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१. ननकायको स्वरुप र प्रकृनि 

     नेपालको संनवधानल ेएकात्मक शासन पद्धनि रहकेो  मुलुकलाई संघीय सरंचनामा पररणि गरी संघ प्रदशे र 

स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदशेमा प्रदशे सरकार रहने व्यवस्था अनुसार साि वटै प्रदशेमा प्रदशे 

सरकार मािहि नवनिन्न मन्रालयहरुको स्थापना गररएको छ । सामानिक नवकास मन्रालय प्रदशे सरकार 

मािहि रहने नवनिन्न मन्रालयहरु मध्ये एक हो । गण्डकी प्रदशेमा यस मन्रालयको स्थापना २०७४ माघ २८ 

गिे िएको हो । 

     गण्डकी प्रदशे सरकार कायवनविािन ननयमावली,२०७४ अनुसार यस मन्रालयलाई स्वास््य, नशक्षा, मनहला, 

वालवानलका, िेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यनि, सामानिक सरुक्षा ,िाषा सस्कृनि, पुराित्व, युवा खेलकुद, 

श्रम िथा रोिगारसंग सम्वनन्धि नवषयहरुको निम्मेवारी िोककएको छ ।यस मन्रालयको कायवक्षेर निर रहकेा 

नवनिन्न नवषयहरुको प्रदशे स्िरीय कानून नीनि मापदण्डहरुको ननमावण गनुवपने िएकोले मन्रालय हाल नयनै 

नवषयमा केनन्िि रहकेो छ ।साथै मन्रालयल े आफ्नो नवषय क्षेर निरका नवनिन्न कायवक्रमहरु ननमावण गरी 

कायावन्वयन गरररहकेो छ । 

     यस मन्रालयको मूल उद्दशे्य गण्डकी प्रदशेका िनिाको नशक्षा, स्वास््य,खेलकुद लगायि मन्रालयसंग 

सम्वनन्धि  नवनिन्न नवषयको कानून नीनि ननयम मापदण्ड ननमावण िथा कायवक्रमको कायावन्वयनवाट समग्र 

सामानिक क्षेरको नवकास गरी स्वस्थ नशनक्षि सक्षम उद्यमशील नागररक ियार गरी प्रदशेको नवकासमा योगदान 

गद ैसमािवाद उन्मुख समृद्ध प्रदशेको ननमावणमा योगदान पुर् याउनु हो ।  

सामानिक नवकास मन्रालयको संगठन सरंचना दहेाय बमोनिम रहकेो छ । 

 



२. ननकायको काम, किवव्य र अनधकार 

गण्डकी प्रदशे सरकारको कायवनविािन ननयमावली २०७४ बमोनिम सामानिक नवकास मन्रालयको काम, 

किवव्य र अनधकार दहेाय बमोनिम रहकेो छ । 

क्र.स.ं काम, किवव्य र अनधकार 

१ 

प्रदशेस्िरको नवश्वनवद्यालय िथा उच्च नशक्षा सम्वन्धी नीनि, कानुन िथा मापदण्ड ििुवमा, कायावन्वयन 

र ननयमन 

२ शैनक्षक परामशव सेवाको मापदण्ड ननधावरण, अनुमनि िथा ननयमन 

३ 

प्रदशेस्िरमा पुस्िकालय, सगं्रहालय, अनिलेखालय सम्वन्धी नीनि, कानुन िथा मापदण्ड ििुवमा, 

कायावन्वयन र ननयमन 

४ 

प्रादनेशक नशक्षा, प्रानवनधक िथा व्यवसानयक िानलम र छारवृनि सम्वन्धी नीनि, कानुन िथा मापदण्ड 

ननधावरण, कायावन्वयन र ननयमन िथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्िक िथा पाठ्य सामग्री ननमावण, उत्पादन 

र नविरण 

५ प्रदशेस्िरको मानव संसाधनको आवश्यकिा प्रक्षेपण िथा शैनक्षक योिना ननमावण र कायावन्वयन 

६ 

प्रदशेस्िरमा नवद्यालय िहको नशक्षकको सेवा शिव, योग्यिा, क्षमिा र नशक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड 

ननधावरण र ननयमन 

७ माध्यनमक िहको परीक्षा व्यवस्थापन 

८ प्रदशेस्िरमा प्रानिक अनुसन्धान िथा शैनक्षक ि्याङ्क व्यवस्थापन 

९ 

स्वास््य सेवा िथा पोषण सम्बन्धी प्रादनेशक नीनि, काननु, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन 

र ननयमन 

१० 

प्रदशेस्िरमा आवश्यक पने प्रववद्धनात्मक, प्रनिकारात्मक, उपचारात्मक िथा पुनवस्थापनात्मक स्वास््य 

सेवाको व्यवस्थापन 

११ 

स्वास््यसेवा सम्वन्धी प्रदशेस्िरीय प्रानिक, व्यवसानयक र पेसागि संघ संस्थाको दिाव, सञ्चालन 

अनुमनि र ननयमन 

१२ प्रदशेस्िरीय स्वास््य सेवाको गुणस्िर ननधावरण, अनुगमन र ननयमन 

१३ 

रानिय मापदण्ड बमोनिम औषधीिन्य िथा स्वास््य प्रनवनध सम्वन्धी सामग्रीको उत्पादन िथा संचय, 

अनधकिम खुिा मूल्य ननधावरण, अनन्िम नबसिवन, गुणस्िर िथा मापदण्ड ननधावरण र त्यस्िा सामग्री 

उत्पादन गने उद्योगको दिाव, सञ्चालन, अनुमनि र ननयमन 

१४ 

रानिय मापदण्ड अनुरुप अस्पिाल, नर्सवङ्ग होम, ननदान केन्ि, उपचार केन्ि र अन्य स्वास््य संस्था 

िथा प्रयोगशालाको दिाव, सञ्चालन, अनुमनि र ननयमन 

१५ 

रानिय मापदण्ड बमोनिम स्वास््य बीमा लगायिका सामानिक स्वास््य सरुक्षा कायवक्रमको 

व्यवस्थापन िथा ननयमन 



१६ प्रदशेस्िरीय स्वास््य क्षेरको मानवस्रोि नवकास र व्यवस्थापन 

१७ 

औषधी ननगरानी (Pharmacovigilance), औषनधको उनचि प्रयोग र सुक्ष्म िीवननरोधक प्रनिरोध 

(Antimicrobial Resistance) न्युनीकरण 

१८ खोप र पररवार ननयोिन 

१९ संवेदनशील औषधी िथा अन्य स्वास््य सामग्री खररद िथा आपूर्िव व्यवस्थापन 

२० 

प्रदशेस्िरमा स्वास््य सेवा सम्बन्धी अध्ययन िथा अनसुन्धान िथा सचूना प्रणाली, स्वास््य लेखा 

पद्धनिको संस्थागि व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह 

२१ प्रदशेस्िरीय िनस्वास््य ननगरानी (पनललक हले्थ सिेलेन्स) व्यवस्थापन 

२२ सूर्िव, मकदरा र लागुपदाथविन्य वस्िुको मापदण्ड, ननयन्रण िथा ननयमन 

२३ 

स्वास््य क्षेरमा आपत्कालीन अवस्था, नवपद ्र महामारी व्यवस्थापन, आकनस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह, 

आपिकालीन अवस्थाका लानग औषधी िथा औषधीिन्य सामग्रीको प्रादनेशक बफरस्टक व्यवस्थापन 

२४ सरूवा िथा नसने रोग ननयन्रण िथा रोकथाम 

२५ रानिय मापदण्ड अनुरुप स्वास््य सेवा सम्वन्धी िौनिक पूवावधार नवकास िथा व्यवस्थापन 

२६ स्वास््यिन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड ननधावरण, कायावन्वयन र ननयमन 

२७ 

आयुवेकदक, युनानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृनिक नचककत्सा लगायिका अन्य प्रचनलि 

परम्परागि स्वास््य उपचार सेवा सम्वन्धी प्रदशेस्िरीय मापदण्ड ननधावरण, कायावन्वयन, अनुगमन र 

ननयमन 

२८ 

िनसंख्या, बसाइसराइ र पररवार ननयोिन सम्बन्धी प्रादनेशक नीनि, कानुन िथा योिना ििुवमा, 

कायावन्वयन र ननयमन, अध्ययन िथा अनसुन्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, क्षमिा 

अनिवृनद्ध र रानिय संस्थाहरुसँगको सम्पकव  र समन्वय 

२९ मनहला हक सम्बन्धी प्रादनेशक नीनि, कानून, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

३० 

लैनङ्गक हहसंा, मानव बेचनबखन िथा ओसारपसार सम्वन्धी नीनि िथा कायवयोिना ििुवमा र 

कायावन्वयन िथा अन्िरानिय सनन्ध, सम्झौिा र प्रनिवद्धिाको कायावन्वयन, ननरोधात्मक र 

संरक्षणात्मक उपाय र पुनस्थावपन 

३१ मनहला सशनिकरण िथा लैनङ्गक समानिा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान 

३२ लैंनगक उिरदायी विेट र लैनङ्गक पररक्षण 

३३ 

बाल बानलकाको हकनहि सरंक्षण सम्बन्धी प्रादनेशक नीनि, कानून, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, 

कायावन्वयन र ननयमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैरी शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार 

कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार िथा पुनस्थावपना 

३४ 

प्रदशेस्िरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यनि र अशि, बाल बानलकाका र मनहला सम्बन्धी 

कायवहरुको अनुगमन िथा मूल्याङ्कन 

३५ समािकल्याण र संघसस्था सम्वन्धी कायवहरुको अनुगमन िथा मूल्याङ्कन 



३६ 

युवासम्बन्धी प्रादनेशक नीनि, कानुन िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन, युवा वैिाननक 

प्रोत्साहन 

३७ 

खेलकूद सम्वन्धी प्रादनेशक नीनि, काननु िथा मापदण्ड ननधावरण, कायावन्वयन र ननयमन, खेलकूद िथा 

खेलकूद पूवावधारको नवकास र प्रवद्धवन 

३८ खेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र ननयमन 

३९ रानिय र प्रादनेशक खेलकुद प्रनियोनगिा िथा कायवक्रम आयोिना र सहिानगिा 

४० 

लोपोन्मुख, सीमान्िकृि, गररब, िेष्ठ नागररक लनक्षि आवास सम्बन्धी नीनि, मापदण्ड िथा योिना 

ििुवमा र कायावन्वयन 

४१ 

सामानिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादनेशक नीनि, कानून िथा मापदण्डको ननमावण िथा कायावन्वयन, कोष 

व्यवस्थापन, ननयमन, रानिय र प्रादनेशक ननकाय िथा सघं संस्थासँग सम्पकव , समन्वय र सहकायव 

४२ 

प्रदशेनिर रोिगारी प्रवद्धवन सम्बन्धी नीनि, योिना, कायवक्रम िथा मापदण्ड ििुवमा िथा कायावन्वयन 

र स्थानीय सरकारसंग समन्वय 

४३ नवश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरािानत्वक महत्वका स्थल सम्बन्धी 

४४ 

िाषा, नलनप संस्कृनि, लनलिकला र धमवको सरंक्षण र प्रयोग सम्वन्धी प्रादनेशक नीनि, कानुन, मापदण्ड 

िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

४५ 

ऐनिहानसक, धार्मवक, साँस्कृनिक एवं कला र वास्िु कलात्मक दनृिकोणले महत्व बोकेका 

प्रादनेशकस्िरका दरवारहरुको संरक्षण, सम्िार, अध्ययन, अनुसन्धान िथा व्यवस्थापन 

४६ प्रादनेशकस्िरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन 

४७ 

प्रदशेस्िरका पुरािानत्वक महत्वका स्थल, ऐनिहानसक र धार्मवक सांस्कृनिक सम्पदा, प्रानचन स्मारक, 

संग्रहालय, सास्कृनिक धरोहर सम्वन्धी नीनि, काननु, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र 

ननयमन एवम् संरक्षण, सम्िार, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन िथा पुनर्नवमावण 

४८ धमव, परम्परा र गुठी अन्िगवि चनलआएका नवनिन्न िारा, पववहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन 

४९ संस्कृनिको नवकास सम्वन्धी नीनि िथा कानुन ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

५० रोिगार प्रवद्धवन सम्बन्धी प्रादनेशक नीनि, काननू िथा मापदण्ड ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

५१ 

श्रनमक एवं श्रनमकको सामानिक सरुक्षा िथा टे्रड युननयन सम्बन्धी प्रादनेशक नीनि, कानून, मापदण्ड 

र ननयमन 

५२ श्रमशनि, श्रम बिार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र श्रमशनि योिना 

५३ औद्योनगक नववाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यानयक ननरुपण 

५४ कायवस्थल सुरक्षा, कारखाना ननरीक्षण िथा ननयमन 

 

 



३. ननकायमा रहकेा पदानधकारी िथा कमवचारी संख्या र कायव नववरण 

नस.न ं कमवचारी/पदानधकारीको 

नाम, थर 

पद/िह/शे्रणी महाशाखा/शाखा 

१ माननीय नरदवेी पुन मगर मन्री सामानिक नवकास मन्रालय 

२ डा.राम प्रसाद नघनमरे सनचव (रा.प.प्रथम) सामानिक नवकास मन्रालय 

३ श्री िीम प्रसाद निवारी उप-सनचव (रा.प.नििीय) प्रशासन िथा योिना महाशाखा 

४ श्री िेिप्रसाद काफ्ल े उप-सनचव (प्रा.) (दशौं) युवा िथा खेलकुद शाखा एवं 

मन्रालयको प्रविा 

५ श्री दामोदर सुवेदी उप-सनचव (प्रा.) (दशौं) शैनक्षक योिना िथा अनुसन्धान 

महाशाखा 

६ श्री िोयनाथ लम्साल उप-सनचव (प्रा.) (दशौं) उच्च नशक्षा महाशाखा 

७ श्री शम्िुप्रसाद िवाली ब.ि.स्वा.प्र. (दशौं) नीनि, कानून, मा.यो.िथा 

ि.स्वा.महाशाखा 

८ डा.राम वहादरु के.सी. ब.स्वा.प्रशासक (दशौं) अस्पिाल नवकास िथा नचककत्सा 

सेवा महाशाखा 

९ श्री िमुना पौडले काकी प्र.म.नव.अ. (नवौं) सामानिक नवकास महाशाखा 

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

अनुसन्धान शाखा 

११ श्रीमन कुमारी पौडले अनधकृि (आठौं) प्रानवनधक िथा व्यवसानयक नशक्षा 

शाखा 

१२ श्री टंक प्रसाद ढकाल अनधकृि (आठौं) उच्च नशक्षा शाखा 

१३ श्रीप्रकाश ओझा अनधकृि (आठौं) युवािथा खेलकुद शाखा 

१४ श्री प्रशान्िराि शमाव ब.स्वा.नश.अ. (आठौं) िनस्वास््यशाखा 

१५ श्री सुशीला आचायव अनधकृिस्िर (आठौं)/सूचना 

अनधकारी 

बाल अनधकार िथा सामानिक 

न्याय शाखा 

१६ श्री दयुोधन नगरी लेखा अनधकृि (आठौं) लेखा शाखा 

१७ श्री चन्िमणी सापकोटा स.व.अ. (अनधकृि सािौं) मा.मन्रीज्यूको नीनि सनचवालय 

१८ श्री युवराि अयावल अनधकृि (सािौं) श्रम िथा रोिगारशाखा 

१९ श्री अशोक कुमार नेपाली अनधकृि (सािौं)  

२० श्री नवक्रम ररिाल क.अनधकृि (छैठौं) मा.मन्रीज्यूको नीनि सनचवालय 

२१ श्री रुनवना शे्रष्ठ अनधकृि (छैठौं) सनचवज्यूको सनचवालय 



२२ श्री प्रकाश बराल क.अनधकृि (छैठौं) प्रशासन शाखा 

२३ श्री शुनशला अनधकारी अनधकृि (छैठौं) शैनक्षक योिना, ि्याङ्क िथा 

अनुसन्धान शाखा 

२४ श्री ररिा लम्साल सापकोटा अनधकृि (छैठौं) युवािथा खेलकुद शाखा 

२५ श्री दवेी शमाव अनधकृि (छैठौं) लैंनगक िथा सशनिकरण शाखा 

२६ श्री नरेन्ि कुमार रेग्मी सहायक (पाचौं) स्टोर शाखा 

२७ श्री सरद गुरुङ्ग सहायक (पाचौं) बाल अनधकार िथा सामानिक 

न्याय शाखा 

२८ श्री फुलमाया पाण्डे सहायक (चौथो) लेखा शाखा 

२९ श्री रािेश शे्रष्ठ स.क.अ.  

३० श्री नारायणी ढकाल सहायक (चौथो)  हले्पडके्स सहयोगी 

३१ श्री िगवान थापा हलुका सवारी चालक सवारी चालक 

३२ श्री सुननल मानन्धर हलुका सवारी चालक सवारी चालक 

३३ श्री डम्मर बहादरु िुिेल हलुका सवारी चालक सवारी चालक 

३४ श्री हररप्रसाद गौिम हलुका सवारी चालक सवारी चालक 

३५ श्री झक बहादरु सारु हलुका सवारी चालक सवारी चालक 

३६ श्री लक्ष्मीशमाव नघनमरे शे्रणी नवनहन कायावलय सहयोगी 

३७ श्री मन कुमारी पौडले शे्रणीनवनहन कायावलय सहयोगी 

३८ श्री दनलमा घर्िव पुन शे्रणीनवनहन कायावलय सहयोगी 

३९ श्री लोग माया के.सी. शे्रणीनवनहन कायावलय सहयोगी 

४० श्री डोलराि काफ्ल े शे्रणीनवनहन कायावलय सहयोगी 

४१ श्री गोखव वहादरु रोका शे्रणीनवनहन कायावलय सहयोगी 

 

४. ननकायबाट प्रदान गररने सेवा 

सेवाको ककनसम र प्रकृनि नागररक बडापर बमोनिम हुनेछ । 

५. सेवाप्रदान गने ननकायको शाखा र निम्मेवार अनधकारी 

मन्रालयका महाशाखाहरु र निम्मेवार कमवचारीहरुको नववरण ननम्न बमोनिम रहकेो छ । थप नववरण नागररक 

वडापरमा उल्लेख गररएको हुनेछ । 

नस.नं. महाशाखाको नाम महाशाखा प्रमुख कैकफयि 

१. योिना िथा प्रशासन महाशाखा श्री िीमप्रसाद निवारी  

२. शैनक्षक योिना िथा अनुसन्धान महाशाखा श्री दामोदर सुवेदी  



३. उच्च नशक्षा महाशाखा श्री िोयानाथ लम्साल  

४. युवा िथा खेलकुद महाशाखा श्री िेिप्रसाद काफ्ल े  

५. सामानिक नवकास महाशाखा श्री िमुना पौडले  

६. अस्पिाल नवकास िथानचककत्सा सेवा महाशाखा डा. रामबहादरु के.सी.  

७. नीनि, कानून, मापदण्ड, योिना िथा िनस्वास््य 

महाशाखा 

श्री शम्िुप्रसाद िवाली  

 

 

६. सेवाप्रदान गनव लाग्ने दस्िरु र अवनध 

सेवाको ककनसम र प्रकृनि नागररक बडापर बमोनिम हुनेछ । 

७. ननणवय गने प्रकक्रया र अनधकार 

नस.नं ननणवय  ननणवयकिाव कैकफयि 

१ महाशाखागि कायव महाशाखा प्रमुख  

२ मन्रालयको समग्र प्रशासननक नवषय सनचव  

३ नीनिगि ननणवय माननीय मन्री  

 

८. ननणवय उपर उिरुी सुने्न अनधकारी 

प्रमुखिः डा.राम प्रसाद नघनमरे 

पदिः सनचव 

९. सम्पादन गरेको कामको नववरण 

आ.व. २०७६/०७७ साल असार मसान्िसम्मको अवनधमा हानसल िएका मुख्य मुख्य उपलनधध िथा 

कायवक्रमको प्रगनि नववरण 

 ऐन‚ ननयम िथा कायवनवनध ननमावण एवम् कायावन्वयन 

 गण्डकी नवश्वनवद्यालय ऐन २०७६ िारी िएको छ । 

 सूर्िविन्य पदाथव (ननयन्रण र ननयमन गने) सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन, २०७६ िारी 

िएको छ। 

 गण्डकी प्रानवनधक िथा व्यावसानयक नशक्षा र िानलम प्रनिष्ठान नवधेयक संसदमा पेश गररएको 

छ । 



 गण्डकी प्रिा प्रनिष्ठान नवधेयक संसदमा पेश गररएको छ । 

 गण्डकी प्रदशे खेलकुद ऐकेडमेी नवधेयक मस्यौदा गररएको छ । 

 प्रदशे सामानिक नवकास  नवधेयक ििुवमाको चरणमा रहकेो छ । 

 बालबानलकाको हक अनधकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको नवधेयक ििुवमाको 

चरणमा रहकेो छ । 

 प्रदशे नशक्षा नीनिको प्रारनम्िक खाका ियार गररएको छ । 

 आर्थवक वषव २०७६/०७७ मा मन्रालयका लानग स्वीकृि वार्षवक विेट र कायवक्रम कायावन्वयन 

गनव आवश्यक कायवनवनध िथा ननदनेशका ियार गरी कायावन्वयनमा ल्याइएको छ । 

 प्रदशे सिा सदस्य, निल्ला समन्वय सनमनिका प्रमुख एवं स्थानीय िहका प्रमुख, उप-प्रमुख र 

प्रमुख प्रशासकीय अनधकृिको सहिागीिामा बार्षवक कायवक्रम कायावन्वयन अनिमुनखकरण िथा 

सुझाव संकलन गोष्ठी ११ वटै निल्लाको प्रनिनननधत्व हुन े गरी कास्की, िनहु ँ  र बाग्लुङ्ग 

निल्लामा सम्पन्न गरी नीनि िथा कायवक्रम र बार्षवक बिेटका सम्बन्धमा सव ै

सरोकारवालाहरुलाइ िानकारी गराइ कायवक्रम पुनस्िका समेि नविरण गररएको छ । 

 नीनि, बिेट र कायवक्रमको कायावन्वयनका लानग निम्मेवार महाशाखा, निम्मेवार व्यनि र 

समयसीमा सनहिको कायव योिना ियार गरी कायावन्वयनमा ल्याइएको छ । 

(क) स्वास््य िफव िः 

 डङे्गुरोग ननयन्रणका लानग नवशेष अनियान सञ्चालन गररएको 

 दगुवम िथा पहाडी एवम् नहमाली क्षेरका १६ िना मनहलाको िरटलिा व्यवस्थापनका लानग 

Air Lifting बाट उद्धार गररएको,  

 प्रदशे खोप कोषमा रु ५० लाख िम्मा िएको 

 निल्ला अस्पिालहरुमा डायलाइनसस (Dialysis) सेवा सुरु िएको (पववि, स्याङ्िा, म्याग्दी र 

गोरखा) 

 सब ैअस्पिालहरुमा सघन उपचार कक्ष, Oxygen Plant, फोहोरमैला व्यवस्थापन, नवद्युिीय 

अनिलेख प्रणाली, मचवरी च्याम्बर, औिार उपकरणका लानग बिेट नवननयोिन िई कायव अगाडी 

बढेको 

 कोनिड -१९ को रोकथाम, ननयन्रण िथा उपचारका लानग १० वटा नवषयगि सनमनिहरूको 

गठन िई कायव सम्पादन िएको  

 कोरोना िाइरस रोगको रोकथाम, ननयन्रण िथा उपचार सम्बन्धी कायवनवनध, २०७६ को दफा 

८ बमोनिम कोष संचालक सनमनि गठन िई कोरोना िाइरस रोकथाम, ननयन्रण िथा उपचार 

कोष स्थापना िई रकम िम्मा िएको   

 प्रदशे सरकारबाट ३८ वटा आइसोलेसन केन्िमा १३९७ बेड स्थापना िथा व्यवस्थापन िएको    

 कोरोना िाइरस रोगको रोकथाम, ननयन्रण िथा उपचार सम्बन्धी कोष स्थापना िइ हालसम्म 

िम्मा ३४ करोड ७० लाख ६१ हिार िम्मा िएको, सो मध्ये १८ करोड ५४ लाख ६६ हिार 

५ सय रकम खचव िई हाल िम्मा १६ करोड १५ लाख ९४ हिार कोषमा बाँकी रहकेो।    



 कोरोना िाइरस रोगको रोकथाम, ननयन्रण िथा उपचार कायवमा संलग्न स्वास््यकमीहरूलाई 

नविरण गनवका लानग िम्मा ५ करोड २७ लाख ७३ हिार रकम िोनखम ििाका रूपमा नविरण 

िएको   

 लेखनाथ सामुदानयक लायन्स अस्पिालको स्वानमत्व नमनि २०७७/०४/०१ मा प्रदशे सरकारमा 

हस्िान्िरण िई संक्रामक िथा सरुवा रोग अस्पिालको रूपमा स्थापना िई संचालनमा आएको   

  

(ख) नशक्षा िफव िः 

 गण्डकी नवश्वनवद्यालयमा कूलपनि ननयुि िई नवश्वनवद्यालय सञ्चालनमा आएको िथा यस 

अवनधमा १३ नवषयको पाठ्यक्रम मस्यौदा ियार िएको 

 गण्डकी प्रानवनधक नशक्षा िथा व्यावसानयक िानलम प्रनिष्ठानको िग्गा प्रनि िइ प्रनिष्ठान 

स्थापना गने ियारी पुरा िएको 

 २२ वटा सामुदानयक क्याम्पस र ४ वटा आनङ्गक क्याम्पसको स्िरोन्निीका लानग अनुदान 

कदइएको 

 Tunnel Engineering को पाठ्यक्रम ननमावण कायवशाला सम्पन्न िइ पाठ्यक्रम ियार िएको 

 दगुवम िथा नहमाली क्षेरका ५ वटा नमूना आवानसय नवद्यालयमा आवास ननमावणको कायव अगाडी 

बढेको‚ नहमाली क्षेरका १७ नवद्यालय र ६वटा नमूना आवासीय का १५० िना आवासीय 

नवद्याथीका लानग खाने वस्न ेसुनवधा उपलधध गराइएको 

  २०१ िना लनक्षि समूहका बालवानलकाले एसओएस हमवन माइनर मानव पोखरामा अध्ययनका 

लानग छारवृिी प्राि गरेका 

 नवद्यालय िहको परीक्षाको ननििा अध्ययन गरी प्रनिवेदन ियार िएको 

 मुख्यमन्री उच्च नशक्षा प्रोत्साहन छारवृिीका लानग ५िना नवद्याथीलाई िनही ३ लाखका दरल े

रकम ननकासा गररएको 

 हनेान छारवृिीका लानग ४ िना नवद्याथी छनौट गररएको र शैनक्षक अनुसन्धानसँग सम्बनन्धि 

कायवक्रमका १६ िना नवद्याथीको प्रस्िाव स्वीकृि गरी कायव सञ्चालन िइरहकेो 

 शैनक्षक सुधारका लानग उच्च र न्यून ननििा िएका नवद्यालयका सरोकारवालाहरुका बीच पववि, 

कास्की र गोरखा निल्लामा अन्िरकक्रयात्मक कायवक्रम सम्पन्न 

 कक्षा १-३ मा एकककृि पाठ्यक्रम नमूनाका रुपमा कायावन्वयन िएका गोरखा र िनहु ँनिल्लाका 

सरोकारवालाहरु बीच अनुिव आदान प्रदान कायवक्रम सम्पन्न 

 िनक नशक्षा सामग्री केन्ि र पनिमाञ्चल इनिननयररङ क्याम्पससँग सम्झौिा गरर ननमावण कायव 

िथा स्िरोन्निी कायव सञ्चालन िएको 

 प्रदशेस्िरको बौनद्धक अपाङ्गिा िएका बालवानलकाका लानग आवानसय नवद्यालय स्थापनाका 

लानग नरिुवन शानन्ि मा.नव. लेखनाथसँग सम्झौिा िइ नड.पी. आर. ियार िएको 

 प्रदशे नशक्षा नीनिको प्रारनम्िक खाका ियार गररएको 

 प्रदशे शैनक्षक झलक २०७६ प्रकाशन गररएको 

(ग) मनहला बालबानलका िेष्ठ नागररक िथा समािकल्याण िफव िः 

 

 बागलुङ्ग, िनहु ँ र स्याङ्गिा निल्लामा १५० िना मनहलाहरुको लानग ननिःशुल्क 

प्रनियोनगिात्मक ियारी कक्षा सञ् चालन गररएको 



 लैंनगक हहसंा नवरुद्धको अनियानमूलक कायवक्रम सञ् चालन गनव ११ वटै निल्लाका निल्ला 

समन्वय सनमनिहरुलाई बिेट उपललध गराई कायवक्रम सञ् चालन गररएको छ । सामानिक 

कुरीनि, बाल नववाह, िािीय छुवाछुि लगायिका हाननकारक अभ्यास नवरुद्धको अनियानमा 

लानग ८५ स्थानीय िहमाफव ि कायवक्रम गररएको  

 िनहु ँ र बागलुङ्ग निल्लामा हहसंा प्रिानविका लानग सञ् चानलि निल्ला सेवा केन्िहरुको 

व्यवस्थापनका लानग रकम उपललध गराइएको छ । म्याग्दी, पववि, स्याङ्गिा, लमिुङ्ग, 

गोरखा र नवलपुर निल्लामा अल्पकालीन आश्रयसनहिको निल्ला सेवा केन्ि स्थापनाको लानग 

रकम उपललध गराइएको 

 लैंनगक हहसंा िथा मानव बेचनवखन र ओसारपसार प्रिानविको लानग प्रदशेस्िरीय दीघवकालीन 

पुनस्थावपना केन्ि कास्की निल्लाको पोखरा महानगरपानलकामा ननमावण िएको  

 प्रदशे निरका ११ निल्लाका ३० िना मनहला परकारहरुको क्षमिा अनिवृनद्ध कायवक्रम 

सञ् चालन गररएको  

 दनृ टनवहीनहरुको लानग श्रव्य पुस्िकालय स्थापना िई ५० िन्दा बढी श्रव्य सामग्री उत्पादन 

िएको 

 २२ वटा स्थानीय िहमा ५० वटा ज्ये ठ नागररक कदवा सेवा केन्ि स्थापना िथा सञ् चालनको 

लानग बिेट उपललध गराइएको छ । प्रदशेनिर रहकेा १२ वटा ज्ये ठ नागररक आश्रमको 

पूवावधार िथा व्यवस्थापनमा सहयोग गररएको  

 गोरखा, लमिुङ्ग, कास्की र बागलुङ्ग निल्लाका मानव सेवा आश्रमहरुको पूवावधार िथा 

व्यवस्थापनमा सहयोग गररएको  

 प्रदशेका नवनिन्न स्थानमा सञ् चानलि औद्योनगक मेला िथा प्रदशवनीहरुमा मनहला उद्यमीहरुबाट 

उत्पाकदि वस्िुहरुको प्रदशवन गररएको  

 अपांगिा िएका, अशि, नवपन्न अवस्थाका १०५ िना नागररकहरुलाई स्वास््य उपचारमा 

सहयोग पुर् याउन ६ लाख रकम उपललध गराइएको  

 कास्की निल्लाको अन्नपूणव गाउँपानलका लेवाडमेा िोनखममा परेका बालबानलकाको सरंक्षणका 

लानग प्रदशेस्िरीय पुनस्थावपना केन्ि स्थापना िई सञ्चालनमा आएको  

 मनहला, बालबानलका, ज्ये ठ नागररक, अपांगिा िएका व्यनि, लगायिसँग सम्बनन्धि नवनिन्न 

कदवसहरु मनाउने कायव सम्पन्न िएको छ । लैंनगक हहसंा नवरुद्धको अनियान वषव २०७६ प्रदशे, 

निल्ला र स्थानीय िहमा समेि अनियानमूलक कायवक्रम सनहि सम्पन्न गररएको  

 अपाङ्गिा िएका व्यनिहरुको लानग सहायक सामग्री अन्िगवि सेिो छडी िथा वैशाखी खररद 

 प्रदशेस्िरीय बालबानलकाको नस्थनि प्रनिवेदन िथा बार्षवक प्रगनि पुनस्िका प्रकाशन 

 प्रदशेस्िरीय संरक्षण नवषयगि क्षेर सनमनि गठन गरर पररचालन   

 संरक्षण नवषयगि क्षेरको लानग नवपद ्प्रनिकायव योिना ििुवमा 

 सरोकारवाला संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरी नवनिन्न कदवसीय कायवक्रमहरु सम्पन्न 

 

(घ) युवा िथा खेलकुद‚ िाषा‚ संस्कृनि र पुराित्व िफव  

 रानिय स्वयमसेवक व्यवस्थापन िथा पाररश्रनमक नविरण  



 ११ निल्लाबाट प्रनिनननधत्व हुन े गरी युवा प्रनििा पनहचान र प्रोत्साहन कायवक्रम सम्पन्न 

(वित्वकला कायवक्रम) 

 रानिय लोक िथा दोहोरी गीि प्रनिष्ठान नेपालले प्रदशेस्िरीय लोकदोहोरी कायवक्रम सम्पन्न   

 मािृ िाषा अध्यापन गराउन े५ वटा नवद्यालयको शैनक्षक पूवावधार सुदकृढकरणका लानग अनुदान 

उपलधध िएको 

 पुरािानत्वक महत्वका बस्िु िथा सम्पदाहरुको सचूी ियार िएको  

 पोखरा महानगरपानलका वडा नं.३३ मा िग्गा प्रानि िई अन्िरानियस्िरको कक्रकेट मैदानको 

नवस्िृि पररयोिना प्रस्िाव ियार िएको 

 िेह्रौ दनक्षण एनसयाली खेलकूद प्रनियोनगिा व्यवस्थापनमा सहयोग गररनकुा साथै पदक प्राि 

गने ४७ िना खेलाडी र अकफनसयललाई प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गररएको  

 २२ वटा गाउँपानलकालाई खेल मैदान ननमावण िथा स्िरोन्ननिका लानग अनुदान उपलधध 

गराइएको 

 नगरपानलकामा ५ वटा रङ्गशाला ननमावण र स्िरोन्निीका लानग अनुदान कदइएको 

 प्रदशे खेलकुद पररषद नवधेयकको मस्यौदा ियार िएको 

(ङ) श्रम िथा रोिगार िफव  

 लामो िथा छोटो अवनधको िानलमको लानग सूचना प्रकाशन िै िानलम प्रदायक संस्था सूचीकृि 

गरर िानलम सञ्चालनका लानग सम्झौिाको ियारी गररएको छ । 

 ५ वटा स्थानीय िहलाई िानलम सञ्चालनका लानग ४५ लाख उपलधध गराइएको छ । 

 सीप नवकास िानलम केन्ि कास्कीबाट ३९९ िना र सीप नवकास िानलम केन्ि पवविबाट २६१ 

िनालाई सीप नवकास िानलम कदइएको छ । 

 

१०.सूचना अनधकारी र प्रमुखको नाम र पद 

प्रमुखिः डा. राम प्रसाद नघनमरे 

पदिः सनचव 

सूचना अनधकारीिः श्री सुशीला आचायव 

पदिः अनधकृिस्िर (आठौं) 

११. ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदनेशकाको सचूी 

 गण्डकी नवश्वनवद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन ऐन २०७५ 

 सीपमा आधाररि उद्यम प्रवदवन र उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना िथा सञ्चालन कायवनवनध, २०७६ 

 परम्परागि सीपमा आधाररि घरेलु प्रवधवनका लानग सहयोग कायवक्रम कायवनवनध, २०७६ 

 छोटो िथा लामो अवनधका व्यवसानयक िथा सीपमूलक िानलम सञ्चालन सम्वन्धी कायवनवनध, २०७६ 

 सामुदानयक क्याम्पसको स्िरोन्ननिका लानग पँूनिगि अनुदान कायवनवनध, २०७६ 

 मुख्यमन्री उच्च नशक्षा प्रोत्साहन छारवृिी कायवक्रम सञ्चालन कायवनवनध, 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


 नमुना आवासीय नवद्यालयमा ननमावण कायव आरम्ि सम्वन्धी कायवनवनध, २०७६ 

 आवासीय नवद्यालयमा आवास सञ्चालन एवं व्यवस्थापन सम्वन्धी कायवनवनध, २०७६ 

 हहसंा प्रिानविहरुको लानग सेवा केन्ि स्थापना िथा सञ्चालन सम्वन्धी कायवनवनध, २०७६ 

 लनक्षि, नवपन्न, अनििावक नवनहन बालबानलकाको लानग सामानिक सुरक्षा कायवनवनध, २०७६ 

 मानव सेवा आश्रमहरुको पूवावधार नवकास िथा सञ्चालन कायवक्रम कायवनवनध, २०७६ 

 ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्ि र आश्रमको पूवावधार एवं संस्थागि नवकास कायवनवनध, २०७६ 

 ज्येष्ठ नागररक कदवा सेवा िथा नमलन केन्ि स्थापना र सञ्चालन सम्वन्धी कायवनवनध, २०७६ 

 एकल मनहला सरंक्षण कायवक्रम सम्वन्धी कायवनवनध, २०७६ 

 संग्रहालय र िवन स्थापना एवम् स्िरोन्निीसम्वन्धी कायवनवनध, २०७६ 

 पुरािानत्वक महत्वका मनन्दर, गुम्बा, मनस्िद आकदको ममवि संिार सम्बन्धी कायवनवनध, २०७६ 

 एक स्थानीय िह एक खेल मैदान रङ्गशाला ननमावण कायवनवनध, २०७६ 

 दनृिनवनहन व्यनिहरुको लानग अनडयो लाइबे्ररी स्थापना िथा सञ्चालन कायवनवनध, 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. आम्दानी, खचव िथा आर्थवक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक नववरण 

नस.

नं. 

आर्थवक वषव २०७६/७७ को नवननयोनिि बिेट २०७७ असार मसान्ि सम्म खचव 

चालू पँुिीगि िम्मा चालू पँुिीगि िम्मा 

१ ७२,४२,०२,०

००। 

३३,००,५०,०

००। 

१०५४२५२०

०० 

 

५०,६१,६९,०००.३

०। 

१६,०२,९०,०००.

६९। 

६६६४५९०००.९९ 

 

  

१३. िोककए बमोनिमका अन्य नववरण- नरहकेो 

१४. अनघल्लो आर्थवक वषवमा सावविननक ननकायले कुनै कायवक्रम वा आयोिना सञ्चालनको नववरण 

यस अनघको प्रकाशन अंकहरुमा उल्लेख गररएको छ । 

१५. सावविननक ननकायको बेिसाईट िए सो को नववरण  

www.mosd.gandaki.gov.np 



१६. सावविननक ननकायले प्राि गरेको वैदनेशक सहायिा, ऋण, अनुदान एवं प्रानवनधक सहयोग 

-निएको 

१७. सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायवक्रम र सो को प्रगनि प्रनिवेदन  

कायवक्रमको हालसम्मको प्रगनि नववरण अनुसूची १ मा रानखएको छ । 

१८. सावविननक ननकायले वगीकरण िथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्िो सूचना 

-मन्रालयल ेसूचनाको वगीकरण नगरेको । 

१९. सावविननक ननकायमा परेका सचूना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना कदएको 

सूचना मागको ननवेदन संख्या फछवयौट कैकफयि 

५ ५  

२०. सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन िएका वा हुन ेिएको िए सो को नववरण 

मन्रालयका सूचनाहरु मन्रालयको सूचना पाटी, स्थानीय दनेख रानिय परपनरकाहरु र मन्रालयको वेवसाईट 

www.mosd.gandaki.gov.np मा समेि प्रकाशन गने गररएको छ ।  

 

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


अनुसूची-१ 

सामानिक  नवकास मन्रालयको आ.ब ०७६/७७ को  वार्षवक कायवक्रम िथा प्रगनि नववरण 

.सं. खचव शीषवक कायवक्रम/कक्रयाकलाप इकाई 
वार्षवक लक्ष्य आ.व. ०७६/७७ को प्रगनि यस अवनधसम्म हानसल िएको मुख्य मुख्य 

उपलधधीहरु पररमाण िार बिेट रकम रु. पररमाण िाररि 

1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 ११ 

१.१.१.० 21111 पाररश्रनमक कमवचारी िना ६८ २.७६ २९०६१.०० 22458.71 68 2.76   

१.३.१.१ 21121 ननिामिी कमवचारीहरुको पोशाक खचव िना ६८ ०.०६ ६८०.०० 320 32 0.03   

१.२.२.१ 21132 स्थायी कमवचारीको महंगी ििा िना ६८ ०.१५ १६३२.०० 822.58 68 0.15   

१.२.४.५ 21134 प्रदेश बालपररषद बठैक िथा सञ्चालन पटक/संख्या १ ०.०१ १५०.०० 118.05 1 0.01   

१.२.४.१ 21134 सनमनिको बैठक ििा पटक २५ ०.०५ ५००.०० 499.7 25 0.05   

१.२.९.१ 21139 
कायावलय समय बाहके अनिररि समय काम गरे 

वापिको खाना, खािा खचव  
िना १ ०.०३ ३००.०० 300 1 0.03   

१.२.८.१ 21139 प्रसुिी स्याहार ििा िना १ ०.०१ १००.०० 100 1 0.01   

१.२.१०.१ 21139 पाले पहरा ििा िना १ ०.०१ १००.०० 100 1 0.01   

१.६.२.१.१ 21212 योगदानमा आधाररि नवमा कोष मनहना १ ०.०१ १००.०० 0 0 0.00   

१.६.४.१ 21213 
कमवचारीको योगदानमा आधाररि वीमा कोष 

खचव(कमवचारी/पदानधकारी सामानिक सुरक्षा) 
मनहना ६० ०.०३ २८८.०० 16.4 60 0.03   

२.१.१.१ 22111 धाराको महसुल पटक १ ०.०५ ५५७.०० 556.999 1 0.09   

२.१.७.१ 22112 ईमेल/ इन्टरनटे/वेवसाइट महसुल पटक २७ ०.०३ ३२०.०० 300.928 22 0.03   

२.१.८.१ 22112 कमवचारीको सुनवधाको सञ्चार खचव  िना ८ ०.०३ २८८.०० 287.994 ८ 0.03   

२.१.१०.३ 22112 फ्याक्स सेवा िडान खचव पटक १० ०.०१ १२०.०० 119.953 10 0.01   

२.१.९.१ 22112 हुलाक/कुररयर खचव िना ८ ०.०१ ९६.०० 95.972 8 0.01   

२.२.२.३ 22212 नडिेल लीटर १०८०० ०.१० १०८०.०० 936.854 10000 0.09   

२.२.२.२ 22212 पेट्रोल- दईु पाङ्ग्र े लीटर २४०० ०.०३ २६४.०० 260.659 2500 0.03   

२.३.१.३ 22213 दईु पाङ्ग्र ेसवारी साधन ममवि खचव वटा १२ ०.०१ १२०.०० 117.414 12 0.01   

२.३.१.२ 22213 हलकुा सवारी साधन ममवि खचव वटा ६ ०.०६ ६००.०० 592.603 6 0.06   

२.९.४.१ 22214 ननवकरण (उिाव) संस्था १ ०.०३ ३००.०० 168.69 1 0.03   

२.३.२.१ 22221 कम्प्यूटर/ल्यापटप ममवि खचव वटा ४० ०.०४ ४००.०० 196.384 20 0.02   

२.३.२.२ 22221 फोटोकपी/स्क्यानर ममवि खचव वटा २० ०.०३ ३००.०० 186.621 १२ 0.02   

२.३.९.१ 22231 िवन(सञ्चालन िथा ममवि संिार) संस्था १ ०.०९ १०००.०० 954.845 1 0.09   

२.३.१४.१ 22291 
फर्नवचर िथा कफक्चसवको ममवि िथा सम्िार 

खचव(सञ्चालन िथा ममवि संिार) 
संख्या १ ०.०२ २००.०० 0 0 0.00   

२.४.१.१ 22311 
कायावलय मसलन्द सामान खचव(कायावलय सामान िथा 

सेवा) 
संख्या १ ०.२१ २२००.०० 2200 1 0.21   

२.२.३.२ 22314 ग्याँस संख्या १८ ०.०० २७.०० 7.527 5 0.00   

२.२.३.१ 22314 मरििेल लीटर १२०० ०.०१ १२०.०० 2.825 १०० 0.00   

२.४.१३.१ 22315 परपनरका िथा पुनस्िका(कायावलय सामान िथा सेवा) संख्या १२ ०.१३ १३३६.०० 927.243 10 0.11   



२६३३२ 22315 
सन्चार व्यबस्थापन खचव - नबिापन िथा सूचना 

प्रकाशन 
संख्या १२ ०.१८ १८७६.०० 287 12 0.18   

२.४.१५.१ 22319 
अन्य कायावलय संचालन खचव(कायावलय सामान िथा 

सेवा) 
संख्या १ ०.०२ २००.०० 200 १२ 0.23   

२.५.१.१ 22411 
अस्पिालका लानग नबशषेि नचककत्सक , नशव 

प्यारामेनडक सहायिा समेि करारमा नलन े
संख्या १५ ०.८१ ८५००.०० 0 0 0.00   

२.५.१.३ 22411 बायोमेनडकल टेकिनसयन सेवा करार संख्या २ ०.१० १०८०.०० 103.504 १ 0.05   

२.५.८.४ 22413 कायावलय सहयोगी वटा ८ ०.२० २१०३.०० 2078.942 8 0.20   

२.५.८.५ 22413 हलकुा सवारी चालक वटा ५ ०.११ १२००.०० 1041.992 5 0.11   

२.६.३.१ 22511 
पुनिाविगी /अनिमुनखकरण िस्िा िानलम(िानलम िथा 

गोष्ठी) 
संख्या १ ०.०१ १००.०० 82 1 0.01 

कायावलय सहयोगी र सवारी चालकल ेननवावह 

गनुवपने िूनमका र पालना गनुवपने 

आचारसंनहिाको अनिमुनखकरण  

२.६.४.६० 22512 
अपांगिा िएका व्यनिहरुलाई सहायक सामग्री नविरण 

कायवक्रम (सेिो छडी, ह्वील नचयर, वैसाखी) 
पटक/संख्या १ ०.१४ १५००.०० 929.789 1 0.14 

अपांगिा िएका व्यनिहरुलाई सेिो छडी 

िथा बशैाखी खररद गररएको 

२.६.४.६२ 22512 अपांगिा सशनिकरण िथा क्षमिा नवकास कायवक्रम पटक/संख्या १ ०.०२ २००.०० 0 0 0.00   

२.६.४.४३ 22512 
ित्काल उद्धार (हहंसा प्रिानविहरुको लानग) समन्वय 

सनमनि बैठक 
पटक १२ ०.०३ ३६०.०० 81 ११ 0.03 

हहँसा प्रिानविका लानग समन्वय सनमनिको 

बैठक ननयनमि बसेको 

२.६.४.६५ 22512 
बालश्रनमकका रुपमा प्रयोग गररएका 

बालवानलकाहरुको ि्याङ्क संकलन एव ंपनहचान 
पटक/संख्या १ ०.०२ २००.०० 0 0 0.00   

२.६.४.४८ 22512 
मनहला उद्यमीहरुबाट उत्पाकदि वस्िहुरुको औद्योनगक 

प्रदशवनी 
पटक ४ ०.०४ ४००.०० 400 4 0.04 

४ स्थानमा मनहला उद्यमीहरुबाट उत्पाकदि 

वस्िुहरुको औद्योनगक प्रदशवनी 

२.६.४.५३ 22512 मनहला परकारहरुको क्षमिा अनिवृनद्ध कायवक्रम पटक/संख्या १ ०.०२ २००.०० 200 1 0.02 
३० िना मनहला परकारहरुको क्षमिा 

अनिवृनद्ध गररएको 

२.६.४.४१ 22512 
मनहलाहरुका लानग प्रनियोनगिात्मक परीक्षा ियारी 

कक्षा सञ्चालन 
पटक ९ ०.२६ २७००.०० 2419.35 3 0.09 

बागलङु, िनहुँ र स्याङ्िा निल्लाका १५० 

मनहलाहरुका लानग प्रनियोनगिात्मक परीक्षा 

ियारी कक्षा सञ्चालन गररएको 

२.६.४.४५ 22512 

लैंनगक उिरदायी शासन कायम गनव लैंनगक सम्पकव  

व्यनि समन्वय सनमनि गठन िथा बैठक सञ्चालन 

(प्रदेशस्िरमा) 

पटक ४ ०.०१ १२०.०० 114.15 3 0.01 

प्रदेशस्िरमा लैंनगक उिरदायी शासन कायम 

गनव लैंनगक सम्पकव  व्यनि समन्वय सनमनि 

गठन िथा बैठक सञ्चालन िएको 

२.६.४.४९ 22512 
लैंनगक िथा यौननक अल्पसंख्यक सम्बन्धी कायवरि संघ 

संस्थाहरुसग अन्िरकक्रया कायवक्रम 
पटक १ ०.०३ ३००.०० 80.271 1 0.03 

लैंनगक िथा यौननक अल्पसंख्यक सम्बन्धी 

कायवरि संघ संस्थाहरुसग अन्िरकक्रया 

कायवक्रम सम्पन्न िएको 

२.६.४.४२ 22512 
लैंनगक हहंसा नवरुद्ध १६ कदन े अनियान कायवक्रम 

सञ्चालन 
पटक ८ ०.१५ १६००.०० 965.457 8 0.15 

११ वटै निल्ला समन्वय सनमनिहरुलाई रकम 

उपललध गराई लैनङ्गक हहंसा नवरुद्धको 

कायवक्रम संचालन गररएको  

२.६.४.६३ 22512 
नवशेष नशक्षामा अध्यापनरि नशक्षकहरुको लानग क्षमिा 

नवकास कायवक्रम 
पटक/संख्या   ०.००     0     

२.६.४.५० 22512 
सन्देशमूलक प्रकाशन िथा प्रसारण कायवक्रम (उत्पादन, 

प्रसारण,छपाई िथा नविरण) 
पटक/संख्या १ ०.०५ ५००.०० 500 1 0.05 

११ निल्लाका १८ वटा रेनडयोहरु माफव ि 

मनहला बालबानलका ज्येष्ठ नागररक िथा 

अपाङ्गिा िएका व्यनिको अनधकार 

सम्बन्धी सन्देशमूलक सामाग्री प्रशारण 

गररएको  

२.६.४.६६ 22512 सांकेनिक िाषा िानलम पटक/संख्या १ ०.०५ ५००.०० 0 0 0.00   

२.७.२५.३ 22522 
पुरािानत्वक महत्वका बस्ि ुिथा सम्पदाहरुको पनहचान 

िथा संरक्षण 
पटक ५ ०.१९ २०००.०० 126 1 0.04 

पुरािानत्वक महत्वका बस्ि ु िथा 

सम्पदाहरुको सूची ियार िएको  



२.७.२५.४ 22522 

िाषा, सानहत्य, कला र संस्कृनिको उत्थानका लानग 

आयोिना गररन े कायवक्रम िथा रानिय नविुनिहरुको 

सम्मानमा मनाईन ेकदवस समारोह लयवस्थापन गन े

पटक १० ०.०२ २००.०० 30 1 0.00   

२.७.५.५३.१० 22522 
अपांगिा िएका व्यनिलाई सीप नवकास िथा 

स्वरोिगार कायवक्रम 
संख्या १ ०.०९ १०००.०० 0 0 0.00   

२.७.५.४० 22522 
अपांगिा िएका व्यनिहरुलाई समुदायमा आधाररि 

पुनस्थावपना कायवक्रम 
पटक/संख्या १ ०.०२ २००.०० 0 0 0.00   

२.७.५.६० 22522 अपांगिा सहायिा कक्षको सञ्चालन खचव पटक/संख्या १ ०.०३ ३६०.०० 319.32 1 0.03   

२.७.५.४१ 22522 

अपाङ्गिा िएका, असहाय अशि गिवविी ज्येष्ठ 

नागररक र नवपन्न वगवलाई उपचार केन्िसम्म पुग्न र 

उपचार खचवमा सहुनलयि प्रदान गने कायवक्रम 

पटक/संख्या १ ०.०९ १०००.०० 998.5 1 0.09 
१०५ िना नवपन्न नागररकलाई उपचारमा 

सहुनलयि प्रदान गररएको  

२६३३२ 22315 अस्पिाल लयबस्थापन खचव संख्या १ ०.३८ ३९७८.०० 1262.984 १ 0.38   

२.७.१३.२ 22522 

इनिननयरीङ्ग अध्ययन संस्थान पनिमाञ्चल 

क्याम्पसमा Tunnel Engineering पाठ्यक्रम ियार 

गनव 

पटक १ ०.०९ १०००.०० 1000 1 0.09 
Tunnel Engineering को पाठ्यक्रम ियार 

िएको 

२.७.५.४७ 22522 

उत्कृट र न्यून ननििा हानसल गन े नवद्यालयहरु नवच 

अनुिव आदान प्रदान र शैनक्षक सुधारका लानग 

अन्िरकक्रया (मनाङ, मुस्िाङ, पववि, गोरखा र कास्की) 

संख्या ६ ०.०६ ६००.०० 336.65 3 0.03 
कास्की, पववि र गोरखा निल्लामा 

अन्िरकक्रया कायवक्रम सम्पन्न 

२.७.५.३४ 22522 
उत्कृि मनहला उद्यमीहरुलाइ पुरस्कार िथा सम्मान 

कायवक्रम 
पटक ३ ०.०३ ३००.०० 0 0 0.00   

२.७.५.५३.९ 22522 
उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना िथा सञ्चालन अनदुान 

(समुहगि) 
सख्या १०० ०.२८ ३०००.०० 0 0 0.00   

२.७.५.६२ 22522 एकल मनहला संरक्षण कायवक्रम पटक/संख्या २० ०.२८ ३०००.०० 0 0 0.00   

२.७.१३.३ 22522 

एकककृि पाठ्यक्रम (कक्षा १-३) कायावन्वयन पक्षको 

क्षमिा नवकास र परीक्षण नवद्यालय अनुिव 

आदानप्रदान (२ निल्ला )  

पटक १ ०.०२ २००.०० 200 1 0.02 गोरखा र िनहुँ निल्लामा कायवक्रम सम्पन्न 

२.७.२२.१ 22522 
क्षयरोग, कुष्ठरोग, ओलो, एच आई नि/एडस रोगका 

एकककृि सर्िवलेन्स कायवक्रम 
संख्या १ ०.४७ ५०००.०० 0   0.00   

२६३३२ 22315 कोरोना िाईरस रोग थाम ननयन्रण र सषचार कोष संख्या १ २८.४६ ३०००००.०० 300000 1 28.46   

२.७.५.५७ 22522 

गिवविी िथा सुत्केरी मनहलाहरुलाई िरटलिा 

व्यवस्थापनको लानग सुनवधा सम्पन्न अस्पिालमा Ari 

lifting 

पटक/संख्या ५ ०.२१ २२४०.०० 2235 14 0.59 
दगुवम िथा पहाडी एवम् नहमाली के्षरका १३ 

िना मनहलाको िरटलिा व्यवस्थापन 

२.७.५.५३.४ 22522 छोटो अवनधका नसपमूलक िानलमहरु (१५ कदन)े संख्या १००० ०.४७ ५०००.०० 914 500 0.24   

२.७.५.५३.२ 22522 
छोटो अवनधका नसपमूलक िानलमहरु (१६० घण्टे र 

३२ कदन)े 
संख्या १००० ०.५५ ५७८०.०० 0 0 0.00   

२.७.५.५३.३ 22522 
छोटो अवनधका नसपमूलक िानलमहरु (२२५ घण्टे र 

४५ कदन)े 
संख्या ५०० ०.२४ २५००.०० 0 0 0.00   

२.७.१४.१४ 22522 
िेह्रौं दनक्षण एनशयाली खेलकुद २०७६ स्थानीय 

व्यवस्थापन िथा सहिीकरण सनमनि 
पटक १ ०.४३ ४५६१.०० 4561 1 0.43 

िेह्रौं दनक्षण एनशयाली खेलकुद २०७६ मा 

व्यवस्थापन िथा सहिीकरण 

२६३३२ 22315 
ििु प्रनिकार टोली आर आर टी पररचालन िथा रोगको 

सर्िवलेन्स खचव 
संख्या १ ०.१९ १९७५.०० 58.5 1 0.19   

२.७.५.४२ 22522 
दनृि नवनहनहरुका लानग अनडयो लाइब्रेरी स्थापना िथा 

सञ्चालन 
पटक/संख्या १ ०.१४ १५००.०० 1500 1 0.14 

गण्डकी नेरनहन संघ माफव ि अनडयो लाइब्ररेी 

स्थापना िथा संचालन िएको  

२.७.२९.३ 22522 प्रदेश खलेकुद पररषद / एकेडेमी स्थापना र संचालन पटक १ ०.९५ १००००.०० 92.5 1 0.95 
प्रदेश खलेकुद पररषद नवधेयकको मस्यौदा 

ियार िएको 



२.७.५.३८ 22522 प्रदेश बालअनधकार सनमनि व्यवस्थापन पटक/संख्या ३ ०.०२ १८०.०० 55.23 1 0.01   

२.७.२५.१० 22522 

प्रदेश स्वास््य नबमा संयोिन सनमनि गठन िथा 

संचालन र सेवा प्रदायक संस्थाको सुपररवेक्षण िथा 

अनुगमन 

पटक १५ ०.१४ १५००.०० 24 12 0.11 
प्रदेश स्वास््य नबमा संयोिन सनमनि गठन 

िई सुपररवेक्षण िथा अनुगमन िएको 

२.७.२५.१ 22522 
प्रदेशको संस्कृनि िगेनाव, िाषा संरक्षणको लानग 

आवश्यक नीनि िथा कानून ननमावण 
पटक १ ०.०२ २००.०० 0 0 0.00   

२.७.५.३३ 22522 

प्रदेशस्िरमा मनहला, बालबानलका ज्यषे्ठ नानगरक 

अपांगिा िएका व्यनि सम्बन्धी कायव गन े संघ 

संस्थाहरुसग समन्वय बैठक 

पटक १ ०.०१ १००.०० 0 0 0.00   

२.७.५.४९ 22522 
प्रदेशस्िररय संस्कृिी झल्कन ेलोक नगि िथा लोक नृत्य 

सञ्चालन 
पटक/संख्या २ ०.०९ १०००.०० 1000 2 0.09 

प्रदेशस्िररय संस्कृिी झल्कन ेलोक नगि िथा 

लोक नृत्य प्रनियोनगिा सम्पन्न 

२.७.५.३७ 22522 प्रदेशस्िरीय बालबानलकाको नस्थनि प्रनिवदेन प्रकाशन पटक/संख्या १ ०.०२ २००.०० 200 1 0.02 
प्रदेशस्िरीय बालबानलकाको नस्थनि 

प्रनिवेदन ियार गररएको  

२.७.२९.६ 22522 प्रदेशस्िरीय युवा नीनि ननयम ननमावण पटक १ ०.०१ १००.०० 55 1 0.01 
प्रदेशस्िरीय यवुा नीनिको प्रारनम्िक 

मस्यौदा ियार िएको 

२.७.५.५३.१८ 22522 
परम्परागि सीपमा आधाररि घरेलु उद्यम प्रवद्धवनको 

लानग सहयोग कायवक्रम ऋणको व्यािमा अनुदान 
संख्या १ ०.४७ ५०००.०० 0 0 0.00   

२.७.५.२ 22522 बार्षवक प्रगनि पुनस्िका प्रकाशन वटा १ ०.०५ ५००.०० 494.28 1 0.05 

आ. ब. २०७५/०७६ को सामानिक नवकास 

मन्रालयकको बार्षवक प्रगनि पुनस्िका 

प्रकाशन िएको 

२.७.५.५० 22522 बाहुिानषक सानहनत्यक प्रनियोनगिा सञ्चालन संख्या १ ०.०१ १००.०० 0 0 0.00   

२.७.५.५६ 22522 मुख्यमनन्र कप खलेकुद प्रनियोनगिा सञ्चालन पटक/संख्या १ ०.१९ २०००.०० 2000 1 0.19 
एन्फासँगको सहकायवमा मुख्यमनन्र कप 

खेलकुद प्रनियोनगिा सञ्चालन 

२.७.५.६१ 22522 

मुख्यमन्री उच्च नशक्षा प्रोत्साहन छारवृनि कायवक्रम 

(एमनवनवएस िनाव िएका गररव, दनलि िथा 

अल्पसंख्यक िानिका नवद्याथीका लानग) 

पटक/संख्या १८ ०.५१ ५४००.०० 1670.914 4 0.11 
५ िना लनक्षि बगकाव नवद्याथीले मुख्यमन्री 

उच्च नशक्षा प्रोत्साहन छारवृिी प्राि गरेका 

२.७.५.४ 22522 योिना ििुवमा गोष्ठी वटा १ ०.०१ १००.०० 0 1 0.01 
योिना ििुवमाका लानग नवनिन्न बठैकहरु 

सम्पन्न िएको 

२.७.५.३९ 22522 

लनक्षि नवपन्न समूहका अनििावक नवनहन 

बालबानलकाहरुका लानग सामानिक सुरक्षा सहयोग 

कायवक्रम 

पटक/संख्या १ ०.१९ २०००.०० 0 0 0.00   

२.७.५.५३.७ 22522 
लामो अवनधका नसपमूलक िानलमहरु (३ मनहन े वा 

३९० घण्टे िानलमहरु) 
संख्या १५०० १.०७ ११२४०.०० 74.5 1 0.00   

२.७.५.५३.६ 22522 
लामो अवनधका नसपमूलक िानलमहरु (गलैचा बुनाई 

िथा पश्मीना सम्बन्धी िानलम) 
संख्या १००० ०.९५ १००००.०० 0 0 0.00   

२.७.१३.११ 22522 
नवद्यालय िहको परीक्षाको ननििा अध्ययन, नवश्लेषण 

गरी सुधारका कायवसूची िारी गन े
पटक १ ०.०५ ५००.०० 499.8 1 0.05 

नवद्यालय िहको परीक्षाको ननििा अध्ययन 

गरी प्रनिवेदन ियार िएको 

२.७.१३.१४ 22522 

नवद्यालय नशक्षाको शैनक्षक गुणस्िर सुधार िथा 

साक्षरिा िथा िीवन पयवन्ि नसकाइका लानग 

सरोकारवालाहरुसंगको मागमा आधाररि 

योिना/कायवक्रम पनहचान कायवशाला सञ्चालन 

पटक ३ ०.०३ ३००.०० 205.739 3 0.03 
योिना िथा कायवक्रम पनहचान कायवशाला 

सम्पन्न िएको 

२.७.५.४८ 22522 नवनिन्न खलेकुद प्रनियोनगिा सञ्चालन एवं सहिागीिा पटक १० ०.२८ ३०००.०० 2920 5 0.14 
५ वटा खलेकूद प्रनियोनगिामा सहयोग 

गररएको 

२.७.१३.१ 22522 

नवश्वनवद्यालयका प्राध्यापक र नवद्याथीहरुलाई 

उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउन शैनक्षक अनसुन्धानात्मक 

कायवक्रम सञ्चालन  

पटक १ ०.०९ ९००.०० 106.395 1 0.09 
१६ िना नवद्याथीको प्रस्िाव स्वीकृि गरी 

सम्झौिा गररएको 



२.७.५.५२ 22522 
शैनक्षक गुणस्िर सुधारका लानग नीनि ननयम िथा 

मापदण्ड ियार गरी ननयमन गन े
संख्या १ ०.०५ ५००.०० 322.7 1 0.05 

प्रदेशको नशक्षा नीनिको प्रारनम्िक मस्यौदा 

ियार िएको 

२.७.५.५३.१ 22522 
श्रम िथा रोिगार सम्वन्धी ऐन कानून कायवनवनध र 

मापदण्डको ननमावण 
संख्या १ ०.०१ १००.०० 100 1 0.01   

२.७.१३.९ 22522 

संघीय सरकारद्वारा ियार गररएको प्रके्षपण खाका 

अनुरुप प्रदशेका लानग आवश्यक िनशनि प्रके्षपण गरी 

प्रनिवेदन ियारी 

पटक १ ०.०५ ५००.०० 0 1 0.05   

२.७.५.६३ 22522 
स्वास््य सम्वन्धी नीनि, ऐन, मापदण्ड, कायवनवनध, 

ननदेनशका आदी ियार 
पटक/संख्या १ ०.०१ १००.०० 100 1 0.01 

कायवक्रम कायावन्वयनसँग सम्बनन्धि 

कायवनवनधहरु ियार िएको 

स्वास््यकमी करार ननयुनि सम्बनन्ध 

कायवनवनध 

आयुवेदकेन्ि सञ्चालन िथा व्यवस्थापन 

सनमनि गठन आदशे 

नवशेष अनुदान कायावन्वयन सम्बन्धी 

कायवनवनध 

कोनिड-19 सङ्क्रमणको उपचार र 

रोकथामसँग सम्बनन्धि कायवनवनध 

२.७.१३.८ 22522 

सामुदानयक नवद्यालयमा सञ्चानलि प्रानवनधक िथा 

व्यावसानयक नशक्षाको आधाररेखा (Baseline) 

अध्ययन  

पटक १ ०.०५ ५००.०० 0   0.00   

२.७.२९.२ 22522 

नसिवननशल यवुा, खेलाडी, बैिाननक, कलाकार, 

समािसेवी, प्रकृनि संरक्षक, उद्यमी, कला सानहत्य 

सस्कृनि लगायिका युवा र स्रिाहरुको पनहचान गरी 

प्रोत्साहन र पुरस्कार प्रदान गन े

पटक १ ०.१९ २०००.०० 250   0.00 

िेह्रौ दनक्षण एनसयाली खेलकूद 

प्रनियोनगिामा पदक प्राि गन े ४७ िना 

खेलाडी र अकफनसयललाई प्रोत्साहन 

पुरस्कार प्रदान गररएको  

२.७.५.५३.१७ 22522 
सीपमा आधाररि उद्यम प्रवद्धवनको लानग सहयोग 

कायवक्रम (नवपन्नहरुका लानग मार) 
संख्या १ ०.४७ ५०००.०० 0   0.00  

२.७.२९.१ 22522 

नहमाली के्षरका नवद्यालयका आवासीय नवद्याथीका 

लानग आवास खचव (मनाङ्ग, गोरखा र मुस्िाङ्ग 

निल्ला) 

िना १०० ०.३८ ४०००.०० 4000 100 0.38 

नहमाली के्षरका १७ नवद्यालयका १०० िना 

आवासीय नवद्याथीका लानग आवास खचव 

उपलधध गराइएको 

२६३३२ 22315 अनुगमन िथा ननरीक्षण खचव कोरोना संख्या १ ०.०६ ६००.०० 557.75 1 0.06   

२.८.१.१ 22611 
अनुगमन मुल्याङ्कन िथा कायवक्रम कायावन्वयन भ्रमण 

खचव(अनुगमन, मुल्याङ्कन र भ्रमण ) 
संख्या ३ ०.२० २१६०.०० 2112.629 3 0.20   

२.८.२.१ 22612 आन्िररक भ्रमण(अनुगमन, मुल्याङ्कन र भ्रमण ) संस्था १ ०.०६ ६००.०० 419 1 0.06   

२.९.९.१ 22711 अन्य नवनवध खचव(अन्य) संख्या १ ०.१४ १५००.०० 1321.971 1 0.14   

२६३३२ 22315 सबै सनमिीका बठैकका लानग नचया खािा र अन्य खचव संख्या १ ०.०४ ४००.०० 227.731 1 0.04   

५.१.५.१ 26411 
एसओएस हमवन माइनर मा.नव. पोखरा-१५ 

रामविारका लानग सञ्चालन खचव 
संख्या १ ०.७१ ७५००.०० 7500 1 0.71 

२०१ िना लनक्षि समूहका बालवानलकाले 

एसओएस हमवन माइनर मानव पोखरामा 

अध्ययनका लानग छारवृिी प्राि गरेका 

५.१.५.४ 26411 
मानव सेवा आश्रमहरुको पूवावधार नवकास िथा 

सञ्चालन 
संख्या १ १.६६ १७५००.०० 17499.55 1 1.66 

कास्की, लमिुङ, बाग्लङु िथा गोरखा 

निल्लाका मानव सेवा आश्रमहरुको पूवावधार 

िथा संस्थागि क्षमिा नवकासमा सहयोग 

गररएको 

५.१.११.१७ 26413 
प्रादेनशक आयवुेकदक र एलोप्यानथक औषधी उत्पादन 

केन्िको नड नप आर ियार गरी ननमावण कायव आरम्ि 
पटक १ ०.४७ ५०००.०० 0 0 0.00   



५.१.११.१८ 26413 
मुटु, मृगौला िथा क्यान्सर नवनशिीकृि अस्पिालको 

पूवाधावर नवकास, नडपीआर ननमावण 
पटक १ ०.१९ २०००.०० 0 0 0.00   

५.१.११.२८ 26413 आनङ्गक क्याम्पसहरुको सुदणृीकरणका लानग अनुदान संख्या २ ०.३८ ४०००.०० 3999.8 2 0.38 
३ वटा आनङ्गक क्याम्पसहरुको स्िरोन्निी 

कायवमा सहयोग पुगकेो 

५.१.११.२६ 26413 
इनन्िननयररङ अध्ययन सस्थान पनिमाञ्चल क्याम्पस 

पोखराको छारवास सुधार 
संख्या १ ०.३८ ४०००.०० 4000 1 0.38 

इनन्िननयररङ अध्ययन सस्थान पनिमाञ्चल 

क्याम्पस पोखराको छारवासमा ममवि सुधार 

िएको 

५.१.८.१४ 26413 
के्षरीय अस्पिाल पोखरामा ओनपडी िवन ननमावण 

अनुदान 
संख्या १ १.९० २००००.०० 3189.978 1 1.90 

के्षरीय अस्पिाल पोखरामा ओनपनड िवन 

ननमावण कायवका लानग अनुदान ननकासा 

िएकव 

५.१.११.१५ 26413 

गिववनि मनहला, नशश ु िथा बालबानलकालाई 

पूणवखोपको प्रत्यािूनि कदन प्रदेश खोप कोषमा रकम थप 

िथा कायवक्रम संचालन 

पटक १ ०.४७ ५०००.०० 5000 1 0.47 खोपकोषमा रकम िम्मा िएको 

५.१.८.६ 26413 

गह्रौं ध्याङनलङ प्राथनमक स्वास््य केन्ि बानलङ 

स्याङ्िा र निलाहार स्वास््य चौकी, नडमुवा, पवविमा 

हाइव ेमोवाइल अस्पिालको ननरन्िरिा 

पटक १ ०.०९ १०००.०० 1000 1 0.09   

५.१.११.७.२ 26413 
छनौट िएका नमूना आवासीय नवद्यालयहरुमा आवास 

सञ्चालन 
नवद्याथी  १०० ०.१९ २०००.०० २००० 100 0.19 

छनौट िएका ५ वटा नमूना आवानसय 

नवद्यालयका ५० िना नवद्याथीलाई खानेबस्ने 

सुनवधा उपलधध िएको 

२६४१३ 26413 नेपाल ईनिहास सङ्घ काठमाण्डौ चालु अनदुान पटक १ ०.०५ ५००.०० 500 1 0.05   

५.१.८.९ 26413 
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पोखराको धलड बैंक लगायि 

पूवावधार सुधार अनुदान 
संख्या १ ०.४७ ५०००.०० 5000 1 0.47 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पोखराको ललड बैकँ 

लगायि पवूावधार सुधारमा सहकायव गररएको 

५.१.११.७.४ 26413 
नमूना आवासीय नवद्यालयहरुमा नवस्िृि पररयोिना 

प्रनिवेदनका आधारमा ननमावण कायव आरम्ि 
नवद्यालय / संस्था ७ ३.३२ ३५०००.०० 30111 5 2.37 

५ वटा नमूना आवानसय नवद्यालयमा ननमावण 

कायव अगाडी बढेको 

५.१.११.४० 26413 
नवलपुर निल्ला अस्पिालामा सपवदंस उपचार केन्ि 

स्थापना 
संख्या १ ०.३८ ४०००.०० 4000 1 0.38   

५.१.११.१६ 26413 

प्रदेश स्िरीय मनहला िथा वाल अस्पिालको नवस्िृि 

पररयोिना प्रनिवेदन ियार गरर ननमावण कायव प्रारम्ि 

गन े

पटक १ ०.४७ ५०००.०० 0 0 0.00   

५.१.११.३० 26413 

प्रदेशस्िरीय लैंनगक हहंसा प्रिानवि िथा मानव 

बेचनवखन िथा ओसारपसारबाट प्रिानविहरुका लानग 

पुनस्थावपना केन्ि स्थापना 

पटक/संख्या १ ०.१९ २०००.०० 2000 1 0.19 
पोखरा महानगरपानलकासँग सहकायव 

गररएको 

५.१.११.२३ 26413 
पुरािानत्वक महत्वका मनन्दर/गुम्बा/मनस्िद आदीको 

ममवि संिार 
संख्या ३६ ०.३४ ३६००.०० 0 0 0.00   

५.१.८.१२ 26413 प्राथनमक स्वास््य केन्िको पवूावधार नवकास अनुदान संख्या १ ०.०९ १०००.०० 1000 1 0.09   

५.१.८.१३ 26413 
पोखरा नर्सवङ्ग क्याम्पसमा अस्पिाल ननमावणमा 

अनुदान 
संख्या १ ०.९५ १००००.०० 6624 1 0.95 

पोखरा नर्सवङ्ग क्याम्पसमा अस्पिाल 

ननमावण कायवको शुरुवाि िएको 

५.१.११.३९ 26413 
बुङदीकाली गाउँपानलका वडा नं २ डेढगाउँ स्वास््य 

केन्िमा सपवदंश उपचार केन्ि स्थापना 
संख्या १ ०.१४ १५००.०० 1500 1 0.14   

५.१.११.३३ 26413 
बालमैरी स्थानीय शासन प्रबद्धवन िथा व्यवस्थापन 

कायवक्रम 
पटक/संख्या ८५ ०.४० ४२५०.०० 0 0 0.00   

५.१.११.३४ 26413 
बालनववाह न्यूननकरण सम्बन्धी अनियान संचालन 

(८५ स्थानीय िहलाई अनुदान) 
पटक/संख्या ८५ ०.४० ४२५०.०० 0 0 0.00   

५.१.११.४१ 26413 
मुनिके्षर नवकास सनमनिको गठन र High altitude 

Sickness Treatment Center स्थापना र सञ्चालन 
संख्या १ ०.१९ २०००.०० 2000 1 0.19   



५.१.११.३६ 26413 
माि ृ िाषा अध्ययन अध्यापन गने नवद्यालयहरुलाई 

पूहिँगि अनुदान 
संख्या ५ ०.०९ १०००.०० 1000 5 0.09 

माि ृ िाषा अध्यापन गराउन े ५ वटा 

नवद्यालयको शैनक्षक पवूावधार सुदकृढकरणका 

लानग अनुदान उपलधध िएको 

२६४१३ 26413 
रानिय लोक िथा दोहोरी गीि प्रनिष्ठान नेपाल चाल ु

अनुदान 
पटक १ ०.०५ ५००.०० 500 1 0.05 

रानिय लोक िथा दोहोरी गीि प्रनिष्ठान 

नेपालल े प्रदेशस्िरीय लोकदोहोरी कायवक्रम 

सम्पन्न गरेको 

५.१.८.८ 26413 
नवन्धवानसनी प्राकृनिक नचककत्सालय स्थपाना र 

सञ्चालन अनुदान 
संख्या १ ०.४७ ५०००.०० 4427.465 1 0.47 

नवन्धवानसनी प्राकृनिक नचककत्सालय 

स्थपानाको कायव प्रारम्ि िएको 

५.१.११.२१ 26413 
नवनिन्न संस्कृिी/िाििािी र समुदायसँग सम्वनन्धि 

संग्राहलय/िवन स्थापना एव ंस्िरोन्निी 
संख्या ११ ०.७३ ७७००.०० 0 0 0.00   

५.१.११.२९ 26413 
सञ्चालनमा रहेका सेवा केन्िहरुको व्यवस्थापन (िनहुँ र 

बाग्लङु) 
पटक/संख्या २ ०.१५ १६००.०० 1600 2 0.15   

५.१.११.३७ 26413 

स्थानीय िहसँगको सहकायवमा िोनखममा परेका 

बालबानलकाको लानग पुनस्थापना केन्ि स्थापना र 

संचालन 

संख्या १ ०.१९ २०००.०० 2000 १ 0.19 

कास्की निल्लाको अन्नपूणव गाउँपानलका 

लेवाडेमा िोनखममा परेका 

बालबानलकाहरुको लानग पुनस्थावपना केन्ि 

स्थापनाको लानग रकम उपललध गराई 

संचालनमा आएको  

५.१.११.८ 26413 
सामुदानयक क्याम्पसको स्िरोन्निीका लानग पुँनिगि 

अनुदान 
वटा १५ १.४२ १५०००.०० 15000 22 2.09 

२२ वटा सामुदानयक क्याम्पसको 

स्िरोन्निीका लानग अनुदान कदइएको 

५.१.११.३२ 26413 

सामानिक कुररनि, िानिय छुवाछुि , लैनङ्गक हहंसा 

मानव वेचनवखन िथा ओसारपसार लगायिका 

परम्परागि हाननकारक अभ्यासहरु न्यूननकरण सम्बन्धी 

कायवक्रम संचालन (८५ स्थानीय िहलाई अनुदान) 

पटक/संख्या ८५ ०.४० ४२५०.०० 4250 85 0.40 
८५ वटै स्थानीय िहसँग समन्वय र सहकायव 

गररएको 

५.१.८.१० 26413 
नहमालय आखँा अस्पिाल र बाग्लुङ आँखा अस्पिालमा 

उपकरण खररद अनुदान 
संख्या २ ०.१९ २०००.०० 2000 2 0.19 

आँखा अस्पिालमा उपकरण खररद िई सेवा 

प्रवाहमा सुधार िएको 

५.१.११.२४ 26413 
नहमालय पववनिय संग्राहलय पोखरामा कोसेली घर 

ननमावणका लानग अनुदान 
संख्या १ ०.१९ २०००.०० 983 1 0.19 

नहमालय पववनिय संग्राहलय पोखरामा 

कोसेली घर ननमावण कायवको थालनी िएको 

५.१.११.३१ 26413 

हहंसा प्रिानवि व्यनिहरुको लानग सेवा केन्ि स्थापना 

(स्थानीय िहसँगको समन्वयमा ६ निल्लामा म्याग्दी, 

पववि, स्याङ्िा, गोरखा, लमिुङ र नवलपरु) 

पटक/संख्या ६ ०.२८ ३०००.०० 3000 6 0.28 

िनहुँ र बाग्लङुमा संचानलि हहंसा 

प्रिानविहरुका लानग सेवा केन्िहरुको 

व्यवस्थापनका लानग रकम उपललध गराई 

कायव सम्पन्न गररएको  

म्याग्दी, पववि, स्याङ्िा, गोरखा, लमिुङ र 

नबलपुरमा हहंसा प्रिानविहरुको लानग सेवा 

केन्ि स्थापनाको कायव प्रारम्ि िएको  

२६३३२ 22315 सेननटाईिर खररद पटक १ ०.०५ ५००.०० 0 0 0.00   

८.१.९.१ 28911 प्रदेश साक्षरिा अनियान सञ्चालन वटा १ ४.७४ ५००००.०० 0   0.00   

११.१.२.१० 31112 

उउद्मनशलिा नवकास गनव गण्डकी प्रानवनधक प्रनिष्ठान 

(GIT) को स्थापनाको लानग DPR ियार गरी 

कायावरम्ि गन े

संख्या १ १.०९ ११५००.०० 597.167 1 1.09 

प्रानवनधक नशक्षा िथा व्यावसानयक िानलम 

प्रनिष्ठानको ऐन िारी िएको 

प्रनिष्ठानको िौनिक ननमावणका लानग िग्गा 

प्रानि िएको 

११.१.२.१३.१ 31112 सम्िाव्यिा अध्ययन वटा १ ५.८३ ६१५००.०० 520.096 1 5.83   

११.१.३.१.१ 31113 कायावलयको िबन सुधार संस्था १ ०.०९ १०००.०० 953.77 1 0.09   

११.३.२.८ 31121 एम्बुलेन्स संख्या २ ०.७६ ८०००.०० 0   0.00   

११.३.२.६ 31121 
औषधी ढुवानी गन े मालवहाक ट्रक ( प्रदेश आपूर्िव 

व्यवस्थापन केन्िको लागी) 
संख्या १ ०.४७ ५०००.०० 3050 1 0.47   

११.३.२.१० 31121 
ननदेशनालय, आपूर्िव केन्ि र िन स्वास््य 

प्रयोगशालालाई (सवारी साधन) 
संख्या ३ १.७१ १८०००.०० 17421 3 1.71   



११.३.२.९ 31121 
नपक अप िेन (४ गोटा निल्लालाई १ गोटा आपूर्िव 

केन्िलाई) 
संख्या ५ १.९० २००००.०० 771.287 1 0.38   

११.३.२.१३ 31121 
फुल अप्सनको सवारी साधन खररद 4WD SUB 

TYPE मोटर खररद 
पटक १ २.७० २८५००.०० 18479 1 2.70   

११.३.२.१ 31121 मोटरसाईकल संख्या ६ ०.१४ १५००.०० 1357.8 6 0.14   

११.३.२.७ 31121 स्कुटर संख्या ६ ०.११ १२००.०० 1200 6 0.11   

११.३.७.१.६ 31122 अन्य मेनसनरी औिार खररद संख्या ५ ०.०५ ५००.०० 497.443 5 0.05   

११.३.७.१.१ 31122 कम्पुटर संख्या १५ ०.०७ ७५०.०० 750 12 0.06   

११.३.७.१.४ 31122 नप्रन्टर संख्या ५ ०.०२ २००.०० 200 4 0.02   

३११२२ 31122 
प्रोिेक्टर नडएसएल क्यामरा ह्याबी नप्रन्टर 

ह्यानबफोटोकपी मेनसन आई सेिेन कम्पटुर 
पटक  १ ०.०९ १०००.०० 934.452 १ 0.09   

११.३.७.१.३ 31122 फोटोकपी मेनसन संस्था ३ ०.०४ ४५०.०० 449.731 3 0.04   

११.३.७.४ 31122 
यस मन्रालय अन्िगविका कायावलयहरुको लानग 

मेनसनरी औिार खररद 
संख्या ५० ०.२१ २२००.०० 2200 50 0.21   

११.६.१३.१.३ 31123 कायावलयको लानग फर्नवचर संख्या ५० ०.०५ ५००.०० 429.626 50 0.05   

११.६.१३.१.१ 31123 कुची संख्या ५० ०.०५ ५००.०० 0 0 0.00   

११.६.१३.१.२ 31123 टेबलु संख्या ५० ०.०७ ७५०.०० 606.104 50 0.07   

११.४.२२.६ 31159 
ज्येष्ठ नागररक कदवा सेवा िथा नमलन केन्ि स्थापना र 

सञ्चालन 
संख्या ३६ ३.४१ ३६०००.०० ३५९२१.४ 36 3.41 

८ निल्लाका ५० स्थानहरुमा ज्येष्ठ नागररक 

कदवा सेवा केन्ि स्थापना िथा संचालनमा 

अनुदान सहयोग गररएको  

११.४.२२.७ 31159 
ज्येष्ठ नागररक सेवा केन्ि र आश्रमहरुको पवूावधार एवम् 

संस्थागि नवकास कायवक्रम 
संख्या ५ ०.४७ ५०००.०० 4999.65 5 0.47 

 ७ निल्लाका १२ वटा ज्येष्ठ नागररक 

आश्रमहरुको लानग संचालनमा अनुदान 

सहयोग गररएको  

११.५.१.१ 31171 चौकीदार आवास ननमावण संख्या १ ०.१९ २०००.०० 878.653 1 0.19   

११.५.२२.१ 31171 
िनक नशक्षा सामग्री केन्िको पुस्िक िण्डारका लानग 

िवन ननमावण 
वटा १ ०.९५ १००००.०० 6945.242 1 0.95 

िनक नशक्षा सामग्री केन्िको पुस्िक 

िण्डारका लानग िवन ननमावण कायव अनन्िम 

चरणमा पुगकेो 

११.५.४०.४ 31172 
अन्िरानियस्िरको कक्रकेट मैदानको नवस्िृि पररयोिना 

प्रस्िाव ियार गरी ननमावण कायव आरम्ि 
वटा १ ०.४७ ५०००.०० 2128.274 1 0.47 

पोखरा महानगरपानलका वडा नं. ३३ मा 

िग्गा प्रानि िई अन्िरानियस्िरको कक्रकेट 

मैदानको नवस्िृि पररयोिना प्रस्िाव ियार 

िएको 

११.५.४०.६ 31172 

उच्च उचाई खले िानलम केन्ि (High Altitude Sports 

Training Centre) को नवस्िृि पररयोिना 

प्रनिवेदनका आधारमा ननमावण कायव 

पटक १ ०.४७ ५०००.०० 0 0 0.00   

११.५.४०.५ 31172 
गल्फकोशव नवस्िृि पररयोिना प्रनिवदेनका आधारमा 

ननमावण कायव आरम्ि 
पटक १ ०.४७ ५०००.०० 0 0 0.00   

११.५.४०.७ 31172 
गाउँपानलकासंगको समन्वयमा एक स्थानीय िह एक 

खेल मैदान ननमावण कायव 
वटा २२ ४.१७ ४४०००.०० 44000 22 4.17 

२२ वटा गाउँपानलकालाई खले मैदान 

ननमावण िथा स्िरोन्ननिका लानग अनुदान 

उपलधध गराइएको 

११.५.४०.१ 31172 

गोरखा नलगनलगकोटमा नेपालको ऐनिहानसक महत्व 

झल्काउन े प्रदशेस्िरीय संग्रहालयको गरुुयोिनाका 

आधारमा ननमावण कायव 

पटक १ ०.९५ १००००.०० 0 0 0.00   

११.५.४०.८ 31172 नगरपानलकासंगको समन्वयमा रंगशाला ननमावण वटा १ १.४२ १५०००.०० 15000 1 1.42 
५ वटा रङ्गशाला ननमावण र स्िरोन्निीका 

लानग अनुदान कदइएको 



११.५.४०.२ 31172 
प्रदेश निर बहुसाँस्कृनिक ग्राम स्थापनाको लानग 

नवस्िृि पररयोिना प्रनिवेदनका आधारमा ननमावण कायव 
पटक १ ०.९५ १००००.०० 0 0 0.00   

११.५.४०.११ 31172 
पोखरा रंगशाला पररसर निर कक्रकेट मैंदान सुधार िथा 

संरक्षण 
संख्या १ ०.९५ १००००.०० 0 0 0.00   

११.५.४०.३ 31172 

िाषा, सानहत्य, कला–संगीि र संस्कृनिको संरक्षण र 

नवकास गनव प्रदेश प्रिा प्रनिष्ठानको स्थापना र संचालन 

गनव 

पटक १ ०.९५ १००००.०० 0 0 0.00 गण्डकी प्रिा प्रनिष्ठानको ऐन िारी िएको 

कुल िम्मा     १००.०० १०५४२५२.०० ६६६४५९.९९   77.78 63.22 

उपिोग खचव िम्मा (क)       ३२९११.०० २४७३५.४४       

कायावलय सञ्चालन खचव िम्मा (ख)       ३५५२९१.०० १६३८४८.३४       

चालु खचव िम्मा (ग)=(क)+(ख)+कायवक्रम खचव       ७२४२०२.०० ५०६१६९.२९       

पुँिीगि खचव िम्मा (घ)       ३३००५०.०० १६०२९०.६९       

 

  


