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१. निकायको स्वरुप र प्रकृनि 

     िेपालको सनंवधािले एकात्मक शासि पद्धनि रहेको  मुलुकलाई संघीय संरचिामा पररणि गरी संघ 

प्रदेश र स्थािीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहिे व्यवस्था अिुसार साि वटै 

प्रदेशमा प्रदेश सरकार मािहि नवनिन्ि मन्रालयहरुको स्थापिा गररएको छ । सामानिक नवकास मन्रालय 

प्रदेश सरकार मािहि रहिे नवनिन्ि मन्रालयहरु मध्ये एक हो । गण्डकी प्रदेशमा यस मन्रालयको स्थापिा 

२०७४ माघ २८ गिे िएको हो । 

     गण्डकी प्रदेश सरकार काययनविािि नियमावली,२०७४ अिुसार यस मन्रालयलाई स्वास््य, नशक्षा, 

मनहला, वालवानलका, िेष्ठ िागररक, अपाङ्गिा िएका व्यनि, सामानिक सुरक्षा ,िाषा सस्कृनि, 

पुराित्व, युवा खेलकुद, श्रम िथा रोिगारसंग सम्वनन्धि नवषयहरुको निम्मेवारी िोनकएको छ ।यस 

मन्रालयको काययके्षर निर रहेका नवनिन्ि नवषयहरुको प्रदेश स्िरीय कािूि िीनि मापदण्डहरुको निमायण 

गिुयपिे िएकोले मन्रालय हाल नयिै नवषयमा केनन्िि रहेको छ ।साथै मन्रालयले आफ्िो नवषय के्षर 

निरका नवनिन्ि काययक्रमहरु निमायण गरी कायायन्वयि गरररहेको छ । 

     यस मन्रालयको मूल उदे्दश्य गण्डकी प्रदेशका िििाको नशक्षा, स्वास््य,खेलकुद लगायि मन्रालयसंग 

सम्वनन्धि  नवनिन्ि नवषयको कािूि िीनि नियम मापदण्ड निमायण िथा काययक्रमको कायायन्वयिवाट समग्र 

सामानिक के्षरको नवकास गरी स्वस्थ नशनक्षि सक्षम उद्यमशील िागररक ियार गरी प्रदेशको नवकासमा 

योगदाि गदै समािवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेशको निमायणमा योगदाि पुर्य्ाउिु हो ।  



 

सामानिक नवकास मन्रालयको संगठि संरचिा देहाय बमोनिम रहेको छ । 

 

२. निकायको काम, कियव्य र अनधकार 

गण्डकी प्रदेश सरकारको काययनविािि नियमावली २०७४ बमोनिम सामानिक नवकास मन्रालयको 

काम, कियव्य र अनधकार दहेाय बमोनिम रहेको छ । 

क्र.सं. काम, कियव्य र अनधकार 

१ 

प्रदेशस्िरको नवश्वनवद्यालय िथा उच्च नशक्षा सम्वन्धी िीनि, कािुि िथा मापदण्ड ििुयमा, 

कायायन्वयि र नियमि 

२ शैनक्षक परामशय सेवाको मापदण्ड निधायरण, अिुमनि िथा नियमि 

३ 

प्रदेशस्िरमा पुस्िकालय, संग्रहालय, अनिलेखालय सम्वन्धी िीनि, कािुि िथा मापदण्ड ििुयमा, 

कायायन्वयि र नियमि 

४ 

प्रादेनशक नशक्षा, प्रानवनधक िथा व्यवसानयक िानलम र छारवृनि सम्वन्धी िीनि, कािुि िथा 

मापदण्ड निधायरण, कायायन्वयि र नियमि िथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्िक िथा पाठ्य सामग्री 

निमायण, उत्पादि र नविरण 

५ प्रदेशस्िरको मािव संसाधिको आवश्यकिा प्रके्षपण िथा शैनक्षक योििा निमायण र कायायन्वयि 

६ 

प्रदेशस्िरमा नवद्यालय िहको नशक्षकको सेवा शिय, योग्यिा, क्षमिा र नशक्षक व्यवस्थापिको 

मापदण्ड निधायरण र नियमि 



७ माध्यनमक िहको परीक्षा व्यवस्थापि 

८ प्रदेशस्िरमा प्रानिक अिुसन्धाि िथा शैनक्षक ि्याङ्क व्यवस्थापि 

९ 

स्वास््य सेवा िथा पोषण सम्बन्धी प्रादेनशक िीनि, कािुि, मापदण्ड िथा योििा ििुयमा, 

कायायन्वयि र नियमि 

१० 

प्रदेशस्िरमा आवश्यक पिे प्रवयद्धिात्मक, प्रनिकारात्मक, उपचारात्मक िथा पुियस्थापिात्मक 

स्वास््य सेवाको व्यवस्थापि 

११ 

स्वास््यसेवा सम्वन्धी प्रदेशस्िरीय प्रानिक, व्यवसानयक र पेसागि संघ संस्थाको दिाय, सञ्चालि 

अिुमनि र नियमि 

१२ प्रदेशस्िरीय स्वास््य सेवाको गुणस्िर निधायरण, अिुगमि र नियमि 

१३ 

रानरिय मापदण्ड बमोनिम औषधीिन्य िथा स्वास््य प्रनवनध सम्वन्धी सामग्रीको उत्पादि िथा 

संचय, अनधकिम खुिा मूल्य निधायरण, अनन्िम नबसियि, गुणस्िर िथा मापदण्ड निधायरण र त्यस्िा 

सामग्री उत्पादि गिे उद्योगको दिाय, सञ्चालि, अिुमनि र नियमि 

१४ 

रानरिय मापदण्ड अिुरुप अस्पिाल, िनसयङ्ग होम, निदाि केन्ि, उपचार केन्ि र अन्य स्वास््य 

संस्था िथा प्रयोगशालाको दिाय, सञ्चालि, अिुमनि र नियमि 

१५ 

रानरिय मापदण्ड बमोनिम स्वास््य बीमा लगायिका सामानिक स्वास््य सुरक्षा काययक्रमको 

व्यवस्थापि िथा नियमि 

१६ प्रदेशस्िरीय स्वास््य क्षेरको मािवस्रोि नवकास र व्यवस्थापि 

१७ 

औषधी निगरािी (Pharmacovigilance), औषनधको उनचि प्रयोग र सुक्ष्म िीवनिरोधक प्रनिरोध 

(Antimicrobial Resistance) न्युिीकरण 

१८ खोप र पररवार नियोिि 

१९ संवेदिशील औषधी िथा अन्य स्वास््य सामग्री खररद िथा आपूनिय व्यवस्थापि 

२० 

प्रदेशस्िरमा स्वास््य सेवा सम्बन्धी अध्ययि िथा अिुसन्धाि िथा सूचिा प्रणाली, स्वास््य लेखा 

पद्धनिको संस्थागि व्यवस्थापि, सूचिा प्रवाह 

२१ प्रदेशस्िरीय ििस्वास््य निगरािी (पनललक हेल्थ सिेलेन्स) व्यवस्थापि 

२२ सूनिय, मनदरा र लागुपदाथयिन्य वस्िुको मापदण्ड, नियन्रण िथा नियमि 

२३ 

स्वास््य क्षेरमा आपत्कालीि अवस्था, नवपद् र महामारी व्यवस्थापि, आकनस्मक स्वास््य सेवा 

प्रवाह, आपिकालीि अवस्थाका लानग औषधी िथा औषधीिन्य सामग्रीको प्रादनेशक बफरस्टक 

व्यवस्थापि 

२४ सरूवा िथा िसिे रोग नियन्रण िथा रोकथाम 

२५ रानरिय मापदण्ड अिुरुप स्वास््य सेवा सम्वन्धी िौनिक पूवायधार नवकास िथा व्यवस्थापि 

२६ स्वास््यिन्य फोहोर व्यवस्थापि सम्वन्धी मापदण्ड निधायरण, कायायन्वयि र नियमि 

२७ 

आयुवेनदक, युिािी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृनिक नचनकत्सा लगायिका अन्य प्रचनलि 

परम्परागि स्वास््य उपचार सेवा सम्वन्धी प्रदेशस्िरीय मापदण्ड निधायरण, कायायन्वयि, अिुगमि र 



नियमि 

२८ 

ििसंख्या, बसाइसराइ र पररवार नियोिि सम्बन्धी प्रादेनशक िीनि, कािुि िथा योििा ििुयमा, 

कायायन्वयि र नियमि, अध्ययि िथा अिुसन्धाि, सूचिा प्रणालीको स्थापिा र सञ्चालि, क्षमिा 

अनिवृनद्ध र रानरिय संस्थाहरुसँगको सम्पकय  र समन्वय 

२९ मनहला हक सम्बन्धी प्रादेनशक िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा योििा ििुयमा, कायायन्वयि र नियमि 

३० 

लैङ्नगक नहंसा, मािव बेचनबखि िथा ओसारपसार सम्वन्धी िीनि िथा कायययोििा ििुयमा र 

कायायन्वयि िथा अन्िरानरिय सनन्ध, सम्झौिा र प्रनिवद्धिाको कायायन्वयि, निरोधात्मक र 

संरक्षणात्मक उपाय र पुिस्थायपि 

३१ मनहला सशनिकरण िथा लैङ्नगक समाििा सम्बन्धी अध्ययि, अिुसन्धाि 

३२ लैंनगक उिरदायी विेट र लैङ्नगक पररक्षण 

३३ 

बाल बानलकाको हकनहि संरक्षण सम्बन्धी प्रादेनशक िीनि, कािूि, मापदण्ड िथा योििा ििुयमा, 

कायायन्वयि र नियमि, अध्ययि, अिुसन्धाि, बालमैरी शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार 

कोष व्यवस्थापि र बाल सधुार िथा पुिस्थायपिा 

३४ 

प्रदेशस्िरमा ज्येष्ठ िागररक, अपाङ्गिा िएका व्यनि र अशि, बाल बानलकाका र मनहला 

सम्बन्धी काययहरुको अिुगमि िथा मूल्याङ्कि 

३५ समािकल्याण र संघसस्था सम्वन्धी काययहरुको अिुगमि िथा मूल्याङ्कि 

३६ 

युवासम्बन्धी प्रादेनशक िीनि, कािुि िथा योििा ििुयमा, कायायन्वयि र नियमि, युवा वैिानिक 

प्रोत्साहि 

३७ 

खेलकूद सम्वन्धी प्रादेनशक िीनि, कािुि िथा मापदण्ड निधायरण, कायायन्वयि र नियमि, खेलकूद 

िथा खेलकूद पूवायधारको नवकास र प्रवद्धयि 

३८ खेलकूद प्रशासि र संघसंस्थाको समन्वय र नियमि 

३९ रानरिय र प्रादेनशक खेलकुद प्रनियोनगिा िथा काययक्रम आयोििा र सहिानगिा 

४० 

लोपोन्मुख, सीमान्िकृि, गररब, िेष्ठ िागररक लनक्षि आवास सम्बन्धी िीनि, मापदण्ड िथा योििा 

ििुयमा र कायायन्वयि 

४१ 

सामानिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेनशक िीनि, कािूि िथा मापदण्डको निमायण िथा कायायन्वयि, 

कोष व्यवस्थापि, नियमि, रानरिय र प्रादेनशक निकाय िथा संघ संस्थासँग सम्पकय , समन्वय र 

सहकायय 

४२ 

प्रदेशनिर रोिगारी प्रवद्धयि सम्बन्धी िीनि, योििा, काययक्रम िथा मापदण्ड ििुयमा िथा 

कायायन्वयि र स्थािीय सरकारसंग समन्वय 

४३ नवश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरािानत्वक महत्वका स्थल सम्बन्धी 

४४ 

िाषा, नलनप संस्कृनि, लनलिकला र धमयको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्धी प्रादेनशक िीनि, कािुि, 

मापदण्ड िथा योििा ििुयमा, कायायन्वयि र नियमि 

४५ 

ऐनिहानसक, धानमयक, साँस्कृनिक एवं कला र वास्िु कलात्मक दृनिकोणले महत्व बोकेका 

प्रादेनशकस्िरका दरवारहरुको संरक्षण, सम्िार, अध्ययि, अिुसन्धाि िथा व्यवस्थापि 



४६ प्रादेनशकस्िरमा संग्रहालयको स्थापिा, सञ्चालि िथा व्यवस्थापि 

४७ 

प्रदेशस्िरका पुरािानत्वक महत्वका स्थल, ऐनिहानसक र धानमयक सांस्कृनिक सम्पदा, प्रानचि 

स्मारक, संग्रहालय, सास्कृनिक धरोहर सम्वन्धी िीनि, कािुि, मापदण्ड िथा योििा ििुयमा, 

कायायन्वयि र नियमि एवम ्संरक्षण, सम्िार, अध्ययि, अिुसन्धाि, उत्खिि िथा पुिनियमायण 

४८ धमय, परम्परा र गुठी अन्िगयि चनलआएका नवनिन्ि िारा, पवयहरुको सञ्चालि र व्यवस्थापि 

४९ संस्कृनिको नवकास सम्वन्धी िीनि िथा कािुि ििुयमा, कायायन्वयि र नियमि 

५० रोिगार प्रवद्धयि सम्बन्धी प्रादेनशक िीनि, कािूि िथा मापदण्ड ििुयमा, कायायन्वयि र नियमि 

५१ 

श्रनमक एवं श्रनमकको सामानिक सुरक्षा िथा िेड युनियि सम्बन्धी प्रादेनशक िीनि, कािूि, 

मापदण्ड र नियमि 

५२ श्रमशनि, श्रम बिार सम्बन्धी अध्ययि, अिुसन्धाि र श्रमशनि योििा 

५३ औद्योनगक नववाद समाधाि, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यानयक निरुपण 

५४ काययस्थल सुरक्षा, कारखािा निरीक्षण िथा नियमि 

 

३. निकायमा रहेका पदानधकारी िथा कमयचारी संख्या र कायय नववरण 

नस.िं कमयचारी/पदानधकारीको िाम, 

थर 

पद/िह/शे्रणी महाशाखा/शाखा 

१ माििीय िरदेवी पुि मगर मन्री सामानिक नवकास मन्रालय 

२ श्री नडल्लीराम शमाय सनचव (रा.प.प्रथम) सामानिक नवकास मन्रालय 

३ श्री िीम प्रसाद निवारी उप-सनचव 

(रा.प.नििीय) 

प्रशासि िथा योििा महाशाखा 

४ श्री िेिप्रसाद काफ्ले उप-सनचव (प्रा.) 

(दशौं) 

युवा िथा खेलकुद शाखा एवं 

मन्रालयको प्रविा 

५ श्री दामोदर सुवेदी उप-सनचव (प्रा.) 

(दशौं) 

शैनक्षक योििा िथा अिुसन्धाि 

महाशाखा 

६ श्री िोयिाथ लम्साल उप-सनचव (प्रा.) 

(दशौं) 

उच्च नशक्षा महाशाखा 

७ श्री शम्िुप्रसाद िवाली ब.ि.स्वा.प्र. (दशौं) िीनि, कािूि, मा.यो.िथा 

ि.स्वा.महाशाखा 

८ डा.राम वहादुर के.सी. ब.स्वा.प्रशासक 

(दशौं) 

अस्पिाल नवकास िथा नचनकत्सा सेवा 

महाशाखा 

९ श्री िमुिा पौडेल काकी प्र.म.नव.अ. (िवौं) सामानिक नवकास महाशाखा 

१० श्री ऋनषराि बास्िोला अनधकृि (आठौं) शैनक्षक योििा, ि्याङ्क िथा 



अिुसन्धाि शाखा 

११ श्रीमि कुमारी पौडेल अनधकृि (आठौं) प्रानवनधक िथा व्यवसानयक नशक्षा 

शाखा 

१२ श्रीटंक प्रसाद ढकाल अनधकृि (आठौं) उच्च नशक्षा शाखा 

१३ श्रीप्रकाश ओझा अनधकृि (आठौं) युवािथा खेलकुद शाखा 

१४ श्री प्रशान्िराि शमाय ब.स्वा.नश.अ. 

(आठौं) 

ििस्वास््यशाखा 

१५ श्री सुशीला आचायय अनधकृिस्िर 

(आठौं) 

बाल अनधकार िथा सामानिक न्याय 

शाखा 

१६ श्री दामोदर पौडेल अनधकृि (आठौ)ँ प्रशासिशाखा 

१७ श्री दुयोधि नगरी लेखा अनधकृि 

(आठौं) 

लेखा शाखा 

१८ श्री चन्िमणी सापकोटा स.व.अ. (अनधकृि 

सािौं) 

मा.मन्रीज्यूको िीनि सनचवालय 

१९ श्री युवराि अयायल अनधकृि (सािौं) श्रम िथा रोिगारशाखा 

२० श्री अशोक कुमार िेपाली अनधकृि (सािौं) 
 

२१ श्री नवक्रम ररिाल क.अनधकृि (छैठौं) मा.मन्रीज्यूको िीनि सनचवालय 

२२ श्री रुनविा शे्रष्ठ अनधकृि (छैठौं) सनचवज्यूको सनचवालय 

२३ श्री दुगायराि सवेुदी अनधकृि (छैठौं) प्रशासि शाखा 

२४ श्री प्रकाश बराल क.अनधकृि (छैठौं) प्रशासि शाखा 

२५ श्री शुनशला अनधकारी अनधकृि (छैठौं) शैनक्षक योििा, ि्याङ्क िथा 

अिुसन्धाि शाखा 

२६ श्री ररिा लम्साल 

सापकोटा 

अनधकृि (छैठौं) युवािथा खेलकुद शाखा 

२७ श्री देवी शमाय अनधकृि (छैठौं) लैंनगक िथा सशनिकरण शाखा 

२८ श्री िरेन्ि कुमार रेग्मी सहायक (पाचौं) स्टोर शाखा 

२९ श्री सरद गुरुङ्ग सहायक (पाचौं) बाल अनधकार िथा सामानिक न्याय 

शाखा 

३० श्री नवनििा िोशी स्टाफिसय अस्पिाल एवं नचनकत्सा सेवा शाखा 

३१ श्री फुलमाया पाण्डे सहायक (चौथो) लेखा शाखा 

३२ श्री रािेश शे्रष्ठ स.क.अ. 
 

३३ श्री िारायणी ढकाल सहायक (चौथो) दिाय/चलािी (हेल्पडेक्स सहयोगी) 

३४ श्री िगवाि थापा हलुका सवारी सवारी चालक 



चालक 

३५ श्री सुनिल मािन्धर हलुका सवारी 

चालक 

सवारी चालक 

३६ श्री डम्मर बहादुर िुिेल हलुका सवारी 

चालक 

सवारी चालक 

३७ श्री हररप्रसाद गौिम हलुका सवारी 

चालक 

सवारी चालक 

३८ श्री लक्ष्मीशमाय नघनमरे शे्रणी नवनहि कायायलय सहयोगी 

३९ श्री मि कुमारी पौडेल शे्रणीनवनहि कायायलय सहयोगी 

४० श्री दनलमा घनिय पुि शे्रणीनवनहि कायायलय सहयोगी 

४१ श्री लोग माया के.सी. शे्रणीनवनहि कायायलय सहयोगी 

४२ श्री डोलराि काफ्ले शे्रणीनवनहि कायायलय सहयोगी 

४३ श्री गोखय वहादुर रोका शे्रणीनवनहि कायायलय सहयोगी 

 

४. निकायबाट प्रदाि गररिे सेवा 

सेवाको नकनसम र प्रकृनि िागररक वडापर बमोनिम हुिेछ । 

५. सेवाप्रदाि गिे निकायको शाखा र निम्मेवार अनधकारी 

मन्रालयका महाशाखाहरु र निम्मेवार कमयचारीहरुको नववरण निम्ि बमोनिम रहेको छ । थप नववरण 

िागररक वडापरमा उल्लेख गररएको हुिेछ । 

नस.िं. महाशाखाको िाम महाशाखा प्रमुख कैनफयि 

१. योििा िथा प्रशासि महाशाखा श्री िीमप्रसाद निवारी  

२. शैनक्षक योििा िथा अिुसन्धाि महाशाखा श्री दामोदर सुवेदी  

३. उच्च नशक्षा महाशाखा श्री िोयािाथ लम्साल  

४. युवा िथा खेलकुद महाशाखा श्री िेिप्रसाद काफ्ले  

५. सामानिक नवकास महाशाखा श्री िमुिा पौडेल  

६. अस्पिाल नवकास िथानचनकत्सा सेवा 

महाशाखा 

डा. रामबहादुर के.सी.  

७. िीनि, कािूि, मापदण्ड, योििा िथा 

ििस्वास््य महाशाखा 

श्री शम्िुप्रसाद िवाली  

 



 

६. सेवाप्रदाि गिय लाग्िे दस्िुर र अवनध 

सेवाको नकनसम र प्रकृनि िागररक वडापर बमोनिम हुिेछ । 

७. निणयय गिे प्रनक्रया र अनधकार 

नस.िं निणयय  निणययकिाय कैनफयि 

१ महाशाखागि कायय महाशाखा प्रमुख  

२ मन्रालयको समग्र प्रशासनिक नवषय सनचव  

३ िीनिगि निणयय माििीय मन्री  

 

८. निणयय उपर उिुरी सुन्िे अनधकारी 

प्रमुखः श्री नडल्लीराम शमाय 

पदः सनचव 

९. सम्पादि गरेको कामको नववरण 

आ.व. २०७६/०७७ साल चैर मसान्िसम्मको अवनधमा हाँनसल िएका मुख्य मुख्य उपलनव्ध िथा 

काययक्रमको प्रगनि नववरण 

• ऐि‚ नियम िथा काययनवनध निमायण एवम ्कायायन्वयि 

• गण्डकी नवश्वनवद्यालय ऐि २०७६ िारी िएको छ । 

• सूनियिन्य पदाथय (नियन्रण र नियमि गिे) सम्बन्धमा व्यवस्था गिय बिेको ऐि, २०७६ िारी 

िएको छ । 

• गण्डकी प्रानवनधक िथा व्यावसानयक नशक्षा र िानलम प्रनिष्ठाि नवधेयक संसदमा पेश 

गररएको छ । 

• गण्डकी प्रिा प्रनिष्ठाि नवधेयक संसदमा पेश गररएको छ । 

• गण्डकी प्रदेश खेलकुद ऐकेडेमी नवधेयक मस्यौदा गररएको छ । 

• प्रदेश सामानिक नवकास  नवधेयक ििुयमाको चरणमा रहेको छ । 

• बालबानलकाको हक अनधकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गिय बिेको नवधेयक ििुयमाको 

चरणमा रहेको छ । 

• प्रदेश नशक्षा िीनिको प्रारनम्िक खाका ियार गररएको छ । 



• आनथयक वषय २०७६/०७७ मा मन्रालयका लानग स्वीकृि वानषयक विेट र काययक्रम 

कायायन्वयि गिय आवश्यक काययनवनध िथा निदेनशका ियार गरी कायायन्वयिमा 

ल्याइएको छ । 

• प्रदेश सिा सदस्य, निल्ला समन्वय सनमनिका प्रमुख एवं स्थािीय िहका प्रमुख, उप-प्रमुख र 

प्रमुख प्रशासकीय अनधकृिको सहिागीिामा बानषयक काययक्रम कायायन्वयि अनिमुनखकरण 

िथा सुझाव संकलि गोष्ठी ११ वटै निल्लाको प्रनिनिनधत्व हुिे गरी कास्की, ििहँु  र बाग्लुङ्ग 

निल्लामा सम्पन्ि गरी िीनि िथा काययक्रम र बानषयक बिेटका सम्बन्धमा सवै 

सरोकारवालाहरुलाइ िािकारी गराइ काययक्रम पुनस्िका समेि नविरण गररएको छ । 

• िीनि, बिेट र काययक्रमको कायायन्वयिका लानग निम्मेवार महाशाखा, निम्मेवार व्यनि र 

समयसीमा सनहिको कायय योििा ियार गरी कायायन्वयिमा ल्याइएको छ । 

स्वास््य िफय  

• डेंगु रोग नियन्रणका लानग नवशेष अनियाि संचालि गररएको ।  

• यस आ .व .मा हालसम्म १४ ) चौध  (ििा गियविी मनहलाहरूलाई ंिनटलिा व्यवस्थापिका लानग 

Air Lifting गररएको । 

• प्रदेश खोप कोषमा पचास लाख रुपैंयाँ थप गररएको ।  

• निल्ला अस्पिालहरूमा डायलाइनसस सेवा शुरु गररएको ।  

• नहमालय आँखा अस्पिाल पोखरा र बागलुङ अस्पिाल बागलुङलाई उपकरण खररदका लानग 

अिुदाि प्रदाि गररएको । 

• पनिमान्चल के्षरीय अस्पिालको बनहरंग नविाग निमायणका लानग अिुदाि प्रदाि गररएको । 

• पोखरा िनसयङ क्याम्पसमा अस्पिाल निमायणका लानग अिुदाि प्रदाि गररएको ।  

• नबन्ध्यबानसिी प्राकृनिक नचनकत्सालय निमायण र िेपाल रेडक्रस सोसाइटी पोखराको ललड बैंकको 

पूवायधार निमायणका लानग अिुदाि प्रदाि गररएको ।  

• मुनिके्षर नवकास सनमनिको गठि गरी High Altitude Sickness Centre स्थापिा र 

संचालि गररएको ।  

• प्रदेश अन्िगयिका कायायलयहरूलाई ३ )िीि (गररएको । वटा गाडी खररद गरी प्रदाि  

• बुङ्नदकाली गा .पा .र मध्येनबन्दु निल्ला अस्पिालमा सपयदशं उपचार केन्ि स्थापिा िई 

संचालिमा आएको । 

• गह्रौं घ्याङ्नलङ प्राथनमक स्वास््य केन्ि स्याङ्िा र निलाहार स्वास््य चौकी पबयिमा Highway 

Mobile Hospital लाई निरन्िरिा नदिका लानग अिुदाि प्रदाि गररएको । 

• प्रदेश स्वास््य आपूिी व्यवस्थापि केन्िमा औषधी िथा उपकरण व्यवस्थापिका लानग िक खररद 

गरी प्रदाि गररएको । 



• प्रदेश ििस्वास््य प्रयोगशाला पोखरामा प्रयोगशालासंग सम्बन्धी नवदु्यिीय अनिलेख राखी 

सूचिा प्रणाली व्यवस्थापि गिय Laboratory Information System  को शुरुवाि गरी 

सेवा प्रदाि गररएको । 

• एकीकृि स्वास््य व्यवस्थापि प्रणाली (Integrated Health Management 

Information System – IHMIS) को शुरुवाि गरी स्वास््य सम्बन्धी ि्यमा आधाररि 

सूचिाको एकीकृि रुपमा नवदु्यिीय अनिलेख राखी आवश्यकिा अिुसार प्रयोग गिे व्यवस्था 

नमलाएको ।  

• आधारिूि िथा आकनस्मक सेवाको लानग औषधी खररद पूवायिुमाि (Quantification) गरी 

पररमाण निधायरण गररएको ।  

• के्षरीय क्षयरोग केन्िलाई प्रदेश सरकार मािहि ल्याइएको ।  

• लेखिाथ सामुदानयक लायन्स अस्पिाललाई प्रदेश सरकारको स्वानमत्वमा ल्याउिका लानग प्रदेश 

सरकारको िीनिगि निणयय िैसकेको र सोनह अिुसार प्रकृया अगाडी बढेको ।  

• मािृनशशु नमिेरी, मध्यनबन्दु, गोरखा, पबयि र मुस्िाङ अस्पिालहरूका िविहरू निमायणाधीि 

अवस्थामा रहेका ।  

• समुदायमा कोनिड - बधािी १९ सम्बन्धी सचेििा िगाई यसबाट हुिे संक्रमण दर घटाउि र पूवय सा

नवनिन्ि छापा र श्रव्यअपिाउिका लानग - दृश्य माध्यमको प्रिावकारी रूपमा प्रयोग गरी 

सूचिा सम्पे्रषण गररएको  ।   

• धौलानगरी अंचल अस्पिाल बागलुङमा कोनिड - १९ संक्रनमि २ )दुई (ििा नबराम ्ीको उपचार 

गरी निको िए पिाि नडस्चािय गरी घर पठाइएको ।  

• स्वास््य निदेशिालयमा दुरादरािका ििसमुदायलाई नि :शुल्क रूपमा कोनिड-१९ सम्बन्धी 

नििासाहरूको समाधाि गरी सो सम्बन्धी आवश्यक िािकारी प्रदाि गियका लानग स्थापिा 

गररएको हेल्लो डक्टर कक्षबाट हालसम्म ) २०७७ /०१/२२ सम्म ( ७७५ ििाले नचनकत्सकीय 

परामशय सेवा नलएका  ।  

• कोनिड - ण अद्यावनधक गियका लानग अिलाइि सफ्टवेर र मोबाइल निक नववर१९ को दै

एनप्लकेशिको नवकास गरी प्रत्येक स्थािीय िह, निल्लानस्थि स्वास््य कायायलय, अस्पिाल 

माफय ि  प्रयोगमा ल्याइएको ।  

• कोरोिा िाइरसबाट हुिे संक्रमणको प्रयोगशाला  परीक्षणका लानग ररयल टाइम पी .सी.आर .

टेबल पीमेनसि र पो.सी .आर .मेनसिको व्यवस्थापि गरी हालसम्म )२०७७/०१/२२ सम्म (

कोनिड -१९ का शंकास्पद ५११ ििा व्यनिको परीक्षण गररएको  ।  

• "करार सेवामा नचनकत्सक वा स्वास््यकमी छिौट सम्बन्धी काययनवनध, २०७६" प्रदेश 

सरकारबाट पाररि िएको । 



• “कोरोिा िाइरस संक्रमण (COVID-19) को रोकथाम, नियन्रण िथा उपचारमा संलग्ि 

ििशनिका लानग िोनखम ििा र नबमा व्यवस्थापि काययनवनध, २०७७’’ प्रदेश 

सरकारबाट पाररि िएको । 

• “कोरोिा िाइरस रोग (कोनिड - १९ ) का कारण मृत्यु िएका व्यनिको शव व्यवस्थापि 

काययनवनध, २०७7’’ ियार गरी मुख्यमन्री िथा मनन्रपररषद्को कायायलय माफय ि 

मनन्रपररषदमा पेश गररएको ।  

• प्रदेश अन्िगयिका सबै अस्पिालहरूमा सघि उपचार कक्ष )ICU (निमायणका लानग िीनिगि 

निणयय िई प्रकृया अगाडी बढेको ।  

• प्रदेश अन्िगयिका सबै 

अस्पिालहरू र स्वास््य कायायलयहरूका लानग सवारी साधि खररद गियका लानग िीनिगि 

निणयय िई प्रकृया अगाडी बढेको ।  

• २१ ििा िनसयङ्ग 

कमयचारीहरु र ८ ििा मेनडकल अनफसर र १ ििा बायोमेनडकल टेक्िनसयिले रानरिय मृगौला 

उपचार केन्ि काठमाण्डौमा िानलम नलई गण्डकी प्रदेश सरकार मािहिका स्याङ्गिा, पवयि, 

म्याग्दी र बाग्लुङ्ग निल्लाका अस्पिाअहरुवाट डायलाएनसस सेवा संचालि हुि गईरहेको । 

• Training Information Management System (TIMS) बाटै िानलमका सहिानगहरुको 

नववरण राख्िे  िथा प्रमाणपर नविरणको कायय शुरु गररएको । 

• गण्डकी प्रदेशका ग्रानमण 

के्षरमा अवनस्थि १२ ििा िनशयङ्ग कमयचाररहरुलाई USG  िानलम प्रदाि थरी USG सेवा 

प्रवाह िईरहेको । 

• ८० ििा 

स्वास््यकनमयहरुले िानलम प्राप्त गररसकेका । िसिे रोगको रोकथाम िथा नियन्रणमा सहयोग 

पुग्िे । 

• ८० ििा िनसयङ्ग कमयचाररहरुलाई िानलम प्रदाि गरी प्रसुनि सेवामा गुणस्िररयिा कायम िएको । 

 

नशक्षा िफय  

• गण्डकी नवश्वनवद्यालयमा कूलपनि नियुि िई नवश्वनवद्यालय स्थापिा गररएको िथा न्यानसक 

पररषद गठि कायय अगानड वढाइएको छ । 

• Tunnel Engineering नवषयको पाठ्यक्रम निमायण काययशाला सम्पन्ि िै पनिमाञ्चल 

इनञ्िनियररङ्ग क्याम्पसमा स्िािकोिर िहको पढाइ शुरु गिे क्रममा रहेको छ । 

• दुगयम िथा नहमाली निल्लाका ५ वटा िमूिा आवानसय नवद्यालयहरुमा आवास निमायणको कायय 

अगानड बढाउि प्रनि नवद्यालय ६० लाखका दरले रकम नवनिय हस्िान्िरण गरी पठाइएकोमा 

कायय शुरुवाि िएको छ । 



• नहमाली निल्लामा आवानसय रुपमा सञ्चानलि १७ वटा नवद्यालय र ५ वटा िमूिा आवानसय 

नवद्यालयमा अध्ययिरि १५० ििा आवानसय नवद्याथीका लानग रकम निकासा गररएको छ । 

• SOS बालग्राम पोखरामा अध्ययिरि लनक्षि समूहका बालवानलकाका लानग रु. ७५ लाख रकम 

मध्ये प्रथम नकस्िामा रु. ४५ लाख छारवृिी रकम निकासा गररएको छ । 

• ििक नशक्षा सामग्री केन्िको पुस्िक िण्डार कक्ष र पनिमाञ्चल इनञ्िनियररङ क्याम्पसको 

छारावास सुधार काययक्रमका लानग सम्झौिा गरी निमायण कायय कायय सञ्चालि िएको छ । 

• शैनक्षक सुधारका लानग उच्च र न्यूि िनििा िएका नवद्यालयका सरोकारवालाहरुका बीच पवयि, 

कास्की र गोरखा निल्लामा अन्िरनक्रयात्मक काययक्रम सम्पन्ि गररएको छ । 

• आङ्नगक िथा सामुदानयक क्याम्पसको स्िरोन्िनिका लानग ….. वटा क्याम्पसहरुलाई अिुदाि 

निकासा गररएको छ । 

• कक्षा १-३ मा एनककृि पाठ्यक्रम िमूिाका रुपमा कायायन्वयि िएका गोरखा‚ पवयि र ििहँु 

निल्लाका सरोकारवालाहरु बीच अिुिव आदाि प्रदाि काययक्रम सम्पन्ि गररएको छ । 

• नशक्षा नवकास निदेशिालयबाट नवद्यालयको िौनिक सुधार, आदशय नवद्यालय नवकास, िमुिा 

बालनवकास केन्ि नवकास, प्रानवनधक नवद्यालय र नविाि नवषय सञ्चालि गिे नवद्यालयका 

लानग अिुदाि निकासा लगायिका काययक्रमको प्रस्िाव मूल्याङ्कि िएको । 

• स्थािीय िहका नशक्षासँग सम्बनन्धि अनधकृिका लानग शैनक्षक सुचिा व्यवस्थापि प्रणाली 

सञ्चालिका लानग क्षमिा अनिवृनद्ध गररएको छ । 

• मुख्यमन्री उच्चनशक्षा छारवृिी र हेिाि सरकारबाट प्राप्त छारवृिीमा नवद्याथी छिौट कायय 

गररएको । 

• २ वटा सावयिनिक पुस्िकालय अिुदािका लानग छिौट िएको । 

• अन्िरायनरिय साक्षरिा नदवस िथा रानरिय नशक्षा नदवसको अवसरमा प्रदेशका उत्कृि नवद्यालय 

(सामुदानयक र संस्थागि ३/३) लाई पुरस्कृि गररएको । 

• नशक्षकको आवश्यकिा समेनटिे गरी प्रदेशस्िरीय नशक्षक िानलम प्याकेि ियार गररएको । 

 

मनहला बालबानलका िेष्ठ िागररक िथा समािकल्याण िफय   

 

• बागलुङ्ग, ििहँु र स्याङ्गिा निल्लामा १५० ििा मनहलाहरुको लानग निःशुल्क प्रनियोनगिात्मक 

ियारी कक्षा सञ् चालि िएका छि ्। 

• लैंनगक नहंसा नवरुद्धको अनियािमूलक काययक्रम सञ् चालि गिय ११ वटै निल्लाका निल्ला 

समन्वय सनमनिहरुलाई बिेट उपललध गराई काययक्रम सञ् चालि गररएको छ । सामानिक 



कुरीनि, बाल नववाह, िािीय छुवाछुि लगायिका हानिकारक अभ्यास नवरुद्धको अनियािमा 

लानग ८५ स्थािीय िहमाफय ि काययक्रम गररएको छ । 

• ििहँु र बागलुङ्ग निल्लामा नहंसा प्रिानविका लानग सञ् चानलि निल्ला सेवा केन्िहरुको 

व्यवस्थापिका लानग रकम उपललध गराइएको छ । म्याग्दी, पवयि, स्याङ्गिा, लमिुङ्ग, 

गोरखा र िवलपुर निल्लामा अल्पकालीि आश्रयसनहिको निल्ला सेवा केन्ि स्थापिाको 

कायय प्रारम्ि िएको छ । 

• लैंनगक नहंसा िथा मािव बेचनवखि र ओसारपसार प्रिानविको लानग प्रदेशस्िरीय दीघयकालीि 

पुिस्थायपिा केन्ि कास्की निल्लाको पोखरा महािगरपानलकामा निमायण िईरहेको छ ।  

• प्रदेश निरका ११ निल्लाका ३० ििा मनहला परकारहरुको क्षमिा अनिवृनद्ध काययक्रम सञ् चालि 

गररएको छ । 

• दृनर टनवहीिहरुको लानग श्रव्य पुस्िकालय स्थापिा िई श्रव्य सामग्री रेकनडयङ्ग िईरहेको छ । 

• २२ वटा स्थािीय िहमा ५० वटा ज्येर ठ िागररक नदवा सेवा केन्ि स्थापिा िथा सञ् चालिको लानग 

बिेट उपललध गराई कायय प्रारम्ि िएको छ । प्रदेशनिर रहेका १२ वटा ज्येर ठ िागररक 

आश्रमको पूवायधार िथा व्यवस्थापिमा सहयोग गररएको छ । 

• गोरखा, लमिुङ्ग, कास्की र बागलुङ्ग निल्लाका मािव सेवा आश्रमहरुको पूवायधार िथा 

व्यवस्थापिमा सहयोग गररएको छ । 

• प्रदेशका नवनिन्ि स्थािमा सञ् चानलि औद्योनगक मेला िथा प्रदशयिीहरुमा मनहला उद्यमीहरुबाट 

उत्पानदि वस्िुहरुको प्रदशयि गररएको छ । 

• अपांगिा िएका, अशि, नवपन्ि अवस्थाका ७४ ििा िागररकहरुलाई स्वास््य उपचारमा सहयोग 

पुर् याउि ६ लाख रकम उपललध गराइएको छ ।   

• कास्की निल्लाको अन्िपूणय गाउँपानलका लेवाडेमा िोनखममा परेका बालबानलकाको संरक्षणका 

लानग प्रदेशस्िरीय पुिस्थायपिा केन्ि स्थापिा िई सञ्चालिमा आएको छ । 

• मनहला, बालबानलका, ज्येर ठ िागररक, अपांगिा िएका व्यनि, लगायिसँग सम्बनन्धि नवनिन्ि 

नदवसहरु मिाउिे कायय सम्पन्ि िएको छ । लैंनगक नहंसा नवरुद्धको अनियाि वषय २०७६ प्रदेश, 

निल्ला र स्थािीय िहमा समेि अनियािमूलक काययक्रम सनहि सम्पन्ि गररएको छ । 

 

युवा िथा खेलकुद‚ िाषा‚ संस्कृनि र पुराित्व िफय  

 

• नवनिन्ि सँस्कृनि, िििानि र समुदायसँग सम्बनन्धि सगँ्रहालय र िवि स्थापिा िथा स्िरोन्िनि 

कायय अगानड वढेको छ ।  

• मुख्यमन्री कप खेलकूद प्रनियोनगिा सञ्चालिके कायय सम्पन्ि िएको । 



• १३ औ ँदनक्षण एनसयाली खेलकूद प्रनियोनगिा सम्पन्ि गिय आनथयक िथा व्यवस्थापकीय काययमा 

आनथयक सहयोग गररएको छ । 

• गाउँपानलका र िगरपानलकाको समन्वयमा खेलमैदाि र रङ्गशाला निमायण काययका लानग रकम 

निकासा गररएको छ ।गाउँपानलकाको समन्वयमा खेलमैदाि निमायणका लानग स्थािीय िहमा 

नविीय हस्िान्िरण िई काययक्रम कायायन्वयि िईरहेको । 

• पवयनिय सङ्ग्राहलयमा कोशेली घर निमायणका लानग सम्झौिा िई निमायण कायय िईरहेको । 

• अन्िरायनरियस्िरको नक्रकेट रङ्गशाला निमायणाथय पोखरा - ३३, पशुपनि घाटको िग्गा प्रानप्त कायय 

सम्पन्ि िई रङ्गशालाको (DPR) निमायणको प्रनक्रयामा रहेको । 

श्रम िथा रोिगार िफय  

• लामो िथा छोटो अवनधको िानलमको लानग सूचिा प्रकाशि िै िानलम प्रदायक संस्था सूचीकृि 

गरर िानलम सञ्चालिका लानग सम्झौिाको ियारी गररएको छ । 

• ५ वटा स्थािीय िहलाई िानलम सञ्चालिका लानग ४५ लाख उपलव्ध गराइएको छ । 

• सीप नवकास िानलम केन्ि कास्कीबाट ३९९ ििा र सीप नवकास िानलम केन्ि पवयिबाट २६१ 

ििालाई सीप नवकास िानलम नदइएको छ । 

• प्रदेशस्िरको बौनद्धक अपाङ्गिा िएका बालवानलकाका लानग आवानसय नवद्यालय स्थापिाका 

गिय नरिुवि शानन्ि मा.नव. लेखिाथसँग सम्झौिा गरर DPR निमायण कायय अगानड बढेको छ 

।(सशिय) 

• शैनक्षक सरोकारवालाहरुसँग बानषयक काययक्रम िथा बिेटको अनिमुनखकरण िथा आ.व. 

०७७/०७८ को काययक्रम पनहचाि काययशाला सञ्चालि गररएको छ । (सशिय) 

• नशक्षा िानलम केन्िद्वारा प्रधािाध्यापक १०० ििा,  अंगे्रिी, गनणि र नविािमा १७३ ििा, 

आधारिूि िह नशक्षक पेसागि नवकास िानलम १७६ ििा नशक्षक र EGRP  सगँ सम्बनन्धि 

नशक्षक िानलम १६६ ििा गरी िम्मा ६१५ ििा नशक्षकको क्षमिा नवकास कायय सम्पन्ि िएको 

छ ।(सशिय) 

• SEE परीक्षा २०७६ को उिरपुनस्िका छपाइ कायय सम्पन्ि िई सम्बनन्धि केन्िमा ढुवािी िएको छ 

।(सशिय) 

• शैनक्षक सूचक िथा ि्याङ्क समेनटएको पुनस्िका प्रकाशि ।(सशिय) 

• रानरिय स्वयमसेवकको रुपमा काययरि ििशनिहरुको व्यवस्थापि िथा पाररश्रनमक नविरण कायय 

िइ रहेको छ ।(सशिय) 

• ११ निल्लाबाट प्रनिनिनधत्व हुिे गरी युवा प्रनििा पनहचाि र प्रोत्साहि काययक्रम सम्पन्ि 

(विृत्वकला काययक्रम) िएको छ ।  (सशिय) 



• रारिपनि रनिङशील्ड प्रनियोनगिा सञ्चालिाथय प्रदेश अन्िगयिका सबै निल्ला खेलकूद नवकास 

सनमनिहरुलाई अिुदाि पठाइसनकएको (रु. ४३ लाख) । (सशिय) 

 

१०.सूचिा अनधकारी र प्रमुखको िाम र पद 

प्रमुखः श्री नडल्लीराम शमाय 

पदः सनचव 

सूचिा अनधकारीः श्री सुशीला आचायय 

पदः अनधकृिस्िर (आठौं) 

११. ऐि, नियम, नवनियम वा निदेनशकाको सूची 

• गण्डकी नवश्वनवद्यालयको स्थापिा, व्यवस्थापि सञ्चालि ऐि २०७५ 

• सीपमा आधाररि उद्यम प्रवदयि र उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापिा िथा सञ्चालि काययनवनध, २०७६ 

• परम्परागि सीपमा आधाररि घरेलु प्रवधयिका लानग सहयोग काययक्रम काययनवनध, २०७६ 

• छोटो िथा लामो अवनधका व्यवसानयक िथा सीपमलूक िानलम सञ्चालि सम्वन्धी काययनवनध, 

२०७६ 

• सामुदानयक क्याम्पसको स्िरोन्िनिका लानग पँूनिगि अिुदाि काययनवनध, २०७६ 

• मुख्यमन्री उच्च नशक्षा प्रोत्साहि छारवृिी काययक्रम सञ्चालि काययनवनध, २०७६ 

• िमुिा आवानसय नवद्यालयमा निमायण कायय आरम्ि सम्वन्धी काययनवनध, २०७६ 

• आवानसय नवद्यालयमा आवास सञ्चालि एवं व्यवस्थापि सम्वन्धी काययनवनध, २०७६ 

• नहंसा प्रिानविहरुको लानग सेवा केन्ि स्थापिा िथा सञ्चालि सम्वन्धी काययनवधी, २०७६ 

• लनक्षि, नवपन्ि, अनििावक नवनहि बालबानलकाको लानग सामानिक सुरक्षा काययनवधी, २०७६ 

• मािव सेवा आश्रमहरुको पूवायधार नवकास िथा सञ्चालि काययक्रम काययनवधी, २०७६ 

• ज्येष्ठ िागररक सेवा केन्ि र आश्रमको पूवायधार एवं संस्थागि नवकास काययनवधी, २०७६ 

• ज्येष्ठ िागररक नदवा सेवा िथा नमलि केन्ि स्थापिा र सञ्चालि सम्वन्धी काययनवधी, २०७६ 

• एकल मनहला संरक्षण काययक्रम सम्वन्धी काययनवधी, २०७६ 

• संग्रहालय र िवि स्थापिा एवम ्स्िरोन्ििीसम्वन्धी काययनवनध, २०७६ 

• पुरािानत्वक महत्वका मनन्दर, गुम्बा, मनस्िद आनदको ममयि संिार सम्बन्धी काययनवनध, २०७६ 

• एक स्थािीय िह एक खेल मैदाि रङ्गशाला निमायण काययनवनध, २०७६ 

https://mosd.gandaki.gov.np/public/uploads/गण्डकी%20विश्वविद्यालयको%20स्थापना,%20व्यवस्थापन%20सञ्चालन%20ऐन-71023.pdf
https://mosd.gandaki.gov.np/public/uploads/छोटो%20तथा%20लामो%20अवधिका%20व्यवसायिक%20तथा%20सीपमूलक%20तालिम%20सञ्चालन%20सम्वन्धी%20कार्यविधि,%20२०७६-39444.pdf
https://mosd.gandaki.gov.np/public/uploads/छोटो%20तथा%20लामो%20अवधिका%20व्यवसायिक%20तथा%20सीपमूलक%20तालिम%20सञ्चालन%20सम्वन्धी%20कार्यविधि,%20२०७६-39444.pdf


• दृनिनवनहि व्यनिहरुको लानग अनडयो लाइबे्ररी स्थापिा िथा सञ्चालि काययनवधी, २०७६ 

• Grant for health waste management 2075 

• Grant for establishment of birthing center, community health unit and urban 

health center and medical equipment 2075 

• Grant for community hospital procedure, 2075 

 

१२. आम्दािी, खचय िथा आनथयक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक नववरण 

नस.िं. आनथयक वषय २०७६/७७ को नवनियोनिि 

बिेट 

२०७६ चैर मसान्ि सम्म खचय 

चालू पँुिीगि िम्मा चालू पँुिीगि िम्मा 

१ ३०,१०,९२,०००। ५८,५१,१७,०००। ८८,६२,०९,०००। २१,७६,३४,८११.११। ३,२२,२२,१९५.९९। २४९८५७००७.१। 

 

 

१३. िोनकए बमोनिमका अन्य नववरण- िरहेको 

१४. अनघल्लो आनथयक वषयमा सावयिनिक निकायले कुिै काययक्रम वा आयोििा सञ्चालिको नववरण 

यस अनघको प्रकाशि अंकहरुमा उल्लेख गररएको छ । 

१५. सावयिनिक निकायको बेिसाईट िए सो को नववरण  

www.mosd.gandaki.gov.np 

१६. सावयिनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेनशक सहायिा, ऋण, अिुदाि एवं प्रानवनधक सहयोग 

-ििएको 

१७. सावयिनिक निकायले सञ्चालि गरेको काययक्रम र सो को प्रगनि प्रनिवेदि  

काययक्रमको हालसम्मको प्रगनि नववरण अिुसूची १ मा रानखएको छ । 

१८. सावयिनिक निकायले वगीकरण िथा संरक्षण गरेको सूचिाको िामावली र त्यस्िो सूचिा 

-मन्रालयले सूचिाको वगीकरण िगरेको । 

१९. सावयिनिक निकायमा परेका सूचिा माग सम्बन्धी निवेदि र सो उपर सूचिा नदएको 

सूचिा मागको निवेदि संख्या फछययौट कैनफयि 

३ ३  

२०. सावयिनिक निकायका सूचिाहरु अन्यर प्रकाशि िएका वा हुिे िएको िए सो को नववरण 

मन्रालयका सूचिाहरु मन्रालयको सूचिा पाटी, स्थािीय देनख रानरिय परपनरकाहरु र मन्रालयको 
वेवसाईट www.mosd.gandaki.gov.np मा समेि प्रकाशि गिे गररएको छ । 

http://www.mosd.gandaki.gov.np/


 

अिुसूची १सं. कार्यक्रम/क्रक्रर्ाकलाप इकाई वाक्रषयक लक्ष्र् हालसम्मको 
क्रवत्तिर् 
प्रगति 

प्रतिवेदन 
अवतिसम्म र्स 
आ.व. को प्रगति 

सूचकमा आिारिि 

प्रमखु 
प्रतिफल/उपलत्तधि 

कैक्रफर्ि 

परिमाण भाि बजेट हजािमा परिमाण भारिि परिमाण 

१ २ ३ ४ ५ ६ १३ १४ १५ १६ १७ 

अ) पुुँजीगि खचय 
अन्िगयिका 
कार्यक्रमहरु : 

                    

11.1.2.10 
 उद्मत्तिलिा क्रवकास गनय गण्डकी प्राक्रवतिक प्रतिष्ठान 

(GIT) को स्थापनाको लातग DPR िर्ाि गिी कार्ायिम्भ 
गने(भवन तनमायण ) 

संख्र्ा १ २.७६ २५७५० 
.447.167 १ ३ 

  क्रविेर्कको 
मस्र्ौदा 
प्रदेिसभामा 
पेि 

11.1.2.13 गण्डकी क्रवद्वक्रवद्यालर्को गरुुर्ोजना िर्ाि गिी सोको 
आिािमा तनमायण कार्य सञ्चालन(भवन तनमायण ) 

संख्र्ा 1 8.13 75750 ४७८.३ १ ८ 
  ऐन 

कार्ायन्वर्नसुँग 
सम्बत्तन्िि 
कार्य 

11.1.3.1 पूुँजीगि सिुाि खचय(भवन)(पूुँजीगि सिुाि खचय) संख्र्ा   0.00 0           

11.1.3.1.1 कार्ायलर्को भबन सिुाि संस्था 1 0.11 1000 953.77 १ ० 
    

11.3.2.1 मोटिसाईकल(सवािी सािन) संख्र्ा 6 0.16 1500 1357.8 ६ ० 
    

11.3.2.6 औषिी ढुवानी गने मालवहाक ट्रक (प्रदेि आपूतिय 
धर्वस्थापन केन्रको लागी)(सवािी सािन) 

संख्र्ा 1 0.54 5000 3050 १ १ 
  खरिद प्रक्रक्रर्ा 

अगाडी बढेको 
11.3.2.7 स्कुटि(सवािी सािन) संख्र्ा 6 0.13 1200 1200 ६ ० 

    

11.3.2.8 एम्बलेुन्स(सवािी सािन) संख्र्ा 2 0.86 8000   ० ० 
  खरिद प्रक्रक्रर्ा 

अगाडी बढेको 
11.3.2.9 क्रपक अप भेन (४ गोटा त्तजल्लालाई १ गोटा आपूतिय 

केन्रलाई)(सवािी सािन) 

संख्र्ा 5 2.15 20000 611.972 १ ० 
  खरिद प्रक्रक्रर्ा 

अगाडी बढेको 
11.3.2.10 तनदेिनालर्, आपूतिय केन्र ि जन स्वास््र् 

प्रर्ोगिालालाई (सवािी सािन)(सवािी सािन) 

संख्र्ा 3 1.93 18000 17421 ३ २ 
    

11.3.2.13 फूल अप्सनको सवािी सािन खरिद 4WD SUB TYPE 

मोटि खरिद 

संख्र्ा 4 3.06 28500 13800 ० ० 
    



11.3.7.1 मेत्तिनिी औजाि(कार्ायलर् संचालनसंग सम्बन्िी 
र्न्र,उपकिण िथा मेिीन औजाि) 

संख्र्ा   0.00 0   ० 
      

11.3.7.1.1 कम्पटुि संख्र्ा 15 0.08 750 496.4 १५ ०.०८ 
    

11.3.7.1.3 फोटोकपी मेतसन संस्था 3 0.05 450 449.731 १ ० 
    

11.3.7.1.4 क्रप्रन्टि संख्र्ा 5 0.02 200 119.232 ० ० 
    

11.3.7.1.6 अन्र् मेतसनिी औजाि खरिद संख्र्ा 5 0.05 500 497.009 ५ ० 
    

11.3.7.4 र्स मन्रालर् अन्िगयिका कार्ायलर्हरुको लातग 
मेतसनिी औजाि खरिद(कार्ायलर् संचालनसंग सम्बन्िी 
र्न्र,उपकिण िथा मेिीन औजाि) 

संख्र्ा 50 0.27 2500 2118.705 ५० ० 
    

11.4.22.6 ज्रे्ष्ठ नागरिक ददवा सेवा िथा तमलन केन्र स्थापना ि 
सञ्चालन(अन्र् सावयजतनक तनमायण) 

संख्र्ा 36 3.86 36000 36000 ३६ ४ 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

11.4.22.7 ज्रे्ष्ठ नागरिक सेवा केन्र ि आश्रमहरुको पूवायिाि 
एवम ्संस्थागि क्रवकास कार्यक्रम(अन्र् सावयजतनक 
तनमायण) 

संख्र्ा 5 0.54 5000 5000 ५ १ 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

11.5.1.1 चौकीदाि आवास तनमायण(कालोपरे सडक सिुाि) संख्र्ा 1 0.21 2000   ० ० 
    

11.5.22.1 जनक त्तिक्षा सामग्री केन्रको पसु्िक भण्डािका लातग 
भवन तनमायण(अन्र् सावयजतनक सिुाि) 

वटा 1 1.07 10000 1644.85 १ १ 
  तनमायण कार्य 

सचुारु भएको 
11.5.40.1 गोिखा तलगतलगकोटमा नेपालको ऐतिहातसक महत्व 

झल्काउने प्रदेिस्ििीर् संग्रहालर्को गरुुर्ोजनाका 
आिािमा तनमायण कार्य(अन्र् पूुँजीगि अनसुन्िान िथा 
पिामिय) 

पटक 
1 1.07 10000   १ १ 

  जग्गा प्रातिको 
क्रममा 

11.5.40.2 प्रदेि तभर बहसुाुँस्कृतिक ग्राम स्थापनाको लातग क्रवस्ििृ 
परिर्ोजना प्रतिवेदनका आिािमा तनमायण कार्य(अन्र् 
पूुँजीगि अनसुन्िान िथा पिामिय) 

पटक 
1 1.07 10000   ० ० 

  जग्गा प्रातिको 
क्रममा 

11.5.40.3 भाषा, साक्रहत्र्, कला–संगीि ि संस्कृतिको संिक्षण ि 
क्रवकास गनय प्रदेि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना ि संचालन 
गनय(अन्र् पूुँजीगि अनसुन्िान िथा पिामिय) 

पटक 
1 1.07 10000   १ १ 

  क्रविेर्कको 
मस्र्ौदा 
प्रदेिसभामा 
पेि 

11.5.40.4 अन्ििाक्रिर्स्ििको क्रक्रकेट मैदानको क्रवस्ििृ परिर्ोजना 
प्रस्िाव िर्ाि गिी तनमायण कार्य आिम्भ(अन्र् पूुँजीगि 
अनसुन्िान िथा पिामिय) 

वटा 1 0.54 5000 33 १ १ 
  तडक्रपआि 

तनमायणका 
क्रममा 



11.5.40.5 गल्फकोिय क्रवस्ििृ परिर्ोजना प्रतिवेदनका आिािमा 
तनमायण कार्य आिम्भ(अन्र् पूुँजीगि अनसुन्िान िथा 
पिामिय) 

पटक 
1 0.54 5000     ० 

  जग्गा प्रातिको 
क्रममा 

11.5.40.6 उच्च उचाई खेल िातलम केन्र (High Altitude Sports 

Training Centre) को क्रवस्ििृ परिर्ोजना प्रतिवेदनका 
आिािमा तनमायण कािर्(अन्र् पूुँजीगि अनसुन्िान िथा 
पिामिय) 

पटक 
1 0.54 5000   ० ० 

  जग्गा प्रातिको 
क्रममा 

11.5.40.7 गाउुँपातलकासंगको समन्वर्मा एक स्थानीर् िह एक 
खेल मैदान तनमायण कार्य(अन्र् पूुँजीगि अनसुन्िान िथा 
पिामिय) 

वटा 44 4.72 44000 44000 ४४ ५ 
  प्रस्िाव 

मूल्र्ाङ्कन 

11.5.40.8 नगिपातलकासंगको समन्वर्मा िंगिाला तनमायण(अन्र् 
पूुँजीगि अनसुन्िान िथा पिामिय) 

वटा 1 1.61 15000   १ २ 
  प्रस्िाव 

मूल्र्ाङ्कन 

11.5.40.11 पोखिा िंगिाला परिसि तभर क्रक्रकेट मैंदान सिुाि िथा 
संिक्षण(अन्र् पूुँजीगि अनसुन्िान िथा पिामिय) 

संख्र्ा 1 1.07 10000   १ १ 
    

11.6.13.1 फतनयच(कार्ायलर्को लातग फतनयचि क्रफक्चसय) संस्था   0.00 0   ० 
      

11.6.13.1.1 कुची संख्र्ा 50 0.05 500     ० 
    

11.6.13.1.2 टेबलु संख्र्ा 50 0.08 750 606.104 ५० ० 
    

11.6.13.1.3 कार्ायलर्को लातग फतनयचि संख्र्ा 50 0.09 800   ५० ० 
    

क) पूुँजीगि खचय 
कार्यक्रमको 
जम्मा: 

      38.44 358150 129837.85 36.25   0   

आ) चाल ुखचय 
अन्िगयिका 
कार्यक्रमहरु 

            ० ० 
    

  उपभोग खचय     3.57 33286 20882.741         

  कार्ायलर् सञ्चालन खचय     2.84 26420 82803.285         

2.6.3.1 पनुिायजगी /अतभमतु्तखकिण जस्िा िातलम(िातलम िथा 
गोष्ठी)(पनुिायजगी /अतभमतु्तखकिण जस्िा िातलम) 

संख्र्ा 1 0.01 100 82 १ ० 
    

2.6.4.41 मक्रहलाहरुका लातग प्रतिर्ोतगिात्मक पिीक्षा िर्ािी कक्षा 
सञ्चालन(उद्यमिीलिा ,िोजगािी मलुक / सित्तिकिण 
/ सीप क्रवकास िथा क्षमिा अतभवकृ्रि िातलम) 

पटक 
9 0.29 2700 2481 ९ ० 

  क्रवत्तिर् 
हस्िान्ििण 
समेि 



2.6.4.42 लैंतगक क्रहंसा क्रवरुि १६ ददने अतभर्ान कार्यक्रम 
सञ्चालन(उद्यमिीलिा ,िोजगािी मलुक/सित्तिकिण / 
सीप क्रवकास िथा क्षमिा अतभवकृ्रि िातलम) 

पटक 
8 0.17 1600 1381.094 ८ ० 

  क्रवत्तिर् 
हस्िान्ििण 
समेि 

2.6.4.43 ित्काल उिाि (क्रहंसा प्रभाक्रविहरुको लातग) समन्वर् 
सतमति बैठक(उद्यमिीलिा, िोजगािी 
मलुक/सित्तिकिण/सीप क्रवकास िथा क्षमिा अतभवकृ्रि 
िातलम) 

पटक 
12 0.04 360 81 १२ ० 

    

2.6.4.45 लैंतगक उििदार्ी िासन कार्म गनय लैंतगक सम्पकय  
धर्त्ति समन्वर् सतमति गठन िथा बैठक सञ्चालन 
(प्रदेिस्ििमा)(उद्यमिीलिा ,िोजगािी मलुक / 

सित्तिकिण / सीप क्रवकास िथा क्षमिा अतभवकृ्रि 
िातलम) 

पटक 
4 0.01 120 90 ४० ० 

    

2.6.4.48 मक्रहला उद्यमीहरुबाट उत्पाददि वस्िहुरुको औद्योतगक 

प्रदियनी(उद्यमिीलिा ,िोजगािी मलुक / सित्तिकिण 
/ सीप क्रवकास िथा क्षमिा अतभवकृ्रि िातलम) 

पटक 
4 0.04 400 320 ४ ० 

    

2.6.4.49 लैंतगक िथा र्ौतनक अल्पसंख्र्क सम्बन्िी कार्यिि संघ 
संस्थाहरुसग अन्ििक्रक्रर्ा कार्यक्रम(उद्यमिीलिा 
,िोजगािी मलुक / सित्तिकिण / सीप क्रवकास िथा 
क्षमिा अतभवकृ्रि िातलम) 

पटक 
1 0.03 300 119.52 १ ० 

    

2.6.4.50 सन्देिमूलक प्रकािन िथा प्रसािण कार्यक्रम (उत्पादन, 

प्रसािण,छपाई िथा क्रवििण)(उद्यमिीलिा ,िोजगािी 
मलुक / सित्तिकिण / सीप क्रवकास िथा क्षमिा 
अतभवकृ्रि िातलम) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.05 500 200 १ ० 
    

2.6.4.53 मक्रहला परकािहरुको क्षमिा अतभवकृ्रि 
कार्यक्रम(उद्यमिीलिा ,िोजगािी मलुक / सित्तिकिण 
/ सीप क्रवकास िथा क्षमिा अतभवकृ्रि िातलम) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.02 200 200 १ ० 
    

2.6.4.60 अपागंिा भएका धर्त्तिहरुलाई सहार्क सामग्री क्रवििण 
कार्यक्रम (सेिो छडी, ह्वील त्तचर्ि, वैसाखी)(उद्यमिीलिा 
,िोजगािी मलुक / सित्तिकिण / सीप क्रवकास िथा 
क्षमिा अतभवकृ्रि िातलम) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.16 1500 0   ० 
    



2.6.4.62 अपागंिा सित्तिकिण िथा क्षमिा क्रवकास 
कार्यक्रम(उद्यमिीलिा ,िोजगािी मलुक / सित्तिकिण 
/ सीप क्रवकास िथा क्षमिा अतभवकृ्रि िातलम) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.02 200 0   ० 
    

2.6.4.65 बालश्रतमकका रुपमा प्रर्ोग गरिएका बालवातलकाहरुको 
ि्र्ाङ्क संकलन एवं पक्रहचान(उद्यमिीलिा ,िोजगािी 
मलुक / सित्तिकिण / सीप क्रवकास िथा क्षमिा 
अतभवकृ्रि िातलम) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.02 200 0   ० 
    

2.7.5.2 बाक्रषयक प्रगति पतु्तस्िका प्रकािन(प्रचाि प्रसाि िथा 
सामाग्री उत्पादन िथा प्रकािन ि क्रवििण) 

वटा 1 0.05 500 0   ० 
  मस्र्ौदा िर्ाि 

2.7.5.4 र्ोजना िजुयमा गोष्ठी(प्रचाि प्रसाि िथा सामाग्री उत्पादन 
िथा प्रकािन ि क्रवििण) 

वटा 1 0.01 100 0   ० 
    

2.7.5.33 प्रदेिस्ििमा मक्रहला, बालबातलका ज्रे्ष्ठ नातगिक 
अपागंिा भएका धर्त्ति सम्बन्िी कार्य गने संघ 
संस्थाहरुसग समन्वर् बैठक(प्रचाि प्रसाि िथा सामाग्री 
उत्पादन िथा प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक 
1 0.01 100 0 ० ० 

    

2.7.5.34 उत्कृष्ट मक्रहला उद्यमीहरुलाइ पिुस्काि िथा सम्मान 
कार्यक्रम(प्रचाि प्रसाि िथा समाग्री उत्पादन िथा 
प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक 
3 0.03 300 0 १ ० 

  भिुानी ददन 
बाुँकी 

2.7.5.37 प्रदेिस्ििीर् बालबातलकाको त्तस्थति प्रतिवेदन 
प्रकािन(प्रचाि प्रसाि िथा सामाग्री उत्पादन िथा 
प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.02 200 0   ० 
    

2.7.5.38 प्रदेि बालअतिकाि सतमति धर्वस्थापन(प्रचाि प्रसाि 
िथा सामाग्री उत्पादन िथा प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

3 0.02 180 55.23 ३ ० 
    

2.7.5.39 लत्तक्षि क्रवपन्न समूहका अतभभावक क्रवक्रहन 
बालबातलकाहरुका लातग सामात्तजक सिुक्षा सहर्ोग 
कार्यक्रम(प्रचाि प्रसाि िथा सामाग्री उत्पादन िथा 
प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.21 2000     ० 
    

2.7.5.40 अपागंिा भएका धर्त्तिहरुलाई समदुार्मा आिारिि 
पनुस्थायपना कार्यक्रम(प्रचाि प्रसाि िथा सामाग्री उत्पादन 
िथा प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.02 200 0 ० ० 
    



2.7.5.41 अपाङ्गिा भएका, असहार् अिि गभयविी ज्रे्ष्ठ नागरिक 
ि क्रवपन्न वगयलाई उपचाि केन्रसम्म पगु्न ि उपचाि 
खचयमा सहतुलर्ि प्रदान गने कार्यक्रम(प्रचाि प्रसाि िथा 
सामाग्री उत्पादन िथा प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.11 1000 607.8 १ ० 
    

2.7.5.42 दृक्रष्ट क्रवक्रहनहरुका लातग अतडर्ो लाइबे्रिी स्थापना िथा 
सञ्चालन(प्रचाि प्रसाि िथा सामाग्री उत्पादन िथा 
प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.16 1500 300 १ ० 
    

2.7.5.47 उत्कृट ि न्रू्न नतिजा हातसल गने क्रवद्यालर्हरु क्रवच 
अनभुव आदान प्रदान ि िैत्तक्षक सिुािका लातग 
अन्ििक्रक्रर्ा (मनाङ, मसु्िाङ, पवयि, गोिखा ि 

कास्की)(प्रचाि प्रसाि िथा सामाग्री उत्पादन िथा 
प्रकािन ि क्रवििण) 

संख्र्ा 6 0.06 600 336.65 ३ ० 
  ३ त्तजल्लामा 

कार्यक्रम 
सम्पन्न 

2.7.5.48 क्रवतभन्न खेलकुद प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन एवं 
सहभागीिा(प्रचाि प्रसाि िथा सामाग्री उत्पादन िथा 
प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक 
10 0.32 3000 170 ३ ० 

    

2.7.5.49 प्रदेिस्िरिर् संस्कृिी झल्कन ेलोक तगि िथा लोक 
नतृ्र् सञ्चालन(प्रचाि प्रसाि िथा सामाग्री उत्पादन िथा 
प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

2 0.11 1000 1000 २ ० 
    

2.7.5.50 बहभुाक्रषक साक्रहत्तत्र्क प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन(प्रचाि प्रसाि 
िथा सामाग्री उत्पादन िथा प्रकािन ि क्रवििण) 

संख्र्ा 1 0.01 100 0   ० 
    

2.7.5.52 िैत्तक्षक गणुस्िि सिुािका लातग नीति तनर्म िथा 
मापदण्ड िर्ाि गिी तनर्मन गने(प्रचाि प्रसाि िथा 
सामाग्री उत्पादन िथा प्रकािन ि क्रवििण) 

संख्र्ा 1 0.05 500 322.7 १ ० 
    

2.7.5.53 श्रम िथा िोजगाि(प्रचाि प्रसाि िथा सामाग्री उत्पादन 
िथा प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

  0.00 0   ० 
      

2.7.5.53.1 श्रम िथा िोजगाि सम्वन्िी ऐन कानून कार्यक्रविी ि 
मापदण्डको तनमायण 

संख्र्ा 1 0.01 100 100 १ ० 
    

2.7.5.53.2 छोटो अवतिका तसपमूलक िातलमहरु (१६० घण्टे ि 
३२ ददने) 

संख्र्ा 1000 0.64 6000 0   ० 
  िर्ािी 

2.7.5.53.3 छोटो अवतिका तसपमूलक िातलमहरु (२२५ घण्टे ि 
४५ ददने) 

संख्र्ा 500 0.27 2500 0   ० 
  िर्ािी 

2.7.5.53.4 छोटो अवतिका तसपमूलक िातलमहरु (१५ ददने) संख्र्ा 1000 0.54 5000 914   ० 
  िर्ािी 



2.7.5.53.6 लामो अवतिका तसपमूलक िातलमहरु (गलैचा बनुाई 
िथा पश्मीना सम्बन्िी िातलम) 

संख्र्ा 1000 1.07 10000 0   ० 
  िर्ािी 

2.7.5.53.7 लामो अवतिका तसपमूलक िातलमहरु (३ मक्रहन ेवा 
३९० घण्टे िातलमहरु) 

संख्र्ा 1500 1.61 15000 74.5   ० 
  िर्ािी 

2.7.5.53.9 उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना िथा सञ्चालन अनदुान 
(समहुगि) 

सख्र्ा 100 0.32 3000 0   ० 
  िर्ािी 

2.7.5.53.10 अपागंिा भएका धर्त्तिलाई सीप क्रवकास िथा 
स्विोजगाि कार्यक्रम 

संख्र्ा 1 0.11 1000 0   ० 
  िर्ािी 

2.7.5.53.17 सीपमा आिारिि उद्यम प्रवियनको लातग सहर्ोग 
कार्यक्रम (क्रवपन्नहरुका लातग मार) 

संख्र्ा 1 0.54 5000 0   ० 
  िर्ािी 

2.7.5.53.18 पिम्पिागि सीपमा आिारिि घिेल ुउद्यम प्रवियनको 
लातग सहर्ोग कार्यक्रम ऋणको धर्ाजमा अनदुान 

संख्र्ा 1 0.54 5000 0   ० 
  िर्ािी 

2.7.5.56 मखु्र्मत्तन्र कप खेलकुद प्रतिर्ोतगिा सञ्चालन(प्रचाि 
प्रसाि िथा सामाग्री उत्पादन िथा प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.21 2000 2000 १ ० 
    

2.7.5.57 गभयविी िथा सतु्केिी मक्रहलाहरुलाई जक्रटलिा 
धर्वस्थापनको लातग सकु्रविा सम्पन्न अस्पिालमा Air 

lifting(प्रचाि प्रसाि िथा सामाग्री उत्पादन िथा प्रकािन 

ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

5 0.21 2000 850 ५ ० 
    

2.7.5.60 अपागंिा सहार्िा कक्षको सञ्चालन खचय(प्रचाि प्रसाि 
िथा सामाग्री उत्पादन िथा प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.04 360 220.407 १ ० 
  सञ्चालन 

भएको 
2.7.5.61 मखु्र्मन्री उच्च त्तिक्षा प्रोत्साहन छारवतृ्ति कार्यक्रम 

(एमक्रवक्रवएस भनाय भएका गरिव, दतलि िथा अल्पसंख्र्क 
जातिका क्रवद्याथीका लातग)(प्रचाि प्रसाि िथा सामाग्री 
उत्पादन िथा प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

18 0.58 5400 160.414 ४ ० 
  मूल्र्ाङ्कन कार्य 

भइ िहेको 

2.7.5.62 एकल मक्रहला संिक्षण कार्यक्रम(प्रचाि प्रसाि िथा 
सामाग्री उत्पादन िथा प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

20 0.32 3000 3000 २० ० 
  क्रविीर् 

हस्िान्ििण 
भएको 

2.7.5.63 स्वास््र् सम्वन्िी नीति, ऐन, मापदण्ड, कार्यक्रविी, तनदेत्तिका 
आदी िर्ाि(प्रचाि प्रसाि िथा सामाग्री उत्पादन िथा 
प्रकािन ि क्रवििण) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.01 100 100 १ ० 
    



2.7.13.1 क्रवश्वक्रवद्यालर्का प्राध्र्ापक ि क्रवद्याथीहरुलाई उत्पादन ि 

उत्पादकत्व वढाउन िैत्तक्षक अनसुन्िानात्मक कार्यक्रम 
सञ्चालन (िैत्तक्षक कार्यक्रम) 

पटक 
1 0.10 900 106.395 १ ० 

  भिुानी बाुँकी 

2.7.13.2 इत्तितनर्िीङ्ग अध्र्र्न संस्थान पत्तिमाञ्चल क्र्ाम्पसमा 
Tunnel Engineering पाठ्यक्रम िर्ाि गनय(िैत्तक्षक 
कार्यक्रम) 

पटक 
1 0.11 1000 1000 १ ० 

  भिुानी बाुँकी 

2.7.13.3 एक्रककृि पाठ्यक्रम (कक्षा १-३) कार्ायन्वर्न पक्षको 
क्षमिा क्रवकास ि पिीक्षण क्रवद्यालर् अनभुव आदानप्रदान 
(२ त्तजल्ला ) (िैत्तक्षक कार्यक्रम) 

पटक 
1 0.02 200 200 १ ० 

  सम्पन्न 

2.7.13.8 सामदुाक्रर्क क्रवद्यालर्मा सञ्चातलि प्राक्रवतिक िथा 
धर्ावसाक्रर्क त्तिक्षाको आिाििेखा (Baseline) अध्र्र्न 
(िैत्तक्षक कार्यक्रम) 

पटक 
1 0.05 500 0   ० 

    

2.7.13.9 संघीर् सिकािद्वािा िर्ाि गरिएको प्रक्षपेण खाका 
अनरुुप प्रदेिका लातग आवश्र्क जनित्ति प्रक्षपेण गिी 
प्रतिवेदन िर्ािी(िैत्तक्षक कार्यक्रम) 

पटक 
1 0.05 500 0   ० 

    

2.7.13.11 क्रवद्यालर् िहको पिीक्षाको नतिजा अध्र्र्न, क्रवश्लषेण गिी 
सिुािका कार्यसूची जािी गने(िैत्तक्षक कार्यक्रम) 

पटक 
1 0.05 500 300 १ ० 

  भिुानी बाुँकी 

2.7.13.14 क्रवद्यालर् त्तिक्षाको िैत्तक्षक गणुस्िि सिुाि िथा साक्षििा 
िथा जीवन पर्यन्ि तसकाइका लातग 
सिोकािवालाहरुसंगको मागमा आिारिि 
र्ोजना/कार्यक्रम पक्रहचान कार्यिाला सञ्चालन(िैत्तक्षक 
कार्यक्रम) 

पटक 
3 0.03 300 203.5 १ ० 

    

2.7.22.1 क्षर्िोग, कुष्ठिोग, ओलो, एच आई तभ/एडस िोगका 
एक्रककृि सतभयलेन्स कार्यक्रम(स्वास््र् सेवा) 

संख्र्ा 1 0.54 5000 0 १ १ 
   survillence 

तनदेत्तिका 
कार्यक्रवति 
तनमायण 

2.7.25.1 प्रदेिको संस्कृति जगनेाय, भाषा संिक्षणको लातग आश्र्क 
नीति िथा कानून तनमायण(अन्र्) 

पटक 
1 0.02 200 0   ० 

    

2.7.25.3 पिुािात्तत्वक महत्वका बस्ि ुिथा सम्पदाहरुको पक्रहचान 
िथा संिक्षण(अन्र्) 

पटक 
5 0.21 2000 66 ५ ० 

  मूल्र्ाङ्कन कार्य 
भइिहेको 

2.7.25.4 भाषा, साक्रहत्र्, कला ि संस्कृतिको उत्थानका लातग 
आर्ोजना गरिने कार्यक्रम िथा िाक्रिर् क्रवभतुिहरुको 
सम्मानमा मनाईन ेददवस समािोह ब्र्वस्थापन गने(अन्र्) 

पटक 
10 0.02 200 0   ० 

    



2.7.25.10 प्रदेि स्वास््र् तबमा संर्ोजन सतमति गठन िथा 
संचालन ि सेवा प्रदार्क संस्थाको सपुरिवेक्षण िथा 
अनगुमन(अन्र्) 

पटक 
15 0.16 1500 0 १५ ० 

  गठन 
प्रक्रक्रर्ामा 
िहेको 

2.7.29.1 क्रहमाली क्षरेका क्रवद्यालर्का आवासीर् क्रवद्याथीका लातग 
आवास खचय (मनाङ्ग, गोिखा ि मसु्िाङ्ग त्तजल्ला) 

जना 100 0.43 4000 2000 १०० ० 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

2.7.29.2 तसजयनत्तिल र्वुा, खेलाडी, बैज्ञातनक, कलाकाि, समाजसेवी, 
प्रकृति संिक्षक, उद्यमी, कला साक्रहत्र् सस्कृति लगार्िका 
र्वुा ि स्रष्टाहरुको पक्रहचान गिी प्रोत्साहन ि पिुस्काि 
प्रदान गने(प्रदेि स्ििीर् खेलकूद कार्यक्र) 

पटक 
1 0.21 2000 0   ० 

    

2.7.29.3 प्रदेि खेलकुद परिषद / एकेडेमी स्थापना ि 
संचालन(प्रदेि स्ििीर् खेलकूद कार्यक्रम) 

पटक 
1 1.07 10000 0 १ १ 

  ऐनको मस्र्ौदा 
िर्ािी 

2.7.29.6 प्रदेिस्ििीर् र्वुा नीति तनर्म तनमायण(प्रदेि स्ििीर् 
खेलकूद कार्यक्रम) 

पटक 
1 0.01 100   १ ० 

  िर्ािी 

5.1.5.1 एसओएस हमयन माइनि मा.क्रव. पोखिा-१५ िामवजािका 
लातग लत्तक्षि बालवातलकाका लातग छारविृी अनदुान 

संख्र्ा 1 0.81 7500 4500 १ १ 
  कार्ायिम्भ 

5.1.5.4 मानव सेवा आश्रमहरुको पूवायिाि क्रवकास िथा 
सञ्चालन(सिकािी तनकार् सतमति एवं बोडयहरुलाई तन:ििय 
(कमयचािी सकु्रविा)) 

संख्र्ा 1 1.88 17500 17457.55 १ २ 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

5.1.8.6 गह्रौं ध्र्ाङतलङ प्राथतमक स्वास््र् केन्र बातलङ स्र्ाङ्जा 
ि तिलाहाि स्वास््र् चौकी, तडमवुा, पवयिमा हाइवे 
मोवाइल अस्पिालको तनिन्िििा(दैवी प्रकोप वा अन्र् 
कािणले संस्थालाई ददइने अनदुान) 

पटक ३ 
0.11 1000 1000 ३ ० 

  क्रवत्तिर् 
हस्िान्ििण 

5.1.8.8 क्रवन्िवातसनी प्राकृतिक त्तचक्रकत्सालर् स्थपाना ि सञ्चालन 
अनदुान(दैवी प्रकोप वा अन्र् कािणले संस्थालाई ददइने 
अनदुान) 

संख्र्ा 1 0.54 5000 1500 १ १ 
    

5.1.8.9 नेपाल िेडक्रस सोसाइटी पोखिाको धलड बैंक लगार्ि 
पूवायिाि सिुाि अनदुान(दैवी प्रकोप वा अन्र् कािणले 
संस्थालाई ददइने अनदुान) 

संख्र्ा 1 0.54 5000 5000 १ १ 
    

5.1.8.10 क्रहमालर् आुँखा अस्पिाल ि बाग्लङु आुँखा अस्पिालमा 
उपकिण खरिद अनदुान(दैवी प्रकोप वा अन्र् कािणले 
संस्थालाई ददइने अनदुान) 

संख्र्ा 1 0.43 4000 0 १ ० 
  सम्झौिा 

भएको 



5.1.8.12 प्राथतमक स्वास््र् केन्रको पूवायिाि क्रवकास अनदुान(दैवी 
प्रकोप वा अन्र् कािणले संस्थालाई ददइने अनदुान) 

संख्र्ा 1 0.11 1000 1000 ० ० 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

5.1.8.13 पोखिा नतसयङ्ग क्र्ाम्पसमा अस्पिाल तनमायणमा 
अनदुान(दैवी प्रकोप वा अन्र् कािणले संस्थालाई ददइने 
अनदुान) 

संख्र्ा 1 1.07 10000 0 ० ० 
  सम्झौिा 

भएको 

5.1.8.14 क्षरेीर् अस्पिाल पोखिामा ओक्रपडी भवन तनमायण 
अनदुान(दैवी प्रकोप वा अन्र् कािणले संस्थालाई ददइने 
अनदुान) 

संख्र्ा 1 2.15 20000 0 ० ० 
    

5.1.11.7 स्थानीर् िहको सहकार्यमा क्रवद्यालर् त्तिक्षाको पहुुँच िथा 
गणुस्िि अतभवकृ्रि गनय छनौट भएका ७ वटा नमूना 
आवासीर् क्रवद्यालर्हरुको क्रवस्ििृ परिर्ोजना प्रस्िावका 
आिािमा पूवायिाि क्रवकासको कार्य गने(अन्र्) 

क्रवद्याल
र् / 
संस्था 

7 0.00 0   ० ० 
    

5.1.11.7.2 छनौट भएका नमूना आवासीर् क्रवद्यालर्हरुमा आवास 
सञ्चालन 

क्रवद्याथी  100 0.21 2000 2000   ० 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

5.1.11.7.4 नमूना आवासीर् क्रवद्यालर्हरुमा क्रवस्ििृ परिर्ोजना 
प्रतिवेदनका आिािमा तनमायण कार्य आिम्भ 

क्रवद्याल
र् / 
संस्था 

7 3.76 35000 30111   ० 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

5.1.11.8 सामदुाक्रर्क क्र्ाम्पसको स्ििोन्निीका लातग पुुँत्तजगि 
अनदुान(अन्र्) 

वटा 15 1.61 15000 0   ० 
  मूल्र्ाङ्कन 

भइिहेको 
5.1.11.15 गभयवति मक्रहला, त्तिि ुिथा बालबातलकालाई पूणयखोपको 

प्रत्र्ाभतूि ददन प्रदेि खोप कोषमा िकम थप िथा 
कार्यक्रम संचालन(अन्र्) 

पटक 
1 0.54 5000 5000   ० 

    

5.1.11.16 प्रदेि स्ििीर् मक्रहला िथा वाल अस्पिालको क्रवस्ििृ 
परिर्ोजना प्रतिवेदन िर्ाि गरि तनमायण कार्य प्रािम्भ 
गने(अन्र्) 

पटक 
1 0.54 5000 0   ० 

  जग्गा खोजी 
भई िहेको 

5.1.11.17 प्रादेत्तिक आर्वेुददक ि एलोप्र्ातथक औषिी उत्पादन 
केन्रको तड क्रप आि िर्ाि गिी तनमायण कार्य 
आिम्भ(अन्र्) 

पटक 
1 0.54 5000 0 १ १ 

  जग्गा प्राति 
भएको 

5.1.11.18 मटुु, मगृौला िथा क्र्ान्सि क्रवत्तिष्टीकृि अस्पिालको 
पूवािायि क्रवकास, तडपीआि तनमायण(अन्र्) 

पटक 
1 0.21 2000 0 ० ० 

  जग्गा खोजी 
भई िहेको 

5.1.11.21 क्रवतभन्न संस्कृिी/जािजािी ि समदुार्सुँग सम्वत्तन्िि 
संग्राहलर्/भवन स्थापना एवं स्ििोन्निी(अन्र्) 

संख्र्ा 11 0.83 7700 0 ४ ० 
  मूल्र्ाङ्कन 

भइिहेको 



5.1.11.23 पिुािात्तत्वक महत्वका मत्तन्दि/गमु्बा/मत्तस्जद आदीको 
ममयि संभाि(अन्र्) 

संख्र्ा 36 0.39 3600 0 १२ ० 
  मूल्र्ाङ्कन 

भइिहेको 
5.1.11.24 क्रहमालर् पवयतिर् संग्राहलर् पोखिामा कोसेली घि 

तनमायणका लातग अनदुान(अन्र्) 

संख्र्ा 1 0.21 2000 0 १ ० 
  भिुानी बाुँकी 

5.1.11.26 इत्तन्जतनर्रिङ अध्र्र्न सस्थान पत्तिमाञ्चल क्र्ाम्पस 
पोखिाको छारवास सिुाि(अन्र्) 

संख्र्ा 1 0.43 4000 1200 १ ० 
  भिुानी बाुँकी 

5.1.11.28 आक्रङ्गक क्र्ाम्पसहरुको सदुृणीिणका लातग 
अनदुान(अन्र्) 

संख्र्ा 2 0.43 4000 4000 १ ० 
  सम्झौिा 

भएको 
5.1.11.29 सञ्चालनमा िहेका सेवा केन्रहरुको धर्वस्थापन (िनहुुँ 

ि बाग्लङु)(अन्र्) 

पटक/
संख्र्ा 

2 0.17 1600 1600 २ ० 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

5.1.11.30 प्रदेिस्ििीर् लैंतगक क्रहंसा प्रभाक्रवि िथा मानव बेचक्रवखन 
िथा ओसािपसािबाट प्रभाक्रविहरुका लातग पनुस्थायपना 
केन्र स्थापना(अन्र्) 

पटक/
संख्र्ा 

1 0.21 2000 2000   ० 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

5.1.11.31 क्रहंसा प्रभाक्रवि धर्त्तिहरुको लातग सेवा केन्र स्थापना 
(स्थानीर् िहसुँगको समन्वर्मा ६ त्तजल्लामा म्र्ाग्दी, 
पवयि, स्र्ाङ्जा, गोिखा, लमजङु ि नवलपिु)(अन्र्) 

पटक/
संख्र्ा 

6 0.32 3000 3000   ० 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

5.1.11.32 सामात्तजक कुरिति, जातिर् छुवाछुि , लैक्रङ्गक क्रहंसा मानव 
वेचक्रवखन िथा ओसािपसाि लगार्िका पिम्पिागि 
हातनकािक अभ्र्ासहरु न्रू्तनकिण सम्बन्िी कार्यक्रम 

संचालन (८५ स्थानीर् िहलाई अनदुान)(अन्र्) 

पटक/
संख्र्ा 

85 0.46 4250 4250   ० 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

5.1.11.33 बालमैरी स्थानीर् िासन प्रबियन िथा धर्वस्थापन 
कार्यक्रम(अन्र्) 

पटक/
संख्र्ा 

85 0.46 4250 0   ० 
    

5.1.11.34 बालक्रववाह न्रू्तनकिण सम्बन्िी अतभर्ान संचालन (८५ 
स्थानीर् िहलाई अनदुान)(अन्र्) 

पटक/
संख्र्ा 

85 0.46 4250 0   ० 
    

5.1.11.36 माि ृभाषा अध्र्र्न अध्र्ापन गने क्रवद्यालर्हरुलाई 
पूत्तजुँगि अनदुान(अन्र्) 

संख्र्ा 10 0.11 1000 0 १० ० 
  प्रस्िाव 

मूल्र्ाङ्कन 

5.1.11.37 स्थानीर् िहसुँगको सहकार्यमा जोत्तखममा पिेका 
बालबातलकाको लातग पनुस्थापना केन्र स्थापना ि 
संचालन(अन्र्) 

संख्र्ा 1 0.21 2000 2000   ० 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

5.1.11.39 बङुदीकाली गाउुँपातलका वडा नं २ डेढगाउुँ स्वास््र् 
केन्रमा सपयदंि उपचाि केन्र स्थापना(अन्र्) 

संख्र्ा 1 0.16 1500 1500 १ ० 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 



5.1.11.40 नवलपिु त्तजल्ला अस्पिालामा सपयदंस उपचाि केन्र 
स्थापना(अन्र्) 

संख्र्ा 1 0.43 4000 4000 १ ० 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

5.1.11.41 मतु्तिक्षरे क्रवकास सतमतिको गठन ि High altitude 

Sickness Treatment Center स्थापना ि सञ्चालन(अन्र्) 

संख्र्ा 1 0.21 2000 2000 १ ० 
  क्रवत्तिर् 

हस्िान्ििण 

8.1.9.1 प्रदेि साक्षििा अतभर्ान सञ्चालन(भैपिी आउने -चाल ु
खचय) 

वटा 1 5.37 50000 0   ० 
  क्रवविण सङ्कलन 

भई िहेको 
2.7.14.14 १३ औ ँदत्तक्षण एतसर्ाली खेलकुद २०७६ सञ्चालन पटक १ 

0.40 3746 3746   ० 
    

  अस्पिाल धर्वस्थापन खचय पटक १ 
  3978 1000         

  कोिोना भाइिस िोकथाम तनर्न्रण ि सञ्चाि कोष पटक १ 
  150000 150000         

  अनगुमन िथा तनिीक्षण खचय कोिोना       600 0         

  सेतनटाइजि खरिद 
      500 0         

(ख) चाल ुखचय 
कार्यक्रमको 
जम्मा: 

      44.91 573500 370592.79 64.619       

(ग) कार्यक्रम 
खचयको जम्मा 
(क+ख): 

      83.35       0.00     

(घ) उपभोग खचय :         33286 20882.74         

(ङ) कार्ायलर् 
सञ्चालन खचय : 

        26420 82803.29         

(च) कूल जम्मा 
(ग+घ+ङ): 

        931650 500430.64 53.71       

 

 


