सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, को दफा ५ (३) र ननयमावलीको ननयम ३
बमोनिम सावविननक गररएको नववरण

सूचना सावविननक गरे को अवनधिः २०७७ श्रावण देनि २०७७ असोि सम्म

प्रदेश सरकार

सामानिक नवकास मन्रालय
गण्डकी प्रदेश, पोिरा, नेपाल

१. ननकायको स्वरुप र प्रकृ नि
नेपालको संनवधानले एकात्मक शासन पद्धनि रहेको मुलुकलाई संघीय संरचनामा पररणि गरी संघ प्रदेश र
स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरे को छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था अनुसार साि वटै प्रदेशमा प्रदेश
सरकार मािहि नवनिन्न मन्रालयहरुको स्थापना गररएको छ । सामानिक नवकास मन्रालय प्रदेश सरकार
मािहि रहने नवनिन्न मन्रालयहरु मध्ये एक हो । गण्डकी प्रदेशमा यस मन्रालयको स्थापना २०७४ माघ २८
गिे िएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार कायवनविािन ननयमावली,२०७४ अनुसार यस मन्रालयलाई स्वास््य, नशक्षा, मनहला,
वालवानलका, िेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यनि, सामानिक सुरक्षा ,िाषा सस्कृ नि, पुराित्व, युवा िेलकु द,
श्रम िथा रोिगारसंग सम्वनन्धि नवषयहरुको निम्मेवारी िोककएको छ ।यस मन्रालयको कायवक्षेर निर रहेका
नवनिन्न नवषयहरुको प्रदेश स्िरीय कानून नीनि मापदण्डहरुको ननमावण गनुवपने िएकोले मन्रालय हाल नयनै
नवषयमा के नन्िि रहेको छ ।साथै मन्रालयले आफ्नो नवषय क्षेर निरका नवनिन्न कायवक्रमहरु ननमावण गरी
कायावन्वयन गरररहेको छ ।
यस मन्रालयको मूल उद्देश्य गण्डकी प्रदेशका िनिाको नशक्षा, स्वास््य,िेलकु द 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 प्रदेशको नवकासमा योगदान
गदै समािवाद उन्मुि समृद्ध प्रदेशको ननमावणमा योगदान पुर्याउनु हो ।
सामानिक नवकास मन्रालयको संगठन संरचना देहाय बमोनिम रहेको छ ।

२. ननकायको काम, किवव्य र अनधकार
गण्डकी प्रदेश सरकारको (कायवनविािन) ननयमावली, २०७४ बमोनिम सामानिक नवकास मन्रालयको काम,
किवव्य र अनधकार देहाय बमोनिम रहेको छ ।
क्र.सं. काम, किवव्य र अनधकार
प्रदेशस्िरको नवश्वनवद्यालय िथा उच्च नशक्षा सम्वन्धी नीनि, कानून िथा मापदण्ड ििुवमा, कायावन्वयन
१

र ननयमन

२

शैनक्षक परामशव सेवाको मापदण्ड ननधावरण, अनुमनि िथा ननयमन
प्रदेशस्िरमा पुस्िकालय, संग्रहालय, अनिलेिालय सम्वन्धी नीनि, कानून िथा मापदण्ड ििुवमा,

३

कायावन्वयन र ननयमन
प्रादेनशक नशक्षा, प्रानवनधक िथा व्यवसानयक िानलम र छारवृनि सम्वन्धी नीनि, कानून िथा मापदण्ड
ननधावरण, कायावन्वयन र ननयमन िथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्िक िथा पाठ्य सामग्री ननमावण, उत्पादन

४
५

र नविरण
प्रदेशस्िरको मानव संशाधनको आवश्यकिा प्रक्षेपण िथा शैनक्षक योिना ननमावण र कायावन्वयन
प्रदेशस्िरमा नवद्यालय िहको नशक्षकको सेवा शिव, योग्यिा, क्षमिा र नशक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड

६
७
८

ननधावरण र ननयमन
माध्यनमक िहको परीक्षा व्यवस्थापन
प्रदेशस्िरमा प्रानिक अनुसन्धान िथा शैनक्षक ि्याङ्क व्यवस्थापन

स्वास््य सेवा िथा पोषण सम्बन्धी प्रादेनशक नीनि, कानून, मापदण्ड िथा योिना ििुम
व ा, कायावन्वयन
९

र ननयमन
प्रदेशस्िरमा आवश्यक पने प्रववद्धनात्मक, प्रनिकारात्मक, उपचारात्मक िथा पुनवस्थापनात्मक स्वास््य

१०

सेवाको व्यवस्थापन
स्वास््यसेवा सम्वन्धी प्रदेशस्िरीय प्रानिक, व्यवसानयक र पेसागि संघ संस्थाको दिाव, सञ्चालन

११

अनुमनि र ननयमन

१२

प्रदेशस्िरीय स्वास््य सेवाको गुणस्िर ननधावरण, अनुगमन र ननयमन
रानिय मापदण्ड बमोनिम औषधीिन्य िथा स्वास््य प्रनवनध सम्वन्धी सामग्रीको उत्पादन िथा संचय,
अनधकिम िुिा मूल्य ननधावरण, अनन्िम नबसिवन, गुणस्िर िथा मापदण्ड ननधावरण र त्यस्िा सामग्री

१३

उत्पादन गने उद्योगको दिाव, सञ्चालन, अनुमनि र ननयमन
रानिय मापदण्ड अनुरुप अस्पिाल, नर्सवङ्ग होम, ननदान के न्ि, उपचार के न्ि र अन्य स्वास््य संस्था

१४

िथा प्रयोगशालाको दिाव, सञ्चालन, अनुमनि र ननयमन

१५
१६

रानिय मापदण्ड बमोनिम स्वास््य बीमा लगायिका सामानिक स्वास््य सुरक्षा कायवक्रमको
व्यवस्थापन िथा ननयमन
प्रदेशस्िरीय स्वास््य क्षेरको मानवस्रोि नवकास र व्यवस्थापन
औषधी ननगरानी (Pharmacovigilance), औषनधको उनचि प्रयोग र सुक्ष्म िीवननरोधक प्रनिरोध

१७
१८
१९

(Antimicrobial Resistance) न्युनीकरण
िोप र पररवार ननयोिन
संवेदनशील औषधी िथा अन्य स्वास््य सामग्री िररद िथा आपूर्िव व्यवस्थापन
प्रदेशस्िरमा स्वास््य सेवा सम्बन्धी अध्ययन िथा अनुसन्धान िथा सूचना प्रणाली, स्वास््य लेिा

२०
२१

पद्धनिको संस्थागि व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह

२२

सूर्िव, मकदरा र लागुपदाथविन्य वस्िुको मापदण्ड, ननयन्रण िथा ननयमन

प्रदेशस्िरीय िनस्वास््य ननगरानी (पनललक हेल्थ सिेलेन्स) व्यवस्थापन
स्वास््य क्षेरमा आपत्कालीन अवस्था, नवपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकनस्मक स्वास््य सेवा प्रवाह,

२३
२४
२५

आपिकालीन अवस्थाका लानग औषधी िथा औषधीिन्य सामग्रीको प्रादेनशक बफरस्टक व्यवस्थापन
सरूवा िथा नसने रोग ननयन्रण िथा रोकथाम
रानिय मापदण्ड अनुरुप स्वास््य सेवा सम्वन्धी िौनिक पूवावधार नवकास िथा व्यवस्थापन

२६

स्वास््यिन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड ननधावरण, कायावन्वयन र ननयमन
आयुवेकदक, युनानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृ निक नचककत्सा लगायिका अन्य प्रचनलि
परम्परागि स्वास््य उपचार सेवा सम्वन्धी प्रदेशस्िरीय मापदण्ड ननधावरण, कायावन्वयन, अनुगमन र

२७

ननयमन

िनसंख्या, बसाइसराइ र पररवार ननयोिन सम्बन्धी प्रादेनशक नीनि, कानून िथा योिना ििुवमा,
कायावन्वयन र ननयमन, अध्ययन िथा अनुसन्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, क्षमिा
२८

अनिवृनद्ध र रानिय संस्थाहरुसँगको सम्पकव र समन्वय

२९

मनहला हक सम्बन्धी प्रादेनशक नीनि, कानून, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन
लैनङ्गक हहंसा, मानव बेचनबिन िथा ओसारपसार सम्वन्धी नीनि िथा कायवयोिना ििुवमा र
कायावन्वयन िथा अन्िरानिय सनन्ध, सम्झौिा र प्रनिवद्धिाको कायावन्वयन, ननरोधात्मक र

३०

संरक्षणात्मक उपाय र पुनस्थावपन

३१
३२

मनहला सशनिकरण िथा लैनङ्गक समानिा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान
लैंनगक उिरदायी विेट र लैनङ्गक परीक्षण
बाल बानलकाको हकनहि संरक्षण सम्बन्धी प्रादेनशक नीनि, कानून, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा,
कायावन्वयन र ननयमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैरी शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार

३३

कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार िथा पुनस्थावपना
प्रदेशस्िरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यनि र अशि, बाल बानलकाका र मनहला सम्बन्धी

३४
३५

कायवहरुको अनुगमन िथा मूल्याङ्कन
समािकल्याण र संघसस्था सम्वन्धी कायवहरुको अनुगमन िथा मूल्याङ्कन
युवासम्बन्धी प्रादेनशक नीनि, कानून िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन, युवा वैिाननक

३६

प्रोत्साहन
िेलकू द सम्वन्धी प्रादेनशक नीनि, कानून िथा मापदण्ड ननधावरण, कायावन्वयन र ननयमन, िेलकू द िथा

३७
३८
३९

िेलकू द पूवावधारको नवकास र प्रवद्धवन
िेलकू द प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र ननयमन
रानिय र प्रादेनशक िेलकु द प्रनियोनगिा िथा कायवक्रम आयोिना र सहिानगिा
लोपोन्मुि, सीमान्िकृ ि, गररब, िेष्ठ नागररक लनक्षि आवास सम्बन्धी नीनि, मापदण्ड िथा योिना

४०

ििुवमा र कायावन्वयन
सामानिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेनशक नीनि, कानून िथा मापदण्डको ननमावण िथा कायावन्वयन, कोष

४१

व्यवस्थापन, ननयमन, रानिय र प्रादेनशक ननकाय िथा संघ संस्थासँग सम्पकव , समन्वय र सहकायव
प्रदेशनिर रोिगारी प्रवद्धवन सम्बन्धी नीनि, योिना, कायवक्रम िथा मापदण्ड ििुवमा िथा कायावन्वयन

४२
४३

र स्थानीय सरकारसंग समन्वय
नवश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरािानत्वक महत्वका स्थल सम्बन्धी
िाषा, नलनप संस्कृ नि, लनलिकला र धमवको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्धी प्रादेनशक नीनि, कानून, मापदण्ड

४४

िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन
ऐनिहानसक, धार्मवक, साँस्कृ निक एवं कला र वास्िु कलात्मक दृनिकोणले महत्व बोके का

४५

प्रादेनशकस्िरका दरवारहरुको संरक्षण, सम्िार, अध्ययन, अनुसन्धान िथा व्यवस्थापन

४६

प्रादेनशकस्िरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन

प्रदेशस्िरका पुरािानत्वक महत्वका स्थल, ऐनिहानसक र धार्मवक सांस्कृ निक सम्पदा, प्रानचन स्मारक,
संग्रहालय, सास्कृ निक धरोहर सम्वन्धी नीनि, कानून, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र
४७

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

४८

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

४९

संस्कृ निको नवकास सम्वन्धी नीनि िथा कानून ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन

५०

रोिगार प्रवद्धवन सम्बन्धी प्रादेनशक नीनि, कानून िथा मापदण्ड ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन
श्रनमक एवं श्रनमकको सामानिक सुरक्षा िथा ट्रेड युननयन सम्बन्धी प्रादेनशक नीनि, कानून, मापदण्ड

५१

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, कारिाना ननरीक्षण िथा ननयमन

३. ननकायमा रहेका पदानधकारी िथा कमवचारी संख्या र कायव नववरण
नस.नं कमवचारी/पदानधकारीको

पद/िह/श्रेणी

महाशािा/शािा

मन्री

सामानिक नवकास मन्रालय

नाम, थर
१

माननीय नरदेवी पुन मगर

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 महाशािा

४

श्री िेिप्रसाद काफ्ले

उप-सनचव (प्रा.) (दशौं)

५

श्री िोयनाथ लम्साल

उप-सनचव (प्रा.) (दशौं)

युवा िथा िेलकु द शािा एवं
मन्रालयको प्रविा
उच्च नशक्षा महाशािा

६

श्री शम्िुप्रसाद िवाली

ब.ि.स्वा.प्र. (दशौं)

नीनि,

कानून,

मा.यो.िथा

७

डा.राम वहादुर के .सी.

ब.स्वा.प्रशासक (दशौं)

८

श्री िमुना पौडेल काकी

प्र.म.नव.अ. (नवौं)

ि.स्वा.महाशािा
अस्पिाल नवकास िथा नचककत्सा
सेवा महाशािा
सामानिक नवकास महाशािा

९

श्री ऋनषराि बास्िोला

अनधकृ ि (आठौं)

शैनक्षक योिना, ि्याङ्क िथा
अनुसन्धान शािा

१०

श्री मन कु मारी पौडेल

अनधकृ ि (आठौं)

११

श्री टंक प्रसाद ढकाल

अनधकृ ि (आठौं)

प्रानवनधक िथा व्यवसानयक नशक्षा
शािा
उच्च नशक्षा शािा

१२

श्री प्रकाश ओझा

अनधकृ ि (आठौं)

युवा िथा िेलकु द शािा

१३

श्री प्रशान्िराि शमाव

ब.स्वा.नश.अ. (आठौं)

िनस्वास््यशािा

१४

श्री सुशीला आचायव

अनधकृ िस्िर (आठौं)/सूचना
अनधकारी

बाल अनधकार िथा सामानिक
न्याय शािा

१५

श्री दुयोधन नगरी

लेिा अनधकृ ि (आठौं)

लेिा शािा

१६

श्री चन्िमणी सापकोटा

स.व.अ. (अनधकृ ि सािौं)

मा.मन्रीज्यूको ननिी सनचवालय

१७

श्री युवराि अयावल

अनधकृ ि (सािौं)

प्रशासन िथा योिना शािा

१८

श्री निि बहादुर राना

अनधकृ ि (सािौं)

श्रम िथा रोिगार शािा

१९

श्री अशोक कु मार नेपाली

अनधकृ ि (सािौं)

रोिगार सूचना के न्ि

२०

श्री नवक्रम ररिाल

२१

श्री रुनवना श्रेष्ठ

अनधकृ ि (छैठौं)

सनचवज्यूको सनचवालय

२२

श्री प्रकाश बराल

क.अनधकृ ि (छैठौं)

प्रशासन शािा

२३

श्री सुशीला अनधकारी

अनधकृ ि (छैठौं)

शैनक्षक योिना, ि्याङ्क िथा

क.अनधकृ ि (छैठौं)

मा.मन्रीज्यूको नीनि सनचवालय

२४

श्री रीिा लम्साल सापकोटा

अनधकृ ि (छैठौं)

अनुसन्धान शािा
युवा िथा िेलकु द शािा

२५

श्री देवी शमाव

अनधकृ ि (छैठौं)

लैंनगक िथा सशिीकरण शािा

२६

श्री नरे न्ि कु मार रेग्मी

सहायक (पाचौं)

स्टोर शािा

२७

श्री शरद गुरुङ्ग

सहायक (पाचौं)

२८

श्री फू लमाया पाण्डे

सहायक (चौथो)

बाल अनधकार िथा सामानिक
न्याय शािा
लेिा शािा

२९
३०

श्री रािेश श्रेष्ठ
श्री नारायणी ढकाल

स.क.अ.
सहायक (चौथो)

रोिगार सूचना के न्ि
हेल्पडेक्स सहयोगी

३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८

श्री िगवान थापा
श्री सुननल मानन्धर
श्री डम्मर बहादुर िुिेल
श्री हररप्रसाद गौिम
श्री झक बहादुर सारु
श्री लक्ष्मी शमाव नघनमरे
श्री मन कु मारी पौडेल
श्री दनलमा घर्िव पुन

हलुका सवारी चालक
हलुका सवारी चालक
हलुका सवारी चालक
हलुका सवारी चालक
हलुका सवारी चालक
श्रेणी नवनहन
श्रेणीनवनहन
श्रेणीनवनहन

सवारी चालक
सवारी चालक
सवारी चालक
सवारी चालक
सवारी चालक
कायावलय सहयोगी
कायावलय सहयोगी
कायावलय सहयोगी

३९
४०
४१

श्री लोग माया के .सी.
श्री डोलराि काफ्ले
श्री गोिव वहादुर रोका

श्रेणीनवनहन
श्रेणीनवनहन
श्रेणीनवनहन

कायावलय सहयोगी
कायावलय सहयोगी
कायावलय सहयोगी

४. ननकायबाट प्रदान गररने सेवा
महाशािाको नाम

प्रदान गररने सेवा

१. प्रशासन िथा योिना महाशािा शािा
(क) प्रशासन िथा योिना
शािा

-

मन्रालय अन्िगविका सेवा समूहका कमवचारीहरुको ननयुनि,
पदस्थापन,सरुवा, बढु वा, रािीनामा अवकाश आकदसँग
सम्बनन्धि कायव गने,

-

ररि दरबन्दीमा पदपूर्िव प्रकक्रया अगानड बढाउने,

-

कमवचारीहरुको प्रोत्साहन पुरस्कारको नसफाररस गने,

-

कमवचारीहरुको कायव नववरण ियार गने,

-

कमवचारीहरुको क्षमिा नवकासका लानग कायवक्रम पनहचान गरी
कायावन्वयन गने,

-

कमवचारीहरुको अनिलेि राख्ने,

-

मन्रालयको वेिसाइट व्यवस्थापन गने,

-

मन्रालयका महाशािाहरुबाट प्राप्त योिना,कायवक्रम र प्रनिवेदन
ियार गरी पेश गने गराउने,

-

मन्रालयवाट प्रकाशन हुने वुलेरटन र समाचारपरको प्रकाशनको
व्यवस्था नमलाउने,

-

िनसम्पकव ,सोधपुछ, दिाव चलानी कायवहरु व्यवनस्थि िवरबाट
सम्पन्न गनव आवश्यक व्यवस्था नमलाउने,

-

सवारी साधनको पररचालन, नविुली,धारा, टेनलफोन, नवद्धुनिय
उपकरण, फर्नवचरको आपूर्िव िथा ममवि संिार ,

-

मन्रालयका सामानको िचव, ममवि, नललाम र नमनाहा सम्बनन्ध
कायव गने,

-

िण्डार िथा सम्पनिको अनिलेि राख्ने,

-

सूचना प्रनवनध सम्वन्धी कायवलाई व्यवनस्थि गदै लैिाने,

-

कमवचारीहरुको कायव सम्पादन मूल्याङ्कन र रे कडव सम्वन्धी कायव,

कै कफयि

(ि) आर्थवक प्रशासन शािा

-

माननीय मन्रीज्यूको सनचवालय सम्वन्धी कायव,

-

प्रशासन िथा योिना शािा सम्वनन्ध अन्य कायव गने ।

-

मन्रालयको साधारण बिेट ियार गने,

-

मन्रालय अन्िगविका ननकायहरुलाई प्रदान गररने अनख्ियारी पर
ियार गने र िचव सम्बन्धी नम्सवको व्यवस्थापन गने,

-

साधारण िथा नवकास विेट ननकासा सम्वन्धी कायव ननयमानुसार
गने,

-

प्रशासन शािाको सहयोग नलइ कमवचारीको िलवी प्रनिवेदन
पाररि गरी िलब ििा उपललध गराउने,

-

िचवको श्रेश्िा रानि लेिापरीक्षण , बेरुिु फर्छ्यौट

-

नवननयोनिि विेटको अनधनमा रनह अनधकार प्राप्त अनधकारीको
स्वीकृ िीमा िचव गने,

(ग) कानून िथा फै सला
कायावन्वयन शािा

-

िए गरे का िचवको अनिलेनिकरण गने,

-

आर्थवक प्रशासन शािासंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गने ।
मन्रालयको कायवक्षेर निर पने नवषयमा एन ननयमको मश्यौदा
ियार गने
मन्रालयसँग सम्बनन्धि पनव आएका मुद्धा मानमलाहरु सम्बन्धी

-

आवश्यक कायव गने,
-

मन्रालयका सवै शािा महाशािाहरुलाई कानुनी राय परामशव
कदने
मन्रालयका सूचनाहरु रािपरमा प्रकाशन गने व्यवस्था
नमलाउने,

-

मन्रालयका सवै शािासंग समन्वय गरी नागररक वडापरको
व्यवस्थापन गने,

(घ) श्रम िथा रोिगार शािा

-

कानून िथा फै सलासंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गने ।

-

रोिगार प्रवद्धवन सम्बन्धी प्रादेनशक नीनि, कानून िथा मापदण्ड
ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन गने,

-

श्रनमक एवं श्रनमकको सामानिक सुरक्षा िथा ट्रेड युननयन
सम्बन्धी प्रादेनशक नीनि, कानून, मापदण्ड र ननयमन गने,

-

श्रमशनि, श्रम बिार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र श्रमशनि
योिना ियार गरी कायावन्वयन गने,

-

औद्योनगक नववाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सुधार र न्यानयक
ननरुपणको व्यवस्था नमलाउने,

-

कायवस्थल सुरक्षा, कारिाना ननरीक्षण िथा ननयमनको कायवहरु
गने,

-

सीप नवकास िानलमको आवश्यकिा पनहचान गरी सञ्चालनको
व्यवस्था नमलाउने,

-

श्रम िथा रोिगारसंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गने ।

२. शैनक्षक योिना िथा अनुसन्धान महाशािा
(क) शैनक्षक योिना िथा
अनुसन्धान शािा

-

प्रदेशस्िरको मानव संसाधनको आवश्यकिा प्रक्षेपण िथा शैनक्षक
योिना ननमावण र कायावन्वयन
प्रदेशस्िरमा प्रानिक अनुसन्धान िथा शैनक्षक ि्याङ्क
व्यवस्थापन

-

रानिय प्रारनम्िक नशक्षा पढाइ कायवक्रम सञ्चालनमा सहयोग गने,

-

संघ,प्रदेश र स्थानीय िहबाट सञ्चालन हुने शैनक्षक कायवक्रम वीच
समन्वय गने,

-

शैनक्षक नवषयमा अध्ययन अनुसन्धान गनेगराउने/,

-

ननरीक्षण,अनुगमन साधन र सूचक ियार गने,

-

शैनक्षक योिना र कायवक्रमको अनुगमन मूल्यांकन प्रनिवेदन ियार
गरी प्राप्त पृष्ठपोषण अनुसार सुधार गने,

-

प्रदेशनिरका नवद्यालयमहानवद्यालयहरुको नक्सांकन गने/
शैनक्षक योिना, कायवक्रम, रणनीनि ियार गने,

-

नशक्षाको नवकासका लानग वार्षवक कायवक्रमहरु ियार गने ,

-

प्रस्िानवि योिना िथा कायवक्रमका लानग बिेटको प्रारुप ियार
गने,

-

नशक्षा िफव को चौमानसक, वार्षवक प्रनिवेदन ियार गने,

-

प्रदेश योिना आयोगसँग सम्बनन्धि कायवहरु गने,

-

शैनक्षक नीनि िथा कायवक्रम कायावन्वयनको अध्ययन, िुलना र
नवश्लेषण गने,

-

शैनक्षक योिनाहरुको नवश्लेषण ििुवमा,कायावन्वयन र नवश्लेषण,

-

शैनक्षक नीनि िथा कायवक्रमको नीनिगि अध्ययन अनुसन्धान गने,

-

नशक्षामा िौनिक सुधार कायवक्रमको व्यवस्थापन गने ,

-

नवद्यालय क्षेर नवकास कायवक्रम कायावन्वयनमा सहनिकरण
सम्वन्धी कायव,

-

शैनक्षक गुणस्िर अनिवृनद्ध गने उपायहरु िेनि गरी सुझाव कदने,

(ि) प्रानवनधक िथा
व्यवसानयक नशक्षा शािा

-

शैनक्षक योिना र अनुगमन मूल्याङ्कन सम्वनन्ध अन्य कायवहरु
गने ।

-

प्रानवनधक िथा व्यवसानयक िानलम र छारवृनि सम्वन्धी नीनि,
कानुन िथा मापदण्ड ननधावरण, कायावन्वयन र ननयमन

-

नवद्यालय िथा प्रानवनधक नशक्षा िफव को पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्िक
िथा पाठ्य सामाग्री ननमावण, उत्पादन र नविरण सम्वन्धी कायव,

-

प्रानवनधक िथा व्यावसानयक िानलम पररषद र यस सम्बन्धी
अन्य संस्थाहरुलाई व्यवस्थापककय सहयोग गने,

-

प्रानवनधक िथा व्यवसानयक नशक्षाका प्रानवनधक िथा
व्यावसानयक नशक्षाको अनुगमन मूल्यांकन र यसको ननयमन िथा
सुशासन सम्वन्धी कायव गने,

-

प्रानवनधक िथा व्यवसानयक नशक्षा सम्वनन्ध अन्य कायवहरु गने ।

-

प्रदेशस्िरको नवश्वनवद्यालय िथा उच्च नशक्षा सम्वन्धी नीनि,

३. उच्च नशक्षा महाशािा
(क) उच्च नशक्षा शािा

कानुन िथा मापदण्ड ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन
-

प्रदेशस्िरमा नवद्यालय िहको नशक्षकको सेवा शिव, योग्यिा,

-

क्षमिा र नशक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड ननधावरण र ननयमन
आधारिूि िथा माध्यानमक िहको नशक्षा सम्बन्धी नीनि
ननयम,ननदेशनको व्यवस्था गरी कायावन्वयन गने गराउने,

-

मन्रालय , नवश्वनवद्यालय र महानवद्यालयको सम्पकव माध्यमका
रुपमा काम गने,

-

नवनिन्न िहको परीक्षाको व्यवस्थापन,नवश्लेषण र समन्वय गने

-

गराउने
नशक्षक िानलम कायवक्रमको नीनि ननयम ियारी र कायावन्वयनको
व्यवस्था नमलाउने,

(ि) नवशेष नशक्षा शािा

-

उच्च नशक्षासंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गने ।

-

शैनक्षक परामशव सेवाको मापदण्ड ननधावरण, अनुमनि िथा
ननयमन

-

नवशेष नशक्षा सम्बन्धी नीनि,ननयम र योिना ियारी र
कायावन्वयन,

-

अनौपचाररक नशक्षा नीनि योिना र कायवक्रम कायावन्वयन,

-

प्रारनम्िक बालनवकास कायवक्रम सम्वन्धी कायव गने ,

-

िुला नशक्षा िथा वैकनल्पक नवद्यालय सम्वन्धी कायव,

-

साक्षरिा र ननरन्िर नशक्षासंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गने ।

-

युवासम्बन्धी प्रादेनशक नीनि, कानुन िथा योिना ििुवमा,

४. युवा िथा िेलकु द महाशािा
(क) युवा िथा िेलकु द शािा

कायावन्वयन र ननयमन,
-

युवा , वैिाननक प्रोत्साहन
िेलकू द सम्वन्धी प्रादेनशक नीनि, कानुन िथा मापदण्ड ननधावरण,
कायावन्वयन र ननयमन,

-

िेलकू द िथा िेलकू द पूवावधारको नवकास र प्रवद्धवन
िेलकू द प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र ननयमन
रानिय र प्रादेनशक िेलकु द प्रनियोनगिा िथा कायवक्रम आयोिना
र सहिानगिा
िेलकु द पूवावधारहरुको नववरण सङ्कलन गने
युवा िथा िेलकु दसंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गने ।

-

प्रदेशस्िरमा पुस्िकालय, संग्रहालय, अनिलेिालय सम्वन्धी नीनि,

-

(ि) िाषा, संस्कृ नि र पुराित्व
संरक्षण शािा

कानुन िथा मापदण्ड ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन
-

नवश्वसम्पदा सूचीमा परे का स्मारक र पुरािानत्वक महत्वका स्थल
सम्बन्धी िाषा, नलनप संस्कृ नि, लनलिकला र धमवको संरक्षण र
प्रयोग सम्वन्धी प्रादेनशक नीनि, कानुन, मापदण्ड िथा योिना
ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन

-

ऐनिहानसक, धार्मवक, साँस्कृ निक एवं कला र वास्िु कलात्मक
दृनिकोणले महत्व बोके का प्रादेनशकस्िरका दरवारहरुको संरक्षण,
सम्िार, अध्ययन, अनुसन्धान िथा व्यवस्थापन

-

प्रादेनशकस्िरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन

-

प्रदेशस्िरका पुरािानत्वक महत्वका स्थल, ऐनिहानसक र धार्मवक
सांस्कृ निक सम्पदा, प्रानचन स्मारक, संग्रहालय, सास्कृ निक धरोहर
सम्वन्धी नीनि, कानुन, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन
र ननयमन एवम् संरक्षण, सम्िार, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्िनन
िथा पुनर्नवमावण

-

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

-

संस्कृ निको नवकास सम्वन्धी नीनि िथा कानुन ििुवमा, कायावन्वयन

-

र ननयमन सम्वन्धी कायव
िाषा संस्कृ नि र पुराित्व सम्वनन्ध अन्य कायवहरु गने ।

५. सामानिक नवकास महाशािा
(क)

लैनङ्गक शसनिकरण
िथा मूलप्रवानहकरण
शािा

-

-

(ि)

बालअनधकार िथा
सामानिक न्याय
शािा

-

मनहला हक सम्बनन्ध प्रादेनशक नीनि ,कानून, मापदण्ड िथा
योिना ििुवमा ,कायावन्वयन र ननयमन सम्बनन्ध कायव गने।
मनहला बालबानलका ,िेष्ठ नागररक,अपाङ्गिा िएका व्यनि र
लैनङ्गक अल्पसंख्यक व्यनिहरूको ि्याङ्क संकलन गने ।
लैनङ्गक हहंसा ,मानव बेचनबिन ाा ओसारपोस सम्बनन्ध नीनि
िथा कायवयोिना ििुवमा र कायावन्वयन िथा अन्िरानिय सनन्ध ,
सम्झौिा र प्रनिबद्विाको कायावन्वयन ,ननरोधात्मक र
संरक्षणात्मक उपाय र पुनथावपना गने ।
मनहला सशनिकरण िथा लैनङ्गक समानिा सम्बनन्ध
अनुगमनअनुसन्धान।
लैनङ्गक उिरदानय बिेट ननमावण र लैनङ्गक पररक्षण सम्बनन्ध
कायव गने।
सामानिक नवकास महाशािा अन्िगवि बार्षवक प्रगनि प्रनिबेदन
ियार गने।
बाल बानलकाको हकनहि संरक्षण सम्बन्धी प्रादेनशक नीनि,
कानून, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन,
अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैरी शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह,
बालउद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार िथा पुनस्थावपना
सम्वनन्ध कायव गने ।

-

-

प्रदेशस्िरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गिा िएका व्यनि र अशि,
बाल बानलकाका र मनहला सम्बन्धी कायवहरुको अनुगमन िथा
मूल्याङ्कन गने ।
समाि कल्याण र संघ संस्था सम्बनन्ध कायवहरुको अनुगमन िथा
मुल्याङ्कन गने।
लोपोन्मुि, सीमान्िकृ ि, गररब, िेष्ठ नागररक लनक्षि आवास
सम्बन्धी नीनि, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा र कायावन्वयन ।

-

-

सामानिक सुरक्षा सम्बनन्ध प्रादेनशक नीनि ,कानून ,मापदण्डको
ननमावण िथा कायावन्वयन,कोष व्यवस्थापन ,ननयमन ,रानिय र
प्रादेनशक ,स्थाननय िह िथा संघ संस्थासंग सम्पकव ,समन्वय र
सहकायव।
बालअनधकार िथा सामानिक न्यायसंग सम्वन्धीि कायवहरु गने ।

६. अस्पिाल नवकास िथा नचककत्सा सेवा महाशािा

(क) नचककत्सा सेवा शािा

-

सरकारी अस्पिाल, ननिी स्वास््य संस्था, मेनडकल कलेि,
प्रयोगशाला सेवा, रे नडयोलोिी, इमेनिङ सेवा लगायिका
सेवाहरूसम्बन्धी नीनि, रणनीनि, मापदण्ड ननधावरण िथा
कायावन्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गने ।

-

रानिय िथा प्रादेनशक मापदण्डअनुरूप ननिी अस्पिाल, ननदान
के न्ि, उपचार के न्ि र अन्य स्वास््य संस्था िथा प्रयोगशालाको
दिाव, सञ्चालन अनुमनि, नवीकरण र ननयमन गने ।

-

स्वास््य सेवासम्बन्धी प्रदेशस्िरीय प्रानिक‚ व्यवसानयक र पेशागि
सङ्घसंस्थाको दिाव ‚सञ्चालन अनुमनि र ननयमन गने ।
स्वास््य संस्थािन्य फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड
ननधावरण, कायावन्वयन र ननयमन गने ।

-

सामानिक स्वास््य सुरक्षा कायवक्रम (नवपन्न नागररक उपचार
कोष, लनक्षि वगवलाई िोककएका अस्पिालबाट प्रदान गररने
नन:शुल्क सेवा, कडा रोगसम्बन्धी कायवक्रम, एकद्वार संकट
व्यवस्थापन के न्ि) प्रिावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लानग
समन्वय, अनुगमन र मूल्याङ्कन गने ।

(ि) िनस्वास््य शािा

-

प्रदेशस्िरमा आवश्यक पने स्वास््य सेवाको उपचारात्मक,

-

पुनस्थावपनात्मक िथा प्रशामक स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन गने।
नचककत्सा सेवासंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गने ।

-

िोप, पोषण, नवनशशु िथा बालरोगको एकीकृ ि व्यवस्थापन,
सुरनक्षि

मािृत्व,

पररवार

ननयोिन,

गाउँ घर

नक्लननक,

म.स्वा.स्वं.से., स्वास््य प्रबद्धवन िस्िा िनस्वास््य सेवासम्बन्धी
प्रदेशस्िरीय नीनि, रणनीनि, योिना, वार्षवक बिेट, ननदेनशका,
प्रोटोकल आकद ियार गने ।
-

िोप, पोषण, नवनशशु िथा बालरोगको एकीकृ ि व्यवस्थापन,
पररवार

ननयोिन,

सुरनक्षि

मािृत्व,

गाउँ घर

नक्लननक,

म.स्वा.स्वं.से., स्वास््य प्रबद्धवन िस्िा िनस्वास््य सेवाको
व्यवस्थापन, अनुगमन िथा मूल्याङ्कन गने ।
-

िोपबाट रोकथाम गनव सककने रोगहरूको िोिपड्िाल िथा
ननगरानी (Vaccine Preventable Disease Surveillance)
गने ।

-

िनसंख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेनशक नीनि, कानुन िथा
योिना ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन गने ।

-

एकीकृ ि सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गने ।

-

प्रदेशस्िरमा आवश्यक पने स्वास््य सेवाको प्रबद्धवनात्मक,
प्रनिकारात्मक सेवाको व्यवस्थापन ।

-

सूर्िव, मकदरा र लागूपदाथविन्य वस्िुको मापदण्ड, ननयन्रण िथा
ननयमन गने ।

-

व्यवहार पररविवन सञ्चार सम्वनन्ध प्रादेनशक नीनि‚ रणनीनि,
मागवदशवन ननमावण िथा कायावन्वयन गने ।

-

नसने रोगको वृनद्धदर घटाउनमा लानग स्वस्थकर आहारनवहार,
िनावबाट मुनि िथा स्वस्थकर िीवनशैली अपनाउन प्रेररि गने
कायवक्रमहरुको ननमावण िथा कायावन्वयन गने ।

-

Health Promoting Home, Village, School & Working
Place, Food Hygiene, water quality

सम्बन्धी नीनि‚

रणनीनि, मागवदशवन िथा कायवक्रम ननमावण, कायावन्वयन िथा
ननयमन गने ।
-

विावरणीय िथा व्यवसायिन्य स्वास््य (Occupational
health) सम्बन्धी नीनि‚ रणनीनि, मागवदशवन िथा कायवक्रम
ननमावण, कायावन्वयन िथा ननयमन गने ।

-

प्रदेश स्िरको स्वास््य सम्बन्धी िानलमको नीनि‚ ननदेनशका
ननमावण गने ।
प्रदेश स्िरमा िालीमको आवश्यकिा पनहचान गने र िानलम
पाठ्यक्रमको नवकास गने िथा िानलम संचालन, अनुगमन िथा
मुल्याङ्कन गने ।

-

(ग) औषनधिन्य व्यवस्थापन
शािा

-

रानिय/अन्िरावनिय सरकारी िथा गैह्रसरकारी संस्थाहरुसँग
समन्वय र सहकायव गने ।
रानिय िथा प्रादेनशक मापदण्डअनुरूप स्वास््य सेवासम्बन्धी
िौनिक पूवावधार नवकास िथा व्यवस्थापनमा समन्वय गने ।
िनस्वस््य कायवक्रमको नवस्िार र गुणस्िर अनिवृनद्धका लानग
स्वास््य संस्था र िनशनिको क्षमिा अनिवृनद्ध गने ।
िनस्वास््य सेवासंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गने ।
औषधी व्यवस्थासम्बन्धी नवद्यमान नीनि र मापदण्डअनुरूप
गुणस्िर मापन र ननयमन गने ।

-

संघ र स्थानीय िहसँग समन्वय गरी प्रदेशमा िएका स्वास््य
संस्थामा आवश्यक औषधीको वार्षवक प्रक्षेपण, िरीद िथा
व्यवस्थापन गने ।

-

औषधी ननगरानी ¼Pharmacovigilance), औषनधको उनचि
प्रयोग र सूक्ष्मिीव ननरोधक प्रनिरोध

(Antimicrobial

Resistance) न्यूनीकरणका लानग अनुगमन, ननयमन र नवनिन्न
सचेिनामूलक कायवकमहरू गने गराउने ।
-

रानिय मापदण्डबमोनिम औषधीिन्य िथा स्वास््य प्रनवनध
सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन िथा संचय, अनधकिम िुिा मूल्य
ननधावरण, अनन्िम नबसिवन, गुणस्िर िथा मापदण्ड ननधावरण र
त्यस्िा सामग्री उत्पादन गने उद्योगको दिाव, सञ्चालन, अनुमनि र
ननयमन गने ।

-

औषधी व्यवस्थापनका लानग सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गने ।
औषनधिन्य व्यवस्थापनका अन्य कायवहरु गने ।

-

आयुवेद िथा वैकनल्पक नचककत्सा सेवासम्बन्धी प्रादेनशक नीनि,

-

(घ) आयुवेद िथा वैकनल्पक
नचककत्सा शािा

कानुन, मापदण्ड िथा योिना ििुवमा, कायावन्वयन र ननयमन गने।
-

आयुवेद िथा वैकनल्पक नचककत्सा सेवासम्बन्धी प्रदेशस्िरीय
प्रानिक, व्यवसानयक र पेशागि सङ्घसंस्थाहरुको दिाव, सञ्चालन

-

अनुमनि र ननयमन गने ।
रानिय मापदण्डअनुरूप आयुवेद िथा वैकनल्पक नचककत्सा
अस्पिाल, पञ्चकमव सेन्टर, नर्सवङ होम, उपचार के न्ि, हेल्थ क्लब,
स्पा आकदको दिाव, सञ्चालन अनुमनि र ननयमन गने ।

-

प्रदेशस्िरमा उपललध िनडबुटीहरुको पनहचान, संरक्षण, सम्बद्धवन,
प्रशोधन, आयआिवन सम्बन्धी कायवहरु गने/गराउने ।

-

नसने रोग ननयन्रण िथा व्यवस्थापनका लानग योगा िथा िीवन
शैनलव्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरु गने/गराउने।

-

आयुवेद िथा वैकनल्पक नचककत्सासंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गने
।

७. नीनि, कानुन, मापदण्ड, योिना िथा िनस्वास््य महाशािा
(क) रोग ननयन्रण
अनुसन्धान शािा

िथा

-

कीटिन्य रोगहरू, क्षयरोग, कु ष्ठरोग, एच्.आई.िी .एड्स िथा
यौनिन्य रोगहरू र पशुपङ्क्षीिन्य रोगहरुको रोकथाम,

ननयन्रण, ननवारणका लानग वार्षवक योिना िथा बिेट ििुवमा गने
-

।
रोग ननयन्रण िथा ननवारणका कायवक्रम र कक्रयाकलापहरूको
समन्वय, अनुगमन, सुपररवेक्षण र मूल्याङ्कन गने ।

-

-

स्वास््य सम्बन्धी अनुसन्धान, सिे, सर्िवलेन्स, अन्वेषण
गने/गराउने ।
रोग ननयन्रण िथा ननवारणका कायवक्रमको नवस्िार र गुणस्िर
अनिवृनद्धका लानग स्वास््य संस्था र िनशनिको क्षमिा अनिवृनद्ध
गने ।
औषधी व्यवस्था शािामाफव ि् आवश्यकिाअनुसार स्वास््य
संस्थाहरूमा ASV (Anti Snake Venom) र ARV (Anti
Rabies Vaccine) लगायि अन्य औषधी, उपकरण उपललध

-

गराउने व्यवस्था गने।
रोग ननयन्रण िथा ननवारणमा सम्बद्ध रानिय िथा अन्िरावनिय
ननकाय िथा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी स्रोि पररचालन
िथा अनुगमन गने ।

-

रोग ननयन्रण, ननवारण र उन्मूलनको अनियानमा नेित्ृ वदायी

-

िूनमका ननवावह गने ।
संघ िथा स्थानीय िहसँग समन्वय गरी महामारीिन्य रोगहरूको
ननगरानी (Surveillance) गने ।

-

(ि) इनपनडनमयोलोिी िथा
महामारी ननयन्रण शािा

-

रोग ननयन्रण िथा अनुसन्धानसग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु गने ।
इनपनडनमयोलोिी िथा महामारी ननयन्रणसम्बन्धी प्रादेनशक
नीनि, रणनीनि, ननदेनशका, प्रोटोकल आकद ियार गने ।

-

संघ िथा स्थानीय िह सँग समन्वय िथा सहकायव गरी
इनपनडनमयोलोिी िथा महामारी व्यवस्थापन गने ।
प्रादेनशक स्वास््य आपिकालीय कायवसञ्चालन के न्िलाई
प्रिावकारी रूपमा पररचालन गनव सङ्घसँग समन्वय गरी
आवश्यक बिेट, िनशनि, प्रनवनध, सूचना प्रणाली, औषधी िथा

-

अन्य सामग्रीको बफर स्टक आकदको व्यवस्था गने ।
महामारीिन्य रोग ननयन्रणका लानग िुि प्रनिकायव टोली
पररचालन गरी व्यवस्थापन गने।
महामारी ननयन्रण र प्राकृ निक प्रकोप पूववियारी िथा व्यवस्थापन
गनिनवनधको अनुगमन, सुपररवेक्षण गने ।

-

प्राकृ निक प्रकोपपश्चाि् नवस्थानपि समुदायमा रोग फै नलन नकदन
स्थानीय िहसँग समन्वय र सहकायव गरी प्रनिकारात्मक,

-

उपचारात्मक र पुनस्थावपनात्मक सेवा प्रवाहका लानग व्यवस्था
गने/गराउने
प्रादेनशक कनन्टन्िेन्सी योिना ियारी गने र प्रत्येक स्थानीय िहमा
कनन्टन्िेन्सी योिना ियारीका लानग सहिीकरण गने ।
इनपनडनमयोलिी िथा रोग ननयन्रणसंग सम्वन्धीि अन्य कायवहरु
गने ।

सेवाको ककनसम र प्रकृ नि नागररक बडापर बमोनिम हुनेछ ।
५. सेवाप्रदान गने ननकायको शािा र निम्मेवार अनधकारी
मन्रालयका महाशािाहरु र निम्मेवार कमवचारीहरुको नववरण ननम्न बमोनिम रहेको छ । थप नववरण
नागररक वडापरमा उल्लेि गररएको हुनेछ ।
नस.नं. महाशािाको नाम

महाशािा प्रमुि

१.

योिना िथा प्रशासन महाशािा

श्री िीमप्रसाद निवारी

२.

शैनक्षक योिना िथा अनुसन्धान महाशािा

श्री िोयानाथ लम्साल

३.

उच्च नशक्षा महाशािा

श्री िोयानाथ लम्साल

४.

युवा िथा िेलकु द महाशािा

श्री िेिप्रसाद काफ्ले

५.

सामानिक नवकास महाशािा

श्री िमुना पौडेल

६.

अस्पिाल नवकास िथा नचककत्सा सेवा महाशािा डा. रामबहादुर के .सी.

७.

नीनि, कानून, मापदण्ड, योिना िथा िनस्वास््य श्री शम्िुप्रसाद िवाली
महाशािा

६. सेवाप्रदान गनव लाग्ने दस्िुर र अवनध
सेवाको ककनसम र प्रकृ नि नागररक बडापर बमोनिम हुनेछ ।
७. ननणवय गने प्रकक्रया र अनधकार
नस.नं

ननणवय

ननणवयकिाव

१

महाशािागि कायव

महाशािा प्रमुि

२

मन्रालयको समग्र प्रशासननक नवषय

सनचव

३

नीनिगि ननणवय

माननीय मन्री

कै कफयि

कै कफयि

८. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अनधकारी
प्रमुििः डा.राम प्रसाद नघनमरे
पदिः सनचव
९. सम्पादन गरेको कामको नववरण
आ.व. २०७७/०७८ असोि मसान्िसम्मको अवनधमा हानसल िएका मुख्य-मुख्य उपलनधध िथा
कायवक्रमको प्रगनि नववरण
(क) स्वास््य िफव िः
 नेपाल सरकारसँगको सहकायवमा संक्रामक िथा सरुवा रोग अस्पिालको नडनपआर ियारी र
ननमावण कायवक्रमिफव ToR ननमावण िई DPR ियारीको प्रकक्रयामा रहेको


दुगवम िथा पहाडी एवम् नहमाली क्षेरका ५ िना मनहलाको िरटलिा व्यवस्थापनका लानग Air
Lifting बाट उद्धार गररएको,



सवै अस्पिालहरुमा सघन उपचार के न्ि स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन कायवक्रम िफव
स्याङ्िा र लमिुङ्ग अस्पिालका लानग बिेट ननकासा िैसके को र अन्यको लानग प्रकक्रयामा
रहेको



क्यान्सर, मुटु, मृगौला, नसकलसेल एनननमया, स्पाइलन इन्िुरी, पार्कव न्सन, अल्िाइमर र हेड
इन्िुरीको उपचारको लानग अनि गररव र आर्थवक अिावका कारण स्वास््य सेवा पाउन नसके का
अपाङ्ग असाहय, असि, गिवविी, सुत्के री िेष्ठ नागररक र नवपन्न वगवलाई उपचारमा सहयोग
कायवक्रम कायावन्वयनका लानग कायवनवनध ननमावण गररएको,



प्रादेनशक आयुवेकदक अस्पिाल र आयुवेद िथा बैकनल्पक नचककत्सा सम्वन्धी औषधी उत्पादन
िथा प्रशोधन के न्िको नवस्िृि आयोिना प्रनिवेदन ियारी र ननमावण कायवक्रम िफव Master
Plan िथा DPR ियार सनमनि गठन िई कायव प्रारम्ि िएको,



प्रदेशमा संचानलि िनस्वास्थ, अस्पिाल, आयुवेद र अन्य स्वास््य गनिनवनधहरुको प्रिावकारी
कायावन्वयनका लानग स्थलगि अनुनशक्षण (Mentoring/Coaching) कायवक्रम ननरन्िर रूपमा



िैरहेको
नवश्व आत्महत्या रोकथाम कदवश र रानिय पररवार योिना कदवशको प्रचार-प्रसार गरी
मनाइएको



िोप कोषमा रकम संकलन गनवका लागी उद्योग बानणज्य संघ, लयापार संघ, पयवटन संघ, नबनिय
क्षेरका संघ संस्थाहरु, स्थाननय एवं अन्िररानिय गैह्र-सरकारी संघ संस्थाहरुसँग कायवक्रम
सञ्चालन लानग आवश्यक नवषयवस्िु र सामग्रीको ियारीको प्रकक्रयामा रहेको



प्रदेश स्वास््य आपूर्िव लयवस्थापन के न्ि, बायोमेनडकल ईन्िीननयररं ङ्ग वकव शप र प्रदेश
िनस्वास््य प्रयोगशाला संचालनका लानग िग्गा प्रानप्तको क्रममा रहेको

(ि) नशक्षा िफव िः
 मनसुनी वषावका कारण सामुदानयक नवद्यालयहरुमा पुगेको क्षनिको कागिाि सनहिको नववरण
सङ्कलन िथा अनुगमन कायव


Virtual रुपमा अन्िरावनिय साक्षरिा कदवस सहिागीिा (सेप्टेम्बर ८ मा)





गण्डकी नवश्वनवद्यालयको उपकू लपनि छनौट सम्बन्धी कायव
गण्डकी नवश्वनवद्यालयको संगठन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव
ननम्नानुसारका कायवक्रमहरु कायावन्वयन गनव सूचना प्रकाशनका लानग ियारी



इनिननयररङ अध्ययन संस्थान पनश्चमाञ्चल क्याम्पसमा Rock and Tunnel Engineering



सम्बन्धी कायव सञ्चालन
एस.ओ.एस. बालग्राम पोिरामा अध्ययनरि लनक्षि समूहका बालबानलकाहरुका लानग
छारवृिी अनुदान



गोरिा, मनाङ, म्याग्दी र मुस्िाङ निल्लामा छनौट िएका नहमाली िथा दुगवम क्षेरका नमूना




आवानसय नवद्यालयहरुको आवानसय िवन पूवावधार नवकासका लानग अनुदान
इशानेश्वर मा.नव. कृ नष प्रानवनधक िवन ननमावणका लानग अनुदान
मस्यावङ्दी बहुमुनि क्याम्पसको िवन ननमावणका लानग पुँिीगि अनुदान

(ग) मनहला बालबानलका िेष्ठ नागररक िथा समािकल्याण िफव िः
 प्रदेश आपत्कानलन उद्धार कायवक्रम अन्िगवि लमिुङ निल्ला क्होलासोथार गाउँ पानलकाकी एक
ककशोरीको संरक्षण िथा िन्मदिाव प्रानप्िका लानग कोनपला नेपाललाई रु. ३००००। (िीस
हिार) उपललध गराइएको ।


रानिय बालकदवसको अवसरमा िचुवअल माध्यमबाट प्रदेशस्िरीय विृ त्वकला प्रनियोनगिा,
अन्िरकृ या कायवक्रम, बालसुधार गृह सराङकोट िथा अमोर सेवा नेपाल स्याङ्िामा िाद्यान्न
िथा राहि सामग्री प्रदान, सडक बालबानलका पुनस्थावपना के न्ि अन्नपूणव गाउँ पानलका कास्की
लेवाडेमा अनुगमन । (विृ त्वकला एव िाद्यान्न िथा राहि सामग्री नविरणमा रु. ५१९२०।
(एकाउन्न हिार नौ सय बीस) िचव िएको ) ।



मन्रालयमा रहेको अपाङ्गिा सहायिा कक्ष संचालन । िसमा कमवचारीको िलबमा रु.
५३२२०। (नरपन्न हिार दुई सय वीस) िचव िएको ।



अपाङ्गिा सम्बन्धी प्रदेशस्िरीय ननदेशन सनमनि गठन कायवनवनध, २०७७ प्रदेश



मनन्रपररषद्बाट पाररि िएको ।
संरक्षण नवषयगि क्षेरको िीन पटक िचुवअल माध्यमबाट वैठक संचालन गररएको ।



युननसेफ, नेपाल रे डक्रस सोसाइटी गण्डकी प्रदेश लगायि गण्डकी प्रदेशमा कक्रयाशील नवनिन्न
संघसंस्थासँगको समन्वयमा ५०० िना बाढीपनहरोबाट प्रिानवि म्याग्दी निल्लाका
धवलानगरी, मानलका, मंगला र रघुगंगा गाउँ पानलका मनहलाहरुको लानग Dignity Kits,

बालबानलकाहरुको लानग Kits, Hygiene kits लगायिका राहि सामग्री उपललध गराइएको


।
रान्ट्रय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेश र अपाङ्गिाको क्षेरमा कक्रयाशील संघसंस्थासँगको
समन्वयमा प्रदेश निरका ५०० िना दृन्टनवनहनहरुको लानग सेिो छडी र १६६ िना शारीररक
अपाङ्गिा िएका व्यनिको लानग वैशािी (Auxillary crutches, Elbow crutches, L
stick) उपललध गराइएको ।



ज्ये्ठ नागररक कदवा सेवा के न्ि स्चालन, ज्ये्ठ नागररक िवन िथा आश्रमको स्चालन,
मानव सेवा आश्रम िथा सडक मानव व्यवस्थापनमा समर्पवि संस्थाहरुलाई स्चालन र
अपाङ्गिा िएका व्यनिहरुका लानग समुदायमा आधाररि पुनस्थावपना कायवक्रम स्चालनको
लानग प्रस्िाव आह्वान गरी प्रस्िाव संकलन गररएको र प्रस्िाव मूल्याङ्कन कायव अगानड
बढाइएको ।

(घ) प्रशासन िथा योिना महाशािा िफव
 प्रदेश नवकास स्वयम सेवकहरुको अन्िरवािाव गरी ननििा प्रशासन गररएको
 कायव सम्पादन सम्झौिा सम्पन्न िएको
 गिसालको प्रगनि पुनस्िका ियारी गररएको
 स्थानीय िह हरुसंग बिेट िथा कायवक्रम र श्रम रोिगारका िानलम सम्वन्धमा िचुवअल बैठक
सम्पन्न
 िररद योिना िररद इकाई गठन बोलपर सनमनि गठन आदी कायवहरु
 अन्य कासमु र सम्पनि नववरण लगायिका प्रशासननक कायवहरु
(ङ) युवा िथा िेलकु द‚ िाषा‚ संस्कृ नि र पुराित्व िफव


नगरपानलकासँगको समन्वयमा रं गशाला ननमावण, गाउँ पानलकासँगको समन्वयमा एक स्थानीय
िह एक िेल मैदान ननमावण कायव कायावन्वयनका लानग प्रस्िाव माग गररएको,



गण्डकी कला कायावशाला उत्सव कायवक्रम (कु ची समूह पोिरा), पोिरा नलट्रेचर फे निवल,
गण्डकी प्रदेश स्िरीय नवद्यालय नाटक महोत्सव (पोिरा नथएटर), गण्डकी सानहत्य उत्सव
(पोिरे ली युवा साँस्कृ निक पररवार) कायवक्रमिफव ननकासाको प्रकक्रयामा रहेको



आकदबासी िनिानि सँग्राहलय गैडाकोटको स्थापना, मङ्गला गाउँ पानलकाको सहकायवमा
सँग्रहालय स्थापना, देवचुली फ-नल-ना क्होइबो ननमावण (िमु प्ये ल्हु संस्था) देवचुली १७
नवलपुर, िानचोक नैिे पैंगी लामा िवन ननमावण नसम्पानी पोिरा १, मनाङ गुम्बा माटेपानी
पोिरा १२, नवलपूरमा रहेको थारु संग्राहलयको स्िरोन्निी र दुरा सँग्रहालय लमिुङको
स्िरोन्निी कायवक्रम स्चालनको लानग प्रस्िाव िथा कागिाि पेश गनव सूचना गररएको ।

(च) श्रम िथा रोिगार िफव
 छोटो िथा लामो अवनधको व्यवसानयक िथा सीपमूलक िानलम स्चालन सम्बन्धी
कायवनवनधको मस्यौदा ियार िएको



प्रदेश श्रम सल्लाहाकार पररषद् गठन सम्बन्धी कायवनवनध, २०७७ को मस्यौदा ियार िएको

१०.सूचना अनधकारी र प्रमुिको नाम र पद
प्रमुििः डा. राम प्रसाद नघनमरे
पदिः सनचव
सूचना अनधकारीिः श्री सुशीला आचायव
पदिः अनधकृ िस्िर (आठौं)
११. ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदेनशकाको सूची


गण्डकी नवश्वनवद्यालय ऐन, २०७६



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



गण्डकी प्रानवनधक नशक्षा िथा व्यवसानयक िानलम प्रनि्ठान, २०७७



गण्डकी प्रिा प्रनि्ठान ऐन,२०७७



प्रदेश िेलकु द नवकास ऐन, २०७७



अपाङ्गिा सम्बन्धी प्रदेशस्िरीय ननदेशन सनमनि गठन कायवनवनध, २०७७



मनहला, बालबानलका िथा समािकल्याण िफव का स्वीकृ ि कायवक्रम कायावन्वयन मापदण्ड,२०७७



धार्मवक, साँस्कृ निक िथा पुरािानत्वक महत्वका क्षेरहरुको संरक्षण र सुधार सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७



एक स्थाननय िह एक िेलमैदान ननमावण सम्वन्धी मापदण्ड (रं गशाला), २०७७



संरक्षण नवषयगि क्षेरको प्रदेशस्िरीय पूववियारी िथा प्रनिकायव योिना, २०७७



िेलकु द प्रनियोनगिा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७



िाषा, सानहत्य, कला िथा संस्कृ नििफव का कायवक्रम स्चालन मापदण्ड, २०७७



िाषा, सानहत्य, कला र संस्कृ निको उत्थानका लानग आयोिना गररने कायवक्रम िथा रान्ट्रय नविूनिको
सम्मानमा मनाइने कदवस, समारोह सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७



सामानिक पररविवनका लानग युवा पररचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७



प्रदेशस्िरीय युवा िथा िेलकु द नीनि ननमावण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७



सामानिक नवकास मन्रालयबाट स्चालन हुने नशक्षा सम्बन्धी स्वीकृ ि कायवक्रम िथा बिेट कायावन्वयन
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७



एक शैनक्षक संस्था एक उद्धम कायवनबनध , २०७६



प्रदेश नवकास स्वयंसेवक कायवनवनध, २०७५ (दोस्रो संशोधन सनहि(



एकल मनहला संरक्षण कायवक्रम सम्वन्धी कायवनवनध, २०७६



सामानिक नवकास मन्रालयबाट सञ्चालन हुने स्वास््य सम्बन्धी स्वीकृ ि कायवक्रमहरूको मापदण्ड,
२०७७



आ.ब.२०७७/७८ मा स्वास््य ननदेशनालयबाट सञ्चालन हुने स्वीकृ ि कायवक्रमहरूको कायव सञ्चालन
मापदण्ड२०७७ ,



आ.ब.२०७७/७८ मा प्रदेश स्वास््य आपूर्िव व्यवस्थापन के न्िबाट स्चालन हुने स्वीकृ ि कायवक्रमहरुको
कायव स्चालन मापदण्ड, २०७७



आ.ब.२०७७/७८ मा स्वास््य िानलम के न्िबाट सञ्चालन हुने स्वीकृ ि कायवक्रमहरुको कायव सञ्चालन
मापदण्ड, २०७७



आ.ब.२०७७/७८ मा प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशालाबाट सञ्चालन हुने स्वीकृ ि कायवक्रमहरुको कायव
सञ्चालन मापदण्ड, २०७७



आ.ब.२०७७/७८ मा क्षयरोग उपचार के न्िबाट सञ्चालन हुने स्वीकृ ि कायवक्रमहरूको कायव सञ्चालन
मापदण्ड, २०७७



आ.ब.२०७७/७८ मा सामानिक नवकास मन्रालय मािहिका अस्पिालहरूबाट सञ्चालन हुने स्वीकृ ि
कायवक्रमहरूको कायव सञ्चालन मापदण्ड,२०७७



आ.ब.२०७७/७८ मा आयुवेद स्वास््य संस्थाहरुबाट सञ्चालन हुने स्वीकृ ि कायवक्रमहरूको कायव सञ्चालन
मापदण्ड,२०७७



आ.ब.२०७७/७८ मा स्वास््य कायावलयबाट सञ्चालन हुने स्वीकृ ि कायवक्रमहरुको कायव सञ्चालन
मापदण्ड, २०७७



संक्रामक िथा सरूवा रोग अस्पिाल संचालन िथा व्यवस्थापन सनमनि (गठन) आदेश, २०७७

१२. आम्दानी, िचव िथा आर्थवक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक नववरण
नस.

आर्थवक वषव २०७७/७८ को नवननयोनिि बिेट

२०७७ असोि मसान्ि सम्म िचव

नं.

चालू

पुँिीगि

िम्मा

चालू

पुँिीगि

िम्मा

१

६७,७६,३६,०००।

५९,२६,३०,०००।

१,२७,०२,६६०००।

२,२६,२८,९९९।

७,९२,०४५।

२,३४,२१,०४४।

१३. िोककए बमोनिमका अन्य नववरण- नरहेको
१४. अनघल्लो आर्थवक वषवमा सावविननक ननकायले कु नै कायवक्रम वा आयोिना सञ्चालनको नववरण
यस अनघको प्रकाशन अंकहरुमा उल्लेि गररएको छ ।

१५. सावविननक ननकायको वेबसाईट िए सो को नववरण
www.mosd.gandaki.gov.np
१६. सावविननक ननकायले प्राप्त गरे को वैदने शक सहायिा, ऋण, अनुदान एंव प्रानवनधक सहयोग
-निएको
१७. सावविननक ननकायले सञ्चालन गरे को कायवक्रम र सो को प्रगनि प्रनिवेदन
कायवक्रमको हालसम्मको प्रगनि नववरण अनुसूची १ मा रानिएको छ ।
१८. सावविननक ननकायले वगीकरण िथा संरक्षण गरे को सूचनाको नामावली र त्यस्िो सूचना
-मन्रालयले सूचनाको वगीकरण नगरे को ।
१९. सावविननक ननकायमा परे का सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना कदएको
सूचना मागको ननवेदन संख्या
फछवयौट
कै कफयि
१०
१०
२०. सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन िएका वा हुने िएको िए सो को नववरण
मन्रालयका सूचनाहरु मन्रालयको सूचना पाटी, स्थानीय देनि रानिय परपनरकाहरु र मन्रालयको वेवसाईट
www.mosd.gandaki.gov.np मा समेि प्रकाशन गने गररएको छ ।

अनुसूची-१

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा श्रावण देर्ि असोज मसान्तसम्म वार्र्िक कार्िक्रम कार्ािन्वर्नको र्ववरण
कार्िक्रम
(शीर्िक)
22511

22512
22512

कार्िक्रम

बजेट (हजारमा)

कमिचारीहरुको क्षमता / दक्षता बृर्ि / पनु तािजगी / अर्िमर्ु िकरण तार्लम / IT सम्वन्धी /
English Language / सकरात्मक सोच / र्ोगा / Meditation आदी सम्वन्धी
कमिचारीको क्षमता अर्िवृर्ि कार्िक्रम (मातहतका कार्ािलर्हरुको समेत)
तत्काल उिार (र्हसिं ा प्रिार्वतहरुको लार्ग) समन्वर् सर्मर्त बैठक
मर्हलाहरुका लार्ग लोक सेवा तर्ारी कक्षा सञ्चालन १५ र्दने राप.अनिं
र्ितीर्/सहार्कस्तर चौथो (कास्की, लमजङु ् ग, गोरिा, नवलपरु , तनह,ुँ स्र्ाङ्गजा,
बागलङु , पवित र म्र्ाग्दी र्जल्ला समन्वर् सर्मर्तमार्ि त)
मर्हला, बाल, जेष्ठनागररक, लैंर्गक र्हुँसा, अपाङ्गता आर्द र्दवसीर् कार्िक्रम सञ्चालन
लैंर्गक उत्तरदार्ी शासन कार्म गनि लैंर्गक सम्पकि व्र्र्ि समन्वर् सर्मर्त बैठक सञ्चालन
(प्रदेशस्तरमा)

500

हालसम्मको प्रगर्त

150
3,000

मापदण्ड तर्ार
अर्ततर्ारी र्दने प्रर्क्रर्ा अगार्ड बढेको

660
90

र्वर्िन्न ६ वटा र्दवस समारोह सम्पन्न
मापदण्ड तर्ार

लैंर्गक उत्तरदार्ी बजेट, र्ोजना तजमिु ा तथा लैंर्गक परीक्षण सम्बन्धी स्थानीर् तहका
उपाध्र्क्ष/उप-प्रमि
ु , सामार्जक र्वकास सर्मर्तका सर्िं ोजक र कमिचारीहरुका लार्ग
अर्िमि
ु ीकरण कार्िशाला
सन्देशमल
ू क प्रकाशन तथा प्रसारण कार्िक्रम
मर्हला उद्यमीहरुबाट उत्पार्दत वस्तहु रुको औद्योर्गक प्रदशिनी तथा बजार व्र्वस्थापन
कार्िक्रम र्नरन्तरता

1,000

मापदण्ड तर्ार

1,000
210

मापदण्ड तर्ार
मापदण्ड तर्ार

22512
22512

प्रदेशस्तरका सिंघसिंस्थाहरुको प्रोर्ाइल तर्ारी तथा प्रकाशन
दर्लत समदु ार्को परम्परागत पेशा, कला र सीपको सरक्षण, सम्वििन र व्र्ावसार्र्करणका
लार्ग िगत सविर्जत सीप र्वकास कार्िक्रम

300
8,000

मापदण्ड तर्ार
मापदण्ड तर्ार

22512
22512

स्थानीर् तहसिंग वार्र्िक र्ोजना तथा कार्िक्रम अर्िमर्ु िकरण
बजेट तथा कार्िक्रम प्रगर्त सर्मक्षा गोष्ठी

600
600

सम्पन्न

22512
22512
22512

22512
22512

22522

प्रदेश आपतकालीन उिार कार्िक्रम(मर्हला, बालबार्लका, अपािंगता िएका व्र्र्ि,ज्र्ेष्ठ
नागररक लगार्त जोर्िमपणू ि अवस्थामा रहेका व्र्र्िहरुको लार्ग)

300

22522
22522

लर्क्षत वगि तथा समहू का लार्ग सहर्लर्त काडि र्वतरण कार्िक्रम
प्रादेर्शक र्शक्षा नीर्त, ऐन, र्नर्म, र्नदेर्शका, मापदण्ड र कार्िर्वर्ध तजमिु ा गरर कार्ािन्वर्न
गने
माध्र्र्र्मक तहका लार्ग ऐर्छिक र्वर्र्, स्थार्नर् तहसिंगको सहकार्िमा स्थार्नर् िार्ा र
मातृिार्ाका पाठ्र्क्रम तथा पाठ्र्पस्ु तक र्नमािण तथा कार्ािन्वर्न

40,000
500

मापदण्ड र्नमािण

2,000

मापदण्ड र्नमािण

र्वद्यालर् स्वास््र् र्शक्षा कार्िक्रम सञ्चालन गरी सरसर्ाई व्र्वस्थापन, सने तथा नसने
रोगको सचेतना र्वकास एवम् र्शक्षा क्षेत्र प्रर्तकार्ि कार्िक्रम कार्ािन्वर्न
नर्ाुँ पाठ्र्क्रम कार्ािन्वर्न प्रर्शक्षक प्रर्शक्षण
स्थानीर् तह तथा नीर्ज तथा सामदु ार्र्क क्षेत्रसिंगको समन्वर्मा प्रर्वर्धमैत्री साक्षरता तथा
र्नरन्तर र्शक्षा कार्िक्रम सञ्चालन (साक्षर गण्डकी प्रदेश घोर्णा समेत)

5,000

मापदण्ड र्नमािण

540
5,000

मापदण्ड र्नमािण
मापदण्ड र्नमािण

22522

र्वश्वर्वद्यालर्का र्वद्याथीहरुलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउन शैर्क्षक अनसु न्धानात्मक
कार्िक्रम सञ्चालन (आ.व.०७६/७७ मा िनौट िएका प्रस्तावको र्नरन्तरता एवम् उछच
र्शक्षा अध्र्र्नरत दर्लत अपाङ्ग तथा गरीव र्वद्याथीका लार्ग शोध वृर्त्त समेत)

1,500

मापदण्ड र्नमािण

22522

एर्ककृ त पाठ्र्क्रम नमनू ा कक्षा -२ को नमनू ा अभ्र्ास िएका र्जल्लाहरू (तनहुँ र गोरिा)
का र्वद्यालर्हरूमा प्रार्वर्धक सहार्ता तथा सधु ारका उपार्हरूको अध्र्र्र्न
र्शक्षा र्दवस तथा अन्तरार्ष्िर् साक्षरता र्दवस कार्िक्रम व्र्वस्थापन तथा प्रदेशस्तरमा
उत्कृ ष्ट र्वद्यालर् प्रोत्साहन कार्िक्रम

600

मापदण्ड र्नमािण

1,500

मापदण्ड र्नमािण

22522
22522
22522
22522

22522

एक जना बार्लकाको सिंरक्षणको लार्ग
आर्थिक सहर्ोग गररएको

22522

इर्ञ्जर्नर्रीङ अध्र्र्न सिंस्थान पर्ामाञ्चल यार्ाम्पसमा Rock and Tunnel
Engineering सम्बन्धी कार्ि सञ्चालन

2,000

प्रस्ताव माग

22522
22522
22522

सामदु ार्र्क र्वद्यालर् सदृु र्ढकरणका क्षेत्र पर्हचान कार्िक्रम
गण्डकी कला कार्ािशाला उत्सव कार्िक्रम (कुची समहू पोिरा)
पोिरा र्लिेचर र्े र्ष्टवल

1,000
1,000
1,000

मापदण्ड र्नमािण
र्नकासाको प्रर्क्रर्ामा रहेको
र्नकासाको प्रर्क्रर्ामा रहेको

22522
22522
22522
22522
22522
22522
22522
22522
22522
22522
22522
22522
22522
22522
22522
22522

गण्डकी प्रदेश स्तरीर् र्वद्यालर् नाटक महोत्सव (पोिरा र्थएटर)
गण्डकी सार्हत्र् उत्सव (पोिरे ली र्वु ा साुँस्कृ र्तक पररवार)
साङ्के र्तक िार्ा शब्दकोर् र्नमािण
पोिरा म्र्ाराथन प्रर्तर्ोर्गता सञ्चालनमा सहर्ोग
सामार्जक पररवतिनका लार्ग र्वु ा (रार्ष्िर् र्वु ा पररर्दसुँगको सहकार्िमा)
गण्डकी (परम्परागत) ठे लो प्रर्तर्ोर्गता (र्नर्म र्नमािण र प्रर्तर्ोर्गता सञ्चालन)
मस्ु ताङमा सञ्चालन हने स्की िेल प्रवििन
मतु र्मन्त्री कप र्ुटबल प्रर्तर्ोगता सञ्चालन र्नरन्तरता
गण्डकी (परम्परागत) तारो प्रर्तर्ोर्गता आर्ोजना
लैंर्गक र्हसिं ा र्वरुिको र्नशल्ु क हटलाइन सेवा सञ्चालन
सर्ल उद्यमी तथा श्रर्मक मर्हलाहरुलाई सम्मान कार्िक्रम
उत्पादन र रोजगारी सृजना गरे का उत्कृ ष्ट मर्हला सहकारी सिंस्था परु स्कार र्वतरण
मन्त्रालर्मा रहेको अपािंगता सहार्ता कक्ष (Help Desk) सञ्चालन र्नरन्तरता
प्रदेशस्तरीर् श्रम तथा रोजगार सम्वन्धी नीर्त र्नमािण
गण्डकी गीत, सिंगीत तथा नृत्र् महोत्सव (सप्तरङ्गी साुँस्कृ र्तक प्रर्तष्ठान नेपाल)
शैर्क्षक सिंस्थाहरू, िेलकुद क्षेत्र, धार्मिक, ऐर्तहार्सक, साुँस्कृ र्तक तथा परु ातार्त्वक
महत्वका क्षेत्रहरूको सिंरक्षण तथा सधु ार

1,000
1,000
500
1,000
1,500
2,000
1,000
4,000
2,000
500
275
300
420
500
1,000
20,000

र्नकासाको प्रर्क्रर्ामा रहेको
र्नकासाको प्रर्क्रर्ामा रहेको
मापदण्ड र्नमािण
र्नकासाको प्रर्क्रर्ामा रहेको
रार्ष्िर् र्वु ा पररर्दसुँग समन्वर् िएको ।

22522
22522

परु ातार्त्वक महत्वका बस्तु तथा सम्पदाहरूको प्रोर्ाइल तर्ारी
िार्ा, सार्हत्र्, कला र सिंस्कृ र्तको उत्थानका लार्ग आर्ोजना गररने कार्िक्रम तथा रार्ष्िर्
र्विर्ु तहरुको सम्मानमा मनाईने र्दवस समारोह ब्र्वस्थापन

500
500

र्ववरण सिंकलन सरू
ु िएको
मापदण्ड र्नमािण र र्दवस सचू ी तर्ार

22522
22522
22522

गण्डकी प्रदेशस्तरीर् लोक गीत, दोहोरी, सिंगीत तथा नृत्र् कार्िक्रम
बहिार्र्क सार्हर्त्र्क प्रर्तर्ोर्गता सञ्चालन
र्वर्िन्न िेलकुद प्रर्तर्ोर्गता सञ्चालन एविं सहिार्गता

1,500
1,000
7,500

कार्ि प्रारम्ि

निकासाको प्रनियामा रहेको
र्नकासाको प्रर्क्रर्ामा रहेको
समन्वर् िएको
मापदण्ड र्नमािण
मापदण्ड र्नमािण
सञ्चालनमा रहेको
मापदण्ड तर्ार
कार्िर्ोजना माग िएको
प्रस्ताव माग िएको

22522

नवौ रार्ष्िर् िेलकुद प्रर्तर्ोर्गतामा र्स प्रदेशबाट सहिागी हने िेलाडी तर्ारी अन्र्
व्र्वस्थापन
र्सजिनर्शल र्वु ा, िेलाडी, बैज्ञार्नक, कलाकार, समाजसेवी, प्रकृ र्त सिंरक्षक, उद्यमी, कला
सार्हत्र् सस्कृ र्त लगार्तका र्ुवा र स्रष्टाहरुको पर्हचान गरी प्रोत्साहन र परु स्कार प्रदान गने

15,000

22522
22522
22522
22522

प्रदेशस्तरीर् र्वु ा तथा िेलकुद नीर्त र्नर्म र्नमािण
मार्सक, चौमार्सक तथा वार्र्िक बल
ु ेर्टन, प्रगर्त प्रर्तवेदन तर्ारी तथा प्रकाशन
प्रदेश बालअर्धकार सर्मर्त बैठक सञ्चालन
मर्हला, बालबार्लका, ज्र्ेष्ठ नागररक, अपागिं ता िएका व्र्र्ि सम्बन्धी र्स्थतपत्र, ऐन,
काननू तथा नीर्त र्नमािण

500
500
180
1,000

मापदण्ड र्नमािण
मापदण्ड र्नमािण

22522
22522
22522
22522
22522
22522
22522
22522

र्शशु स्र्ाहार के न्र स्थापना (प्रदेश के न्रमा)
प्रदेश बालपररर्द बैठक सञ्चालन तथा पररचालन
र्कशोरीहरुको लार्ग आत्मरक्षा सम्बन्धी तार्लम
अपािंगता िएका व्र्र्िहरुको लार्ग समदु ार्मा आधाररत पनु स्थािपना कार्िक्रम
अपािंगता िएका मर्हलाहरुको लार्ग काननू ी सहार्ता
प्रदेशस्तरीर् अपािंगता समन्वर् सर्मर्त गठन तथा बैठक सञ्चालन
प्रदेशस्तरीर् सिंरक्षण र्वर्र्गत क्षेत्र-Protection Cluster ( बैठक सञ्चालन)
प्रदेशस्तरमा मर्हला बालबार्लका ज्र्ेष्ठ नार्गरक अपागिं ता िएका व्र्र्ि सम्बन्धी कार्ि गने
सिंघ सिंस्थाहरुसग समन्वर् बैठक

2,000
180
1,500
3,000
300
300
150
600

मापदण्ड र्नमािण
मापदण्ड र्नमािण
मापदण्ड र्नमािण
प्रस्ताव सिंकलन िएको
मापदण्ड र्नमािण
म.प.मा प्रस्ताव लैजाने तर्ारी
दइु ि वटा बैठक
मापदण्ड र्नमािण

22522
26332

लैंर्गक र्हसिं ा र्वरुि १६ र्दने अर्िर्ान कार्िक्रम सञ्चालन
स्थानीर् तहसुँगको साझेदारीमा सामार्जक कुरीर्त र्वरुि अर्िर्ान सञ्चालन तथा
पनु स्थािपना (लैङ्र्गक र्हसिं ा, बाल र्ववाह, दाइजो प्रथा, जातीर् िेदिाव, मानव वेचर्विन
तथा ओसारपसार लगार्तका परम्परागत हार्नकारक अभ्र्ासहरु न्र्र्ू नकरण)

2,000
8,000

मापदण्ड र्नमािण
मापदण्ड र्नमािण

26332

स्थानीर् तहसुँगको साझेदारीमा र्सिंगा तातोपानी कुण्डमा प्राकृ र्तक र्चर्कत्सा स्थापना र
सञ्चालन

5,000

22522

4,000

26413
26413

26413
26413
26413
26413

26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413

एस ओ एस वालग्राम पोिरामा अध्र्र्नरत लर्क्षत समहु का बालबार्लकाहरुका लार्ग
िात्रवृर्त्त अनदु ान
प्रदेशस्तरीर् लैंर्गक र्हसिं ा प्रिार्वत तथा मानव बेचर्विन तथा ओसारपसारबाट
प्रिार्वतहरुका लार्ग दीघिकालीन पनु स्थािपना के न्र सञ्चालन र्नरन्तरता (पोिरा
महानगरपार्लकालाई कार्िक्रम अनदु ान)
सािंकेर्तक िार्ा दोिार्ेहरुको लार्ग क्षमता र्वकास कार्िक्रम अनदु ान (प्रदेश बर्हरा सिंघ)

5,000

मापदण्ड र्नमािण

2,000

मापदण्ड र्नमािण

1,000

पत्राचार िएको

अपािंगता िएका व्र्र्िहरुको लार्ग सहार्ता सामग्री र्वतरण
राष्िपर्त रर्नङ्ग र्सल्ड र्जल्लास्तरीर् प्रर्तर्ोर्गता सहजीकरण
University of Cambridge को परु ातार्त्वक र्विाग र तमु प्र्े ल्र्ू सिंघ, के र्न्रर्
सर्मर्तसुँगको सहकार्िमा गरुु ङहरूको थाकथलो याहोलासोुँथर परु ातार्त्वक अध्र्र्न
अनसु न्धान कार्िक्रम, कास्की
नेवा साुँस्कृ र्तक समाजको सुँग्राहलर्को स्तरोन्नती (पोिरा महानगरपार्लका वडा निं. ३
नदीपरू )
आर्दबासी जनजार्त सुँग्राहलर् गैडाकोटको स्थापना
मङ्गलागाउुँपार्लकाको सहकार्िमा सुँग्रहालर् स्थापना
दरु ा सुँग्रहालर् लमजङु को स्तरोन्नती
नवलपरू मा रहेको थारु सिंग्राहलर्को स्तरोन्नती
स्काउटको लार्ग अनदु ान
नमनू ा आवार्सर् र्वद्यालर्का आवासीर् र्वद्याथीहरुको िानेबस्ने िचिमा अनदु ान
उछच र्शक्षा प्रोत्साहन िात्रवृर्त्त (एमवीवीएस लगार्त उछच प्रर्वर्धक र्शक्षा अध्र्र्नका
लार्ग िनौट िएका दर्लत, अल्पसतिं र्क तथा गरीव र्वद्याथि

1,500
1,100
5,000

र्ववरण माग िएको

2,000

सचू ना गररएको

2,000
1,500
1,500
1,000
5,000
4,000
5,400

सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको

दृर्ष्टर्वहीनहरुको लार्ग श्रव्र् पस्ु तक उत्पादन तथा र्वतरण अनदु ान (गण्डकी नेत्रहीन सिंघ)
मनाङ गम्ु बा माटेपानी पोिरा १२
बि
ु गम्ु बा र्नमािण (बौि गम्ु बा सर्मर्त) बेलचौतरा शयाु लागण्डकी ५
देवचल
ु ी र्-र्ल-ना याहोइबो र्नमािण (तमु प्र्े ल्ह सिंस्था) देवचल
ु ी १७ नवलपरु

1,000
1,500
1,000
500

पत्राचार िएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको

समन्वर् िएको

मापदण्ड तर्ार
मापदण्ड तर्ार

26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413
26413

तानचोक नैजे पैंगी लामा िवन र्नमािण र्सम्पानी पोिरा १
अर्ग्रडाुँडा गम्ु बा र्नमािण वार्लङ ८ स्र्ाङ्जा
पतु लीबजार नेवार सङ्ग्रहालर् स्र्ाङजा
र्जमाक सास्िं कृ र्तक सङ्ग्रहालर् काठे िोला ४ बाग्लङु
साङ्दो पल्री बौि गम्ु बा गरुु ङ समाजको गम्ु बा र्नमािण तथा मरणघाट र्नमािण सन्ु दर बजार
लम्जङु
िानु जन्मस्थल सरिं क्षण, चुँदु ी, िान-ु ४, तनहुँ
कालिैरव कोट र्नमािण, आुँर्धिोला ५, स्र्ाङ्जा
हनमु ान मर्न्दर चक्रघाट आश्रम, गैंडाकोट ९, नवलपरू
नेिेन थरवार्लङ बौि गम्ु बा ममित सम्िार देवघाट ५
बराहाथान मर्न्दर सिंरक्षण र्नर्सिोला ३ बाग्लुङ
नवदगु ाि िवानी मर्न्दर सिंरक्षण कावासोती २ नवलपरू
िासरु गम्ु बा स्तरोन्नती बेसीशहर १० लमजङु
र्त्रवेणीधाम र्वकास गरुु र्ोजना र्नमािण र्वनर्ीर्त्रवेणी ६ र ७ नवलपरू
गेजा ऐर्तहार्सक कोट सिंरक्षण गल्र्ाङ ९ स्र्ाङ्जा
याहोइवो र्धिं र्नमािण गौरव तमु समाज रुपा ४ कास्की
िगवती माई मर्न्दर सिंरक्षण बास्कोट अजनिु चौपारी स्र्ाङ्जा
र्शवढुङ्गा मर्न्दर सिंरक्षण पोिरा २१ कास्की
राममर्न्दर सिंरक्षण बेनी नगरपार्लका ६ म्र्ाग्दी
िस आर्ि सङ्ग्रहालर् िवन र्नमािण नर्ाुँबजार कास्की
सडक बालबार्लका व्र्वस्थापनका लार्ग अन्नपणू ि गाउुँपार्लका कास्की लेवाडेमा
सञ्चार्लत पनु स्थािपना के न्र सञ्चालन अनदु ान
बाल गृह सञ्चालन अनदु ान (अमोर सेवा नेपाल स्र्ाङ्गजा)
ज्र्ेष्ठ नागररक र्दवा सेवा के न्र सञ्चालन

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
1,000

सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
पत्राचार िएको

500
4,000

पत्राचार िएको
प्रस्ताव सिंकलन

26413
26413
26413
26422
28911
28911
31159
31159
31159
31159
31159
31159
31159
31159
31159
31159
31159
31159
31159
31159

सञ्चार्लत ज्र्ेष्ठ नागररक सेवा िवन तथा आश्रम सञ्चालन
मानव सेवा आश्रम तथा सडक मानव व्र्वस्थापनमा समर्पित सस्िं थाहरुलाई सञ्चालन
अनदु ान
मानव सेवा आश्रम िवन र्नमािण (लमजङु , गोरिा, कास्की, बाग्लुङ प्रर्त सिंस्था ५० लाि)
मस्र्ािङ्ग्दी वहमर्ु ि यार्ाम्पसको िवन र्नमािणका लार्ग पुँर्ु जगत अनदु ान
िार्ा, सार्हत्र्, कला–सुँगीत र सिंस्कृ र्तको सिंरक्षण र र्वकास गनि प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठानको
स्थापना र सञ्चालन

15,000
3,900

प्रस्ताव सिंकलन
प्रस्ताव सक
िं लन

20,000
4,000
5,000

मापदण्ड र्नमािण
कार्िर्ोजना माग
प्रज्ञा प्रर्तष्ठान स्थापनाको प्रर्क्रर्ामा रहेको

प्रदेश िेलकुद पररर्द स्थापना र सञ्चालन
बौर्िक अपाङ्गता र्दवा सेवा, पतु लीबजार नपा स्र्ाङ्जाको पवू ािधार र्नमािण (स्र्ाङ्जा
अपाङ्ग समाज)
नेपाल सरकारको सहकार्िमा मटु ु र मृगौला रोगको र्वर्शर्ष्टकृ त उपचार सेवा कार्िक्रम
र्िमा दरबार तथा कोत सिंरक्षण काठे िोला २ बाग्लङु
तमहु रूको ऐर्तहार्सक थलो याहोुँलासोथरमा तमु सङ्ग्राहलर् स्थापना-(क्रमागत)
अपािंगता िएका व्र्र्िहरुको लार्ग क्षमता अनसु ारको रोजगार सृजना तथा पनु स्थािपना
के न्रको लार्ग प्रदेशस्तरीर् अपािंगता ग्राम र्नमािणको जग्गा प्रार्प्त तथा डीपीआर तर्ारी

10,000
500

स्थापनाको प्रर्क्रर्ामा रहेको
पत्राचार िएको

20,000
1,000
4,000
1,500

सचू ना गररएको
सचू ना गररएको
जग्गा प्रार्प्तको प्रर्क्रर्ा अगार्ड बढेको

बाल सधु ार गृहको पवू ािधार र्वकास कार्िक्रम (पोिरा महानगरपार्लका, सराङ्गकोट)
नगरपार्लकासुँगको समन्वर्मा रिंगशाला र्नमािण
गाउुँपार्लकासुँगको समन्वर्मा एक स्थानीर् तह एक िेल मैदान र्नमािण कार्ि
मस्ु ताङमा सञ्चालन हने स्की िेलको लार्ग र्डर्पआर तर्ार तथा र्नमािण
चनौली िेलकुद मैदान र्नमािण मध्र्र्वन्दु ४ नवलपरू
मालेबगर िेलमैदान शयाु लागण्डकी ९ तनहुँ
धारापानी र्वद्यालर् िेलमैदान अन्नपणू ि ३ कास्की
हप्सेकोट रिंगशाला र्नमािण हप्सेकोट नवलपरू
सेतीदोिान िेलमैदान आुँर्धिोला ५ स्र्ाङ्जा

2,000
27,000
46,000
1,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

पत्राचार िएको
प्रस्ताव माग िएको
प्रस्ताव माग िएको
सचू ना गररएको
सचू ना िएको
सचू ना िएको
सचू ना िएको
सचू ना िएको

31159
31159
31159
31159
31159

1,000
1,000
1,000
5,000
10,000

सचू ना िएको
सचू ना िएको
सचू ना िएको

31159

बाङ्गेचौर रिंगशाला र्नमािण बाग्लुङ नपा बाग्लुङ
तमादी र्पपलटारी िेलमैदान र्नमािण कुश्मा १० पवित
रार्तिहरे िेलकुद मैदान र्नमािण पोिरा १५ कास्की
र्बन्ध्र्बार्सनी प्रार्कर्तक र्चर्कत्सालर् स्थापना र्नरन्तरता
गोरिा र्लगर्लगकोटमा नेपालको ऐर्तहार्सक महत्व झल्काउने प्रदेशस्तरीर् सुँग्रहालर्को
र्नमािण कार्ि
जेष्ठ नागररक र्दवा सेवा के न्र र्नमािण (क्रमागत) पो.म.न.पा.-२१, अर्िर्ान मागि, चापकोवोट

1,500

अर्ततर्ारी र्दने प्रर्क्रर्ामा रहेको

31159

मर्हला वहउदेर्श्र्र् िवन र्नमािण, पो.म.न.पा.-२१, अर्िर्ान टोल, पािरु ी डाडा, ठाडोचौर

3,500

अर्ततर्ारी र्दने प्रर्क्रर्ामा रहेको

31159
31159

नर्िर्दश्वर मर्न्दर स्तरोन्नर्त, लेिनाथ, कास्की
पार्कि ङ / प्राङगड र्नमािण / चौकीदारीको लार्ग कोठा र्नमािण / कम्पाउण्ड वाल र्नमािण /
बगैचा र्नमािण
र्हमाली तथा दगु िम क्षेत्रका नमनू ा आवार्सर् र्वद्यालर्मा आवार्सर् िवन र पवू ािधारको
र्वकासको र्नरन्तरता-प्रिातर्करण मा.र्व. , धाचे गाउुँपार्लका - गोरिा

1,000
4,000

सचू ना िएको
लागत अनुमान तर्ार

20,000

कार्िर्ोजना माग

31159
31159

र्हमाली तथा दगु िम क्षेत्रका नमनू ा आवार्सर् र्वद्यालर्मा आवार्सर् िवन र पवू ािधारको
र्वकासको र्नरन्तरता-र्शि मा.र्व. अन्नपणू ि गाउपार्लका- ‚ म्र्ाग्दी

20,000

कार्िर्ोजना माग

31159

र्हमाली तथा दगु िम क्षेत्रका नमनू ा आवार्सर् र्वद्यालर्मा आवार्सर् िवन र पवू ािधारको
र्वकासको र्नरन्तरता-हेम मा.र्व., धवलार्गरी गाउुँपार्लका- ‚ म्र्ाग्दी

20,000

कार्िर्ोजना माग

31159

र्हमाली तथा दगु िम क्षेत्रका नमनू ा आवार्सर् र्वद्यालर्मा आवार्सर् िवन र पवू ािधारको
र्वकासको र्नरन्तरता-प्रकाशज्र्ोर्त मा.र्व. नाुँसो गाउुँपार्लका- ‚ मनाङ्ग

20,000

कार्िर्ोजना माग

31159

बौर्िक अपाङ्गता आवार्सर् र्वद्यालर् स्थापनाका लार्ग सिंघीर् सरकारसुँग सहकार्ि

2,000

मापदण्ड र्नमािण

31159
31161

अन्तरािर्ष्िर्स्तरको र्क्रके ट मैदान र्नमािण
कार्ािलर् िवन ममित सम्िार / र्िर्े ज र्वजटु जडान / AC जडान/सम्पणू ि कार्ािलर्मा नर्ाुँ
वार्ररङ जडान आदी

20,000
5,000

र्डर्पआर तर्ारी
लागत अनुमाग तर्ार

31172

गल्र्कोशिको जग्गा प्रार्प्त तथा र्डर्पआर र्नमािण

5,000

31172
31172
31172
31172

उछच उचाई िेल तार्लम के न्रको र्वस्तृत पररर्ोजना प्रर्तवेदन तर्ारी
प्रदेशर्ित्र बहसाुँस्कृ र्तकग्राम स्थापनाको लार्ग जग्गा प्रार्प्त तथा र्डर्पआर तर्ारी
प्रदेश स्तरीर् बहउद्देश्र्ीर् रिंगशालाको िनौट र र्डर्पआर तर्ारी
र्जल्लास्तरीर् रङ्गशाला िनौट र र्डर्पआर र्नमािण
स्वास््र् सम्वर्न्ध नीर्त, ऐन, र्नर्मावली मापदण्ड, कार्िर्वर्ध, र्नदेर्शका तर्ारी
नेपाल सरकारसुँगको सहकार्िमा सक्र
िं ामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको र्डर्पआर तर्ारी र
र्नमािण

5,000
5,000
5,000
5,000
500
0

गििवर्त तथा सत्ु के री मर्हलालाई जर्टलता ब्र्वस्थापनका लार्ग सर्ु वधा सम्पन्न
अस्पतालमा Air Lifting

1500

नेपाल सरकारसुँगको सहकार्िमा सक्र
िं ामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको र्डर्पआर तर्ारी र
र्नमािण

5000

गििवती मर्हला र्शशु तथा बालवार्लकालाई पणू ििोप प्रत्र्ािर्ु त र्दन प्रदेश िोप कोर्मा
रकम थप र्नरन्तरता

2500

सवै अस्पतालहरुमा सघन उपचार के न्र स्थापना, सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन

187000

स्थार्नर् तह अन्तरगतका १५ शैर्ािन्दा मार्थका सरकारी अस्पतालहरुलाई पुँजु ीगत अनदु ान
(वर्ु तिवाङ्ग, वन्दीपरु , सन्ु दरवजार, गल्र्ाङ्ग, र्िकोट, आुँपर्पपल, र्शसवु ा वाल अस्पताल)

10500

स्वास््र् र्बमा कार्िक्रमका लार्ग प्रथम सेवा र्बन्दु र प्रेर्ण के न्रहरुमा अनर्ु शक्षण कार्िक्रम
स्वास््र् बीमा कार्िक्रम

500
0

र्नदेर्शका/मापदण्ड तर्ार गरी कार्ािन्वर्नका
लार्ग पठाइएको
ToR र्नमािण िई DPR तर्ारीको प्रर्क्रर्ामा
रहेको
हालसम्म ५ जना सेवाग्राहीलाई सर्ु वधा
सम्पन्न अस्पतालमा Air Lifting गररएको

स्याङ्जा र लमजुङ्ग अस्पतालका लानग
बजेट निकासा भैसके को र अन्यको लानग
प्रनियामा रहेको

यार्ान्सर, मटु ु , मृगौला, र्सकलसेल एर्नर्मर्ा, स्पाइलन इन्जरु ी, पार्कि न्सन, अल्जाइमर र हेड
इन्जरु ीको उपचारको लार्ग अर्त गररव र आर्थिक अिावका कारण स्वास््र् सेवा पाउन
नसके का अपाङ्ग असाहर्, असि, गििवती, सत्ु के री जेष्ठ नागररक र र्वपन्न वगिलाई
उपचारमा सहर्ोग
पोिरा स्वास््र् र्वज्ञान प्रर्तष्ठान, पर्ामान्चल क्षेत्रीर् अस्पताल ओ.पी.डी. िबन र्नमािण
अनदु ानको र्नरन्तरता
पोिरा नर्सिङ र्शक्षण अस्पताल पोिरा १२
प्रदेश स्वास््र् आपर्ू ति ब्र्वस्थापन के न्र, बार्ोमेर्डकल ईन्जीर्नर्ररिंङ्ग वकि शप र प्रदेश
जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला सचिं ालनका लार्ग जग्गा प्रार्प्त र र्वस्तृत आर्ोजना प्रर्तवेदन तर्ार
जर्डबटु ीको पर्हचान र सचू ी तर्ार
स्थानीर् तहसुँगको साझेदारीमा र्सिंगा तातोपानी कुण्डमा प्राकृ र्तक र्चर्कत्सा स्थापना र
सञ्चालन
र्जल्ला आर्वु दे और्धालर् गोरिाको िवन र्नमािण
राम्जाठाुँटी आर्वू दे िवन र्नमािण
प्रादेर्शक आर्वु र्े दक अस्पताल र आर्वु दे तथा बैकर्ल्पक र्चर्कत्सा सम्वन्धी और्धी
उत्पादन तथा प्रशोधन के न्रको र्बस्तृत आर्ोजना प्रर्तवेदन तर्ारी र र्नमािण
र्बन्ध्र्बार्सनी प्रार्कर्तक र्चर्कत्सालर् स्थापना र्नरन्तरता
स्थानीर् तहसुँगको साझेदारीमा नसने रोगको िार कम गनिका लागी स्कृ र्नङ यार्ाम्प
सञ्चालन तथा स्वास््र् प्रवििन कार्िक्रम
TB, Leprosy. Malaria, HIV/AIDS रोगको एकीकृ त सर्ििलेन्स (Integrated
survillence) र्नरन्तरता
िोप कोर्मा रकम सिंकलन गनिका लागी उद्योग बार्णज्र् सिंघ, ब्र्ापार सिंघ, पर्िटन सिंघ,
र्बर्त्तर् क्षेत्रका सिंघ सिंस्थाहरु, स्थार्नर् एविं अन्तररार्ष्िर् गैह्र-सरकारी सिंघ सिंस्थाहरुसुँग
कार्िक्रम सञ्चालन

3000

कार्िर्वर्ध र्नमािण िैसके को

10000
5000
2500

जग्गा प्रार्प्तको प्रर्क्रर्ामा रहेको

500
5000
10000
5000
0

Master Plan तथा DPR तर्ार सर्मर्त गठन
िई कार्ि प्रारम्ि

5000
0
0
200

कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग आवश्र्क
र्वर्र्वस्तु र सामग्रीको तर्ारीको प्रर्क्रर्ामा
रहेको

स्वास््र् र्नदेशनालर्, स्वास््र् तार्लम के न्र, प्रदेश स्वास््र् आपर्ू ति ब्र्वस्थापन के न्र र
प्रदेश जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला लगार्त ५० शैर्ा िन्दा मार्थका अस्पतालहरु समावेश गरी
चौमार्सक समीक्षा (३पटक)

150

प्रदेशमा सिंचार्लत जनस्वास्थ, अस्पताल, आर्वु दे र अन्र् स्वास््र् गर्तर्वर्धहरुको
प्रिावकारी कार्ािन्वर्नका लार्ग स्थलगत अनर्ु शक्षण (Mentoring/Coaching) कार्िक्रम

400

प्रदेशमा सिंचार्लत सम्पणू ि स्वास््र् कार्िक्रमहरुको प्रिावकारी अनगु मन र सपु ररवेक्षणका
लार्ग सचू क र चेकर्लष्ट तर्ारर तथा िपाई

500

कोरोना िाइरस रोग (COVID-19) रोकथाम, र्नर्न्त्रण तथा उपचार कोर् सञ्चालन तथा
स्वास््र् उपकरण िररद

80000

स्वास््र् सम्वर्न्ध र्दवश मनाउने र महामारी तथा र्बपदक
् ो समर्मा आवश्र्कता अनसु ार
िापा र र्वद्यतु ीर् सिंचार माध्र्मबाट सचेतनामल
ू क कार्िक्रम उत्पादन र प्रशारण

200

अस्पताल ब्र्वस्थापन सर्मर्तका पदार्धकारीलाई अस्पताल व्र्वस्थापन प्रवििन कार्िक्रम

500

नेपाल रे डक्रस सोसाईटी पोिराको ब्लड बैङ्क लगार्त पवू ािधार सधु ार अनदु ान र्नरन्तरता
र्जल्ला अस्पतालहरूको लार्ग शववाहन िररद

5000
18000

कार्िक्रम सञ्चालनका लार्ग आवश्र्क
र्वर्र्वस्तु र सामग्रीको तर्ारीको प्रर्क्रर्ामा
रहेको
र्नरन्तर रूपमा िैरहेको

उपकरण िररदका लार्ग स्र्ाङ्जा र लमजङु ् ग
अस्पतालमा बजेट र्नकासा िएको
र्वश्व आत्महत्र्ा रोकथाम र्दवश र रार्ष्िर्
पररवार र्ोजना र्दवशको प्रचार-प्रसार गरी
मनाइएको
सो का लार्ग आवश्र्क र्वर्र्वस्तु र
सामग्रीको तर्ारीको प्रर्क्रर्ामा

