिे मान न्त्िम् िा 9867813879 

८ 
चौंिीदेउिाली 
गाउाँपासलका 

िेणुका चौलागाई 9851213693 शेि बहादिु लामा 9851095237 

९ तेमाल गाउाँपासलका चरद्र बहादिु तामाि 9851082294 दलमान थोकि 9851139212 

१० 
बेथानचोक 
गाउाँपासलका 

भगिान असधकािी 9851089733 तािा िाना सतमन्त्ल्सना 9841532572 

११ भमु्ल ुगाउाँपासलका प्रमे िहादिु भिुेल 9843532080 न्त्ितेरद्र मान तामाि 9851013580 

१२ महाभाित गाउाँपासलका कारछा लाल न्त्िम्िा 9851205710 सागि मोक्तान 9851025347 

१३ िोशी गाउाँपासलका ददनेश लामा 9851157982 समम बहादिु िाईिा 9851238827 

१० ससरधुपाल्चोक 

१ 
चौतािा सााँगाचोकगढी 
नगिपासलका 

कृष्ण प्रसाद सापकोटा 9851254424 सीता थापा 9841646086 

२ मेलम्ची नगिपासलका आइत मान तामाङ 9851065884 उमा प्रधान 9849235444 

३ िाह्रविसे नगिपासलका बाल कृष्ण बस्नेत 9851088679 मञ्जु तामाङ 9860219912 

१० ससरधुपाल्चोक ४ सनुकोशी गाउाँपासलका टवपरद्र प्रसाद सतमन्त्ल्सना 9851021025 कारछी लामा 9844377449 



 
 

सस.नं. न्त्िल्ला ि.सं. पासलकको नाम प्रमखु/अध्यक्ष सम्पका  नं. उपप्रमखु/उपाध्यक्ष सम्पका  नं. 

५ 
सिपिुासरुदिी 
गाउाँपासलका 

भक्त ध्िि बोहिा 9851083242 सगता कुमािी नेपाल 9840392030 

६ िगुल गाउाँपासलका िेशम स् याङबो 9851079101 वहमाल कुमाि शे्रष्ठ 9851119433 

७ 
पााँचपोखिी थाङपाल 
गाउाँपासलका 

टासी लामा 9851102837 ससुनता असधकािी 9843832646 

८ बलेफी गाउाँपासलका गंगा बहादिु तामाङ 9851004152 सरु लामा तामाङ 9863923133 

९ भोटेकोशी गाउाँपासलका पासाङ नपु ुा शेपाा 9851018369 ददछेन शेपाा 9849143008 

१० ईरद्रािती गाउाँपासलका झम्क नाथ नेपाल 9851207931 शोभना तामाङ 9849017803 

११ 
सलसंखु पाखि 
गाउाँपासलका 

िाि ुलामा (तामाङ) 9851108836 समठू देिी लामा 9861478152 

१२ हेलम्ब ुगाउाँपासलका सनमा ग्यािेन शेपाा 9851048846 अ्सिा लम्साल लासमछाने 9869351975 

११ दोलखा 

१ न्त्ििी नगिपासलका समि बहादिु न्त्ििेल 9860087388 
कृष्ण माया 
बढुाथोकी(खड्का) 

9840115122 

२ सभमेश्वि नगिपासलका इश् िि नािायण मानरधि 9843588352 कमला बस् नेत 9844060271 

३ 
कासलरचोक 
गाउाँपासलका 

अिुान प्रसाद न्त्शिाकोटी 9851001708 कुल बहादिु बढुाथोकी 9851059238 

४ 
गौरिशंकि 
गाउाँपासलका 

विश् िास काकी 9851148809 श्याम सरुदि तमाङ 9851219280 

५ 
तामाकोशी 
गाउाँपासलका 

प्रोण प्रताप के सी 9844061665 सृिना सिुेदी 9843827530 

६ मेलङु गाउाँपासलका वहिा कुमाि तमाङ 9851013306 गायिी आचाया 9844002277 

७ विग ुगाउाँपासलका संिीि िली 9851004295 देविका थामी 9844395653 

८ िैतेश्वि गाउाँपासलका छवि लामा 9851091562 कल्पना उप्रतेी 9849656022 

९ शैलङु गाउाँपासलका रिमल बाब ुशे्रष् ठ 9851190461 पािाती काकी 9844406068 

१२ िामेछाप 

१ मरथली नगिपासलका लि शे्रष् ठ 9851049369 ईश् ििी बस्नेत 9844247882 

२ िामेछाप नगिपासलका लिश्री र यौपाने 9851157244 बाल कुमािी काकी थापा 9844148124 

३ उमाकुण्ड गाउाँपासलका शेि िहादिु सनुिुाि 9854043238 सावििी सनुिुाि 9860600011 

४ खााँडादेिी गाउाँपासलका ज्ञान कुमाि शे्रष्ठ 9851000744 िमा न्त्घससि 9844232383 

५ 
गोकुलगिा 
गाउाँपासलका 

कािी बहादिु खड्का 9840073352 उषा देिी काकी 9841136921 

६ 
दोिम्बा शैलिु 
गाउाँपासलका 

मैन क्ुमाि मोक्तान 9860839866 खमला थापा मगि 9844387101 

७ 
सलखु तामाकोशी 
गाउाँपासलका 

केशि महत 9854040932 ददपा पान्त्िन 9849252113 

८ सनुापती गाउाँपासलका ठुलो कारछा तमाङ 9851075808 सगता विष् ट(चौलागाई) 9854043527 

१३ ससरधुली १ 
कमलामाई 
नगिपासलका 

उपेरद्र कुमाि पोखिेल 9854041500 मरि ुदेिकोटा 9844045830 

१३ ससरधुली २ दधुौली नगिपासलका ददनेश असधकािी 9854041851 चर द्र वकशोि थारु 9854041852 



 
 

सस.नं. न्त्िल्ला ि.सं. पासलकको नाम प्रमखु/अध्यक्ष सम्पका  नं. उपप्रमखु/उपाध्यक्ष सम्पका  नं. 

३ सनुकोशी गाउाँपासलका ददपा िोहोिा-दाहाल 9844082014 कवपल कुमाि कोइिाला 9841407855 

४ गोलरिोि गाउाँपासलका शंकि िाि ििाल 9844042675 ज्िाला प्रसाद रयौपाने 9844075410 

५ घ्याङलेख गाउाँपासलका िगत बहादिु भोलन 9844595379 शंकि मान घलान 9842780922 

६ सतनपाटन गाउाँपासलका कणा बहादिु मगि 9854042225 धन बहादिु पलुामी 9854042221 

७ वफक्कल गाउाँपासलका पािाती सनुिुाि 9854041941 िाि ुबिाल 9851121959 

८ मरिण गाउाँपासलका विमसा मकु्तान 9864054603 विमला माझी 9824855500 

९ 
हरिहिपिुगढी 
गाउाँपासलका 

बज्र ध्िि िाइिा 9854041881 चेख बहादिु सथङ 9844078413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

बागमती प्रदेश सिकािका मरिालय, सनकाय तथा कायाालयहरु 

ि. 
सं. 

सस.नं. मरिालय/कायाालयको नाम 
कायाालय प्रमखुको 

नाम 

कायाालयको सम्पका  
नम्बि 

इमेल ठेगाना िेि साइट 

१ 

१.१ मु् यमरिी तथा मन्त्रिपरिषद्को 
कायाालय, हेटौडा मकिानपिु 

श्री मकुुरद प्रसाद 
सनिौला 

१६६०५७५२८९८ ocmcm.p3@gmail.com https://ocmcm.bagamati.gov.np/ 

१.२ प्रदेश वकताबखाना, हेटौडा 
मकिानपिु 

श्री बद्री बहादिु 
पाठक 

      

१.३ प्रदेश सशुासन केरद्र, िाउलाखेल 
लसलतपिु 

श्री विमल पोखिेल ०१-५५२१५८१ 
pradeshsushasankendra.bagmati@g
mail.com 

http://pcgg.bagamati.gov.np/ 

२ २ 
प्रदेश सभा सन्त्चिालय, हेटौडा 
मकिानपिु 

श्री कृष्णहिी खड्का ०५७-५२३२३२ state3assembly@gmail.com provincialassembly.bagamati.gov.np 

३ 

३.१ आरतरिक मासमला तथा कानून 
मरिालय, हेटौडा मकिानपिु 

श्री नािायण प्रसाद 
शमाा 

०५७-५२७५१२, 

०५७-५२७५१३, 

०५७-५२७५१३ 

moial.p3@gmail.com http://moial.bagamati.gov.np/ 

३.२ सञ् चाि िन्त्िस्टािको कायाालय, 

हेटौडा मकिानपिु 

श्री िेिती प्रसाद 
सापकोटा 

०५७-५२०२५०, 

०१५-१९९७०७ 
cro.p3.htd@gmail.com https://cro.moial.p3.gov.np/ 

४ 

४.१ 
आसथाक मासमला तथा योिना 
मरिालय, हेटौडा मकिानपिु 

श्री महेश आचाया ०५७-५२७५१८, 

५२७५२० 
info@moeap.p3.gov.np http://moeap.bagamati.gov.np/ 

४.२ 
प्रदेश लेखा सनयरिक कायाालय, 

हेटौडा मकिानपिु 

श्री हरिप्रसाद 
उपाध्याय 

057-521807 ptco.makwanpur@gmail.com https://ptco.p3.gov.np/ 

५ 

५.१ 
उधोग, बान्त्णज्य तथा आपूसता 
मरिालय, हेटौडा मकिानपिु 

श्री विश्वबाब ु
पडुासैनी 

०५७ ५२६२२६ moics@bagamati.gov.np https://moics.bagamati.gov.np/ 

५.२ 

उद्योग, िान्त्णज्य तथा उपभोक्ता 
वहत संिक्षण सनदेशनालय, 

मकिानपिु 

श्री गोविरद ससग्देल 
9855011821, ०५७-
५२००१४ 

doiccp3@gmail.com     



 
 

ि. 
सं. 

सस.नं. मरिालय/कायाालयको नाम 
कायाालय प्रमखुको 

नाम 

कायाालयको सम्पका  
नम्बि 

इमेल ठेगाना िेि साइट 

५.३ 
घिेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

काठमाडौँ 
श्री मेघनाथ रििाल 

9849027022,  

०१-४२६१४५० 
ocsi.kathmandu@bagamati.gov.np   

५.४ 
घिेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

लसलतपिु 
श्री इन्त्रदिा ओझा 9841741319 ocsi.lalitpur@bagamati.gov.np   

५.५ 
घिेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

भक्तपिु 
श्री उमेश दाहाल 

9851185892,  

०१-५०९२६९६ 
ocsi.bhaktapur@bagamati.gov.np   

५.६ 
घिेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

काभ्रपेलाञ् चोक 

श्री यादिनाथ 
आचाया 

९८५११५९३२५ ocsi.kavre@bagamati.gov.np   

५.७ 
घिेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

ससरधपुाल्चोक 

श्री विश् िनाथ 
काफ्ले 

9851134129,  

०११-६२०१२९ 

ocsi.sindhupalchok@bagamati.gov.
np 

  

५.८ 
घिेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

दोलखा 
श्री समन बहादिु 
लामा 

9854045126, ०४९-
४२११२६ 

ocsi.dolakha@bagamati.gov.np   

५.९ 
घिेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

िामेछाप 

श्री सबुोध कुमाि 
साह कमायोगी 

9854055455, ०४८-
५४००३६ 

ocsi.ramechhap@bagamati.gov.np   

५.१ 
घिेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

ससरधलुी श्री प्रविण शे्रष्ठ 
9854041124, ०४७-
५२०१२४ 

ocsi.sindhuli@bagamati.gov.np   

५.११ 
घिेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

मकिानपिु 
श्री वटका शमाा 9855020437, ०५७-

५२७३३६ 

ocsi.makawanpur@bagamati.gov.n
p  

http://csiomakawanpur.gov.np/ 

५.१२ 
घिेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

न्त्चतिन 
श्री सधिेरद्र पोिले 

9851162621,  

०५६-५९४११६ 
ocsi.chitwan@bagamati.gov.np   

५.१३ 
घिेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

धाददङ 
श्री मेघनाथ गौतम 

9851108315,  

०१०-५२०१७७ 
ocsi.dhading@bagamati.gov.np   

५.१४ 
घिेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

निुाकोट 

श्री िाम प्रसाद 
भसुाल 

9841803591, ०१०-
५६०००४ 

ocsi.nuwakot@bagamati.gov.np   
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५.१५ 
घिेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

िसिुा 
श्री आन्त्शष दाहाल 9851131274 ocsi.rasuwa@bagamati.gov.np   

६ 

६.१ 
कृवष तथा पशपुरछी विकास 
मरिालय, हेटौडा मकिानपिु 

डा. शिण कुमाि 
पाण्डे 

०५७-५२५६४७ molmac@bagamati.gov.np https://molmac.bagamati.gov.np/ 

६.२ कृवष विकास सनदेशनालय, हेटौँडा भित प्रसाद सबडािी ०५७-५२११०४, 

9841510707 
addhetaudap3@gmail.com http://doad.bagamati.gov.np/ 

६.३ 
पशपुक्षी तथा मत्स्य विकास 
सनदेशनालय,  हेटौँडा 

डा. ब्रि वकशोि 
ठाकुि 

०५७-५२४३१९, 

9841293429 
dlfd3p@gmail.com https://dolfd.bagamati.gov.np/ 

६.४ प्रदेश दगु्ध विकास बोडा, हेटौँडा डा. सन्त्िता ज्ञिाली ०५७-५९०५९१, 

9845952794 
Pddb.p3@gmail.com http://pddb.bagamati.gov.np/ 

६.५ 
कृवष व्यिसाय प्रिधान सहयोग 
तथा तासलम केरद्र, भण्डािा,  

होमिाि सबष्ट 9854041142 abpstc.p3@gmail.com https://abpstc.bagamati.gov.np/ 

६.६ पश ुसेिा तासलम केरद्र, लगनखेल डा. गौिीमान शे्रष्ठ  
०१-५५२००१०, 

9854041785 
lstcp3@gmail.com http://lstc.bagamati.gov.np/ 

६.७ 
बािा विकास फामा, न्त्चत्लाङ 
मकिानपिु 

विश्वशे्वि यादि 
०५७-५४०४१४, 

9845025918 
chitlanggoat@gmail.com http://www.gdfchitlang.gov.np/ 

६.८ 
मत्स्य विकास केरद्र, कुलेखानी 
मकिानपिु 

श्री  अरि ुघसता 
मगि 

०५६-६२०२३७, 

9855070237 
rfdckulekhani@gmail.com https://fdckulekhani.bagamati.gov.np/ 

६.९ 
मत्स्य विकास केरद्र, भण्डािा 
न्त्चतिन 

श्री माधि प्रसाद 
दाहाल 

०५६-५५००८५, 

9863604256 
fdcbhandara@gmail.com https://www.fdcbhandara.gov.np/ 

६.१ 
व्यिसावयक ग्रनेेि केरद्र, न्त्चतापोल 
भक्तपिु 

श्री  सलुोचना शे्रष्ठ 
०१-५११६०२४, 

9843250224 
silkbhaktapur024@gmail.com   

६.११ 
मौिीपालन विकास कायािम, 

भण्डािा न्त्चतिन 

श्री  गोविरद प्रसाद 
पोखिेल 

०५६-५५०६५३, 

9851046867 
beekeeping_bhandara@yahoo.com   

६.१२ करदमूल तिकािी विकास केरद्र, श्री हेमरत झा   ०४७-५२०१२१, 

9854041320 
kandamulsindhuli@gmail.com   
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ससरधलुी 

६.१३ 
प्रिनन ्वपाँढी सबि कोया स्रोत 
केरद्र, धसुनबेसी धाददङ 

श्री ससुधि पौडेल 
०१०-४०११११, 

9851253693 
psscdhunibesi@gmail.com http://www.seridhading.gov.np/ 

६.१४ 
मसला बाली विकास केरद्र, 

पााँचखाल काभ्र े
श्री विष्ण ुबोगटी ०११-४९९०५५, 

9841365164 
scdcpanchkhal@gmail.com http://hdcpanchkhal.bagamati.gov.np/ 

६.१५ 
पषु्प विकास केरद्र, गोदाििी 
लसलतपिु 

श्री  ससुधि शे्रष्ठ 
०१-५१७४९६०, 

9841550481 
pdkgodawari@gmail.com https://fdc.bagamati.gov.np/ 

६.१६ 
न्त्शतोष्ण बागबानी नसािी केरद्र, 

दामन मकिानपिु 

श्री  िवि कुमाि 
के.सी. 

०५७-६२०४४९, 

9855010449 
thncdaman@gmail.com   

६.१७ 
वकम्ब ुनसािी विकास केरद्र, भण्डािा 
न्त्चतिन 

श्री  पून्त्णामा क्षेिी ०५६-५८००९१, 

9861397252 
kimbunarsarybhandara@gmail.com   

६.१८ 
उपोष्ण प्रदेशीय बागबानी विकास 
केरद्र, सिशलुी निुाकोट 

श्री िविरद्र कान्त्ि 
थापा 

०१०-५६००६९, 

9841281698 
horticentertrishuli@gmail.com   

६.१९ 
न्त्शतोष्ण फलफूल रुटस्टक 
विकास केरद्र, बोंच दोलखा 

श्री प्रददप नेपाल 9849145067 boanch.gov@gmail.com   

६.२ 
माटो तथा मल पिीक्षण 
प्रयोगशाला, हेटौँडा 

डा. िनादान खड्का ०५७-४१२५३५, 

9851191589 
rstl_hetauda@yahoo.com https://soillab.bagamati.gov.np/ 

६.२१ सबउ सबिन प्रयोगशाला, हेटौँडा श्री  िािन ढकाल 
०५७-४१२५५१, 

9851145404 
seedlabhetauda@gmail.com https://seedlab.bagamati.gov.np/ 

६.२२ 
बाली संिक्षण प्रयोगशाला, 
हरिहिभिन 

श्री  कृष्ण भद्र 
असधकािी 

०१-५५३६४६२, 

9851127010 
p3ppl2075@gmail.com   

६.२३ कृवष ज्ञान केरद्र, भितपिु, न्त्चतिन श्री  यिुिाि पाण्डे 
०५६-५२०११५, 

9851184600 
akcchitwan@gmail.com akcchitwan.bagamati.gov.np 

६.२४ कृवष ज्ञान केरद्र, ससरधलुी श्री  सिुन अंगाई 
०४७-५२०१६६, 

9845065595 
akcsindhuli@gmail.com sindhuli.akc.gov.np 
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इमेल ठेगाना िेि साइट 

६.२५ कृवष ज्ञान केरद्र, धसुलखेल काभ्र े
श्री  तेि प्रसाद 
दिाडी 

०११-४९०२०१, 

9851150128 
akckavra@gmail.com kavre.akc.gov.np 

६.२६ कृवष ज्ञान केरद्र, लसलतपिु 
श्री  नािायण कुमाि 
शे्रष्ठ 

०१-५५३४६१६, 

9845111434 
akclalitpur@gmail.com lalitpur.akc.gov.np 

६.२७ कृवष ज्ञान केरद्र, धाददङ श्री  ददनेश आचाया ०१०-५२०१२८, 

9841694442 
akcdhading@gmail.com   

६.२८ कृवष ज्ञान केरद्र, विदिु निुाकोट श्री  केशि खनाल 
०१०-५६०१२८, 

9843152113 
akcnuwakot@gmail.com   

६.२९ कृवष ज्ञान केरद्र, मरथली, िामेछाप श्री  सनमाला गरुुङ 
०४८-५४०३०८, 

9846620583 
akc.ramechhap2075@gmail.com ramechhap.akc.gov.np 

६.३ 
भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेिा 
विज्ञ केरद्र, धसुलखेल काभ्र े

श्री िािकुमाि 
हमुागाई 

०११-४९०२६६, 

9851209947 
vhsscdhulikhel2019@gmail.com vhlseckavre.bagamati.gov.np 

६.३१ 
भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेिा 
विज्ञ केरद्र, चरिकोट दोलखा 

श्री पलट चौधिी  ०४९-४२१११५, 

9841351528 
dlsodolakha@gmail.com   

६.३२ 
भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेिा 
विज्ञ केरद्र, लगनखेल 

डा. िाम प्रकाश 
प्रधान 

०१-५५४७३७७, 

9841674992 
vhleclalitpur@gmail.com http://vhleclalitpur.p3.gov.np/ 

६.३३ 
भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेिा 
विज्ञ केरद्र, धाददङबेसी 

डा.  सन्त्रदप 
ससलबाल 

०१०-५२०१०७, 

9840747520 
vethospitaldhading@gmail.com   

६.३४ 
भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेिा 
विज्ञ केरद्र, ससरधलुी 

श्री िगदेि िाउत 
०४७-५२०१८५, 

9844149137 
vhalsecsindhuli@mail.com   

६.३५ 
भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेिा 
विज्ञ केरद्र, भितपिु न्त्चतिन 

श्री शसुसल के.सी.  ०५६-५२०१७६, 

9845072192 
vhlsecchitwan@gmail.com vhlsecchitwan.bagamati.gov.np 

६.३६ 
भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेिा 
विज्ञ केरद्र, हेटौँडा 

डा. ब्रि वकशोि 
ठाकुि 

०५७-४१२८२८, 

9841293429 
vhospitalmak@gmail.com https://vhalecmak.bagamati.gov.np/ 

६.३७ भेटेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेिा श्री भित पाण्डे 
०१०-५६००१२, 

9851220694 
dlsonuwakot12@gmail.com   
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विज्ञ केरद्र, ढुङ्ख ग ेनिुाकोट 

७ 

७.१ 
श्री  खानेपानी, ऊिाा तथा ससाँचाइ 
मरिालय 

श्री मोहन कुमाि 
शाक् य 

०५७-५२५१६८, 

०५७-५२५४८१ 
mowsei@bagamati.gov.com,  http://mowsei.bagamati.gov.np/ 

७.२ 
श्री िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास 
सडसभिन कायाालय, काठमाडौं 

श्री  रिसि खनाल 
9851178316,  

०१-४९५४७२२ 

wriddkathmandu@bagamati.gov.np
, wriddktm@gmail.com  

http://wriddkathmandu.bagamati.gov.np/ 

७.३ 
श्री िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास 
सडसभिन कायाालय, भक्तपिु 

श्री विनय पौडेल 

9851110982,  

०१-६६११५५०, ०१-
६६१०९८२  

wriddbhaktapur@bagamati.gov.np, 
wriddbkt@gmail.com 

http://wriddbhaktapur.bagamati.gov.np/ 

७.४ 
श्री िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास 
सडसभिन कायाालय, धाददि 

श्री िािकुमाि 
तण्डकुाि 

9841491554, ०१०-
५२०१२९ 

wridddhading@bagamati.gov.np, 
cidsd3@gmail.com 

http://wridddhading.bagamati.gov.np/ 

७.५ 
श्री िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास 
सडसभिन कायाालय, दोलखा 

श्री  कुश बडुाथोकी 
(सनसमत्त) 

9854045133, ०४९-
४२१४८४ 

wridddolakha@bagamati.gov.np, 
irrigationdolakha@gmail.com 

http://wridddolakha.bagamati.gov.np/ 

७.६ 
श्री िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास 
सडसभिन कायाालय, काभ्र े

श्री मसनस महिान 
9841288944, ०११-
४९०४६१ 

wriddkavre@bagamati.gov.np, 
iddkavre@gmail.com 

http://wriddkavre.bagamati.gov.np/ 

७.७ 
श्री िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास 
सडसभिन कायाालय, लसलतपिु 

श्री मनोि थापा 
क्षेिी 

9841557880, 

98511५३००२,  

०१-५५३५००२ 

wriddlalitpur@bagamati.gov.np, 
wraidlalitpur@gmail.com 

http://wriddlalitpur.bagamati.gov.np/ 

७.८ 
श्री िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास 
सडसभिन कायाालय, मकिानपिु 

श्री िािेशकुमाि 
पौडेल 

9841258672, 
9855031884, 057-
520795 

wriddmakwanpur@bagamati.gov.n
p, hetaudairrigation0@gmail.com 

http://wriddmakwanpur.bagamati.gov.np/ 

७.९ 
श्री िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास 
सडसभिन कायाालय, निुाकोट 

श्री हरिप्रसाद 
गिुागाई 

9851150902,  
010-560002 

wriddnuwakot@bagamati.gov.np, 
wreidd.nuwakot@gmail.com 

http://wriddnuwakot.bagamati.gov.np/ 

७.१ 
श्री िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास 
सडसभिन कायाालय, िामेछाप 

श्री  िाम निेश 
मण्डल 

9854043160, ०४८-
५४०११८ 

wriddramechhap@bagamati.gov.np
, iddramechhap@gmail.com 

http://wriddramechhap.bagamati.gov.np/ 

७.११ 
श्री िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास 
सडसभिन कायाालय, ससरधलुी 

श्री यादि ससग्देल 
9854042105, ०४७-
५२०१०५ 

wriddsindhuli@bagamati.gov.np, 
cidd2sindhuli@gmail.com 

http://wriddsindhuli.bagamati.gov.np/ 
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७.१२ 
श्री िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास 
सडसभिन कायाालय, ससरधपुाल्चोक 

श्री  थलबहादिु 
तामाङ 

9851045385, ०११-
६२०४२५ 

wriddsindhupalchok@bagamati.gov
.np, iddchautara@gmail.com 

http://wriddsindhupalchowk.bagamati.gov.n
p/ 

७.१३ 
श्री िलस्रोत तथा ससाँचाइ विकास 
सडसभिन कायाालय, न्त्चतिन 

श्री घनश्याम काकी 
9841346917, 

9855055010, ०५६-
५95304 

wriddchitwan@bagamati.gov.np, 
cridd5bharatpur@gmail.com 

http://wriddchitwan.bagamati.gov.np/ 

७.१४ 
श्री िलस्रोत तथा ससाँचाइ सब-
सडसभिन कायाालय, िसिुा 

श्री सनमाल दाहाल 
9851211775,  
010-540058 

wriddrasuwa@bagamati.gov.np, 
idsdrasuwa0@gmail.com 

http://wrisdrasuwa.bagamati.gov.np/ 

७.१५ 

श्री भसूमगत िलस्रोत तथा ससाँचाइ 
विकास सडसभिन कायाालय, 

न्त्चतिन 

श्री सिेुरद्र िाि शे्रष्ठ 
9855063568,  
056-583270 

gwriddchitwan@bagamati.gov.np, 
gwiddchitwan@gmail.com 

http://gwiddchitwan.bagamati.gov.np/ 

७.१६ 
श्री भसूमगत िलस्रोत तथा ससाँचाइ 
विकास सडसभिन कायाालय, काभ्र े

श्री सिेुरद्र िाि शे्रष्ठ 
9851170391,  
011-490971 

gwriddkavre@bagamati.gov.np, 
gwidd.kavrepalanchowk@gmail.co
m 

http://gwriddkavre.bagamati.gov.np/ 

७.१७ 
श्री नािायणी सलफ्ट खगिेी ससाँचाइ 
व्यिस्थापन कायाालय, न्त्चतिन 

घनश्याम काकी 9855046404, ०५६-
५३३४०४ 

narayanilift@bagamati.gov.np, 
narayaniliftdiv2016@gmail.com 

http://narayaniliftirrigation.bagamati.gov.np
/ 

७.१८ 
श्री खानपेानी तथा सिसफाइ 
सडसभिन नं. १, मकिानपिु 

श्री सरतोषकुमाि 
शे्रष्ठ 

9849368673,  
057-520726 

wssdmakwanpur@bagamati.gov.np
, pr3wssd1@gmail.com 

http://wssdmakwanpur.bagamati.gov.np/ 

७.१९ 
श्री खानपेानी तथा सिसफाइ 
सडसभिन नं. २, धाददि 

श्री िसबन शे्रष्ठ 
9851254527,  
010-520127 

wssddhading@bagamati.gov.np, 
pr3wssd2@gmail.com 

http://wssddhading.bagamati.gov.np/ 

७.२ 
श्री खानपेानी तथा सिसफाइ 
सडसभिन नं. ३, ससरधपुाल्चोक 

श्री लोकबहादिु 
चौलागाई 

9841242597,  
011-620149 

wssdsindhupalchok@bagamati.gov.
np, pr3wssd3@gmail.com 

http://wssdsindhupalchowk.bagamati.gov.np
/ 

७.२१ 
श्री खानपेानी तथा सिसफाइ 
सडसभिन नं. ४, िामेछाप 

श्री हपुेरद्रिाि िोशी 
(सनसमत्त) 

9849020062, ०४८-
५४०११० 

wssdramechhap@bagamati.gov.np, 
pr3wssd4@gmail.com 

http://wssdramechhap.bagamati.gov.np/ 

७.२२ 
श्री खानपेानी तथा सिसफाइ 
सडसभिन नं. ५, भक्तपिु 

श्री असनल प्रसाद 
केसिी 

9851127236,  
01-5900801 

wssdbhaktapur@bagamati.gov.np, 
pr3wssd5@gmail.com 

http://wssdbhaktapur.bagamati.gov.np/ 
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८ 

८.१ 
भसुम व्यिस्था सहकािी तथा 
गरिबी सनिािण मरिालय 

श्री बलिाम सनिौला 057-590244, 057-
525643 

info.molmcpa@bagamati.gov.np https://molmcpa.bagamati.gov.np/ 

८.२ सहकािी प्रन्त्शक्षालय श्री विष्ण ुअसधकािी ०५६ ५२०१४५ chitwancooperative@gmail.com https://ctc.bagamati.gov.np 

८.३ 
प्रदेश सहकािी विकास बोडा, 
मकिानपिु 

श्री नािायण 
देबकोटा 

९८५५०६९७७६     

९ 

९.१ 
भौसतक पूिााधाि विकास मरिालय, 

हेटौडा मकिानपिु 

श्री शङ्ख किप्रसाद 
पन्त्ण्डत  

9855076475 s3mopid@gmail.com mopid.bagamati.gov.np 

९.२ 
यातायात पूिााधाि सनदेशनालय, 

हेटौडा मकिानप ु
श्री लोकनाथ िेग्मी  9855075453 info.tidpr3@gmail.com tid.bagamati.gov.np 

९.३ 
प्रदेश िािधानी पूिााधाि विकास 
विशेष आयोिना, मकिानपिु 

श्री निीनकुमाि ससंह 9855025519 prpbbproject@bagamati.gov.np prpbbproject.bagamati.gov.np 

९.४ 

पोष्ट बहादिु बोगटी सरुुङमागा 
(सभमफेदी-कुलेखानी) सडक 
आयोिना, मकिानपिु 

श्री निीनकुमाि ससंह 9855025519   http://pbbtp.bagamati.gov.np/ 

९.५ 
पूिााधाि विकास कायाालय, 

ससरधपुाल्चोक 
श्री िाि ुशे्रष्ठ  9851102619 idosindhu@gmail.com idosindhupalchok.bagamati.gov.np 

९.६ पूिााधाि विकास कायाालय, काभ्र े श्री भित यादि 9851242953 idokavrepalanchok1@gmail.com idokavre.bagamati.gov.np 

९.७ 
पूिााधाि विकास कायाालय, 

लसलतपिु 
श्री पषु्कि पोखिेल 9851226637 idolalitpur@gmail.com idolalitpur.bagamati.gov.np 

९.८ 
पूिााधाि विकास कायाालय, 

निुाकोट 
श्री िीिेरद्र बज्राचाया  9855083820 nuwakotido@gmail.com idonuwakot.bagamati.gov.np 

९.९ 
पूिााधाि विकास कायाालय, 

िामेछाप 
श्री उषेश शे्रष्ठ 9854040375 ido.ramechhap@gmail.com idoramechhap.bagamati.gov.np 

९.१ पूिााधाि विकास कायाालय, न्त्चतिन श्री वििेरद्र चौधिी  9855083820 chitwanido@gmail.com idochitwan.bagamati.gov.np 
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९.११ 
प्रादेन्त्शक सडक सडसभिन 
कायाालय, ससरधलुी 

श्री देिानािायण 
यादि  

9854055022 p3pdrokht@gmail.com prdosindhuli.bagamati.gov.np 

९.१२ 
प्रादेन्त्शक सडक सडसभिन 
कायाालय, धाददि 

श्री मदन कुमाि 
आले मगि  

9851145746 prododhang@gmail.com http://prdonuwakot.bagamati.gov.np/ 

९.१३ 
सहिी विकास तथा भिन 
कायाालय, मकिानपिु 

श्री घनश्याम शे्रष्ठ  9855015275 udbomak@gmail.com udbomakwanpur.bagamati.gov.np 

९.१४ 
सहिी विकास तथा भिन 
कायाालय, काठमाडौं 

श्री िमामैया 
मानरधि  

9851139973 mopid3udboktm75@gmail.com udbokathmandu.bagamati.gov.np 

९.१५ 
सहिी विकास तथा भिन 
कायाालय, ससरधलुी 

श्री दगुाा न्त्घसमिे 9854041606 dudbcdindhuli@gmail.com udbosindhuli.bagamati.gov.np 

९.१६ 
सहिी विकास तथा भिन 
कायाालय, काभ्र े

श्री सरतोष सनिौला  9851136372 
bhawankaryalayakavre3@gmail.co
m 

udbokavre.bagamati.gov.np 

९.१७ 
सहिी विकास तथा भिन 
कायाालय, निुाकोट 

श्री  सञ् िय पाण्डे 9851232179 udbo.nuwakot@gmail.com udbonuwakot.bagamati.gov.np 

१० 

१०.१ 
श्रम, िोिगाि तथा यातायात 
मरिालय 

श्री सिेुश िाउत 057-590362 molet@bagamati.gov.np https://molet.bagamati.gov.np/ 

१०.२ 
यातायात व्यिस्था कायाालय 
सानाठुला सिािी एकारतकुना 

मदनप्रसाद पोखिेल ०१-५१९३२१५ molet@bagamati.gov.np http://sanathulayatayat.bagamati.gov.np 

१०.३ 
यातायात व्यिस्था कायाालय 
मोटिसाइकल, गिुुाधािा 

हरिहि पोिले 01-5193714 tmostlalitpur@bagamati.gov.np  http://motorcycleyatayat.bagamati.gov.np 

१०.४ 

यातायात व्यिस्था कायाालय 
सिािीचा लक अनमुसतपि, 

एकारतकुना 
िािकुमाि कपाली 01-4312311 

tmomosakathmandu@bagamati.go
v.np 

http://ekantakunalicense.bagamati.gov.np 

१०.५ यातायात व्यिस्था कायाालय न्त्शिकुमाि सनिौला 01-5547814 tmodllalitpur@bagamati.gov.np http://jagatilicense.bagamati.gov.np 
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सिािी चालक अनमुसतपि, िाधेिाधे 

१०.६ 

यातायात व्यिस्था कायाालय 
सिािी चालक अनमुसतपि, 

चािवहल 

विष्णकुुमाि भट्टिाई 01-6615211  info.bhaktapurlc@dotm.gov.np http://chabahillicense.bagamati.gov.np 

१०.७ 

यातायात व्यिस्था कायाालय 
सिािी चालक अनमुसतपि, 

ठुलोभर् याङ 

सञ् िय थापा 01-4015110 tmodlchabahil@bagamati.gov.np https://ktmlc1.dotm.gov.np 

१०.८ 
यातायात व्यिस्था कायाालय, 

मकिानपिु 
सतथािाि उपाध्याय 01-5249118 

tmodlthulobharyang@bagamati.gov
.np 

https://mkwnprtmso.dotm.gov.np 

१०.९ 
यातायात व्यिस्था कायाालय, 

न्त्चतिन 
कालीबहादिु भिेुल 057-526158 tmsomakwanpur@bagamati.gov.np http://chitwanyatayat.bagamati.gov.np 

१०.१ 
यातायात व्यिस्था कायाालय, 

ससरधलुी 
सबमलप्रसाद भट्टिाई 056-531310 tmsochitwan@bagamati.gov.np   

१०.११ 
यातायात व्यिस्था सेिा कायाालय, 

सल्लाघािी 
डण्ड बहादिु बस्नेत 9854045391 tmo.khurkot@gmail.com http://sallaghariyatayat.bagamati.gov.np 

१०.१२ 
यातायात व्यिस्था सेिा कायाालय, 

सानोभर् याि 
प्रकाश असधकािी 01-6619564 tmsobhaktapur@bagamati.gov.np 

http://sanobharyangyatayat.bagamati.gov.n
p 

१०.१३ 
व्यािसावयक तथा ससप विकास 
तासलम केरद्र, मकिानपिु 

यिुिाि गरुुङ ०५७-४१२७१६ vsdtchetauda@gmail.com https://vsdtchetauda.bagamati.gov.np 

१०.१४ 
व्यािसावयक  तथा ससप विकास 

तासलम केरद्र, धाददि 
परुुषोत्तम पाण्डे 010-402053 vsdtcdhading@gmail.com   

११ ११.१ 
यिुा तथा खेलकुद मरिालय, 

हेटौडा मकिानपिु 
श्री रिु गैडा 

०५७-
५२०४०३,०५७-
५९०४०३ 

myas.bagamati@gmail.com https://moyas.bagamati.gov.np/ 
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११.२ 
बागमती प्रदेश खेलकुद विकास 
परिषद्, हेटौडा मकिानपिु 

देि नािायण चौधिी ०५७-५२०४०३ psdcp3@gmail.com psdc.p3.gov.np 

११.३ 
बागमती प्रदेश यिुा परिषद्, हेटौडा 
मकिानपिु 

िमेश न्त्घसमिे ०५७-५२०२०६ pycbagamati@gmail.com pyc.bagamati.gov.np 

१२ 

१२.१ बन तथा िाताििण मरिालय यज्ञनाथ दाहाल ०५७ ५२६२२६ mofe@bagamati.gov.np  https://mofe.bagamati.gov.np/ 

१२.२ िन सनदेशनालय, बागमती प्रदेश विद्यानाथ झा 057-520395 pfd.mofe@bagamati.gov.np https://fd.bagamati.gov.np/ 

१२.३ 
िन अनसुरधान तथा प्रन्त्शक्षण 
केरद्र, लसलतपिु 

िीिनाथ पौडेल 9851205182 frtc.mofe@bagamati.gov.np   

१२.४ सडसभिन िन कायाालय मकिानपिु न्त्शि सापकोटा ९८५५०६७९९३, 

057-520593 
makdfo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.५ सडसभिन िन कायाालय िाप्ती विष्ण ुप्रसाद आचाया ९८५७०६०८४६, 

9860903231 
rapdfo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.६ सडसभिन िन कायाालय न्त्चतिन लोकिाि नेपाल 
९८५५०५७२१५, 

056-520215 
chidfo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.७ सडसभिन िन कायाालय धाददङ अिय मानन्नधि 
9851098397,  
010-520125 

dhadfo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.८ सडसभिन िन कायाालय निुाकोट 
दीघानािायण 

कोईिाला 
9851145007,  
010-560007 

nuwdfo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.९ सडसभिन िन कायाालय िसिुा असनल िेग्मी 9851069750, 
 010-540107 

rasdfo.moitfe@bagamati.gov.np   

१२.१ सडसभिन िन कायाालय काठमाडौँ बद्रीकुमाि काकी 9851198530,  
01-1620146 

katdfo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.११ सडसभिन िन कायाालय लसलतपिु िामकुमाि भण्डािी ९८५१२००९७६, 

015-525559 
laldfo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.१२ सडसभिन िन कायाालय भक्तपिु प्रमे प्रसाद सापकोटा 9841259024,  
01-6630811 

bhadfo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.१३ 
सडसभिन िन कायाालय 
ससरधपुाल्चोक 

पदम िाि नेपाल 
9851163323,  
011-620146 

siddfo.mofe@bagamati.gov.np   

mailto:mofe@bagamati.gov.np
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१२.१४ सडसभिन िन कायाालय दोलखा सथिबहादिु काकी 9845107330, 049-
420135 

doldfo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.१५ सडसभिन िन कायाालय िामेछाप िामशिण गौतम 
9854040068,  048-
540069 

ramdfo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.१६ सडसभिन िन कायाालय ससरधलुी कृष्णिाि रयौपान े
9847094352, 047-
520135 

sindfo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.१७ सडसभिन िन कायाालय मरिण पषु्पिाि बतौला 9854020190, 
9849387762 

mardfo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.१८ 
सडसभिन िन कायाालय 
काभ्रपेलाञ् चोक 

देिीचरद्र पोखिेल 
9847094352,  
011-620146 

kavdfo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.१९ 
भ ूतथा िलाधाि व्यिस्थापन 
कायाालय मकिानपिु 

ससिाना गरुुङ ९८५५०३०१४४ 
swco.makawanpur@bagamati.gov.
np 

  

१२.२ 
भ ूतथा िलाधाि व्यिस्थापन 
कायाालय लसलतपिु 

सनिरिन शे्रष्ठ 01-5251053 lalswmo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.२१ 
भ ूतथा िलाधाि व्यिस्थापन 
कायाालय ससरधपुाल्चोक 

ददिाकि मास्के 011-620124 sidswmo.mofe@bagamati.gov.np   

१२.२२ 
भ ूतथा िलाधाि व्यिस्थापन 
कायाालय धाददङ 

प्रददप नािायण शे्रष्ठ ९८४१४८८६१९     

१२.२३ 
भ ूतथा िलाधाि व्यिस्थापन 
कायाालय िामेछाप 

सिेुश दाहाल ९८५११४७६७६ swco.ramechhap@bagamati.gov.np   

१२.२४ 
भ ूतथा िलाधाि व्यिस्थापन 
कायाालय निुाकोट 

िाि ुदाहाल ९८४९०४६२२४ swco.nuwakot@bagamati.gov.np   

१२.२५ 
भ ूतथा िलाधाि व्यिस्थापन 
कायाालय दोलखा 

मङ्ख गल िाग्री ९८४८८०३३८८     

१३ 

१३.१ सामान्त्िक विकास मरिालय िामशिण सापकोटा ०५७-५२४८३६ mosd@bagamati.gov.np www.mosd.bagamati.gov.np 

१३.२ न्त्शक्षा विकास सनदेशनालय पूणाबहादिु दिी ०५७-५२७१०४ cred.gov.np@gmail.com www.edd.bagamati.gov.np 

१३.३ न्त्शक्षा तासलम केरद्र खवुििाम असधकािी ०११-४९०३५३ info@etc.mosd.bagamati.gov.com www.etc.mosd.bagamati.gov.np 
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१३.४ 
सािािसनक सनमााण कायाारियन 
इकाइ, काभ्र े(अस्थायी कायाालय) 

चरद्रप्रसाद लईुंटेल ०११-४९१२२६ picukavre@gmail.com   

१३.५ 

सािािसनक सनमााण कायाारियन 
इकाइ, धाददङ (अस्थायी 
कायाालय) 

ददपेरद्र सिेुदी ०१०-४०२१८९ pciugajuri@gmail.com   

१४ 

१४.१ 
संस्कृसत तथा पयाटन मरिालय, 

हेटौडा मकिानपिु 
श्री मदन कोइिाला ०५७-५९०१२६, 

५९०१२४ 
mocat.bagamati@gmail.com http://mocat.bagamati.gov.np/ 

१४.२ 
श्री पयाटन विकास आयोिना, 
मकिानपिु 

िोशनकुमाि 

श्रीिास्ति 
०५७-५२०२८६ tdpbagamati@gmail.com https://tdp.p3.gov.np/ 

१४.३ 
श्री उपत्यका पयाटन कायाालय, 

लसलतपिु 
नेिप्रसाद भट्टिाई ०१-५९१२५४७ vtolalitpur@gmail.com valley.tourism.gov.np 

१४.४ 
श्री पयाटन विकास आयोिना 
इकाइ कायाालय, काठमाडौं 

द्रोण वििम काकी ९८४४०३४३३७ carkeydron@gmail.com www.Uoktdp.baga-.mati.gov.np 

१५ 

१५.१ 
स्िास्थ्य मरिालय, हेटौडा 
मकिानपिु 

बद्रीबहादिु खड्का ०५७-५९०३९१ moh@bagamati.gov.np https://moh.bagamati.gov.np/ 

१५.२ 
स्िास्थ्य सनदेशनालय, हेटौडा 
मकिानपिु 

श्री महेश्वि शे्रष्ठ 
9849514120, ०५७-
५२४७६१ 

hdprov3@gmail.com   

१५.३ 
स्िास्थ्य आपूसता व्यिस्थापन केरद्र, 

हेटौडा 
डा. अिुान सापकोटा 

9851173934,  

०५७-५२०५४७ 
info.hlmc@bagamati.gov.np    

१५.४ िनस्िास्थ्य प्रयोगशाला, काभ्र े
श्री नािायणबहादिु 
काकी 

9851207402,  

०१-४११५७८५ 
pphl2076@gmail.com   

१५.५ स्िास्थ्य तासलम केरद्र, काठमाडौ डा. भिुन पौडेल  
9851337946,  
01-4215404 

info@htc.gov.np   

१५.६ धाददङ अस्पताल डा. मधकुि दाहाल  
9851220242, ०१०-
५२०१३० 

dhodhd.hospital@gmail.com   
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१५.७ सिशलुी अस्पताल डा. ददपेरद्र पाण्डे  

9841905910, ०१०-
५६०१८८  

/५६०२३१ 

distrishulihospital@gmail.com   

१५.८ भक्तपिु अस्पताल डा. ससुमिा गौतम 

9851185636,  

०१-६६१०७९८  

/६६१०६७६ 

bhaktapurhospital@gmail.com   

१५.९ हेटौँडा अस्पताल 
डा. िामचरद्र 
सापकोटा 

9851178069, ०५७-
५२३९७८ 

info@hetaudahospital.com   

१५.१ िसिुा अस्पताल डा. शारती भतेुल  
9841617346,  

०१०-५४००४० 
rasuwa.district.hospital@gmail.com   

१५.११ िामेछाप अस्पताल डा. पिन शाक्य  
9843095735, ०४८-
४०0114 

dhramechhap@gmail.com   

१५.१२ चौतािा अस्पताल डा. सिभिुन झा 
9851102798, ०११-
६२०१०३  

/६२०४६१ 

chautarahospital@gmail.com   

१५.१३ ससरधलुी अस्पताल डा. उमेश प्रधान 
9854042342, ०४७-
५२०१४५ 

shsindhuli132@gmail.com   

१५.१४ बकुलि ित्ननगि अस्पताल, न्त्चतिन डा. मदन ज्ञािली  9849392792 rhospital.gov.np@gmail.com   

१५.१५ टोखा चंडेश्विी अस्पताल, काठमाडौ डा. निीन दनााल  9801007366 tokha.phc24@gmail.com   

१५.१६ 
बज्रबािाही चापागााँउ अस्पताल, 

लसलतपिु 
डा. निीन दनााल 9801007366 

hospitalbajrabarahi2076@gmail.co
m 

  

१५.१७ मेसथनकोट अस्पताल, काभ्र े
डा. परुुशोत्तम िाि 
सेढाईं  

9851163338,  
011-404095 

methinkothospital@gmail.com   

१५.१८ 
पशपुसत चौलागाई स्मसृत अस्पताल, 

दोलखा 
डा. सरिय उलक  9851177653 charikotphc@gmail.com   

१५.१९ स्िास्थ्य कायाालय, काठमाडौँ श्री बसरत असधकािी   9851203679,  dphokathmandu2011@yahoo.com   
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०१-४२१६१९ 

१५.२ स्िास्थ्य कायाालय, काभ्रपेलाञ् चोक 
डा. परुुषोत्तम िाि 
शेढाई 

9851163338,  

०११-४९०३०० 
dhokavre@gmail.com   

१५.२१ स्िास्थ्य कायाालय, न्त्चतिन 
श्री दगुाा दत्त 
चापागाईं  

9851201026,  

०५६-५२०२२९ 
dpho.chitawan@gmail.com   

१५.२२ स्िास्थ्य कायाालय, दोलखा श्री उत्तम खनाल  
9851160520,  

०४९-४२११८८ 
dhodolakha@yahoo.com   

१५.२३ स्िास्थ्य कायाालय धाददङ 
श्री सागि प्रसाद 
न्त्घसमिे  

9851102228, ०१०-
५२०१२६  

dhodhading@yahoo.com   

१५.२४ स्िास्थ्य कायाालय, निुाकोट 
श्री महेरद्रध्िि 
असधकािी  

9851233639,  

०१०-५६०२५५  
dho.nuwakot@gmail.com   

१५.२५ स्िास्थ्य कायाालय, भक्तपिु श्री कृष्ण समिाि 
9841884419,  

०१-६६१६०१० 
dphobhaktapur@gmail.com   

१५.२६ स्िास्थ्य कायाालय, मकिानपिु 
श्री ददपकप्रसाद 
सतिािी  

9855026836, ०५७-
५२४६७२ 

dho.makawanpur1@gmail.com   

१५.२७ स्िास्थ्य कायाालय, िसिुा 
श्री भीमसागि 
गिुागाईं  

9855068858, ०१०-
५४०१८८  

dhorasuwa@gmail.com   

१५.२८ स्िास्थ्य कायाालय, िामेछाप श्री न्त्ितेरद्र शाह 

9852050545, ०४८-
४०००७९  

/४०००७२ 

dhoramechhap21@gmail.com   

१५.२९ स्िास्थ्य कायाालय, लसलतपिु श्री ससतश विष्ट  
9851255215,  

०१-५२४६७२ 
dpholp@gmail.com   

१५.३ स्िास्थ्य कायाालय, ससरधपुाल्चोक श्री अनपु   
9851201026, ०११-
६२००९२ 

sindhupalchokdho@gmail.com   

१५.३१ स्िास्थ्य कायाालय, ससरधलुी  श्री िािन पोखिेल  
9868815087, ०४७-
५२०१८८  

hmissindhuli@gmail.com   
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१५.३२ 
न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र, 

काठमाडौँ 
डा. पनुम नेपाल 

9854044411, 
9851039824,   

०१-४४७८२०१ 
p3mosd.dahckathmandu@gmail.co
m 

  

१५.३३ 
न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र, 

काभ्रपेलाञ् चोक 

डा. बशब्बदाम्बा 
कौन्त्ण्डयायनी 

9851207134,  

०११-६६२१३४ 
p3mosd.dahckavre@gmail.com   

१५.३४ 
न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र, 

न्त्चतिन 

डा. कोवपला 
असधकािी  

9855067470, ०५६-
५६०४७० 

p3mosd.dhacchitwan@gmail.com   

१५.३५ 
न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र 
दोलखा 

डा. मनोि चौधिी   9854044411, ०४९-
४२१३०६ 

p3mosd.dahcdolakha@gmail.com   

१५.३६ 
न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र, 

धाददङ 
डा. सइुिा िोशी 

9851212278, 

9841158091, ०१०-
५२०२७८ 

p3mosd.dahcdhading@gmail.com   

१५.३७ 
न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र, 

निुाकोट 

डा. िोन्त्िना 
ताम्राकाि 

9851241095, 

9841703100, ०१०-
४१०००२ 

p3mosd.dahcnuwakot@gmail.com   

१५.३८ 
न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र, 

भक्तपिु 

डा. निेरद्र प्रसाद 
सगिी 

9851185728, 
9841058221,  

०१-६६१२०८८ 
p3mosd.dahcbhaktapur@gmail.com   

१५.३९ 
न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र, 

मकिानपिु 
डा. लसलता पाण्डे 

9855011844, 

9841813983, ०५७-
५२०६८१ 

p3mosd.dahcmakwanpur@gmail.co
m 

  

१५.४ 
न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र, 

िसिुा 
डा. अमूल्य दाहाल  

9841175078, ०१०-
५४०२१४ 

p3mosd.dahcrasuwa@gmail.com   

१५.४१ 
न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र, 

िामेछाप 
डा. नदन काँ डेल 

9854021369, 

9841058221, ०४८-
५४०१४३ 

p3mosd.dahcramechhap@gmail.co
m 

  

१५.४२ 
न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र, 

लसलतपिु 
डा. सषृ्टी शे्रष्ठ 

9851218479, 
9851207134,  

०१-५५४८०९९ 
p3mosd.dahclalitpur@gmail.com   
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१५.४३ 
न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र 
ससरधपुाल्चोक 

डा. अरि ुकाकी   
9851179157,  

०११-६२०१४३ 

p3mosd.dahcsindhupalchok@gmail.
com 

  

१५.४४ 
न्त्िल्ला आयिेुद स्िास्थ्य केरद्र, 

ससरधलुी  
डा. अिुान उपाध्याय 

9854041943, 

9854041943, ०४७-
५२०३४३ 

p3mosd.dahcsindhuli@gmail.com   

  १५.४५ 
आयिेुद औषसध उत्पादन केरद्र, 

न्त्चतिन 
डा. सिेुश महिान ९८५१०६२२३२ aauk.bagmati@gmail.com   

  १५.४६ 
मदन भण्डािी स्िास्थ्य विज्ञान 
प्रसतष्ठान, हेटौडा मकिानपिु 

िािेश प्रसाई 057-520389 info@mbahs.edu.np https://mbahs.edu.np/ 

१६ १६.१ प्रदेश लोक सेिा आयोग 
श्री िामकृष्ण 
असधकािी 

०५७-
५९०६१३/१४/१५ 

info.ppsc@bagamati.gov.np https://spsc.bagamati.gov.np/ 

१७ १७.१ प्रदेश नीसत तथा योिना आयोग 
श्री सकुदेब 
सापकोटा 

057-520524, 
057-524845 

pppc@bagamati.gov.np http://pppc.bagamati.gov.np/ 
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