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१. ननकायको स्वरुप र प्रकृवत 

     नेपालको संवव ानले एकात्मक शासन पद्धवत रहकेो  मलुुकलाई संघीय संरचनामा पररणत गरी संघ 
प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था अनसुार सात वटै 
प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत ववनिन्न मन्त्रालयहरुको स्थापना गररएको छ । सामाजिक ववकास मन्त्रालय 
प्रदेश सरकार मातहत रहने ववनिन्न मन्त्रालयहरु मध्ये एक हो । गण्डकी प्रदेशमा यस मन्त्रालयको 
स्थापना २०७४ माघ २८ गते िएको हो । 

     गण्डकी प्रदेश सरकार कायववविािन ननयमावली,२०७४ अनसुार यस मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य, शशक्षा, 
मरहला, वालवाशलका, िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता िएका व्यक्ति, सामाजिक सरुक्षा ,िाषा ससृ्कवत, 
परुातत्व, युवा िेलकुद, श्रम तथा रोिगारसंग सम्वन्धन्धत ववषयहरुको जिम्मेवारी तोवकएको छ ।यस 
मन्त्रालयको कायवक्षेत्र नित्र रहकेा ववनिन्न ववषयहरुको प्रदेश स्तरीय कानून नीवत मापदण्डहरुको ननमावण 
गनुवपनभ िएकोले मन्त्रालय हाल नयनै ववषयमा केन्द्रित रहकेो छ ।साथै मन्त्रालयले आफ्नो ववषय क्षते्र 
नित्रका ववनिन्न कायवक्रमहरु ननमावण गरी कायावन्वयन गरररहकेो छ । 

     यस मन्त्रालयको मलू उद्देश्य गण्डकी प्रदेशका िनताको शशक्षा, स्वास्थ्य, िेलकुद लगायत 
मन्त्रालयसगँ सम्बन्धन्धत  ववनिन्न ववषयको कानून, नीवत, ननयम, मापदण्ड ननमावण तथा कायवक्रमको 
कायावन्वयनवाट समग्र सामाजिक क्षेत्रको ववकास गरी स्वस्थ शशशक्षत सक्षम उद्यमशील नागररक तयार गरी 
प्रदेशको ववकासमा योगदान गदै समािवाद उन्मिु समृद्ध प्रदेशको ननमावणमा योगदान पुर्याउनु हो ।  

सामाजिक ववकास मन्त्रालयको संगठन संरचना देहाय बमोजिम रहकेो छ । 



 

२. ननकायको काम, कतवव्य र अन कार 

गण्डकी प्रदेश सरकारको (कायववविािन) ननयमावली, २०७४ बमोजिम सामाजिक ववकास मन्त्रालयको 
काम, कतवव्य र अन कार देहाय बमोजिम रहकेो छ । 

क्र.सं. काम, कतवव्य र अन कार 

१ 
प्रदेशस्तरको ववश्वववद्यालय तथा उच्च शशक्षा सम्वन्धी नीवत, कानून तथा मापदण्ड तिुवमा, 
कायावन्वयन र ननयमन 

२ शैशक्षक परामशव सेवाको मापदण्ड नन ावरण, अनमुवत तथा ननयमन 

३ 
प्रदेशस्तरमा पसु्तकालय, संग्रहालय, अनिलेिालय सम्वन्धी नीवत, कानून तथा मापदण्ड 
तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

४ 

प्रादेशशक शशक्षा, प्राववन क तथा व्यवसानयक ताशलम र छात्रवृशि सम्वन्धी नीवत, कानून तथा 
मापदण्ड नन ावरण, कायावन्वयन र ननयमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पसु्तक तथा पाठ्य सामग्री 
ननमावण, उत्पादन र ववतरण 

५ 
प्रदेशस्तरको मानव संशा नको आवश्यकता प्रक्षपेण तथा शैशक्षक योिना ननमावण र 
कायावन्वयन 

६ 
प्रदेशस्तरमा ववद्यालय तहको शशक्षकको सेवा शतव, योग्यता, क्षमता र शशक्षक व्यवस्थापनको 
मापदण्ड नन ावरण र ननयमन 

७ माध्यनमक तहको परीक्षा व्यवस्थापन 
८ प्रदेशस्तरमा प्राशिक अनसुन्धान तथा शैशक्षक तथ्याङ्क व्यवस्थापन 



९ 
स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, कानून, मापदण्ड तथा योिना तिुवमा, 
कायावन्वयन र ननयमन 

१० 
प्रदेशस्तरमा आवश्यक पनभ प्रववद्धनात्मक, प्रवतकारात्मक, उपचारात्मक तथा पनुवस्थापनात्मक 
स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन 

११ 
स्वास्थ्यसेवा सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय प्राशिक, व्यवसानयक र पेसागत संघ ससं्थाको दताव, सञ्चालन 
अनमुवत र ननयमन 

१२ प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको गणुस्तर नन ावरण, अनगुमन र ननयमन 

१३ 

राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम औष ीिन्य तथा स्वास्थ्य प्रववन  सम्वन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा 
संचय, अन कतम िदु्रा मलू्य नन ावरण, अन्धिम वबसिवन, गणुस्तर तथा मापदण्ड नन ावरण र 
त्यस्ता सामग्री उत्पादन गनभ उद्योगको दताव, सञ्चालन, अनमुवत र ननयमन 

१४ 
राष्ट्रिय मापदण्ड अनरुुप अस्पताल, नशसिङ्ग होम, ननदान केि, उपचार केि र अन्य स्वास्थ्य 
संस्था तथा प्रयोगशालाको दताव, सञ्चालन, अनमुवत र ननयमन 

१५ 
राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सरुक्षा कायवक्रमको 
व्यवस्थापन तथा ननयमन 

१६ प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको मानवस्रोत ववकास र व्यवस्थापन 

१७ 
औष ी ननगरानी (Pharmacovigilance), औषन को उशचत प्रयोग र सकु्ष्म िीवननरो क 
प्रवतरो  (Antimicrobial Resistance) न्यूनीकरण 

१८ िोप र पररवार ननयोिन 
१९ संवेदनशील औष ी तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री िररद तथा आपूवति  व्यवस्थापन 

२० 
प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धान तथा सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य 
लेिा पद्धवतको संस्थागत व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह 

२१ प्रदेशस्तरीय िनस्वास्थ्य ननगरानी (पन्धिक हले्थ सिभलेन्स) व्यवस्थापन 
२२ सूवति , मरदरा र लागपुदाथविन्य वस्तुको मापदण्ड, ननयन्त्रण तथा ननयमन 

२३ 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्था, ववपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा 
प्रवाह, आपतकालीन अवस्थाका लानग औष ी तथा औष ीिन्य सामग्रीको प्रादेशशक बफरस्टक 
व्यवस्थापन 

२४ सरूवा तथा नसनभ रोग ननयन्त्रण तथा रोकथाम 
२५ राष्ट्रिय मापदण्ड अनरुुप स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी िौवतक पूवाव ार ववकास तथा व्यवस्थापन 
२६ स्वास्थ्यिन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड नन ावरण, कायावन्वयन र ननयमन 

२७ 

आयुवभरदक, युनानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृवतक शचवकत्सा लगायतका अन्य प्रचशलत 
परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड नन ावरण, कायावन्वयन, 
अनगुमन र ननयमन 

२८ 

िनसंख्या, बसाइसराइ र पररवार ननयोिन सम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, काननू तथा योिना 
तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन, अध्ययन तथा अनसुन्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र 
सञ्चालन, क्षमता अनिवृनद्ध र राष्ट्रिय संस्थाहरुसँगको सम्पकव  र समन्वय 



२९ 
मरहला हक सम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, कानून, मापदण्ड तथा योिना तिुवमा, कायावन्वयन र 
ननयमन 

३० 

लैङ्ङ्गक रहिंसा, मानव बेचवबिन तथा ओसारपसार सम्वन्धी नीवत तथा कायवयोिना तिुवमा र 
कायावन्वयन तथा अिराष्ट्रिय सन्धन्ध, सम्झौता र प्रवतवद्धताको कायावन्वयन, ननरो ात्मक र 
संरक्षणात्मक उपाय र पुनस्थावपन 

३१ मरहला सशक्तिकरण तथा लैङ्ङ्गक समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान 
३२ लैंनगक उिरदायी विेट र लैङ्ङ्गक परीक्षण 

३३ 

बाल बाशलकाको हकरहत संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, कानून, मापदण्ड तथा योिना 
तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन, अध्ययन, अनसुन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, 
बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल स ुार तथा पनुस्थावपना 

३४ 
प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता िएका व्यक्ति र अशि, बाल बाशलकाका र मरहला 
सम्बन्धी कायवहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

३५ समािकल्याण र संघसस्था सम्वन्धी कायवहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

३६ 
युवासम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, कानून तथा योिना तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन, युवा 
वैिाननक प्रोत्साहन 

३७ 
िेलकूद सम्वन्धी प्रादेशशक नीवत, कानून तथा मापदण्ड नन ावरण, कायावन्वयन र ननयमन, 
िेलकूद तथा िेलकूद पूवाव ारको ववकास र प्रवद्धवन 

३८ िेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र ननयमन 
३९ राष्ट्रिय र प्रादेशशक िेलकुद प्रवतयोनगता तथा कायवक्रम आयोिना र सहिानगता 

४० 
लोपोन्मिु, सीमािकृत, गररब, िेष्ठ नागररक लशक्षत आवास सम्बन्धी नीवत, मापदण्ड तथा 
योिना तिुवमा र कायावन्वयन 

४१ 

सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, कानून तथा मापदण्डको ननमावण तथा कायावन्वयन, 
कोष व्यवस्थापन, ननयमन, राष्ट्रिय र प्रादेशशक ननकाय तथा संघ संस्थासँग सम्पकव , समन्वय 
र सहकायव 

४२ 
प्रदेशनित्र रोिगारी प्रवद्धवन सम्बन्धी नीवत, योिना, कायवक्रम तथा मापदण्ड तिुवमा तथा 
कायावन्वयन र स्थानीय सरकारसंग समन्वय 

४३ ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका िारक र परुाताष्ट्रत्वक महत्वका स्थल सम्बन्धी 

४४ 
िाषा, शलवप संसृ्कवत, लशलतकला र  मवको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्धी प्रादेशशक नीवत, कानून, 
मापदण्ड तथा योिना तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

४५ 
ऐवतहाशसक,  ानमिक, साँसृ्कवतक एवं कला र वास्त ुकलात्मक दृन्द्रिकोणले महत्व बोकेका 
प्रादेशशकस्तरका दरवारहरुको संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान तथा व्यवस्थापन 

४६ प्रादेशशकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

४७ 

प्रदेशस्तरका परुाताष्ट्रत्वक महत्वका स्थल, ऐवतहाशसक र  ानमिक सांसृ्कवतक सम्पदा, प्राशचन 
िारक, संग्रहालय, सासृ्कवतक  रोहर सम्वन्धी नीवत, कानून, मापदण्ड तथा योिना तिुवमा, 
कायावन्वयन र ननयमन एवम् संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान, उत्खनन तथा पनुननिमावण 



४८  मव, परम्परा र गुठी अिगवत चशलआएका ववनिन्न िात्रा, पववहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन 
४९ संसृ्कवतको ववकास सम्वन्धी नीवत तथा कानून तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 
५० रोिगार प्रवद्धवन सम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, कानून तथा मापदण्ड तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

५१ 
श्रनमक एवं श्रनमकको सामाजिक सरुक्षा तथा ट्रडे युननयन सम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, कानून, 
मापदण्ड र ननयमन 

५२ श्रमशक्ति, श्रम बिार सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र श्रमशक्ति योिना 
५३ औद्योनगक वववाद समा ान, श्रम सम्बन्धमा स ुार र न्यानयक ननरुपण 
५४ कायवस्थल सरुक्षा, कारिाना ननरीक्षण तथा ननयमन 

 

३. ननकायमा रहकेा पदान कारी तथा कमवचारी संख्या र कायव वववरण 

शस.नं कमवचारी/पदान कारीको 
नाम, थर 

पद/तह/श्रेणी महाशािा/शािा 

१ माननीय नरदेवी पनु मगर मन्त्री सामाजिक ववकास मन्त्रालय 

२ श्री ववनोद बहादरु कँुवर सशचव (रा.प.प्रथम) सामाजिक ववकास मन्त्रालय 

३ श्री गंगा बहादरु के्षत्री उप-सशचव (रा.प.रितीय) प्रशासन तथा योिना महाशािा 

४ श्री तेिप्रसाद काफ्ल े उप-सशचव (प्रा.) (दशौं) युवा तथा िेलकुद शािा एवं मन्त्रालयको 
प्रविा 

५ श्री तोयनाथ लम्साल उप-सशचव (प्रा.) (दशौं) उच्च शशक्षा महाशािा, शैशक्षक योिना तथा 
अनसुन्धान महाशािा 

६ श्री शमु्भप्रसाद िवाली ब.ि.स्वा.प्र. (दशौं) नीवत, कानून, मा.यो.तथा ि.स्वा.महाशािा 

७ डा.राम वहादरु के.सी. ब.स्वा.प्रशासक (दशौं) अस्पताल ववकास तथा शचवकत्सा सेवा 
महाशािा 

८ श्री िमुना पौडेल काकी प्र.म.वव.अ. (नवौं) सामाजिक ववकास महाशािा 

९ श्री ऋवषराि बास्तोला अन कृत (आठौं) शैशक्षक योिना, तथ्याङ्क तथा अनसुन्धान 
शािा 

१० श्री मन कुमारी पौडेल अन कृत (आठौं) प्राववन क तथा व्यवसानयक शशक्षा शािा 

११ श्री टंक प्रसाद ढकाल अन कृत (आठौं) उच्च शशक्षा शािा 
१२ श्री प्रकाश ओझा अन कृत (आठौं) युवा तथा िेलकुद शािा 
१३ श्री प्रशािराि शमाव ब.स्वा.शश.अ. (आठौं) िनस्वास्थ्य शािा 

१४ श्री सशुीला आचायव अन कृतस्तर 
(आठौं)/सूचना अन कारी 

बाल अन कार तथा सामाजिक न्याय शािा 

१५ श्री दयुो न नगरी लेिा अन कृत (आठौं) आनथिक प्रशासन शािा 



१६ श्री चिमक्तण सापकोटा स.व.अ. (अन कृत सातौं) मा.मन्त्रीज्यूको ननिी सशचवालय 
१७ श्री युवराि अयावल अन कृत (सातौं) प्रशासन तथा योिना शािा 

१८ श्री जित बहादरु राना अन कृत (सातौं) श्रम तथा रोिगार शािा 

१९ श्री अशोक कुमार नेपाली अन कृत (सातौं) रोिगार सूचना केि 

२० श्री िोवबन्दर सनुार बायोमेरडकल इङ्जिननयर 
(सातौं) 

अस्पताल ववकास तथा शचवकत्सा सेवा 
महाशािा 

२१ श्री प्रकाश पौडेल अन कृतस्तर मा.मन्त्रीज्यूको स्वकीय सशचवालय 

२२ श्री ववक्रम ररिाल क.अन कृत (छैठौं) मा.मन्त्रीज्यूको ननजि सशचवालय 
२३ श्री रुववना श्रेष्ठ अन कृत (छैठौं) सशचवज्यूको सशचवालय 
२४ श्री प्रकाश बराल क.अन कृत (छैठौं) प्रशासन शािा 
२५ श्री सशुीला अन कारी अन कृत (छैठौं) शैशक्षक योिना, तथ्याङ्क तथा अनसुन्धान 

शािा 
२६ श्री रीता लम्साल सापकोटा अन कृत (छैठौं) युवा तथा िेलकुद शािा 
२७ श्री देवी शमाव अन कृत (छैठौं) लैंनगक मूलप्रवाहीकरण तथा सशिीकरण 

शािा 
२८ श्री बुनद्ध प्रसाद अन कारी मेरडकल रेकडव र 

सपुरिाइिर (पाँचौ) 
नीवत, कानून, मापदण् ड, योिना तथा 
िनस्वास्थ्य महाशािा 

२९ श्री नरेि कुमार रेग्मी सहायक (पाचौं) स्टोर शािा 
३० श्री शरद गरुुङ्ग सहायक (पाचौं) बाल अन कार तथा सामाजिक न्याय शािा 
३१ श्री फूलमाया पाणे्ड सहायक (चौथो) आनथिक प्रशासन शािा 
३२ श्री रािेश श्रेष्ठ स.क.अ. रोिगार सूचना केि 
३३ श्री रश्मी रोका मगर सहायकस्तर मा.मन्त्रीज्यूको स्वकीय सशचवालय 
३४ श्री नारायणी ढकाल सहायक (चौथो)  अपाङ्गता सहायता कक्ष (Help Desk) 

सहयोगी 
३५ श्री िगवान थापा हलकुा सवारी चालक सवारी चालक 
३६ श्री सनुनल मानन्धर हलकुा सवारी चालक सवारी चालक 
३७ श्री डम्मर बहादरु ििेुल हलकुा सवारी चालक सवारी चालक 
३८ श्री हररप्रसाद गौतम हलकुा सवारी चालक सवारी चालक 
३९ श्री झक बहादरु सारु हलकुा सवारी चालक सवारी चालक 
४० श्रीप्रसाद ढकाल हलकुा सवारी चालक सवारी चालक 
४१ श्री लक्ष्मी शमाव नघनमरे श्रेणी ववरहन कायावलय सहयोगी 
४२ श्री मन कुमारी पौडेल श्रेणीववरहन कायावलय सहयोगी 
४३ श्री दशलमा घवति  पनु श्रेणीववरहन कायावलय सहयोगी 
४४ श्री लोग माया के.सी. श्रेणीववरहन कायावलय सहयोगी 



४५ श्री डोलराि काफ्ले श्रेणीववरहन कायावलय सहयोगी 
४६ श्री गोिव वहादरु रोका श्रेणीववरहन कायावलय सहयोगी 
४७ श्री शान्धि जिरेल श्रेणीववरहन कायावलय सहयोगी 

४. ननकायबाट प्रदान गररन ेसेवा 

महाशािाको नाम प्रदान गररने सेवा कैनफयत 
१. प्रशासन तथा योिना महाशािा शािा 

(क) प्रशासन तथा योिना 
शािा 

 

- मन्त्रालय अिगवतका सेवा समूहका कमवचारीहरुको ननयुक्ति, 
पदस्थापन,सरुवा, बढुवा, रािीनामा अवकाश आरदसगँ 
सम्बन्धन्धत कायव गनभ, 

- ररि दरबन्दीमा पदपूवति  प्रवक्रया अगारड बढाउने, 
- कमवचारीहरुको प्रोत्साहन परुस्कारको शसफाररस गनभ, 
- कमवचारीहरुको कायव वववरण तयार गनभ, 
- कमवचारीहरुको क्षमता ववकासका लानग कायवक्रम परहचान गरी  

कायावन्वयन गनभ, 
- कमवचारीहरुको अनिलेि राख्न,े 
- मन्त्रालयको वेिसाइट व्यवस्थापन गनभ, 
- मन्त्रालयका महाशािाहरुबाट प्राप्त योिना,कायवक्रम र 

प्रवतवेदन तयार गरी पेश गनभ गराउने, 
- मन्त्रालयवाट प्रकाशन हुने वुलेवटन र समाचारपत्रको प्रकाशनको 

व्यवस्था नमलाउने,  
- िनसम्पकव ,सो पुछ, दताव चलानी कायवहरु व्यवस्मस्थत तवरबाट 

सम्पन्न गनव आवश्यक व्यवस्था नमलाउने, 
- सवारी सा नको पररचालन, वविलुी, ारा, टेशलफोन, ववद्धवुतय 

उपकरण, फननिचरको आपवूति  तथा ममवत संिार , 
- मन्त्रालयका सामानको िचव, ममवत, शललाम र नमनाहा सम्बन्धन्ध 

कायव गनभ, 
- िण्डार तथा सम्पशिको अनिलेि राख्ने, 
- सूचना प्रववन  सम्वन्धी कायवलाई व्यवस्मस्थत गदै लैिाने, 
- कमवचारीहरुको कायव सम्पादन मूल्याङ्कन र रेकडव  सम्वन्धी 

कायव, 
- माननीय मन्त्रीज्यूको सशचवालय सम्वन्धी कायव, 
- प्रशासन तथा योिना शािा सम्वन्धन्ध अन्य कायव गनभ । 

 

(ि) आनथिक प्रशासन शािा 
 

- मन्त्रालयको सा ारण बिटे तयार गनभ, 
- मन्त्रालय अिगवतका ननकायहरुलाई प्रदान गररने अख्तियारी पत्र 

तयार गनभ र िचव सम्बन्धी नम्सवको व्यवस्थापन गनभ,  

 



- सा ारण तथा ववकास विेट ननकासा सम्वन्धी कायव ननयमानसुार 
गनभ, 

- प्रशासन शािाको सहयोग शलइ कमवचारीको तलवी प्रवतवेदन 
पाररत गरी तलब ििा उपलब्ध गराउने, 

- िचवको श्रेश्ता राजि लेिापरीक्षण , बेरुि ुफर्छ्यौट  
- ववननयोजित विेटको अन नमा ररह अन कार प्राप्त अन कारीको 

स्वीकृतीमा िचव गनभ, 
- िए गरेका िचवको अनिलेजिकरण गनभ, 
- आनथिक प्रशासन शािासंग सम्वन्धीत अन्य कायवहरु गनभ । 

(ग) कानून तथा फैसला 
कायावन्वयन शािा 

- मन्त्रालयको कायवक्षते्र नित्र पनभ ववषयमा एन ननयमको मश्यौदा 
तयार गनभ 

- मन्त्रालयसँग सम्बन्धन्धत पनव आएका मुद्दा मानमलाहरु सम्बन्धी 
आवश्यक कायव गनभ, 

- मन्त्रालयका सबै शािा महाशािाहरुलाई कानूनी राय परामशव 
रदन े

- मन्त्रालयका सूचनाहरु रािपत्रमा प्रकाशन गनभ व्यवस्था 
नमलाउने, 

- मन्त्रालयका सवै शािासँग समन्वय गरी नागररक बडापत्रको 
व्यवस्थापन गनभ, 

- कानून तथा फैसलासँग सम्बन्धन्धत अन्य कायवहरु गनभ । 

 

(घ) श्रम तथा रोिगार शािा 
 

- रोिगार  प्रवद्धवन सम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, कानून तथा मापदण्ड 
तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन गनभ, 

- श्रनमक एवं श्रनमकको सामाजिक सरुक्षा तथा ट्रडे युननयन 
सम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, कानून, मापदण्ड र ननयमन गनभ, 

- श्रमशक्ति, श्रम बिार सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र श्रमशक्ति 
योिना तयार गरी कायावन्वयन गनभ, 

- औद्योनगक वववाद समा ान, श्रम सम्बन्धमा स ुार र न्यानयक 
ननरुपणको व्यवस्था नमलाउने, 

- कायवस्थल सरुक्षा, कारिाना ननरीक्षण तथा ननयमनको कायवहरु 
गनभ, 

- सीप ववकास ताशलमको आवश्यकता परहचान गरी सञ्चालनको 
व्यवस्था नमलाउने, 

- श्रम तथा रोिगारसंग सम्वन्धीत अन्य कायवहरु गनभ । 

 

२. शैशक्षक योिना तथा अनसुन्धान महाशािा 
(क) शैशक्षक योिना तथा 

अनसुन्धान शािा 
- प्रदेशस्तरको मानव संसा नको आवश्यकता प्रक्षपेण तथा शैशक्षक 

योिना ननमावण र कायावन्वयन 
 



 - प्रदेशस्तरमा प्राशिक अनसुन्धान तथा शैशक्षक तथ्याङ्क 
व्यवस्थापन 

- राष्ट्रिय प्रारन्धम्भक शशक्षा पढाइ कायवक्रम सञ्चालनमा सहयोग 
गनभ, 

- संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने शैशक्षक कायवक्रम 
वीच समन्वय गनभ, 

- शैशक्षक ववषयमा अध्ययन अनसुन्धान गनभ /गराउने , 
- ननरीक्षण,अनगुमन सा न र सूचक तयार गनभ, 
- शैशक्षक योिना र कायवक्रमको अनगुमन मूल्याकंन प्रवतवेदन 

तयार गरी प्राप्त पृष्ठपोषण अनसुार स ुार गनभ, 
- प्रदेशनित्रका ववद्यालय /महाववद्यालयहरुको नयांकन गनभ  
-  शैशक्षक योिना, कायवक्रम, रणनीवत तयार गनभ, 
- शशक्षाको  ववकासका लानग वावषिक कायवक्रमहरु तयार गनभ , 
- प्रस्ताववत योिना तथा कायवक्रमका लानग बिेटको प्रारुप तयार 

गनभ, 
- शशक्षा तफव को चौमाशसक, वावषिक प्रवतवेदन तयार गनभ, 
- प्रदेश योिना आयोगसँग सम्बन्धन्धत कायवहरु गनभ, 
- शैशक्षक नीवत तथा कायवक्रम कायावन्वयनको अध्ययन, तलुना र 

ववश्लेषण गनभ, 
- शैशक्षक योिनाहरुको ववश्लेषण तिुवमा,कायावन्वयन र ववश्लेषण, 
- शैशक्षक नीवत तथा कायवक्रमको नीवतगत अध्ययन अनसुन्धान 

गनभ, 
- शशक्षामा िौवतक स ुार कायवक्रमको व्यवस्थापन गनभ , 
- ववद्यालय क्षेत्र ववकास कायवक्रम कायावन्वयनमा सहजिकरण 

सम्वन्धी कायव, 
- शैशक्षक गणुस्तर अनिवृनद्ध गनभ उपायहरु िेजि गरी सझुाव रदने, 
- शैशक्षक योिना र अनगुमन मूल्याङ्कन सम्वन्धन्ध अन्य कायवहरु 

गनभ ।  
(ि) प्राववन क तथा 
व्यवसानयक शशक्षा शािा 

 

- प्राववन क तथा व्यवसानयक ताशलम र छात्रवृशि सम्वन्धी नीवत, 
काननु तथा मापदण्ड नन ावरण, कायावन्वयन र ननयमन  

- ववद्यालय तथा प्राववन क शशक्षा तफव को पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक 
तथा पाठ्य सामाग्री ननमावण, उत्पादन र ववतरण  सम्वन्धी कायव, 

- प्राववन क तथा व्यावसानयक ताशलम पररषद र यस सम्बन्धी अन्य 
संस्थाहरुलाई व्यवस्थापवकय सहयोग गनभ, 

 



- प्राववन क तथा व्यवसानयक शशक्षाका प्राववन क तथा व्यावसानयक 
शशक्षाको अनगुमन मूल्यांकन र यसको ननयमन तथा सशुासन 
सम्वन्धी कायव गनभ, 

- प्राववन क तथा व्यवसानयक शशक्षा सम्वन्धन्ध अन्य कायवहरु गनभ । 
३. उच्च शशक्षा महाशािा 

(क) उच्च शशक्षा शािा 
 

- प्रदेशस्तरको ववश्वववद्यालय तथा उच्च शशक्षा सम्वन्धी नीवत, 
काननु तथा मापदण्ड तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन  

- प्रदेशस्तरमा ववद्यालय तहको शशक्षकको सेवा शतव, योग्यता, 
क्षमता र शशक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड नन ावरण र ननयमन 

- आ ारिूत तथा माध्यानमक तहको शशक्षा सम्बन्धी नीवत 
ननयम,ननदभशनको व्यवस्था गरी कायावन्वयन गनभ गराउने, 

- मन्त्रालय , ववश्वववद्यालय र महाववद्यालयको सम्पकव  माध्यमका 
रुपमा काम गनभ, 

- ववनिन्न तहको परीक्षाको व्यवस्थापन,ववश्लेषण र समन्वय गनभ 
गराउने 

- शशक्षक ताशलम कायवक्रमको नीवत ननयम तयारी र कायावन्वयनको 
व्यवस्था नमलाउने, 

- उच्च शशक्षासंग सम्वन्धीत अन्य कायवहरु गनभ । 

 

(ि) ववशेष शशक्षा शािा - शैशक्षक परामशव सेवाको मापदण्ड नन ावरण, अनमुवत तथा 
ननयमन  

- ववशेष शशक्षा सम्बन्धी नीवत,ननयम र योिना तयारी र 
कायावन्वयन, 

- अनौपचाररक शशक्षा नीवत योिना र कायवक्रम कायावन्वयन, 
- प्रारन्धम्भक बालववकास कायवक्रम सम्वन्धी कायव गनभ , 
- िलुा शशक्षा तथा वैकन्धिक ववद्यालय सम्वन्धी कायव, 
- साक्षरता र ननरिर शशक्षासंग सम्वन्धीत अन्य कायवहरु गनभ । 

 

४. युवा तथा िेलकुद महाशािा 

(क) युवा तथा िेलकुद शािा  
 

- युवासम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, काननु तथा योिना तिुवमा, 
कायावन्वयन र ननयमन, 

-  युवा , वैिाननक प्रोत्साहन 
- िेलकूद सम्वन्धी प्रादेशशक नीवत, काननु तथा मापदण्ड नन ावरण, 

कायावन्वयन र ननयमन,  
- िेलकूद तथा िेलकूद पूवाव ारको ववकास र प्रवद्धवन 
-  िेलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र ननयमन  
- राष्ट्रिय र प्रादेशशक िेलकुद प्रवतयोनगता तथा कायवक्रम आयोिना 

र सहिानगता 

 



- िेलकुद पूवाव ारहरुको वववरण सङ्कलन गनभ  
- युवा तथा िेलकुदसंग सम्वन्धीत अन्य कायवहरु गनभ । 

(ि) िाषा, संसृ्कवत र परुातत्व 
संरक्षण शािा 

 

- प्रदेशस्तरमा पसु्तकालय, संग्रहालय, अनिलेिालय सम्वन्धी नीवत, 
काननु तथा मापदण्ड तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

- ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका िारक र परुाताष्ट्रत्वक महत्वका स्थल 
सम्बन्धी िाषा, शलवप संसृ्कवत, लशलतकला र  मवको संरक्षण र 
प्रयोग सम्वन्धी प्रादेशशक नीवत, काननु, मापदण्ड तथा योिना 
तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 

- ऐवतहाशसक,  ानमिक, साँसृ्कवतक एव ं कला र वास्त ु कलात्मक 
दृन्द्रिकोणले महत्व बोकेका प्रादेशशकस्तरका दरवारहरुको संरक्षण, 
सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान तथा व्यवस्थापन 

- प्रादेशशकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन  
- प्रदेशस्तरका परुाताष्ट्रत्वक महत्वका स्थल, ऐवतहाशसक र  ानमिक 

सांसृ्कवतक सम्पदा, प्राशचन िारक, संग्रहालय, सासृ्कवतक  रोहर 
सम्वन्धी नीवत, काननु, मापदण्ड तथा योिना तिुवमा, कायावन्वयन 
र ननयमन एवम् संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान, उत्खनन 
तथा पनुननिमावण 

-  मव, परम्परा र गुठी अिगवत चशलआएका ववनिन्न िात्रा, पववहरुको 
सञ्चालन र व्यवस्थापन 

- संसृ्कवतको ववकास सम्वन्धी नीवत तथा काननु तिुवमा, कायावन्वयन 
र ननयमन सम्वन्धी कायव 

- िाषा संसृ्कवत र परुातत्व सम्वन्धन्ध अन्य कायवहरु गनभ । 

 

५. सामाजिक ववकास महाशािा 
(क) लैङ्ङ्गक शसिीकरण 

तथा मूलप्रवाहीकरण 
शािा 

 

- मरहला हक सम्बन्धन्ध प्रादेशशक नीवत ,कानून  , मापदण्ड तथा 
योिना तिुवमा ,कायावन्वयन र ननयमन सम्बन्धन्ध कायव गनभ।  

- मरहला बालबाशलका ,िेष्ठ नागररक,अपाङ्गता िएका व्यक्ति र 
लैङ्ङ्गक अिसंख्यक व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सकंलन गनभ । 

- लैङ्ङ्गक रहिंसा ,मानव बेचवबिन ाा ओसारपोस सम्बन्धन्ध नीवत 
तथा  कायवयोिना तिुवमा र कायावन्वयन तथा अिराष्ट्रिय 
सन्धन्ध ,सम्झौता र    प्रवतबद्वताको कायावन्वयन ,ननरो ात्मक र 
संरक्षणात्मक उपाय र पुनथावपना गनभ । 

- मरहला सशक्तिकरण तथा लैङ्ङ्गक समानता सम्बन्धन्ध 
अनगुमनअनसुन्धान। 

- लैङ्ङ्गक उिरदानय बिेट ननमावण र लैङ्ङ्गक पररक्षण सम्बन्धन्ध 
कायव गनभ। 

 



- सामाजिक ववकास महाशािा अिगवत बावषिक प्रगवत प्रवतबेदन 
तयार गनभ। 

(ि) बालअन कार तथा 
सामाजिक न्याय शािा 

 

- बालबाशलकाको हकरहत सरंक्षण सम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, कानून, 
मापदण्ड तथा योिना तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन, अध्ययन, 
अनसुन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध र सेवा प्रवाह, बालउद्धार 
कोष व्यवस्थापन र बाल स ुार तथा पनुस्थावपना सम्वन्धन्ध कायव 
गनभ । 

- प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता िएका व्यक्ति र अशि, 
बाल बाशलकाका र मरहला सम्बन्धी कायवहरुको अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन गनभ । 

- समाि कल्याण र संघ ससं्था सम्बन्धन्ध कायवहरुको अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन गनभ। 

- लोपोन्मिु, सीमािकृत, गररब, िेष्ठ नागररक लशक्षत आवास 
सम्बन्धी नीवत, मापदण्ड तथा योिना तिुवमा र कायावन्वयन । 

- सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धन्ध प्रादेशशक नीवत ,कानून ,मापदण्डको 
ननमावण तथा कायावन्वयन,कोष व्यवस्थापन ,ननयमन ,राष्ट्रिय र 
प्रादेशशक ,स्थाननय तह तथा संघ संस्थासंग सम्पकव  ,समन्वय र 
सहकायव। 

- बालअन कार तथा सामाजिक न्यायसंग सम्वन्धीत कायवहरु गनभ 
। 

 

६. अस्पताल ववकास तथा शचवकत्सा सेवा महाशािा  
(क) शचवकत्सा सेवा शािा 

 
- सरकारी अस्पताल, ननिी स्वास्थ्य संस्था, मेरडकल कलेि, 

प्रयोगशाला सेवा, रेरडयोलोिी, इमेजिङ सेवा लगायतका 
सेवाहरूसम्बन्धी नीवत, रणनीवत, मापदण्ड नन ावरण तथा 
कायावन्वयनको अनगुमन र मूल्याङ्कन गनभ । 

- राष्ट्रिय तथा प्रादेशशक मापदण्डअनरुूप ननिी अस्पताल, ननदान 
केि, उपचार केि र अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाको 
दताव, सञ्चालन अनमुवत, नवीकरण र ननयमन गनभ । 

- स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय प्राशिक‚ व्यवसानयक र पेशागत 
सङ्घसंस्थाको दताव ‚सञ्चालन अनमुवत र ननयमन गनभ । 

- स्वास्थ्य संस्थािन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 
नन ावरण, कायावन्वयन र ननयमन गनभ ।  

- सामाजिक स्वास्थ्य सरुक्षा कायवक्रम (ववपन्न नागररक उपचार कोष, 
लशक्षत वगवलाई तोवकएका अस्पतालबाट प्रदान गररने नन:शुल्क 
सेवा, कडा रोगसम्बन्धी कायवक्रम, एकद्वार सकंट व्यवस्थापन 

 



केि) प्रिावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लानग समन्वय, 
अनगुमन र मूल्याङ्कन गनभ । 

- प्रदेशस्तरमा आवश्यक पनभ स्वास्थ्य सेवाको उपचारात्मक, 
पनुस्थावपनात्मक तथा प्रशामक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन गनभ। 

- शचवकत्सा सेवासंग सम्वन्धीत अन्य कायवहरु गनभ । 
(ि) िनस्वास्थ्य शािा 
 

- िोप, पोषण, नवशशशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन, 
सरुशक्षत मातृत्व, पररवार ननयोिन, गाउँघर क्लिननक, 
म.स्वा.सं्व.से., स्वास्थ्य प्रबद्धवन िस्ता िनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी 
प्रदेशस्तरीय नीवत, रणनीवत, योिना, वावषिक बिेट, ननदभ शशका, 
प्रोटोकल आरद तयार गनभ । 

- िोप, पोषण, नवशशशु तथा बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन, 
पररवार ननयोिन, सरुशक्षत माततृ्व, गाउँघर क्लिननक, 
म.स्वा.सं्व.से., स्वास्थ्य प्रबद्धवन िस्ता िनस्वास्थ्य सेवाको 
व्यवस्थापन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनभ । 

- िोपबाट रोकथाम गनव सवकने रोगहरूको िोिपड्ताल तथा 
ननगरानी (Vaccine Preventable Disease Surveillance) 
गनभ । 

- िनसंख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, काननु तथा 
योिना तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन गनभ ।  

- एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गनभ 
।  

- प्रदेशस्तरमा आवश्यक पनभ स्वास्थ्य सेवाको प्रबद्धवनात्मक, 
प्रवतकारात्मक सेवाको व्यवस्थापन । 

- सूवति , मरदरा र लागूपदाथविन्य वस्तुको मापदण्ड, ननयन्त्रण तथा 
ननयमन गनभ । 

- व्यवहार पररवतवन सञ्चार सम्वन्धन्ध प्रादेशशक नीवत‚ रणनीवत, 
मागवदशवन ननमावण तथा कायावन्वयन गनभ । 

- नसनभ रोगको वृनद्धदर घटाउनमा लानग स्वस्थकर आहारववहार, 
तनावबाट मकु्ति तथा स्वस्थकर िीवनशैली  अपनाउन प्रेररत गनभ 
कायवक्रमहरुको ननमावण तथा कायावन्वयन गनभ ।  

- Health Promoting Home, Village, School & Working 
Place, Food Hygiene, water quality  सम्बन्धी नीवत‚ 
रणनीवत, मागवदशवन तथा कायवक्रम ननमावण, कायावन्वयन तथा 
ननयमन गनभ । 

 



- वतावरणीय तथा व्यवसायिन्य स्वास्थ्य (Occupational 
health) सम्बन्धी नीवत‚ रणनीवत, मागवदशवन तथा कायवक्रम 
ननमावण, कायावन्वयन तथा ननयमन गनभ । 

- प्रदेश स्तरको स्वास्थ्य सम्बन्धी ताशलमको नीवत‚ ननदभ शशका ननमावण 
गनभ । 

- प्रदेश स्तरमा तालीमको आवश्यकता परहचान गनभ र ताशलम 
पाठ् यक्रमको ववकास गनभ तथा ताशलम संचालन, अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन गनभ । 

- राष्ट्रिय/अिरावष्ट्रिय सरकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरुसँग 
समन्वय र सहकायव गनभ ।  

- राष्ट्रिय तथा प्रादेशशक मापदण्डअनरुूप स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी 
िौवतक पूवाव ार ववकास तथा व्यवस्थापनमा समन्वय गनभ । 

- िनस्वस्थ्य कायवक्रमको ववस्तार र गणुस्तर अनिवृनद्धका लानग 
स्वास्थ्य संस्था र िनशक्तिको क्षमता अनिवृनद्ध गनभ । 

- िनस्वास्थ्य सेवासंग सम्वन्धीत अन्य कायवहरु गनभ । 
(ग) औषन िन्य व्यवस्थापन 

शािा 
 

- औष ी व्यवस्थासम्बन्धी ववद्यमान नीवत र मापदण्डअनरुूप 
गणुस्तर मापन र ननयमन गनभ । 

- संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेशमा िएका स्वास्थ्य 
संस्थामा आवश्यक औष ीको वावषिक प्रके्षपण, िरीद तथा 
व्यवस्थापन गनभ । 

- औष ी ननगरानी ¼Pharmacovigilance), औषन को उशचत 
प्रयोग र सूक्ष्मिीव ननरो क प्रवतरो  (Antimicrobial 
Resistance) न्यूनीकरणका लानग अनगुमन, ननयमन र ववनिन्न 
सचेतनामूलक कायवकमहरू गनभ गराउने । 

- राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम औष ीिन्य तथा स्वास्थ्य प्रववन  
सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा संचय, अन कतम िदु्रा मूल्य 
नन ावरण, अन्धिम वबसिवन, गणुस्तर तथा मापदण्ड नन ावरण र 
त्यस्ता सामग्री उत्पादन गनभ उद्योगको दताव, सञ्चालन, अनमुवत र 
ननयमन गनभ । 

- औष ी व्यवस्थापनका लानग सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गनभ । 
- औषन िन्य व्यवस्थापनका अन्य कायवहरु गनभ । 

 

(घ) आयुवभद तथा वकैन्धिक 
शचवकत्सा शािा 

 

- आयुवभद तथा वैकन्धिक शचवकत्सा सेवासम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, 
काननु, मापदण्ड तथा योिना तिुवमा, कायावन्वयन र ननयमन 
गनभ। 

 



- आयुवभद तथा वकैन्धिक शचवकत्सा सेवासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय 
प्राशिक, व्यवसानयक र पेशागत सङ्घसंस्थाहरुको दताव, सञ्चालन 
अनमुवत र ननयमन गनभ । 

- राष्ट्रिय मापदण्डअनरुूप आयुवभद तथा वैकन्धिक शचवकत्सा 
अस्पताल, पञ्चकमव सेन्टर, नशसिङ होम, उपचार केि, हले्थ िब, 
स्पा आरदको  दताव, सञ्चालन अनमुवत र ननयमन गनभ । 

- प्रदेशस्तरमा उपलब्ध िरडबुटीहरुको परहचान, संरक्षण, सम्बद्धवन, 
प्रशो न, आयआिवन सम्बन्धी कायवहरु गनभ/गराउने । 

- नसनभ रोग ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लानग योगा तथा िीवन 
शैशलव्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरु गनभ/गराउने। 

- आयुवभद तथा वकैन्धिक शचवकत्सासंग सम्वन्धीत अन्य कायवहरु 
गनभ । 

७.  नीवत, कानून, मापदण्ड, योिना तथा िनस्वास्थ्य महाशािा 
(क) रोग ननयन्त्रण तथा 

अनसुन्धान शािा 
 

- कीटिन्य रोगहरू, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एच्.आई.िी .एड्स तथा 
यौनिन्य रोगहरू र पशुपङ्क्षीिन्य रोगहरुको रोकथाम, 
ननयन्त्रण, ननवारणका लानग वावषिक योिना तथा बिेट तिुवमा 
गनभ । 

- रोग ननयन्त्रण तथा ननवारणका कायवक्रम र वक्रयाकलापहरूको 
समन्वय, अनगुमन, सपुररवेक्षण र मूल्याङ्कन गनभ । 

- स्वास्थ्य सम्बन्धी अनसुन्धान, सिभ, सनिि लेन्स, अन्वेषण 
गनभ/गराउने । 

- रोग ननयन्त्रण तथा ननवारणका कायवक्रमको ववस्तार र गणुस्तर 
अनिवृनद्धका लानग स्वास्थ्य संस्था र िनशक्तिको क्षमता अनिवृनद्ध 
गनभ । 

- औष ी व्यवस्था शािामाफव त् आवश्यकताअनसुार स्वास्थ्य 
संस्थाहरूमा ASV (Anti Snake Venom) र ARV (Anti 
Rabies Vaccine) लगायत अन्य औष ी, उपकरण उपलब्ध 
गराउने व्यवस्था गनभ। 

- रोग ननयन्त्रण तथा ननवारणमा सम्बद्ध राष्ट्रिय तथा अिरावष्ट्रिय 
ननकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी स्रोत पररचालन 
तथा अनगुमन गनभ । 

- रोग ननयन्त्रण, ननवारण र उनू्मलनको अनियानमा नेतृत्वदायी 
िूनमका ननवावह गनभ । 

- संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी महामारीिन्य रोगहरूको 
ननगरानी (Surveillance) गनभ । 

 



- रोग ननयन्त्रण तथा अनसुन्धानसग सम्वन्धीत अन्य कायवहरु गनभ 
। 

(ि) इवपरडनमयोलोिी तथा 
महामारी ननयन्त्रण शािा 

 

- इवपरडनमयोलोिी तथा महामारी ननयन्त्रणसम्बन्धी प्रादेशशक नीवत, 
रणनीवत, ननदभ शशका, प्रोटोकल आरद तयार गनभ । 

- संघ तथा स्थानीय तह सँग समन्वय तथा सहकायव गरी 
इवपरडनमयोलोिी तथा महामारी व्यवस्थापन गनभ । 

- प्रादेशशक स्वास्थ्य आपतकालीय कायवसञ्चालन केिलाई 
प्रिावकारी रूपमा पररचालन गनव सङ्घसँग समन्वय गरी 
आवश्यक बिेट, िनशक्ति, प्रववन , सूचना प्रणाली, औष ी तथा 
अन्य सामग्रीको बफर स्टक आरदको व्यवस्था गनभ । 

- महामारीिन्य रोग ननयन्त्रणका लानग द्रतु प्रवतकायव टोली 
पररचालन गरी व्यवस्थापन गनभ। 

- महामारी ननयन्त्रण र प्राकृवतक प्रकोप पूववतयारी तथा व्यवस्थापन 
गवतववन को अनगुमन, सपुररवेक्षण गनभ ।   

- प्राकृवतक प्रकोपपश्चात् ववस्थावपत समदुायमा रोग फैशलन नरदन 
स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकायव गरी प्रवतकारात्मक, 
उपचारात्मक र पनुस्थावपनात्मक सेवा प्रवाहका लानग व्यवस्था 
गनभ/गराउने  

- प्रादेशशक कन्द्रन्टजिेन्सी योिना तयारी गनभ र प्रत्येक स्थानीय 
तहमा कन्द्रन्टजिेन्सी योिना तयारीका लानग सहिीकरण गनभ । 
इवपरडनमयोलिी तथा रोग ननयन्त्रणसंग सम्वन्धीत अन्य कायवहरु 
गनभ । 

 

 

५. सेवाप्रदान गनभ ननकायको शािा र जिम्मेवार अन कारीिः 
मन्त्रालयका महाशािाहरु र जिम्मेवार कमवचारीहरुको वववरण ननम्न बमोजिम रहकेो छ । थप वववरण 
नागररक वडापत्रमा उल्लेि गररएको हुनेछ । 
शस.नं. महाशािाको नाम महाशािा प्रमिु कैनफयत 
१. योिना तथा प्रशासन महाशािा श्री गंगा बहादरु के्षत्री  
२. शैशक्षक योिना तथा अनसुन्धान महाशािा श्री तोयानाथ लम्साल  
३. उच्च शशक्षा महाशािा श्री तोयानाथ लम्साल  
४. युवा तथा िेलकुद महाशािा श्री तेिप्रसाद काफ्ल े  
५. सामाजिक ववकास महाशािा श्री िमुना पौडेल  
६. अस्पताल ववकास तथा शचवकत्सा सेवा महाशािा डा. रामबहादरु के.सी.  
७. नीवत, कानून, मापदण्ड, योिना तथा िनस्वास्थ्य 

महाशािा 
श्री शमु्भप्रसाद िवाली  



 

६. सेवाप्रदान गनव लाग्ने दस्तुर र अवन  

सेवाको वकशसम र प्रकृवत नागररक बडापत्र बमोजिम हुनेछ । 

७. ननणवय गनभ प्रवक्रया र अन कार 

शस.नं ननणवय  ननणवयकताव कैनफयत 
१ महाशािागत कायव महाशािा प्रमिु  
२ मन्त्रालयको समग्र प्रशासननक ववषय सशचव  
३ नीवतगत ननणवय माननीय मन्त्री  

 

८. ननणवय उपर उिरुी सनु्ने अन कारी 

प्रमिुिः श्री ववनोद बहादरु कँुवर 

पदिः सशचव 

९. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

आ.व. २०७७/०७८ पसु मसािसम्मको अवन मा हाशसल िएका मखु्य-मखु्य उपलङ्ध  तथा 
कायवक्रमको प्रगवत वववरण 

(क) स्वास्थ्य तफव िः 
 लेिनाथ सामदुानयक लायन्स अस्पतालको स्वानमत्व प्रदेश सरकारमा हस्तािरण िई 

नमवत २०७७ /०४/०१ मा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको रूपमा स्थापना िई 
संचालनमा आएको    

 गण्डकी प्रदेश सरकार र मानव ववकास तथा सामदुानयक सेवाबीच सम्झौता िई जिल्ला 
अस्पतालका रूपमा संचालनमा आएको  

 प्रदेश स्वास्थ्य स्वयंसेवकको छनौट गरी ननयकु्ति गरी िटाइएको  
 स्वीकृत ररि दरबन्दी मध्य ेअत्यावश्यक पदको लानग करारमा िनाव गरी सेवामा िटाउने 

प्रवक्रया िारी रहकेो )अिवावताव िई अन्धिम नवतिा आउने क्रममा रहकेो( 
 दगुवम स्थानमा रहकेा हालसम्म )श्रावण देजि पसुसम्म (िम्मा १६ िना िवटलतायुि 

गिववती तथा सतेु्करी मरहलालाई Air Lifting गरी सवुब ासम्पन्न अस्पतालमा ल्याई सेवा 
प्रदान गररएको  

 कोनिड -१९ परीक्षणका लानग RT-PCR मेशसन संचालनमा आएको  
 िेन्द्रन्टलेटर सरहत आइ .सी.यु .स्थापना तथा सचंालनको कायवक्रम ननरिर रहकेो   



 शब बाहन िररदका लानग प्रवक्रया अगारड बढाइएको 
 स्वास्थ्य क्षेत्र )अस्पताल (मा कायवरत स्वास्थ्य प्राववन क िनशक्तिको प्रस्ताववत तलब 

वृनद्ध सम्बन्धी मस्मन्त्रपररषदमा पेश गनभ प्रस्ताव तयार िएको  
 स्याङ्िा  ,पबवत र बागलुङ  अस्पतालमा डायलाइशसस स्थापना तथा संचालनमा आएको  
 क्यान्सर, मटुु, मृगौला, शसकलसेल एनननमया, स्पाइलन इजिरुी, पावकि न्सन, अल्जाइमर 

र हडे इजिरुीको उपचारको लानग अवत गररव र आनथिक अिावका कारण स्वास्थ्य सेवा 
पाउन नसकेका अपाङ्ग असाहय, असि, गिववती, सतेु्करी िेष्ठ नागररक र ववपन्न 
वगवलाई उपचारमा सहयोग कायवक्रम कायावन्वयनका लानग कायवववन  ननमावण गररएको, 

 प्रदेशमा संचाशलत िनस्वास्थ, अस्पताल, आयुवभद र अन्य स्वास्थ्य गवतववन हरुको 
प्रिावकारी कायावन्वयनका लानग स्थलगत अनशुशक्षण (Mentoring/Coaching) 
कायवक्रम ननरिर रूपमा िरैहकेो  

(ि) शशक्षा तफव िः 
 स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम ननमावणका लानग ववि सेवा प्रदान गनभ प्राववन क 

सनमवत गठन िई कायव आरम्भ िएको 
 ववद्यालय स्वास्थ्य शशक्षा, सनभ तथा नसनभ रोगको सचेतना ववकास कायवक्रम अिगवत 

ववद्यालयमा सचेतना कायवक्रम सञ्चालनका लानग सामग्री ववकासको कायव िईरहकेो 
 प्रववन मैत्री साक्षरता कायवक्रम कायावन्वयन गनवको लानग परामशवदाता छनौट िई सामग्री 

ववकासको कायव िईरहकेो 
 उच्च शशक्षा अध्ययनरत ववद्याथीका लानग शैशक्षक अनुसन्धानात्मक कायवक्रम गत आ .ब .

मा छनौट िएका शो  प्रवतवेदन पेश गरेका १४ िना  शो कतावहरुलाई रकम ििुानीका 
लानग शसफाररस िई यस वषवको सूचना प्रकाशन गररएको  

 Rock and Tunnel Engineering सम्बन्धी कायवक्रमको परहलो वकस्ता वापतको रकम 
ननकासा िएको 

 रहमाली तथा दगुवम के्षत्रका नमूना आवाशसय ववद्यालयमा आवाशसय िवन र पूवाव ार 
ववकासको ननरिरता कायवक्रमतफव  ५ वटा ववद्यालयको पूवाव ार ववकासका लानग 
अख्तियारी प्रदान गररएको 

 नमूना आवाशसय ववद्यालयमा आवासीय ववद्याथीका लानग िानेबस्ने िचवमा अनदुानको 
लानग वववरण सङ्कलन िईरहकेो 

 वौनद्धक अपाङ्गता िएका वालवाशलकाहरुका लानग प्रत्येक प्रदेशमा पवुाव ारयुि 
आवाशसय ववद्यालय संचालनको लानग शहरी ववकास तथा िवन कायावलय, कास्कीलाई 
ननमावण कायवका लानग अख्तियारी प्रदान गररएको  

 मौसमी वषावका कारण क्षवत िएका ववनिन्न स्थानीय तहका ८० वटा ववद्यालयहरुलाई थप 
क्षवत हुन नरदन स्थानीय तहलाई अख्तियारी प्रदान गररएको  



 दीगो ववकास लक्ष्य प्रदेशशकरण सरहत  शशक्षा वविान तथा प्रववन को योिना ननमावण 
अध्यान क योिना ननमावणको लानग  प्राववन क सनमवत गठन िई कायव आरम्भ िएको  

 शैशक्षक नीवत, कायवक्रम तथा ननदभ शशका सम्बन्धमा अनिमिुीकरण कायवक्रम सम्पज न 
िएको 

 शैशक्षक अनसुन्धान प्रदेश  /स्थानीय पाठ्यक्रम ववकास तथा स ाचूना व्यवस्थापन  
कायवक्रमतफव  सामदुानयक ववद्यालयमा सूचना प्रववन को अवस्था र प्रिावकारीता अध्ययत 
गनव अनसुन्धान कायवदल गठन िई कायावरम्भ िएको  

 बौनद्धक अपाङ्गता आवाशसय ववद्यालय स्थापना कायवक्रमतफव  पूवाव ार ननमावण गनव शहरी 
ववकास तथा िवन कायावलय, कास्कीमा अख्तियारी प्रदान गररएको । 
 

(ग) मरहला बालबाशलका िेष्ठ नागररक तथा समािकल्याण तफव िः 
 प्रदेशस्तरीय लैंनगक रहिंसा प्रिाववत, मानव बेचवविन तथा ओसारपसारबाट प्रिाववतहरुका 

लानग दीघवकालीन पनुस्थावपना केिको पोिरा महानगरपाशलका वडा नं ३३ मा पूवाव ार 
ननमावण िई सञ्चालनको क्रममा रहकेो ।  

 मरहला तथा बालबाशलका ववरुद्ध हुने सबै प्रकारका रहिंसा ननवारणमा सहयोग परु्याउन 
तथा रहिंसा पीरडत तथा प्रिाववतहरूको तत्काल उद्धार, संरक्षण, सशिीकरण र सामाजिक 
न्यायमा आवश्यक समन्वय गनवको लानग सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा लैंनगक रहिंसा 
ववरुद्धको ननिःशुल्क हटलाइन सेवा सञ् चालनमा ल्याइएको । 

 मरहलाहरुका लानग लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन १५ रदने राप.अनं 
रद्वतीय/सहायकस्तर चौथो (कास्की, लमिङु्ग, गोरिा, नवलपरु, तनहु,ँ स्याङ्गिा, 
बागलुङ, पववत र म्याग्दी जिल्ला समन्वय सनमवतमाफव त) कायवक्रम सञ् चालन गनव 
सम्बन्धन्धत जिल्ला समन्वय सनमवतलाई अख्तियारी पठाइएको । 

 प्रदेश आपत्काशलन उद्धार कायवक्रम अिगवत लमिङु जिल्ला क्होलासोथार 
गाउँपाशलकाकी एक वकशोरीको संरक्षण तथा िन्मदताव प्राङ् तका लानग कोवपला 
नेपाललाई रु. ३००००। (तीस हिार) उपलब्ध गराइएको । 

 लैंनगक रहिंसा ववरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीवत कायावन्वयन गनव प्रबद्धवनात्मक कायवक्रममा 
िोड रदिं दै व्यापक रुपमा िनचेतना बढाउन नोिेम्बर २५ देजि रडसेम्बर १० को अवन मा 
लैंनगक रहिंसा ववरुद्धको १६ रदने अनियान कायवक्रम प्रदेशमा वक्रयाशील सरोकारवाला 
संघसंस्थासँग समन्वय गरी ११ वटै जिल्लामा ववनिज न सचेतनामूलक कायवक्रमका साथ 
सञ् चालन गररएको । 

 मन्त्रालयमा रहकेो अपाङ्गता सहायता कक्ष (Help Desk) ननरिर रुपमा 
सञ् चालनमा रहकेो । 



 अपांगता िएका व्यक्तिहरुको लानग समुदायमा आ ाररत पनुस्थावपना कायवक्रमको 
प्रस्ताव मूल्याङ्कन िई संस्था छनौट िएको र कायावन्वयनको लानग सम्बन्धन्धत 
जिल्लाका स्वास्थ्य कायावलयहरूमा अख्तियारी पठाइएको । 

 अपाङ्गता सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय ननदभशन सनमवत गठन कायवववन , २०७७ प्रदेश 
मस्मन्त्रपररषद् बाट स्वीकृत िई सनमवत गठन प्रवक्रया अगारड बढेको । 

 संरक्षण ववषयगत क्षेत्रको तीन पटक िचुवअल माध्यमबाट वैठक संचालन गररएको । 
 युननसेफ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गण् डकी प्रदेश लगायत गण् डकी प्रदेशमा वक्रयाशील 

ववनिज न संघसंस्थासँगको समन्वयमा ५०० िना बाढीपरहरोबाट प्रिाववत म्याग् दी 
जिल्लाका  वलानगरी, माशलका, मंगला र रघुगंगा गाउँपाशलका मरहलाहरुको लानग 
Dignity Kits, बालबाशलकाहरुको लानग Kits, Hygiene kits लगायतका राहत 
सामग्री उपलब्   गराइएको । 

 राङ्् ट्रय अपाङ्ग महासघं गण् डकी प्रदेश र अपाङ्गताको क्षेत्रमा वक्रयाशील 
संघसंस्थासँगको समन्वयमा प्रदेश नित्रका  ५०० िना दृङ्् टववरहनहरुको लानग सेतो छडी 
र १६६ िना शारीररक अपाङ्गता िएका व्यक्तिको लानग वैशािी (Auxillary crutches, 
Elbow crutches, L stick) उपलब्   गराइएको । 

 ज्ये् ठ नागररक रदवा सेवा केि सञ् चालन, ज्ये् ठ नागररक िवन तथा आश्रमको 
सञ् चालन कायवक्रमतफव  प्रस्ताव मूल्याङ्कन िई ससं्था छनौट िएको र अख्तियारी 
पठाउने प्रवक्रयामा रहकेो  

 मानव सेवा आश्रम तथा सडक मानव व्यवस्थापनमा समवपि त संस्थाहरुलाई सञ् चालन 
अनदुान रकमको परहलो वकस्ता उपलब्ध गराइएको 

 अपांगता िएका व्यक्तिहरुको लानग क्षमता अनसुारको रोिगार सृिना तथा पनुस्थावपना 
केिको लानग प्रदेशस्तरीय अपांगता ग्राम ननमावणको लानग िग् गा प्राङ् तको प्रवक्रया 
अगारड बढाइएको । 
 

(घ) प्रशासन तथा योिना महाशािा तफव  
 प्रदेश ववकास स्वयम सेवकहरुको अिरवाताव गरी नवतिा प्रकाशन गररएको  
 महाशािा प्रमिुहरूसँग कायव सम्पादन सम्झौता सम्पन्न िएको  
 स्थानीय तहहरुसँग बिेट तथा कायवक्रम र श्रम रोिगारका ताशलम सम्बन्धमा िचुवअल 

बैठक सम्पन्न गररएको 
 िररद योिना िररद इकाई गठन बोलपत्र सनमवत गठन िई  कायवहरू िइरहकेा 
 करार सेवामा शचवकत्सक तथा स्वास्थ्यकमी छनौट प्रवक्रया अन्धिम चरणमा रहकेो । 

 
(ङ) युवा तथा िेलकुद‚ िाषा‚ संसृ्कवत र परुातत्व तफव  

 नगरपाशलकासँगको समन्वयमा रङ्गशाला ननमावण सम्बन्धी कायवक्रम ९ वटा 
नगरपाशलकाहरूको प्रस्ताव छनौट िइव प्रवत रङ्गशाला रू ३० लािको दरले रू २ करोड 
७० लाि सम्बन्धन्धत नगरपाशलकामा अख्तियारी पठाइएको . 



 गाउँपाशलकासँगको समन्वयमा एक स्थानीय तह एक िेलमैदान ननमावण कायवको लानग 
१८ वटा गाउँपाशलकाहरूको प्रस्ताव छनौट िइव प्रवत िलेमैदान रू २० लािको दरले रू ३ 
करोड ६० लाि सम्बन्धन्धत गाउँपाशलकामा अख्तियारी पठाइएको । 

 अिरावष्ट्रियस्तरको वक्रकेट मैदान ननमावणको लानग गत आ.व.मा तयार िएको रडवपआर 
बमोजिम िग्गा संरक्षण गनव नदी ननयन्त्रण गनभ कायवक्रमको लागत अनमुान तयार 
िैरहकेो । 

 शैशक्षक संस्थाहरू, िेलकुद के्षत्र,  ानमिक, ऐवतहाशसक, साँसृ्कवतक तथा परुाताष्ट्रत्वक 
महत्वका क्षेत्रहरूको संरक्षण र स ुार कायवक्रमका लानग प्रस्ताव आव्हान िएकोमा १९४ 
वटा प्रस्ताव सङ्कलन िइव मूल्याङ्कन तथा छनौटको क्रममा रहकेो । 

 बावषिक बिेट तथा कायवक्रममा परेको ववनिन्न ४० मध्ये ३८ वटा कायवक्रमको (पुँिीगत) 
बिेटको अख्तियारी सम्बन्धन्धत स्थानीय तहमा पठाइएको । 

 पोिरा शलटरेचर फेन्द्रििल सम्पन्न िएको, ववद्यालयस्तरीय नाटक प्रवतयोनगता (पोिरा 
नथयटर) र प्रदेशस्तरीय म्याराथन प्रवतयोनगता (िूतपूवव िेलाडी संघ) सञ्चालनको तयारी 
िैरहकेोले ििुानीको प्रवक्रयामा रहकेो । 

 राष्ट्रिय िशलबल प्रवतयोनगतामा उल्लेख्य योगदान पयुावउने वटम क्यापे्टन अरूणा शाही 
(रघुगंगा – ३, म्याग्दी) लाइव नगद रू १ लािबाट परुसृ्कत गररएको । 

 लोक गीत तथा संसृ्कवतको प्रव वनको लानग ववद्यालयस्तरीय अनलाइवन तीि गीत 
प्रवतयोनगता सञ्चालनमा सहयोग गररएको । 
 

(च) श्रम तथा रोिगार तफव  
 प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सरुक्षा 

मन्त्रालयले तयार गरेको कायवववन  अनसुार सीपमूलक ताशलम कायवक्रम कायावन्वयन 
सन्दिवमा प्रदेश ताशलम ननदभशन तथा समन्वय सनमवत र कायवक्रम कायावन्वयन 
सहिीकरण सनमवत गठन गरी स्थानीय तहहरु र प्रदेश अिरगतका मन्त्रालयहरुसँग 
ताशलम प्रस्ताव आव्हान गररएको, 

 दशलत समुदायको परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, सम्बद्धवन र 
व्यावसायीकरणका लानग सववजित िगत सीप ववकास कायवक्रम सञ्चालन मापदण्ड 
स्वीकृत िएको 

 प्रदेश स्तरीय श्रम तथा रोिगार सम्बन्धी नीवत ननमावणको लानग परामशवदाता छनौट िई 
प्रवक्रया अगारड बढेको, 

 रोिगारीको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०७५ बमोजिम न्यूनतम रोिगारमा संलग्न हुन 
चाहने बेरोिगार व्यक्तिहरुको प्रदेश स्तरीय अध्यावन क वववरण तयार गनवका लानग प्रदेश 
अिरगतका सबै स्थानीय तहमा रहकेा रोिगार सेवा केिहरुलाई पत्राचार गररएको । 

  



१०.सूचना अन कारी र प्रमिुको नाम र पद 
प्रमिुिः श्री ववनोद बहादरु कँुवर 
पदिः सशचव 
सूचना अन कारीिः श्री सशुीला आचायव 
पदिः अन कृतस्तर (आठौं) 
 

११. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदभ शशकाको सचूी 

 गण्डकी ववश्वववद्यालय ऐन, २०७६  
 सूवति िन्य पदाथव (ननयन्त्रण र ननयमन गनभ) सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन, २०७६ 
 गण् डकी प्राववन क शशक्षा तथा व्यवसानयक ताशलम प्रवत् ठान, २०७७ 
 गण् डकी प्रिा प्रवत् ठान ऐन,२०७७ 
 प्रदेश िेलकुद ववकास ऐन, २०७७ 
 अपाङ्गता सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय ननदभशन सनमवत गठन कायवववन , २०७७ 
 सडक तथा बेवाररसे बालबाशलका व्यवस्थापन मापदण् ड, २०७७ 
 मरहला, बालबाशलका तथा समािकल्याण तफव का स्वीकृत कायवक्रम कायावन्वयन मापदण् ड,२०७७ 
  ानमिक, साँसृ्कवतक तथा परुाताष्ट्रत्वक महत्वका के्षत्रहरुको संरक्षण र स ुार सम्वन्धी मापदण्ड, 

२०७७ 
 एक स्थानीय तह एक िेलमैदान/रंगशाला ननमावण मापदण् ड, २०७७ 
 संरक्षण ववषयगत क्षेत्रको प्रदेशस्तरीय पूववतयारी तथा प्रवतकायव योिना, २०७७ 
 िेलकुद प्रवतयोनगता सम्बन्धी मापदण् ड, २०७७ 
 िाषा, सारहत्य, कला तथा संसृ्कवततफव का कायवक्रम सञ् चालन मापदण् ड, २०७७ 
 िाषा, सारहत्य, कला र संसृ्कवतको उत्थानका लानग आयोिना गररने कायवक्रम तथा राङ्् ट्रय 

वविूवतको सम् मानमा मनाइने रदवस, समारोह सम्बन्धी मापदण् ड, २०७७ 
 सामाजिक पररवतवनका लानग युवा पररचालन सम्बन्धी मापदण् ड, २०७७ 
 प्रदेशस्तरीय युवा तथा िेलकुद नीवत ननमावण सम्बन्धी मापदण् ड, २०७७ 
 सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट सञ् चालन हुने शशक्षा सम्बन्धी स्वीकृत कायवक्रम तथा बिेट 

कायावन्वयन सम्बन्धी मापदण् ड, २०७७ 
 एक शैशक्षक संस्था एक उद्धम कायववबन  , २०७६ 
 प्रदेश ववकास स्वयंसेवक कायवववन , २०७५ (दोस्रो संशो न सरहत) 
 एकल मरहला संरक्षण कायवक्रम सम्वन्धी कायवववन , २०७६ 
 सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वीकृत कायवक्रमहरूको 

मापदण्ड, २०७७ 
 आ.ब.२०७७/७८ मा स्वास्थ्य ननदभशनालयबाट सञ्चालन हुने स्वीकृत कायवक्रमहरूको कायव 

सञ्चालन मापदण्ड  ,२०७७  



 आ.ब.२०७७/७८ मा प्रदेश स्वास्थ्य आपूवति  व्यवस्थापन केिबाट सञ् चालन हुने स्वीकृत 
कायवक्रमहरुको कायव सञ् चालन मापदण्ड, २०७७ 

 आ.ब.२०७७/७८ मा स्वास्थ्य ताशलम केिबाट सञ्चालन हुने स्वीकृत कायवक्रमहरुको कायव 
सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 

 आ.ब.२०७७/७८ मा प्रदेश िनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सञ्चालन हुने स्वीकृत कायवक्रमहरुको 
कायव सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 

 आ.ब.२०७७/७८ मा क्षयरोग उपचार केिबाट सञ्चालन हुने स्वीकृत कायवक्रमहरूको कायव 
सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ 

 आ.ब.२०७७/७८ मा सामाजिक ववकास मन्त्रालय मातहतका अस्पतालहरूबाट सञ्चालन हुने 
स्वीकृत कायवक्रमहरूको कायव सञ्चालन मापदण्ड,२०७७ 

 आ.ब.२०७७/७८ मा आयवुभद स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सञ्चालन हुने स्वीकृत कायवक्रमहरूको कायव 
सञ्चालन मापदण्ड,२०७७ 

 आ.ब.२०७७/७८ मा स्वास्थ्य कायावलयबाट सञ्चालन हुने स्वीकृत कायवक्रमहरुको कायव सञ्चालन 
मापदण्ड, २०७७ 

 संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन सनमवत (गठन) आदेश, २०७७ 
 लामो तथा छोटो अवन को सीपमूलक ताशलम सञ्चालन कायवववन ,२०७७ 
 प्रदेश श्रम पररषद् गठन सम्बन्धी कायवववन ,२०७७ 
 कोनिड-१९ बाट प्रिाववत वगव लशक्षत ताशलम कायवक्रम सञ्चालन मापदण्ड,२०७७ 
 दशलत समुदायको परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, सम्वद्धवन र व्यवसानयकरणका  
 लानग िगत सववजित सीप ववकास कायवक्रम संचालन मापदण्ड,२०७७ 

 
१२. आम्दानी, िचव तथा आनथिक कारोवार सम्बन्धी अद्यावन क वववरण 

शस.
नं. 

आनथिक वषव २०७७/७८ को ववननयोजित बिेट २०७७ पसुमसाि सम्म िचव 
चाल ू पुँिीगत िम्मा चाल ू पुँिीगत िम्मा 

१ ६७,७६,३६,०००। ५९,२६,३०,०००। १,२७,०२,६६,०००। ४,२३,५१,५४३।३८ ४६,१९,७७५।१९ ४,६९,७१,३१८।५७ 
 

  

१३. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण- नरहकेो 

१४. अनघल्लो आनथिक वषवमा सावविननक ननकायले कुनै कायवक्रम वा आयोिना सञ्चालनको वववरण 

यस अनघको प्रकाशन अंकहरुमा उल्लेि गररएको छ । 

१५. सावविननक ननकायको वेबसाईट िए सो को वववरण  

www.mosd.gandaki.gov.np 



१६. सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वदेैशशक सहायता, ऋण, अनदुान एंव प्राववन क सहयोग 
-निएको 
१७. सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायवक्रम र सो को प्रगवत प्रवतवेदन  
कायवक्रमको हालसम्मको प्रगवत वववरण अनसुूची १ मा राजिएको छ । 
१८. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना 
-मन्त्रालयले सूचनाको वगीकरण नगरेको । 
१९. सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना रदएको 

सूचना मागको ननवदेन संख्या फछवयौट कैनफयत 
१२ १२  

२०. सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन िएका वा हुने िएको िए सो को वववरण 
मन्त्रालयका सूचनाहरु मन्त्रालयको सूचना पाटी, स्थानीय देजि राष्ट्रिय पत्रपरत्रकाहरु र मन्त्रालयको 
वेवसाईट www.mosd.gandaki.gov.np मा समेत प्रकाशन गनभ गररएको छ ।  
 

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


अनसुूची-१ 

आनथिक वषव २०७७/७८ पुस मसािसम् म वावषिक कायवक्रम कायावन्वयनको प्रगवत वववरण 

क्र.सं. कायवक्रम/ वक्रयाकलाप इकाई 

बावषिक लक्ष्य 
दोस्रो चौमाशसक 

लक्ष्य प्रगवत  
प्रगवत प्रवतशत 

कैनफयत 

प
र
ङ्ा
म
ाा
ण 

बिेट पररमाण बिेट 

गत चौमाशसक 
सम्मको 

यसमरहनाको 
प्रगवत 

हालसम्मको प्रगवत 

िौवतक वविीय 
िौवत
क वविीय िौवतक वविीय िौवतक वविीय 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 

१ 
कायावलय िवन ममवत सम्भार / निफेि वविुट 
िडान / AC िडान/समू्पणव कायावलयमा नयाँ 
वायररङ िडान आदी(पूँिीगत स ुार िचव) 

पटक/
संख्या 

१ ५००० १ २५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२ 
Branded Desktop Computer(कायावलय 
संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा 
मेशीन औिार) 

संख्या ५ ५०० ० ० १ ९९.९५     १ ९९.९५ २०.०० १९.९९   

३ ल्यापटप(कायावलय संचालनसंग सम्बन्धी 
यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औिार) 

संख्या ५ ५०० ० ० ५ ४९३.०२     ५ ४९३.०२ १००.०० ९८.६०   

४ Projector(कायावलय संचालनसंग सम्बन्धी 
यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औिार) संख्या २ २०० ० ० २ १००.००     २ २००.०० १००.०० १००.०

०   

५ 
फोटोकपी मेशसन(कायावलय संचालनसंग 
सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औिार) संख्या २ ४०० १ २००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

६ वप्रन्टर A4(कायावलय संचालनसंग सम्बन्धी 
यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औिार) 

संख्या ५ १०० ० ० ५ १००.००     ५ १००.०० १००.०० १००.०
० 

  

७ वप्रन्टर A3(कायावलय संचालनसंग सम्बन्धी 
यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औिार) संख्या १ ५० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

८ 
DSLR Camera(कायावलय संचालनसंग 
सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औिार) संख्या २ ६०० ० ३०० १ ९९.८४     २ ५७५.२७ १००.०० ९५.८८   

९ Scanner (Normal)(कायावलय संचालनसंग 
सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औिार) 

संख्या ४ ८० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१० 
Scanner (Automatic)(कायावलय 
संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा 
मेशीन औिार) 

संख्या १ ५० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   



११ 

External (Portable) SSD / External 
Hard Disk for Data Backup(कायावलय 
संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा 
मेशीन औिार) 

संख्या ३ १५० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१२ 
कायावलयका आवश्यक अन्य ववनिन्न मेशसनरी 
औिार िररद(कायावलय संचालनसंग सम्बन्धी 
यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औिार) 

संख्या १ ५०० ० ० १ २९५.९९ १ १६३.८
५ 

१ ५००.०० १००.०० १००.०
० 

  

१३ 
इन्भटर / सोलार / Power 
Backup(कायावलय संचालनसंग सम्बन्धी 
यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औिार) 

संख्या १ ३००० १ १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१४ 
पावकि ङ / प्राङगड ननमावण / चौकीदारीको 
लानग कोठा ननमावण / कम्पाउण्ड वाल ननमावण 
/ बगैचा ननमावण(अन्य सावविननक ननमावण) 

पटक/
संख्या १ ४००० १ १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१५ 
कायावलयका लानग आवश्यक फननिचर तथा 
नफक्चसव िररद(कायावलयको लानग फननिचर 
नफक्चसव) 

पटक/
संख्या १ २००० १ ५०० १ १७०.०० १ ६९९.९४ १ ८६९.९३ १००.०० ४३.५०   

शशक्षा क्षते्र                            

१७ 

रहमाली तथा दगुवम के्षत्रका नमूना आवाशसय 
ववद्यालयमा आवाशसय िवन र पूवाव ारको 
ववकासको ननरिरता-प्रिातवकरण मा.वव. , 
 ाचभ गाउँपाशलका - गोरिा(अन्य सावविननक 
ननमावण) 

ववद्याल
य / 
संस्था 

१ २०००० ० ० १ 
२००००.०

०     १ २००००.०० १००.०० 
१००.०

०   

१८ 

रहमाली तथा दगुवम के्षत्रका नमूना आवाशसय 
ववद्यालयमा आवाशसय िवन र पूवाव ारको 
ववकासको ननरिरता-िननमवल आ ारितु 
ववद्यालय‚ वारगुङ्ग मकु्तिक्षेत्र गाउँपाशलका- ‚ 
मसु्ताङ्ग(अन्य सावविननक ननमावण) 

ववद्याल
य / 
संस्था 

१ २०००० ० ० १ २००००.०
० 

    १ २००००.०० १००.०० १००.०
० 

  

१९ 

रहमाली तथा दगुवम के्षत्रका नमूना आवाशसय 
ववद्यालयमा आवाशसय िवन र पूवाव ारको 
ववकसको ननरिरता-चराङ्ग आ ारितु 
ववद्यालय‚ लोघ्याकर दामोदरकुण्ड 
गाउँपाशलका- ‚ मसु्ताङ्ग(अन्य सावविननक 
ननमावण) 

ववद्याल
य / 
संस्था 

१ ७५०० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२० 

रहमाली तथा दगुवम के्षत्रका नमूना आवाशसय 
ववद्यालयमा आवाशसय िवन र पूवाव ारको 
ववकासको ननरिरता-शशि मा.वव. अन्नपूणव 
गाउपाशलका- ‚ म्याग्दी(अन्य सावविननक 
ननमावण) 

ववद्याल
य / 
संस्था 

१ २०००० ० ० १ 
२००००.०

०     १ २००००.०० १००.०० 
१००.०

०   



२१ 

रहमाली तथा दगुवम के्षत्रका नमूना आवाशसय 
ववद्यालयमा आवाशसय िवन र पूवाव ारको 
ववकासको ननरिरता-हमे मा.वव.,  वलानगरी 
गाउँपाशलका- ‚ म्याग्दी(अन्य सावविननक 
ननमावण) 

ववद्याल
य / 
संस्था 

१ २०००० ० ० १ 
२००००.०

०     १ २००००.०० १००.०० 
१००.०

०   

२२ 

रहमाली तथा दगुवम के्षत्रका नमूना आवाशसय 
ववद्यालयमा आवाशसय िवन र पूवाव ारको 
ववकासको ननरिरता-प्रकाशज्योवत मा.वव. 
नाँसो गाउँपाशलका- ‚ मनाङ्ग(अन्य 
सावविननक ननमावण) 

ववद्याल
य / 
संस्था 

१ २०००० ० ० १ २००००.०
० 

    १ २००००.०० १००.०० १००.०
० 

  

२३ 
बौनद्धक अपाङ्गता आवाशसय ववद्यालय 
स्थापनाका लानग संघीय सरकारसँग 
सहकायव(अन्य सावविननक ननमावण) 

ववद्याल
य / 
संस्था 

१ २००० १ २०००   ०.००     १ २०००.०० १००.०० 
१००.०

०   

यवुा तथा िलेकुद क्षेत्र                            

२५ 
नगरपाशलकासँगको समन्वयमा रंगशाला 
ननमावण(रङ्गशाला/िेल मैदान) संख्या ९ २७००० ५ 

१५००
०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२६ 
गाउँपाशलकासँगको समन्वयमा एक स्थानीय 
तह एक िेल मैदान ननमावण 
कायव(रङ्गशाला/िेल मैदान) 

संख्या २३ ४६००० १२ २४००
०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२७ 
मसु्ताङमा सञ्चालन हुने स्की िेलको लानग 
रडवपआर तयार तथा ननमावण(रङ्गशाला/िेल 
मैदान) 

पटक १ १५०० ० १५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२८ चनौली िेलकुद मैदान ननमावण मध्यववन्द ु४ 
नवलपूर(रङ्गशाला/िेल मैदान) 

वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२९ 
मङु्ग्री िेलमैदान मादी गाप ९ 
कास्की(रङ्गशाला/िेल मैदान) वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

३० मालेबगर िेलमैदान शुिागण्डकी ९ 
तनहु(ँरङ्गशाला/िेल मैदान) 

वटा १ १००० ० १००० १ १०००.००     १ १०००.०० १००.०० १००.०
० 

  

३१ 
 ारापानी ववद्यालय िेलमैदान अन्नपूणव ३ 
कास्की(रङ्गशाला/िेल मैदान) वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

३२ हुपे्सकोट रंगशाला ननमावण हुपे्सकोट 
नवलपूर(रङ्गशाला/िेल मैदान) वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

३३ 
सेतीदोिान िेलमैदान आनँ िोला ५ 
स्याङ्िा(रङ्गशाला/िेल मैदान) वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

३४ बाङ्गेचौर रंगशाला ननमावण बाग्लङु नपा 
बाग्लङु(रङ्गशाला/िेल मैदान) 

वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

३५ 
तमादी वपपलटारी िेलमैदान ननमावण कुश्मा १० 
पववत(रङ्गशाला/िेल मैदान) वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   



३६ 
रावतिहरे िेलकुद मैदान ननमावण पोिरा १५ 
कास्की(रङ्गशाला/िेल मैदान) वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

३७ किवडहल ननमावण गल्कोट ६ ठुलाथर 
बाग्लङु(रङ्गशाला/िेल मैदान) 

वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

३८ झापटुार िेलमैदान ररशसङ-१ 
तनहु(ँरङ्गशाला/िेल मैदान) वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

३९ 
अिरावष्ट्रियस्तरको वक्रकेट मैदान 
ननमावण(रङ्गशाला/िेल मैदान) वटा १ २०००० १ 

१०००
०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

४० 
गल्फकोशवको िग्गा प्रान्द्रप्त तथा रडवपआर 
ननमावण(िवन सम्बन्धी अनुसन्धान तथा 
परामशव) 

वटा १ ५००० १ २५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

४१ 
उच्च उचाई िेल ताशलम केिको ववस्तृत 
पररयोिना प्रवतवेदन तयारी(िवन सम्बन्धी 
अनुसन्धान तथा परामशव) 

वटा १ ५००० १ २५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

४२ 
प्रदेश स्तरीय बहुउदे्दश्यीय रंगशालाको छनौट र 
रडवपआर तयारी(अन्य पूँिीगत अनुसन्धान 
तथा परामशव) 

पटक १ ५००० ० ५०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

४३ 
जिल्लास्तरीय रङ्गशाला छनौट र रडवपआर 
ननमावण(अन्य पूँिीगत अनुसन्धान तथा 
परामशव) 

पटक १ ५००० ० ५०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

िाषा, ससृ्कवत र परुातत्व के्षत्र                          

४५ निमा दरबार तथा कोत संरक्षण काठेिोला २ 
बाग्लङु(अन्य ननमावण) 

पटक १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

४६ 
तमहुरूको ऐवतहाशसक थलो क्होँलासोथरमा तम ु
सङ्ग्राहलय स्थापना-(क्रमागत)(अन्य 
ननमावण) 

पटक १ ४००० ० ४०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

४७ 
गोरिा शलगशलगकोटमा नेपालको ऐवतहाशसक 
महत्व झल्काउने प्रदेशस्तरीय सँग्रहालयको 
ननमावण कायव(अन्य सावविननक ननमावण) 

पटक/
संख्या 

१ १०००० १ ५०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

४८ 
प्रदेशनित्र बहुसाँसृ्कवतकग्राम स्थापनाको लानग 
िग्गा प्रान्द्रप्त तथा रडवपआर तयारी(अन्य 
पूँिीगत अनुसन्धान तथा परामशव) 

वटा १ ५००० १ २५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

४९ 
िाषा, सारहत्य, कला–सँगीत र संसृ्कवतको 
संरक्षण र ववकास गनव प्रदेश प्रिा प्रवतष्ठानको 
स्थापना र सञ्चालन(िैपरी आउने-पूँिीगत) 

वटा १ ५००० १ २०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

सामाजिक ववकास क्षेत्र                    



५१ 

अपागंता िएका व्यक्तिहरुको लानग क्षमता 
अनुसारको रोिगार सृिना तथा पनुस्वाापना 
केिको लानग प्रदेशस्तरीय अपांगता ग्राम 
ननमावणको िग्गा प्राङ् त तथा डीपीआर 
तयारी(अन्य ननमावण) 

पटक १ १५०० १ १५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

५२ 
बाल स ुार गृहको पूवाव ार ववकास कायवक्रम 
(पोिरा महानगरपाशलका, सराङ्गकोट)(अन्य 
ननमावण) 

पटक १ २००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

५३ 
बौनद्धक अपाङ्गता रदवा सेवा, पतुलीबिार 
नपा स्याङ्िाको पूवाव ार ननमावण (स्याङ्िा 
अपाङ्ग समाि)(अन्य ननमावण) 

पटक १ ५०० ० ० १ ५००.००     १ ५००.०० १००.०० १००.०
०   

५४ 
िेष्ठ नागररक रदवा सेवा केि ननमावण 
(क्रमागत) पो.म.न.पा.-२१, अनियान मागव, 
चापकोवोट(अन्य सावविननक ननमावण) 

पटक/
संख्या १ १५०० ० ० १ १५००.००     १ १५००.०० १००.०० 

१००.०
०   

५५ 
मरहला वहुउदेस्मश्यय िवन ननमावण, पो.म.न.पा.-
२१, अनियान टोल, पािरुी डाडा, 
ठाडोचौर(अन्य सावविननक ननमावण) 

पटक/
संख्या 

१ ३५०० ० ० १ ३५००.००     १ ३५००.०० १००.०० १००.०
० 

  

५६ 
नयवरदश्वर मन्द्रन्दर स्तरोन्नवत, लेिनाथ, 
कास्की(अन्य सावविननक ननमावण) 

पटक/
संख्या १ १००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

स्वास्थ्य क्षेत्र                          

५८ जिल्ला आयुवभद औष ालय गोरिाको िवन 
ननमावण(िवन ननमावण ) 

पटक/
संख्या 

१ १०००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

५९ 
सवै अस्पतालहरुमा सघन उपचार केि 
स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन(िवन 
ननमावण ) 

पटक/
संख्या ११ 

१८७००
० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

६० 
राम्िाढाँटी आयूवभद िवन ननमावण(िवन 
ननमावण ) पटक १ ५००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

६१ 
जिल्ला अस्पतालहरूको लानग शववाहन 
िररद(चारपाङ्ग्रे गाडी िररद) वटा १ १८००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

६२ 

प्रादेशशक आयुवभरदक अस्पताल र आयुवभद तथा 
बैकन्धिक शचवकत्सा सम्वन्धी औष ी उत्पादन 
तथा प्रशो न केिको वबस्तृत आयोिना 
प्रवतवेदन तयारी र ननमावण(अन्य ननमावण) 

संख्या १ ८००० ० ८०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

६३ 
नेपाल सरकारको सहकायवमा मटुु र मृगौला 
रोगको ववशशन्द्रिकृत उपचार सेवा 
कायवक्रम(अन्य ननमावण) 

वटा १ २०००० ० 
२०००

०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   



६४ 

स्थाननय तह अिरगतका १५ शैयािन्दा 
मानथका सरकारी अस्पतालहरुलाई पुँिीगत 
अनदुान(ववुति वाङ्ग, वन्दीपरु, सनु्दरविार, 
गल्याङ्ग, निकोट, आपँवपपल, शशसुवा वाल 
अस्पताल)(अन्य सावविननक ननमावण) 

पटक/
संख्या ७ ३५००० ४ 

२०००
०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

६५ वबन्ध्यबाशसनी प्रावकवतक शचवकत्सालय स्थापना 
ननरिरता(अन्य सावविननक ननमावण) 

पटक/
संख्या 

१ ५००० ० ०   ०.०० १ १०००.
०० 

१ १०००.०० १००.०० २०.००   

६६ 
नेपाल सरकारसँगको सहकायवमा संक्रामक 
तथा सरुवा रोग अस्पतालको रडवपआर तयारी र 
ननमावण(अन्य सावविननक ननमावण) 

संख्या १ १०००० ० १०००
०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

६७ 

प्रदेश स्वास्थ्य आपूवति  ब्यवस्थापन केि, 
बायोमेरडकल ईजिीननयररिंङ्ग वकव शप र प्रदेश 
िनस्वास्थ्य प्रयोगशाला संचालनका लानग 
िग्गा प्रान्द्रप्त र ववस्तृत आयोिना प्रवतवेदन 
तयार(िवन सम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामशव) 

वटा ३ ७५०० १ २५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

६८ अन कृतस्तर एघारौँ(स्थायी कमवचारी) िना १ ८३८ १ २५८ १ ४५७.६४ १ ८७.८१ १ ६३३.२७ १००.०० ७५.५७   

६९ अन कृतस्तर दशौँ(स्थायी कमवचारी) िना ७ ५५६६ ७ १७१३ ७ २६५२.०९ ७ ४२८.०
० 

७ ३५८६.७० १००.०० ६४.४४   

७० अन कृतस्तर आठौँ(स्थायी कमवचारी) िना १८ १२५२४ १८ ३८५४ १८ ३२८८.१३ १८ ७३९.९
५ 

१८ ४६२४.३९ १००.०० ३६.९२   

७१ अन कृतस्तर छैटौँ(स्थायी कमवचारी) िना १४ ८७४७ ० २६९१ १४ २६२८.१९ १४ ४५९.६
३ १४ ३५४६.१२ १००.०० ४०.५४   

७२ सहायकस्तर चौथो(स्थायी कमवचारी) िना १ ५११ ० १५७ १ १९८.०३ १ ३३.५७ १ २६५.१८ १००.०० ५१.८९   

७३ 
हलुका सवारी चालक (करार)(स्थायी 
कमवचारी) िना ० ० ० ०   ०.००       ०.००     

७४ कायावलय सहयोगी (करार)(स्थायी कमवचारी) िना ० ० ० ०   ०.००       ०.००     

७५ कमवचारी महंगी ििा(महंगी िि) िना ५४ १२९६ ५४ ४३२ ५४ ३२४.०० ३२ ६४.०० ३२ ४५०.०० ५९.२६ ३४.७२   

७६ 
ववनिन्न सनमवत/मलु्याङ्कन समवत/िररद 
सनमवत/कायवदल बैठक आदीको बैठक 
ििा(बैठक ििा) 

संख्या ६ ९३६ २ ३०० २ ६९६.०५ १ ९.०० ५ ७३९.६३ ८३.३३ ७९.०२   

७७ 
प्रसवुत स्याहार/अवतररि समय/पालो 
पहरा/िोजिम ििा(शशशु स्याहार ििा) िना २० २०० ७ ६७ १ ५.००     २ ८.६० १०.०० ४.३०   

७८ ननिामती कमवचारीहरुको पोशाक 
िचव(कमवचारी पोशाक) 

िना ५४ ५४० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

७९ 
कमवचारीको योगदानमा आ ाररत वीमा कोष 
िचव(कमवचारीको योगदानमा आ ाररत वीमा 
कोष िचव) 

संख्या ५४ २५९ ५४ ८७   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   



८० 
वविुली महसलु (सेवा महसलु)/वपउने पानी 
(सेवा महसलु)( ाराको महसलु) 

पटक/
संख्या ६० ७२० २० २५० २० २११.६८     ३० २३७.७० ५०.०० ३३.०१   

८१ 
टेशलफोन/इमेल/इन्टरनेट/वेवसाइट/हुलाक/कु
ररयर एवं सञ्चार सेवा िडान 
महसलु(टेशलफोन महसलु) 

पटक/
संख्या १ ९६० १ ३२० १ १८१.३४ १ ३०.०० १ ३०७.११ १००.०० ३१.९९   

८२ पेट्रोल/रडिेल/मोवबल (दईु पाङ्ग्रे/चार पाङ्ग्रे 
सवारी सा न)(इन्धन कायावलय प्रयोिन) 

लीटर २१००
० 

२१०० ७००० ७०० ७००० ३४१.६१ १२५ १२५.४
३ 

८००० ५९८.३४ ३८.१० २८.४९   

८३ 
ग्यासँ/व्यावट्र/सोलार/िेनेरेटर/रहटर आदीको 
लानग इन्धन(इन्धन- अन्य प्रयोिन) मरहना १० २०० ४ १०० ० ०.००     १ १.४० १०.०० ०.७०   

८४ दईु पाङ्ग्रे/चार पाङ्ग्रे सवारी सा न ममवत 
संिार(सवारी सा न ममवत) 

वटा १ ८०० १ ३०० १ ७०५.०६ १ २.६८ १ ७३६.७८ १००.०० ९२.१०   

८५ 

कम्प्युटर/ल्यापटप/फोटोकपी 
मेशसन/स्क्क्यानर/प्रोिेक्टर आदीको सञ्चालन 
तथा ममवत संिार(मेशशनरी तथा औिार ममवत 
सम्भार तथा सञ्चालन िचव) 

मरहना १२ ६०० २ २०० २ २४४.८०     २ २४४.८० १६.६७ ४०.८०   

८६ 
फननिचर/नफक्चसव/शैचालय/बगैचा/पररसर 
आदीको सञ्चालन तथा ममवत संिार(फननिचर 
तथा नफक्चसवको ममवत तथा सम्भार िचव) 

मरहना १० २०० ४ १०० ४ ३.६०     १ २२.१५ १०.०० ११.०७   

८७ कायावलय मसलन्द सामान िचव(कायावलय 
मसलन्द सामान िचव) 

मरहना १२ ४२०० ४ १४०० ४ ८५२.३३ १ २६४.४
२ 

६ ११६८.२३ ५०.०० २७.८१   

८८ 
मन्त्रालयमा पसु्तकालय ननमावणको लानग 
पसु्तक िररद(पसु्तक पसु्तकालय) 

पटक/
संख्या १ ५०० १ ५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

८९ 
वविापन, पत्रपरत्रका, पसु्तस्तका, छपाई तथा 
सूचना प्रकाशन िचव(वविापन तथा सचुना 
प्रकाशन) 

पटक/
संख्या 

३ १०५० १ ३५० १ ३१२.०२ १ २०६.६
४ 

१ ८७७.८९ ३३.३३ ८३.६१   

९० कायावलयका लानग आवश्यक अन्य मालसामान 
तथा सेवा(अन्य कायावलय संचालन िचव) मरहना १० ३०० ४ १००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

९१ 
अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा शचवकत्सक 
तथा स्वास्थ्यकमी करारमा शलने(अन्य) पटक १ १०००० ० ३३००   ०.०० १ 

५९६.०
० १ ५९६.०० १००.०० ५.९६   

९२ 
Website Update, Upgrade, 
Customize, Online Portal ननमावण एव ं
Maintanance िचव(ननयनमत स ुार िचव) 

पटक/
संख्या 

१ १९२ ० ० १ १०.६८ १ १७४.०
२ 

१ १८४.७० १००.०० ९६.२०   

९३ 
हलुका सवारी चालक (व्यक्ति करार)(व्यक्ति 
करार) िना ५ १८०० ५ ६०० ५ ५९३.८३ ५ 

११०.०
५ ५ ८१३.९३ १००.०० ४५.२२   

९४ कायावलय सहयोगी (व्यक्ति करार)(व्यक्ति 
करार) 

िना ८ २४०० ८ ८०० ८ ६८१.८० ८ १३६.३
६ 

८ ९५४.५२ १००.०० ३९.७७   



९५ 
मन्त्रालयको ननयनमत रुपमा सरसफाईको 
लानग सरसफाई कमवचारी सेवा करार 
शुल्क(व्यक्ति करार) 

िना २ ७२० २ २४० २ ७.८२     १ ७.८२ ५०.०० १.०९   

९६ बायोमेरडकल ईङ्जिनीयर सेवा करार (सातौ 
तह)(व्यक्ति करार) 

िना १ ४९२ १ १६४ १ १५१.४८ १ ३७.८७ १ २२७.२२ १००.०० ४६.१८   

९७ 

कायावलयमा कम्प्युटर / CCTV Camera / 
इन्टरनेट / सफ्टवयर / टेशलफोन आदीको 
ननयनमत रुपमा ममवत सम्भार गनव बावषिक 
रुपमा गररने सेवा करार िचव(सेवा करार) 

पटक/
संख्या १ १८० १ ६० १ ३१.६४     १ ३१.६४ १००.०० १७.५८   

९८ कमवचारी सेवा काशलन ताशलम िचव(कमवचारी 
दक्षता बृनद्ध ताशलम (प्रमाण पत्र रदने)) 

पटक/
संख्या १ १००० १ ४००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

९९ 

क्मचारीहरुको क्षमता / दक्षता बृनद्ध / 
पनुताविगी / अनिमजुिकरण ताशलम / IT 
सम्वन्धी / English Language / 
सकरात्मक सोच / योगा / Meditation आदी 
सम्वन्धी कमवचारीको क्षमता अनिवृनद्ध कायवक्रम 
(मातहतका कायावलयहरुको 
समेत)(पनुताविगी /अनिमजुिकरण िस्ता 
ताशलम) 

िना १० ५०० ५ २५०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१०० 

अनुगमन मलु्याङ्कन तथा कायवक्रम 
कायावन्वयन भ्रमण िचव(अनुगमन, 
मलु्याङ्कन र भ्रमण )(अनुगमन मलु्याङ्कन 
तथा कायवक्रम कायावन्वयन भ्रमण िचव) 

िना ५४ ४००० ५४ १३०० ५४ १११०.६१ २७ ४६६.२
७ ३५ १८३१.८८ ६४.८१ ४५.८०   

१०१ 
सरुवा भ्रमण िचव (आिररक भ्रमण) 
(मातहतका कायावलयहरुको समेत)(आिररक 
भ्रमण) 

संख्या ४५ १४८५ १५ ४९५   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१०२ सवारी सा नको ववमा नववकरण(वीमा सवारी 
सा न) 

वटा ३५ ५२५ १२ १७५ १२ ३२३.५८     १७ ३९८.३४ ४८.५७ ७५.८८   

१०३ शचयापान/अवतनथ सत्कार एवं अन्य वववव  
िचव(अन्य वववव  िचव) 

मरहना १२ १५०० ४ ५०० ४ ३१६.४६ १ १६३.२९ ६ ५६१.१६ ५०.०० ३७.४१   

१०४ कायावलयको घर िाडा(कायावलयको घर िाडा) मरहना १ ८४० ० ३००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१०५ प्रशासन तथा योिना क्षेत्र                     ०.००       

१०६ 

स्थानीय तहसंग वावषिक योिना तथा कायवक्रम 
अनिमजुिकरण(उद्यमशीलता ,रोिगारी मलुक 
/ सशक्तिकरण / सीप ववकास तथा क्षमता 
अनिवृनद्ध ताशलम) 

पटक ३ ६०० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१०७ 
बिेट तथा कायवक्रम प्रगवत सनमक्षा 
गोष्ठी(उद्यमशीलता ,रोिगारी मलुक / पटक ३ ६०० १ २०० १ १७.१८     २ १७.१८ ६६.६७ २.८६   



सशक्तिकरण / सीप ववकास तथा क्षमता 
अनिवृनद्ध ताशलम) 

१०८ 

मन्त्रालय मातहतका कायावलयहरुमा कायवरत 
कमवचारीहरुको वववरण अद्यावन क 
कायवक्रम(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन 
तथा प्रकाशन र ववतरण) 

पटक/
संख्या ३ ४५० १ १५०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१०९ 

माशसक, ाौमाशसक तथा वावषिक बुलेवटन, 
प्रगवत प्रवतवेदन तयारी तथा प्रकाशन(प्रचार 
प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र 
ववतरण) 

पटक १२ ५०० ४ १३०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

श्रम तथा रोिगार क्षेत्र                          

१११ 

दशलत समदुायको परम्परागत पेशा, कला र 
सीपको सरक्षण, सम्वद्धवन र व्यावसानयकरणका 
लानग िगत सववजित सीप ववकास 
कायवक्रम(उद्यमशीलता ,रोिगारी मुलक / 
सशक्तिकरण / सीप ववकास तथा क्षमता 
अनिवृनद्ध ताशलम) 

िना २०० ८००० १०० ४०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

११२ प्रदेशस्तरीय श्रम तथा रोिगार सम्वन्धी नीवत 
ननमावण(अन्य) 

पटक १ ५०० १ २५०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

शशक्षा क्षेत्र                          

११४ 
प्रादेशशक शशक्षा नीवत, ऐन, ननयम, ननदभ शशका, 
मापदण्ड र कायवववन  तिुवमा गरर कायावन्वयन 
गनभ(शैशक्षक कायवक्रम) 

पटक १ ५०० १ ४००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

११५ 

माध्र्यनमक तहका लानग ऐख्तिक ववषय, 
स्थाननय तहसंगको सहकायवमा स्थाननय िाषा र 
मातृिाषाका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक 
ननमावण तथा कायावन्वयन(शैशक्षक कायवक्रम) 

पटक १ २००० १ १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

११६ 

ववद्यालय स्वास्थ्य शशक्षा कायवक्रम सञ्चालन 
गरी सरसफाई व्यवस्थापन, सनभ तथा नसनभ 
रोगको सचेतना ववकास एवम् शशक्षा क्षेत्र 
प्रवतकायव कायवक्रम कायावन्वयन(शैशक्षक 
कायवक्रम) 

पटक १ ५००० १ २५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

११७ नयाँ पाठ्यक्रम कायावन्वयन प्रशशक्षक 
प्रशशक्षण(शैशक्षक कायवक्रम) 

िना ३६ ५४० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

११८ 

स्थानीय तह तथा नीजि तथा सामदुानयक 
क्षेत्रसंगको समन्वयमा प्रववन मैत्री साक्षरता तथा 
ननरिर शशक्षा कायवक्रम सञ्चालन (साक्षर 
गण्डकी प्रदेश घोषणा समेत)(शैशक्षक 
कायवक्रम) 

पटक २ ५००० १ २५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   



११९ 

ववश्वववद्यालयका ववद्याथीहरुलाई उत्पादन र 
उत्पादकत्व वढाउन शैशक्षक अनुसन्धानात्मक 
कायवक्रम सञ्चालन (आ.व.०७६/७७ मा छनौट 
िएका प्रस्तावको ननरिरता एवम् उच्च शशक्षा 
अध्ययनरत दशलत अपाङ्ग तथा गरीव 
ववद्याथीका लानग शो  वृशि समेत)(शैशक्षक 
कायवक्रम) 

पटक १ १५०० १ ५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१२० 

एवककृत पाठ्यक्रम नमूना कक्षा -२ को नमूना 
अभ्यास िएका जिल्लाहरू (तनह ँर गोरिा) 
का ववद्यालयहरूमा प्राववन क सहायता तथा 
स ुारका उपायहरूको अध्र्ययन(शैशक्षक 
कायवक्रम) 

जिल्ला  २ ६०० २ ६००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१२१ 

शशक्षा रदवस तथा अिराष्ट्रिय साक्षरता रदवस 
कायवक्रम व्यवस्थापन तथा प्रदेशस्तरमा उतृ्कि 
ववद्यालय प्रोत्साहन कायवक्रम(शैशक्षक 
कायवक्रम) 

पटक १ १५०० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१२२ 

इञ्जिननयरीङ अध्ययन संस्थान पशश्चमाञ्चल 
क्याम्पसमा Rock and Tunnel 
Engineering सम्बन्धी कायव 
सञ्चालन(शैशक्षक कायवक्रम) 

पटक १ २००० १ २००० १ ४००.००     १ ४००.०० १००.०० २०.००   

१२३ सामदुानयक ववद्यालय सदुृवढकरणका क्षेत्र 
परहचान कायवक्रम(शैशक्षक कायवक्रम) 

पटक/
संख्या 

१ १००० १ १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१२४ 
साङ्केवतक िाषा शब्दकोष ननमावण(शैशक्षक 
कायवक्रम) वटा १ ५०० ० ५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१२५ 
एस ओ एस वालग्राम पोिरामा अध्ययनरत 
लशक्षत समहुका बालबाशलकाहरुका लानग 
छात्रवृशि अनुदान(अन्य) 

पटक १ ५००० १ २५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१२६ 
नमूना आवाशसय ववद्यालयका आवासीय 
ववद्याथीहरुको िानेबस्ने िचवमा अनुदान(अन्य) 

पटक/
संख्या १०० ४००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१२७ 

उच्च शशक्षा प्रोत्साहन छात्रवृशि (एमवीवीएस 
लगायत उच्च प्रववन क शशक्षा अध्ययनका 
लानग छनौट िएका दशलत, अिसंख्यक तथा 
गरीव ववद्याथव(अन्य) 

पटक/
संख्या १८ ५४०० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१२८ ईशानेश्वर माध्यनमक ववद्यालय कृवष प्राववन क 
िवन ननमावण लमिुङ(अन्य) वटा १ ५००० ० ० १ ५०००.००     १ ५०००.०० १००.०० १००.०

०   

१२९ 
मस्यावङ्ग्दी वहुमजुि क्याम्पसको िवन 
ननमावणका लानग पुँजिगत अनुदान(अन्य 
सावविननक ननमावण) 

पटक १ ४००० ० ० १ ८००.००     १ १६००.०० १००.०० ४०.००   
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१३१ 
पोिरा म्याराथन प्रवतयोनगता सञ्चालनमा 
सहयोग(िेलकुद तथा अवतररि वक्रयाकलाप) पटक १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१३२ 
सामाजिक पररवतवनका लानग युवा (राष्ट्रिय 
युवा पररषदसँगको सहकायवमा)(िेलकुद तथा 
अवतररि वक्रयाकलाप) 

पटक ३ १५०० १ ५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१३३ 

गण्डकी (परम्परागत) ठेलो प्रवतयोनगता 
(ननयम ननमावण र प्रवतयोनगता 
सञ्चालन)(िेलकुद तथा अवतररि 
वक्रयाकलाप) 

पटक १ २००० ० २०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१३४ 
मसु्ताङमा सञ्चालन हुने स्की िेल 
प्रवद्धवन(िेलकुद तथा अवतररि वक्रयाकलाप) पटक १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१३५ 
मखु्यमन्त्री कप फुटबल प्रवतयोगता सञ्चालन 
ननरिरता(िेलकुद तथा अवतररि 
वक्रयाकलाप) 

पटक १ ४००० ० ४०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१३६ 
गण्डकी (परम्परागत) तारो प्रवतयोनगता 
आयोिना(िेलकुद तथा अवतररि 
वक्रयाकलाप) 

पटक १ २००० ० २०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१३७ 

शसिवनशशल युवा, िेलाडी, बैिाननक, कलाकार, 
समािसेवी, प्रकृवत संरक्षक, उद्यमी, कला 
सारहत्य ससृ्कवत लगायतका यवुा र 
स्रिाहरुको परहचान गरी प्रोत्साहन र परुस्कार 
प्रदान गनभ(प्रदेश स्तरीय िेलकूद कायवक्रम) 

पटक १ ४००० १ १५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१३८ प्रदेशस्तरीय यवुा तथा िेलकुद नीवत ननयम 
ननमावण(प्रदेश स्तरीय िेलकूद कायवक्रम) 

वटा १ ५०० १ ३००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१३९ 
ववनिन्न िेलकुद प्रवतयोनगता सञ्चालन एवं 
सहिानगता(प्रदेश स्तरीय िेलकूद कायवक्रम) पटक १ ७५०० १ ५०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१४० 
नवौ राष्ट्रिय िेलकुद प्रवतयोनगतामा यस 
प्रदेशबाट सहिागी हुने िेलाडी तयारी अन्य 
व्यवस्थापन(प्रदेश स्तरीय िेलकूद कायवक्रम) 

पटक १ १५००० १ 
१५००

०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१४१ 
रािपवत रननङ्ग शसल्ड जिल्लास्तरीय 
प्रवतयोनगता सहिीकरण(अन्य) जिल्ला  ११ ११०० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१४२ 
प्रदेश िेलकुद पररषद स्थापना र 
सञ्चालन(िैपरी आउने -चालु िचव) वटा १ १०००० १ ५०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

िाषा, ससृ्कवत र परुातत्व के्षत्र                         



१४४ 
गण्डकी कला कायावशाला उत्सव कायवक्रम 
(कुची समूह पोिरा)(शैशक्षक कायवक्रम) पटक १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१४५ पोिरा शलट्रचेर फेन्द्रिवल(शैशक्षक कायवक्रम) पटक १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१४६ गण्डकी प्रदेश स्तरीय ववद्यालय नाटक 
महोत्सव (पोिरा नथएटर)(शैशक्षक कायवक्रम) 

पटक १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१४७ 
गण्डकी सारहत्य उत्सव (पोिरेली युवा 
साँसृ्कवतक पररवार)(शैशक्षक कायवक्रम) पटक १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१४८ परुाताष्ट्रत्वक महत्वका बस्तु तथा सम्पदाहरूको 
प्रोफाइल तयारी(अन्य) 

पटक १ ५०० १ ५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१४९ 

िाषा, सारहत्य, कला र संसृ्कवतको उत्थानका 
लानग आयोिना गररने कायवक्रम तथा राष्ट्रिय 
वविुवतहरुको सम्मानमा मनाईने रदवस समारोह 
ब्यवस्थापन(अन्य) 

पटक १ ५०० १ १५०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१५० गण्डकी प्रदेशस्तरीय लोक गीत, दोहोरी, संगीत 
तथा नृत्य कायवक्रम(अन्य) पटक १ १५०० १ १५०० १ ४०.००     १ ४०.०० १००.०० २.६७   

१५१ बहुिावषक सारहन्धत्यक प्रवतयोनगता 
सञ्चालन(अन्य) 

पटक १ १००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१५२ 
गण्डकी गीत, संगीत तथा नृत्य महोत्सव 
(सप्तरङ्गी साँसृ्कवतक प्रवतष्ठान 
नेपाल)(अन्य) 

पटक १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१५३ 

University of Cambridge को 
परुाताष्ट्रत्वक वविाग र तम ुप्ये ल्यू संघ, केन्द्रिय 
सनमवतसँगको सहकायवमा गरुुङहरूको 
थाकथलो क्होलासोँथर परुाताष्ट्रत्वक अध्ययन 
अनुसन्धान कायवक्रम, कास्की(अन्य) 

पटक/
संख्या १ ५००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१५४ 
नेवा साँसृ्कवतक समािको सँग्राहलयको 
स्तरोन्नती (पोिरा महानगरपाशलका वडा नं. ३ 
नदीपूर)(अन्य) 

पटक १ २००० १ १००० १ २०००.००     १ २०००.०० १००.०० 
१००.०

०   

१५५ 
आरदबासी िनिावत सँग्राहलय गैडाकोटको 
स्थापना(अन्य) पटक १ २००० १ १००० १ २०००.००     १ २०००.०० १००.०० 

१००.०
०   

१५६ 
मङ्गलागाउँपाशलकाको सहकायवमा सँग्रहालय 
स्थापना(अन्य) पटक १ १५०० १ ७५०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१५७ दरुा सँग्रहालय लमिुङको स्तरोन्नती(अन्य) पटक १ १५०० १ १५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१५८ नवलपूरमा रहकेो थारु संग्राहलयको 
स्तरोन्नती(अन्य) 

पटक/
संख्या 

१ १००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१५९ मनाङ गमु्बा माटेपानी पोिरा १२(अन्य) पटक १ १५०० ० १५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   



१६० 
बदु्ध गमु्बा ननमावण (बौद्ध गमु्बा सनमवत) 
बेलचौतरा शुिागण्डकी ५(अन्य) पटक १ १००० ० १००० १ १०००.००     १ १०००.०० १००.०० 

१००.०
०   

१६१ देवचुली फ-शल-ना क्होइबो ननमावण (तम ुप्ये 
लु्ह संस्था) देवचलुी १७ नवलपरु(अन्य) 

पटक १ ५०० ० ५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१६२ 
तानचोक नैिे पैंगी लामा िवन ननमावण 
शसम्पानी पोिरा १(अन्य) पटक १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१६३ 
अनग्रडाँडा गमु्बा ननमावण वाशलङ ८ 
स्याङ्िा(अन्य) वटा १ १००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१६४ पतुलीबिार नेवार सङ्ग्रहालय स्याङिा(अन्य) वटा १ १००० ० १००० १ १०००.००     १ १०००.०० १००.०० १००.०
० 

  

१६५ जिमाक सांसृ्कवतक सङ्ग्रहालय काठेिोला ४ 
बाग्लङु(अन्य) 

वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१६६ 
साङ्दो पल्री बौद्ध गमु्बा गरुुङ समािको गमु्बा 
ननमावण तथा मरणघाट ननमावण सनु्दर बिार 
लम्िुङ(अन्य) 

वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१६७ िानु िन्मस्थल संरक्षण, चुँदी, िानु-४, 
तनहु(ँअन्य) वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१६८ 
कालिैरव कोट ननमावण, आनँ िोला ५, 
स्याङ्िा(अन्य) वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१६९ 
हनुमान मन्द्रन्दर चक्रघाट आश्रम, गैंडाकोट ९, 
नवलपूर(अन्य) वटा १ १००० ० १००० १ १०००.००     १ १०००.०० १००.०० 

१००.०
०   

१७० 
नेछेन थरवाशलङ बौद्ध गमु्बा ममवत सम्भार 
देवघाट ५(अन्य) वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१७१ बराहाथान मन्द्रन्दर संरक्षण ननशसिोला ३ 
बाग्लङु(अन्य) 

वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१७२ ईशानेश्वर महादेव मन्द्रन्दर  मवशाला ननमावण 
मध्यनेपाल ७ लमिुङ(अन्य) 

वटा १ ५००० ० ५००० १ ५०००.००     १ ५०००.०० १००.०० १००.०
० 

  

१७३ नवदगुाव िवानी मन्द्रन्दर संरक्षण कावासोती २ 
नवलपूर(अन्य) 

वटा १ १००० ० १०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

१७४ िासरु गमु्बा स्तरोन्नती बेसीशहर १० 
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नेपाल स्याङ्गिा)(गैर सरकारी सामाजिक 
क्षेत्रका सेवामूलक संस्थाहरु,  ानमिक संघ 
संस्थाहरुलाई रदइने चालु अनुदान) 

पटक १ ५०० ० ०   ०.००     १ १००.०० १००.०० २०.००   

२१५ 

जे्यष्ठ नागररक रदवा सेवा केि सञ् चालन(गैर 
सरकारी सामाजिक क्षेत्रका सेवामूलक 
संस्थाहरु,  ानमिक संघ संस्थाहरुलाई रदइने 
चालु अनुदान) 

पटक २० ४००० २० ४०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२१६ 

सञ् चाशलत जे्यष्ठ नागररक सेवा िवन तथा 
आश्रम सञ् चालन(गैर सरकारी सामाजिक 
क्षेत्रका सेवामूलक संस्थाहरु,  ानमिक संघ 
संस्थाहरुलाई रदइने चालु अनुदान) 

पटक १५ १५००० १० १०००
०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२१७ 

मानव सेवा आश्रम तथा सडक मानव 
व्यवस्थापनमा समवपित संस्थाहरुलाई सञ् चालन 
अनुदान(गैर सरकारी सामाजिक क्षेत्रका 
सेवामूलक संस्थाहरु,  ानमिक संघ 
संस्थाहरुलाई रदइने चालु अनुदान) 

पटक ६ ३९०० ६ ३९०० १ ७८०.००     २ ७८०.०० ३३.३३ २०.००   

२१८ 
मानव सेवा आश्रम िवन ननमावण (लमिुङ, 
गोरिा, कास्की, बाग्लङु प्रवत संस्था ५० 
लाि)(गैर सरकारी सामाजिक क्षेत्रका 

वटा ४ २०००० ० २०००
० 

४ २००००.०
० 

    ४ २००००.०० १००.०० १००.०
० 

  



सेवामूलक संस्थाहरु,  ानमिक संघ 
संस्थाहरुलाई रदइने चालु अनुदान) 

२१९ 

प्रदेशस्तरीय लैंनगक रहिंसा प्रिाववत तथा मानव 
बेचवविन तथा ओसारपसारबाट प्रिाववतहरुका 
लानग दीघवकालीन पनुस्थावपना केि सञ्चालन 
ननरिरता (पोिरा महानगरपाशलकालाई 
कायवक्रम अनुदान)(अन्य) 

वटा १ २००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२२० 
सांकेवतक िाषा दोिाषेहरुको लानग क्षमता 
ववकास कायवक्रम अनुदान (प्रदेश बरहरा 
संघ)(अन्य) 

िना २५ १००० ० ०   ०.०० १ २००.०
० 

१० २००.०० ४०.०० २०.००   

२२१ अपांगता िएका व्यक्तिहरुको लानग सहायता 
सामग्री ववतरण(अन्य) 

पटक १ १५०० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२२२ 
दृन्द्रिववहीनहरुको लानग श्रव्य पसु्तक उत्पादन 
तथा ववतरण अनुदान (गण्डकी नेत्रहीन 
संघ)(अन्य) 

पटक/
संख्या १ १००० ० ०   ०.००     १ २००.०० १००.०० २०.००   

२२३ स्वास्थ्य क्षेत्र                     ०.०० #DIV/0
! 

#DIV
/0!   

२२४ 

क्यान्सर, मटुु, मृगौला, शसकलसेल एनननमया, 
स्पाइलन इजिुरी, पावकि न्सन, अल्जाइमर र हेड 
इजिुरीको उपचारको लानग अवत गररव र 
आनथिक अिावका कारण स्वास्थ्य सेवा पाउन 
नसकेका अपाङ्ग असाहय, असि, गिववती, 
सतेु्करी िेष्ठ नागररक र ववपन्न वगवलाई 
उपचारमा सहयोग(प्रचार प्रसार तथा सामाग्री 
उत्पादन तथा प्रकाशन र ववतरण) 

पटक/
संख्या 

३ ९००० १ ३०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२२५ 
स्वास्थ्य सम्वन्धन्ध ननवत, ऐन, ननयमावली 
मापदण्ड, कायवववन , ननदभ शशका तयारी(स्वास्थ्य 
सेवा) 

पटक/
संख्या 

१ ५०० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२२६ 
गिवववत तथा सतेु्करी मरहलालाई िवटलता 
ब्यवस्थापनका लानग सुवव ा सम्पन्न 
अस्पतालमा Air Lifting(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या १ ४५०० १ १५००   ०.०० १ ५६६.६

७ १ ५६६.६७ १००.०० १२.५९   

२२७ 
TB, Leprosy. Malaria, HIV/AIDS 
रोगको एकीकृत सनिि लेन्स (Integrated 
survillence) ननरिरता(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या १ ३००० १ ३०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२२८ 
गिववती मरहला शशशु तथा बालवाशलकालाई 
पूणविोप प्रत्यािवुत रदन प्रदेश िोप कोषमा 
रकम थप ननरिरता(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या 

१ २५०० ० ० १ ८४५.००     १ २५००.०० १००.०० १००.०
० 

  



२२९ 

स्वास्थ्यका संरचनाहरुको संगठन व्यवस्थापन 
सवभक्षण (O & M) (सरुवारोग तथा संक्रामक 
अस्पताल, क्षयरोग केि सरहत मातहतका सबै 
ननकाय)(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या 

१ १००० १ १००० १ ८४.९०     १ ८४.९० १००.०० ८.४९   

२३० 

िोप कोषमा रकम संकलन गनवका लागी 
उद्योग बाक्तणज्य संघ, ब्यापार संघ, पयवटन संघ, 
वबशिय क्षेत्रका संघ संस्थाहरु, स्थाननय एवं 
अिरराष्ट्रिय गैह्र-सरकारी संघ संस्थाहरुसँग 
कायवक्रम सञ्चालन(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या 

३ ६०० १ २००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२३१ 

स्वास्थ्य ननदभशनालय, स्वास्थ्य ताशलम केि, 
प्रदेश स्वास्थ्य आपूवति  ब्यवस्थापन केि र 
प्रदेश िनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायत ५० 
शैया िन्दा मानथका अस्पतालहरु समावेश गरी 
चौमाशसक समीक्षा (३पटक)(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या ३ ४५० १ १५०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२३२ 

प्रदेशमा संचाशलत िनस्वास्थ, अस्पताल, 
आयुवभद र अन्य स्वास्थ्य गवतववन हरुको 
प्रिावकारी कायावन्वयनका लानग स्थलगत 
अनुशशक्षण (Mentoring/Coaching) 
कायवक्रम(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या 

३ १२०० १ ४००   ०.००     १ २०.७० ३३.३३ १.७३   

२३३ 

प्रदेशमा संचाशलत समू्पणव स्वास्थ्य 
कायवक्रमहरुको प्रिावकारी अनुगमन र 
सपुररवेक्षणका लानग सूचक र चेकशलि तयारर 
तथा छपाई(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या 

१ ५०० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२३४ 
कोरोना िाइरस रोग (COVID-19) रोकथाम, 
ननयन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन तथा 
स्वास्थ्य उपकरण िररद(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या 

१ १९९१५२ १ १०००
०० 

  ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२३५ 

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नसनभ रोगको 
िार कम गनवका लागी सृ्कननङ क्याम्प 
सञ्चालन तथा स्वास्थ्य प्रवद्धवन 
कायवक्रम(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या 

२ १०००० १ ५०००   ०.०० १ ९१.८५ १ ९१.८५ ५०.०० ०.९२   

२३६ 

स्वास्थ्य सम्वन्धन्ध रदवश मनाउने र महामारी 
तथा वबपद्को समयमा आवश्यकता अनुसार 
छापा र ववदु्यतीय संचार माध्यमबाट 
सचेतनामूलक कायवक्रम उत्पादन र 
प्रशारण(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या 

३ ६०० १ २००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२३७ 
स्वास्थ्य वबमा कायवक्रमका लानग प्रथम सेवा 
वबन्द ुर प्रेषण केिहरुमा अनुशशक्षण 
कायवक्रम(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या ३ १५०० १ ५००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   



२३८ 
अस्पताल ब्यवस्थापन सनमवतका 
पदान कारीलाई अस्पताल व्यवस्थापन प्रवद्धवन 
कायवक्रम(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या १ ५०० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२३९ बहुके्षत्रीय पोषण कायवक्रमको 
सदुृवढकरण(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या 

३ १५००० १ ५०००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२४० िरडबटुीको परहचान र सूची तयार(स्वास्थ्य 
सेवा) 

पटक/
संख्या १ ५०० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२४१ 
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा शसिंगा तातोपानी 
कुण्डमा प्राकृवतक शचवकत्सा स्थापना र 
सञ्चालन(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या 

५००
० 

५००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२४२ स्वास्थ्य बीमा कायवक्रम(स्वास्थ्य सेवा) 
ननरि
र १ २०००० ० 

२०००
०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२४३ 

सनुौला हिार रदनका मरहला तथा 
वकशोरीहरुलाई प्रिनन् स्वास्थ्य, सरुशक्षत 
मातृत्व, पोषण मरहनावारी तथा अन्य िीवन 
उपयोगी सीप र लैंनगक समता सम्बन्धी सामग्री 
उत्पादन, प्रकाशन तथा ववतरण (ववशेष 
अनुदान कायवक्रम)(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या 

१ १४०० १ ७००   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२४४ पोषण सम्वन्धी अनुगमन, सपुररवेक्षण (ववशेष 
अनुदान कायवक्रम)(स्वास्थ्य सेवा) 

पटक/
संख्या 

१ ३०० १ १५०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२४५ स्काउटको लानग अनुदान(अन्य) पटक/
संख्या 

१ ५००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२४६ 
पोिरा स्वास्थ्य वविान प्रवतष्ठान, पशश्चमान्चल 
क्षेत्रीय अस्पताल ओ.पी.डी. िबन ननमावण 
अनुदानको ननरिरता(िवन ननमावण ) 

पटक/
संख्या १ १०००० ० ० १ ४८४९.१९     १ ४८४९.१९ १००.०० ४८.४९   

२४७ पोिरा नशसिङ शशक्षण अस्पताल पोिरा 
१२(िवन ननमावण ) पटक १ ५००० ० ०   ०.००       ०.०० ०.०० ०.००   

२४८ 
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी पोिराको िड बैङ्क 
लगायत पूवाव ार स ुार अनुदान 
ननरिरता(अन्य सावविननक ननमावण) 

पटक/
संख्या 

१ ५००० ० ० १ ५०००.००     १ ५०००.०० १००.०० १००.०
० 

  

  िम्मा     
१२७२८२
३ ७५६१ 

५१७८
६५ ७२८४ १८०२७८       १९६८४५   १५.४७   

 


