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सन्त्देश 
 

सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलयको आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को वणवर्िक प्रगर्त वववरर् तयणर पणरी सणवििर्नक 
गनि पणउँदण हणर्मलणइ र्खजुश लणगेको छ । आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मण यस मन्त्रणलय र अन्त्तगितकण ववर्िन्न 
कणयणिलयहरूले सञ्चणलन गरेकण कणयिक्रमहरूको प्रगर्त अवस्थणलणई समणवेश गरी यो प्रगर्त वववरर् पजुस्तकण 
तयणर पणररएको छ ।यस प्रर्तवदेनमण मन्त्रणलयको सोच र उदेश्य सवहतको कणयि के्षरको अवस्थण, िनशजि 
तथण लजक्षत िनसङ्ख्यणको अवस्थण, प्रमरु्ख सणमणजिक सूचकहरूको अवस्थण ववर्नयोजित बिेट र र्खचिको 
अवस्थण, सम्पणदन िएकण प्रमरु्ख कणयि र उपलब्धीको अवस्थणलणई समेवटएको छ । आ.व. २०७८/७९ 
को मन्त्रणलयको बिेट तथण कणयिक्रम कणयणिन्त्वयनबणट महत्त्वपूर्ि उपलब्धीहरू हणर्सल िएकण छन।्  

 

कर्णिली प्रदेश सरकणरको आ.व. २०७८/७९ को नीर्त तथण कणयिक्रम, बिेट लणग ुगनि सणथै कोर्िड-१९ 
र्नयन्त्रर् तथण प्रर्तकणयिको सन्त्दििमण महत्वपूर्ि मणगिदशिन, सहयोग, समन्त्वय तथण सहकणयिको लणर्ग मणननीय 
प्रदेश प्रमरु्खज्यू, मणननीय मु् यमन्त्रीज्यू, मणननीय सिणमरु्खज्यू, मणननीय उपसिणमरु्खज्यू, मणननीय मन्त्रीज्यूहरू, 
कर्णिली प्रदेश योिनण आयोगकण मणननीय पदणर्धकणररज्यूहरू, प्रमरु्ख सजचवज्यू, सजचवज्यूहरू र कर्णिली 
प्रदेशकण सवै स्थणनीय तहहरू र ववकणस सणझेदणर संस्थणहरू प्रर्त हणर्दिक कृतज्ञतण ब्यि गदिछु । सणथै 
बिेट तथण कणयिक्रम कणयणिन्त्वयनमण प्रत्यक्ष तथण परोक्ष रूपमण संलग्न िै महत्वपूर्ि सघणउ पयुणिउने सणमणजिक 
ववकणस मन्त्रणलय र अन्त्तगितकण र्नदेशकहरू, महणशणर्खण प्रमरु्खहरू, कणयणिलय प्रमरु्खहरू, ववकणस सणझेदणरहरू 
लगणयत सम्पूर्ि रणष्ट्रसेवक कमिचणरीहरू प्रर्त हणर्दिक धन्त्यवणद र्दन चणहन्त्छु ।  

 

अन्त्तमण बिेट तथण कणयिक्रम कणयणिन्त्वयन गनि तथण यस प्रर्तवदेन तयणर पणनिमण संलग्न सणमणजिक ववकणस 
मन्त्रणलयकण सजचव, योिनण तथण प्रशणसन महणशणर्खण प्रमरु्ख तथण सम्पूर्ि कमिचणरीहरूप्रर्त हणर्दिक धन्त्यवणद 
र्दन चणहन्त्छु । 
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सन्त्देश 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मण सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय वण अन्त्तगितकण कणयणिलयहरूबणट सम्पणदन गररएकण 
कणयिक्रम तथण वक्रयणकलणपहरूको प्रगर्त समेटेर यो वववरर् पजुस्तकण प्रकणशन गनि पणउँदण र्खशुी लणगकेो छ । 

कर्णिली प्रदेश सरकणर सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलयको वणवर्िक बिेट तथण कणयिक्रमको प्रिणवकणरी कणयणिन्त्वयनबणट 
कर्णिलीबणसी नणगररकहरूको जशक्षण, स्वणस््य, रोिगणरी िस्तण सणमणजिक आर्थिक रूपणन्त्तरर्कण क्षेरमण अपेजक्षत 
सधुणर ल्यणउन यस मन्त्रणलय प्रर्तबद्ध छ । यो प्रगर्त पजुस्तकणले सणमणजिक ववकणसको क्षरेमण प्रणप्त उपलब्धी र 
कमी कमिोरीहरूको पवहचणन गरी सणमणजिक क्षेरकण सेवण र कणयिसम्पणदनबणट िववष्यमण नर्तिणमरु्खी कणयियोिनण 
र्नमणिर् गरी उदे्दश्य बमोजिम कणयणिन्त्वयन गनि संगठनणत्मक प्रिणवकणररतण हणर्सल हनुछे िन्ने ववश्वणस लणगकेो छ 
।  

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मण सणमणजिक ववकणस क्षेरको बिेट तथण कणयिक्रमको कणयणिन्त्वयनमण अहम िरू्मकण 
र्नवणिह गने यस मन्त्रणलयकण ववर्यगत महणशणर्खणहरू, स्वणस््य सेवण र्नदेशनणलय, जशक्षण ववकणस र्नदेशनणलय, 
प्रदेश अस्पतणल, मणनव संशणधन ववकणस केन्त्र, प्रदेश िनस्वणस््य प्रयोगशणलण, प्रदेश रे्खलकुद ववकणस पररर्द् 
जिल्लण जस्थत िन/स्वणस््य कणयणिलयहरू, सणमणजिक ववकणस कणयणिलयहरू, मेहेलकुनण अस्पतणल, आयवेुद और्धणलय 
तथण स्वणस््य केन्त्रहरू, प्रदेश संग्रहणलय र प्रणववर्धक जशक्षण तथण ब्यवसणवयक तणर्लम पररर्द् प्रदेश कणयणिलय र 
अन्त्तगितकण कणयणिलयहरूप्रर्त धन्त्यवणद प्रकट गनि चणहन्त्छु । सणथै मन्त्रणलय वण मणतहतमण ववर्िन्न तवरले सहयोग, 
समन्त्वय तथण सहकणयि गने नेपणल सरकणरकण मन्त्रणलय, केन्त्रीय र्नकणय, स्थणनीय तह, ववकणस सणझेदणर 
संघसंस्थणहरू र अन्त्य सबै सहयणरीप्रर्त हणर्दिक आिणर ब्यि गदिछु ।  

अन्त्तमण, कर्णिली प्रदेशको सणमणजिक-आर्थिक उन्नयन गने र्दशणमण नीर्तर्नमणितण, र्नर्ियकतणि, मूल्यणङ्कनकतणि, 
शोधकतणि तथण संघसंस्थण र ववद्यणथीहरूको लणर्ग समेत प्रस्ततु प्रगर्त वववरर् उपयोगी बन्न सकोस िन्न ेहणर्दिक 
शिुकणमनण व्यि गदिछु । यो पजुस्तकण तयणर पणने कणयिमण प्ररेर्ण प्रदणन गनुिहनु ेमणननीय सणमणजिक ववकणस 
मन्त्रीज्यूप्रर्त हणर्दिक आिणर व्यि गदिछु । त्यसैगरी प्रकणशन कणयिमण अहोरणर र्खवटन ुहनुे प्रशणसन तथण योिनण 
महणशणर्खण प्रमरु्ख श्री ववनोद आचणयि, त्यणङ्क/योिनण अर्धकृत श्री अर्धकृत लक्ष्मर् कडेल र अन्त्य सहयोगी 
कमिचणरीहरूप्रर्त हणर्दिक धन्त्यवणद र्दन चणहन्त्छु । आगणमी आर्थिक वर्िको कणयिक्रम कणयणिन्त्वयन गदणि समग्र ववर्य 
क्षेरमण हणर्सल िएकण उपलब्धीहरूलणई समेत दृविगत गरी कणयणिन्त्वयन गने, गरणउने प्रर्तबद्धतण ब्यि गदिछु । 
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पषृ्ठिरू्म 

कर्णिली प्रदेश िौगोर्लक वहसणबले नेपणलकै सबैिन्त्दण ठुलो र िनसङ्ख्यणको वहसणबले सबिन्त्दण सणनो प्रदेश 
हो । यस प्रदेशको के्षरफल २७‚९८४ वगिवकलोर्मटर (१०‚८०५ वगिमणइल) रहेको छ । यो एघणरौं 
शतणब्दी र्तरको र्खसरणज्यको के्षर हो िसले नेपणलकै परुणनो सभ्यतणको पररचय र्दन्त्छ । मौर्लक िणर्ण, 
कलण, संस्कृर्त, प्रणकृर्तक सम्पदणले िररपरु्ि यो प्रदेशको पूविमण गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५, दजक्षर्मण लजुम्बनी 

प्रदेश, पजिममण सदुरुपजिम प्रदेश र 
उत्तरमण जचनको र्तब्बत पदिछ । यो 
प्रदेश ववश्व मणनजचरमण ८०° ५८’ ५७” 
पूवि देर्खी ८३°  ४०ʼ  ५६” पूवी देशणन्त्तर 
र २८° १०ʼ ०७” उत्तर देर्खी ३०°, 
२६ʼ ५०” उत्तरी अक्षणंसमण (GCS_ 

WGS_1984 Geographic Co- ordinate 

System अनसुणर) फैर्लएको छ । समरु 
सतहबणट १९८ र्मटर देर्खी ७,७६७ 
र्मटर सम्म फैर्लएको यस प्रदेशलणइ 
िौगोर्लक वहसणबले वहमणली र पहणडी 
गरी दइु िेगमण वविणिन गनि सवकन्त्छ । 

सनु्त्दर प्रणकृर्तक दृष्य, वहमणलय, प्रर्सद्ध तणलहरू, अमलु्य प्रणकृर्तक सम्पदण, िर्डबटुीहरू, धणर्मिक के्षर, कलण 
संस्कृर्त, प्रणजचन इर्तहणस आर्द यस प्रदेशकण ववशरे्तणहरू हनु ्। नेपणलकै सबिन्त्दण ठुलो तणल रणरण र 
सबिन्त्दण गवहरो तणल फोक्सणु्डो तणल यसै प्रदेशमण रहेकण छन ् । यस प्रदेशमण १० जिल्लणहरू २५ 
नगरपणर्लकण, ५४ गणउँपणर्लकण र ७१८ वडणहरू रहेकण छन ्। यस प्रदेशमण ९० प्रर्तशत िन्त्दण बढी वहन्त्द ु
धमणिलम्बीहरूको बसोबणस रहेको छ िने बदु्ध, मजुस्लम, वक्रजियन धमणिवलम्बीहरूको समेत बसोबणस रहेको 
छ ।  यहणँको प्रमरु्ख िणर्ण नपेणली हो िने मगर, र्खणम, कणइके, थणरू अन्त्य िणर्णहरू पर्न ववर्िन्न स्थणनहरूमण 
प्रचलनमण रहेको पणइन्त्छ । कृवर् पेशण यहणँको प्रमरु्ख पेशण हो, यहणँकण कररब ७० प्रर्तशत घरपररवणर कृवर् 
पेशणमण संलग्न छन ्। कर्ठन िौगोर्लक अवस्थण, न्त्यून िौर्तक पूवणिधणर, न्त्यून मणनवीय ववकणस कण कणरर्ले 
यहणँकण आर्थिक, सणमणजिक सूचकहरूको अवस्थण कमिोर रहेको पणइन्त्छ । कर्णिली प्रदेशमण सणक्षरतण दर 
६३ प्रर्तशत, गररबीको दर ३९.८ प्रर्तशत, मणनवीय ववकणस सूचक ०.४२६, ५ वर्ि मरु्नको मतृ्यदुर ५५ 

िनण प्रर्तहिणर , जशश ुमतृ्यदुर ४७ िनण प्रर्तहिणर, नविणत जशश ुमतृ्यदुर २९ िनण प्रर्तहिणर रहेको पणइन्त्छ 
। यहणँकण २४ प्रर्तशत पररवणर मणर ३० र्मनेट र्िर स्वणस््य संस्थणमण पगु्न सक्छन ्र कररब ८००० 
िनसङ्ख्यणको लणर्ग सरदर १ िनण जचवकत्सकको उपलब्धतण रहेको छ । यस प्रदेशकण ७७ प्रर्तशत 
िनसङ्ख्यणमण मणर सरुजक्षत वपउने पणनीको पहुँच रहेको छ । 
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पररचय 

नेपणल सरकणरको र्मर्त २०७४/१०/१० को र्नर्िय अनसुणर ७ वटण ववर्यगत कणयिके्षर समेटने गरी स्थणपनण 
िएको कर्णिली प्रदेशको सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय सणववक जिल्लण िनस्वणस््य कणयणिलय सरेु्खतको िवनमण 
र्मर्त २०७४/११/०२ गते स्थणपनण िइि संचणलनमण रहेको छ । प्रदेश सरकणर मन्त्रीपररर्दको र्मर्त 
२०७६/०५/०६ को र्नर्िय अनसुणर यस मन्त्रणलय र अन्त्तगितकण २६ वटण कणयणिलयमण कुल िम्मण १०७० 
स्थणयी दरवन्त्दी स्वीकृत िएको र्थयो । हणल यस मन्त्रणलय अन्त्तगित स्वणस््य सेवण र्नदेशनणलय, जशक्षण 
ववकणस र्नदेशनणलय, मणनव संशणधन ववकणस केन्त्र, प्रदेश अस्पतणल, प्रदेश िनस्वणस््य प्रयोगशणलण, प्रदेश 
स्वणस््य आपूर्ति व्यवस्थणपन केन्त्र, १० िन/स्वणस््य सेवण कणयणिलयहरू, ९ सणमणजिक ववकणस कणयणिलयहरू, 
९ आयवेुर्दक स्वणस््य केन्त्रहरू, प्रदेश संग्रहणलय, मेहेलकुनण अस्पतणल र प्रदेश आयवेुद और्धणलय गरी 
३९ वटण कणयणिलयहरू रहेकण छन ्।मन्त्रणलयमण प्रदेश सजचव (रण.प.प्रथम शे्रर्ी) को नतेतृ्वमण ५ महणशणर्खण 
र १२  शणर्खणहरूमण गरर िम्मण ५२ स्थणयी दरबन्त्दी रहेको छ ।  

मन्त्रणलयको दीघिकणलीन सोच 

कर्णिली प्रदेशको स्वणस््य जशक्षण र मणनव संसणधन ववकणसमण सधुणर, लैविक समणनतण र सणमणजिक 
समणवशेीकरर्मण सशजिकरर् गदै ववजशि सणंस्कृर्तक सम्पदणको संरक्षर् र सम्बधिन गरी कर्णिलीबणसीको 
सणमणजिक आर्थिक रूपणन्त्तरर् गने । 

मन्त्रणलयको दीघिकणलीन सोच हणर्सल गने ध्येय 

• कर्णिलीवणसीको स्वणस््य र पोर्र्को अवस्थणलणई सदुृढ बनणउन गरु्स्तरीय स्वणस््य सेवणमण सबैको 
पहुँच सरु्नजित गने, 

• सभ्य र समदृ्ध समणि र्नमणिर्कण लणर्ग सबै तहकण जशक्षणमण जशक्षणमण पहुँच  सरु्नजित गदै गरु्स्तर 
अर्िबवृद्ध गने, 

• समणिमण ववद्यमणन सबैर्खणले वविेदको अन्त्त्य गदै समतणमूलक र समणवेशी ववकणसको प्रत्यणिरू्त गने, 
• उद्यमशील, र्सपयिु, उत्पणदनमूलक तथण स्वरोिगणर उन्त्मरु्ख मणनव संशणधन ववकणसमण िोड र्दने,  

• स्वस्थ मणनव िीवनको अपररहणयि आवश्यकतणकण रूपमण रे्खलकुद ववकणसलणई िोड र्दने, 
• कर्णिलीको ववजशि सणँस्कृर्तक सम्पदण र धरोहरको संरक्षर् र सम्वधिन गने, 

र्दघिकणर्लन उद्दशे्यहरू 

• गरु्स्तरीय स्वणस््य सेवणमण सबैको पहुँच स्थणवपत हनुेगरी पवृणधणर ववकणस, िनशजि व्यवस्थणपन र 
स्वणस््य आपूर्ति प्रर्णलीको प्रिणवकणरी व्यवस्थणपन गने,  

• ववद्यमणन पोर्र्को अवस्थणमण सधुणर ल्यणउनको लणर्ग समन्त्वयणत्मक र सहकणयणित्मक कणयिहरू 
सञ्चणलन गने, 

• आधणरितू तहसम्मको जशक्षणलणई र्नःशलु्क र अर्नवणयि गदै मणध्यर्मक तहसम्मको जशक्षणलणई सीप 
यिु, िीवनपयोगी, रोिगणर मूलक र उत्पणदन मूलक बनणउने, 
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• उच्चजशक्षणको पहुँचलणई ववस्तणर गरी वैज्ञणर्नक, र्खोि मूलक, उद्यमशील र अनसुन्त्धणनमूलक बनणउदै 
आत्मर्नििर नणगररक तयणर गने, 

• वणलअर्धकणर, लैविक समणनतण, र सणमणजिक समणवेशीकरर्लणई कर्णिलीको सणमणजिक ववकणसमण 
मूलप्रवणहीकरर् गने, 

• ववकणसकण ववर्िन्न आयणमहरूमण अपणितणमैरी, वणलमैरी, ज्येष्ठ नणगररकमैरी लैविकमैरी रर्नीर्त 
अवलम्वन गदै लोपोन्त्मरु्ख, सीमणन्त्तकृत तथण वजन्त्चर्तकर्मण परेकण िोजर्खमयिु वगि तथण समदुणयको 
उत्थणन गने,  

• यवुणलणई ज्ञणन, र्सप, प्रववर्धयिु, उद्यमशील र स्वणबलम्बी बनणउदै कर्णिली ववकणसको सम्वणहक 
शजिको रूपमण ववकणस गने, 

• कर्णिलीको मणनव संशणधन ववकणस ढणँचण ववकणस गदणि िणततृ्व, कर्णिली प्रदेशमण न ैकणम गने र 
लगणनी गने लगणव   

• सबैकण लणर्ग रे्खलकुदको अर्िप्रणय वमोजिम रे्खलकूदको पूवणिधणर ववकणस, प्रर्तस्पधी र व्यवसणवयक 
रे्खलणडीहरू उत्पणदन गदै प्रदेशको समग्र रे्खलकूद िगतको संस्थणगत ववकणस गने । 

• कर्णिलीमण अवजस्थत िणवर्क, सणवहजत्यक, सणँस्कृर्तक, परुणतणजत्वक वहमूुल्य सम्पदणहरूको संरक्षर् र 
सम्बधिन गने । 

मन्त्रणलयको कणयिक्षरे 

1. स्वणस््य तथण िनसङ्ख्यण 
2. जशक्षण तथण मणनव संशणधन 
3. मवहलण बणलबणर्लकण तथण समणि कल्यणर् 

4. यवुण तथण रे्खलकुद 
5. िणर्ण धमि तथण संस्कृर्त 

6. श्रम तथण रोिगणर 
7. पोर्र् र्खणनेपणनी तथण सरसफणई 

मन्त्रणलयकण महणशणर्खणहरू 

१. प्रशणसन तथण योिनण महणशणर्खण 
२. शैजक्षक ववकणस महणशणर्खण 
३. स्वणस््य सेवण महणशणर्खण 
४. यवुण तथण रे्खलकुद महणशणर्खण 
५. सणमणजिक ववकणस महणशणर्खण 
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मन्त्रणलयले सम्पणदन गनुिपने कणयिहरू 

प्रदेश सरकणर कणयिवविणिन र्नयमणवली २०७४ बमोजिम यस मन्त्रणलयले सम्पणदन गनुिपने कणयिहरू देहणय 
अनसुणर रहेकण छन ्

• देश स्तरको ववश्वववद्यणलय तथण उच्चजशक्षण सम्वन्त्धी नीर्त, कणननु तथण मणप दण्ड तिुिमण, कणयणिन्त्वयन 
र र्नयमन‚ 

• शैजक्षक परणमशि सेवणको मणप दण्ड र्नधणिरर्, अनमुर्त तथण र्नयमन‚ 
• प्रदेश स्तरमण पसु्तकणलय, संग्रहणलय, अर्िलेर्खणलय सम्वन्त्धी नीर्त, कणननु तथण मणप दण्ड तिुिमण, 

कणयणिन्त्वयन र र्नयमन‚ 
• प्रणदेजशक जशक्षण, प्रणववर्धक तथण व्यवसणवयक तणर्लम र छणरवृजत्त सम्वन्त्धी नीर्त, कणननु तथण मणप 

दण्ड र्नधणिरर्, कणयणिन्त्वयन र र्नयमनत थणपणठ्यक्रम, पणठ्यपसु्तक तथण पणठ्य सणमणग्री र्नमणिर्, उत्पणदन 
र ववतरर्‚ 

• प्रदेश स्तरको मणनव संसणधनको आवश्यकतण प्रके्षपर् तथण शैजक्षक योिनण र्नमणिर् र कणयणिन्त्वयन‚ 
• प्रदेश स्तरमण ववद्यणलय तहको जशक्षकको सेवण शति, योग्यतण, क्षमतण र जशक्षक व्यवस्थणपनको मणप 

दण्ड र्नधणिरर् र र्नयमन‚ 
• मणध्यर्मक तहको परीक्षण व्यवस्थणपन‚ 
• प्रदेश स्तरमण प्रणजज्ञक अनसुन्त्धणन तथण शैजक्षक त्यणङ्क व्यवस्थणपन‚ 
• स्वणस््य सेवण तथण पोर्र् सम्बन्त्धी प्रणदेजशक नीर्त, कणननु, मणप दण्ड तथण योिनण तिुिमण, कणयणिन्त्वयन 

र र्नयमन‚ 
• प्रदेश स्तरमण आवश्यक पने प्रविद्धनणत्मक, प्रर्तकणरणत्मक, उपचणरणत्मक तथण पनुिस्थणपनणत्मक स्वणस््य 

सेवणको व्यवस्थणपन‚ 
• स्वणस््य सेवण सम्वन्त्धी प्रदेश स्तरीय प्रणजज्ञक, व्यवसणवयक र पेसणगत संघसंस्थणको दतणि, 

सञ्चणलनअनमुर्त र र्नयमन‚ 
• प्रदेश स्तरीय स्वणस््य सेवणको गरु्स्तर र्नधणिरर्, अनगुमन र र्नयमन‚ 
• रणवष्ट्रय मणप दण्ड बमोजिम और्धी िन्त्य तथण स्वणस््य प्रववर्ध सम्वन्त्धी सणमग्रीको उत्पणदन तथण 

संचय, अर्धकतम र्खरुण मूल्य र्नधणिरर्, अजन्त्तम र्बसििन, गरु्स्तर तथण मणप दण्ड र्नधणिरर् र त्यस्तण 
सणमग्री उत्पणदन गने उद्योगको दतणि, सञ्चणलन, अनमुर्त र र्नयमन‚ 

• रणवष्ट्रय मणप दण्ड अनरुुप अस्पतणल, नर्सििहोम, र्नदणन केन्त्र, उपचणर केन्त्र र अन्त्य स्वणस््य संस्थण 
तथण प्रयोगशणलण को दतणि, सञ्चणलन, अनमुर्त र र्नयमन‚ 

• र्खणनेपणनी, ध्वर्न र हणवणको गरु्स्तर अनगुमन तथण लेर्खणिोर्खणको ढणँचण र्नमणिर् एवं गरु्स्तरको मणप 
दण्ड र्नधणिरर् र कणयणिन्त्वयन‚ 

• रणवष्ट्रय मणप दण्ड बमोजिम स्वणस््य बीमण लगणयतकण सणमणजिक स्वणस््य सरुक्षण कणयिक्रमको 
व्यवस्थणपन तथण र्नयमन‚ 

• प्रदेश स्तरीय स्वणस््य के्षरको मणनव स्रोत ववकणस र व्यवस्थणपन‚ 
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• और्धी र्नगरणनी (Pharmacovigilance), और्र्धको उजचत प्रयोग र सकु्ष्म िीवर्नरोधक प्रर्तरोध 
(Antimicrobial Resistance) न्त्यनुीकरर्‚ 

• र्खोप र पररवणर र्नयोिन‚ 
• संवदेनशील और्धी तथण अन्त्य स्वणस््य सणमग्री र्खररद तथण आपूर्ति व्यवस्थणपन‚ 
• प्रदेश स्तरमण स्वणस््य सेवण सम्बन्त्धी अध्ययन तथण अनसुन्त्धणन तथण सूचनण प्रर्णली, स्वणस््य लेर्खण 

पद्धर्तको संस्थणगत व्यवस्थणपन, सूचनण प्रवणह‚ 
• प्रदेश स्तरीय िनस्वणस््य र्नगरणनी (पजब्लक हेल्थ सिेलेन्त्स) व्यवस्थणपन‚ 
• सूर्ति, मर्दरण र लणग ुपदणथि िन्त्य वस्तकुोमण पदण्ड, र्नयन्त्रर् तथण र्नयमन‚ 
• स्वणस््य क्षेरमण आपत्कणलीन अवस्थण, ववपर महणमणरी व्यवस्थणपन, आकजस्मक स्वणस््य सेवणप्रवणह, 

आपतकणलीन अवस्थणकण लणर्ग और्धी तथण और्धी िन्त्य सणमग्रीको प्रणदेजशक बफर स्टक 
व्यवस्थणपन‚ 

• सरूवण तथण नसने रोग र्नयन्त्रर् तथण रोकथणम‚ 

• रणवष्ट्रय मणप दण्ड अनरुुप स्वणस््य सेवण सम्वन्त्धी िौर्तक पूवणिधणर ववकणस तथण व्यवस्थणपन‚ 
• स्वणस््य िन्त्य फोहोर व्यवस्थणपन सम्वन्त्धी मणप दण्ड र्नधणिरर्, कणयणिन्त्वयन र र्नयमन‚ 
• आयवेुर्दक, यनुणनी, आम्ची, होर्मयोप्यणर्थक, प्रणकृर्तक जचवकत्सण लगणयतकण अन्त्य प्रचर्लत परम्परण गत 

स्वणस््य उपचणर सेवण सम्वन्त्धी प्रदेश स्तरीय मणप दण्ड र्नधणिरर्, कणयणिन्त्वयन, अनगुमन र र्नयमन‚ 
• प्रदेश स्तरको र्खणनेपणनी सरसफणइ तथण स्वच्छतण सम्बन्त्धी प्रदेजशक नीर्त, कणनून तथण मणप दण्ड 

तिुिमण र कणयणिन्त्वयन, सेवणको शलु्क र्नधणिरर्, योिनण, आयोिनण कणयणिन्त्वयन तथण सञ्चणलन, संिणर र 
र्नयमन‚ 

• र्खणनेपणनी तथण सरसफणइ सेवण ववस्तणरमण र्निी के्षरको सहिणर्गतण प्रवद्धिन सम्बन्त्धी नीर्त तथण मणप 
दण्ड तिुिमण, कणयणिन्त्वयन र र्नयमन‚ 

• सवि सणधणरर्लणइ स्वच्छ र्खणनपेणनीको उपलब्धतण र र्खणनेपणनी, सरसफणइ तथण स्वच्छतणमण वपछडीएकण 
वगिको पहुँच सरु्नजिततण‚ 

• िनसङ्ख्यण, बसणइ सरणइ र पररवणर र्नयोिन सम्बन्त्धी प्रणदेजशक नीर्त, कणननु तथण योिनण तिुिमण, 
कणयणिन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन तथण अनसुन्त्धणन, सूचनण प्रर्णलीको स्थणपनण र सञ्चणलन, क्षमतण अर्िवृवद्ध 
र रणवष्ट्रय संस्थणहरु सँगको सम्पकि  र समन्त्वय‚ 

• मवहलण हक सम्बन्त्धी प्रणदेजशक नीर्त, कणनून, मणप दण्डत थणयोिनण तिुिमण, कणयणिन्त्वयन र र्नयमन‚ 
• लैविक वहंसण, मणनव बेचर्बर्खन तथण ओसणर पसणर सम्वन्त्धी नीर्त तथण कणयियोिनण तिुिमण र 

कणयणिन्त्वयन तथण अन्त्तरणवष्ट्रय सजन्त्ध, सम्झौतण र प्रर्तवद्धतणको कणयणिन्त्वयन, र्नरोधणत्मक र संरक्षर्णत्मक 
उपणय र पनुस्थणपन‚ 

• मवहलण सशजिकरर् तथण लैविक समणनतण सम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धणन‚ 
• लैंर्गक उत्तरदणयी विेट र लैविक पररक्षर्‚ 

• बणलबणर्लकणको हक वहत संरक्षर् सम्बन्त्धी प्रणदेजशक नीर्त, कणनून, मणप दण्ड तथण योिनण तिुिमण, 
कणयणिन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन, अनसुन्त्धणन, बणलमैरी शणसकीय प्रवन्त्ध र सेवण प्रवणह, बणल उद्धणर 
कोर् व्यवस्थणपन र बणल सधुणर तथण पनुस्थणिपनण‚ 
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• प्रदेश स्तरमण ज्येष्ठ नणगररक, अपणितण िएकण व्यजि र अशि, बणलबणर्लकणकण र मवहलण सम्बन्त्धी 
कणयिहरुको अनगुमन तथण मूल्यणङ्कन‚ 

• समणि कल्यणर् र संघसस्थण सम्वन्त्धी कणयिहरुको अनगुमन तथण मूल्यणङ्कन‚ 
• यवुण सम्बन्त्धी प्रणदेजशक नीर्त, कणननु तथण योिनण तिुिमण, कणयणिन्त्वयन र र्नयमन, यवुण वैज्ञणर्नक 

प्रोत्सणहन‚ 
• रे्खलकूद सम्वन्त्धी प्रणदेजशक नीर्त, कणननु तथण मणप दण्ड र्नधणिरर्, कणयणिन्त्वयन र र्नयमन, रे्खलकूद 

तथण रे्खलकूद पूवणिधणरको ववकणस र प्रवद्धिन‚ 
• रे्खलकूद प्रशणसन र संघसंस्थणको समन्त्वय र र्नयमन‚ 
• रणवष्ट्रय र प्रणदेजशक रे्खलकुद प्रर्तयोर्गतण तथण कणयिक्रम आयोिनण र सहिणर्गतण‚ 
• लोपोन्त्मरु्ख, सीमणन्त्तकृत, गररब, िेष्ठनणगररक लजक्षत आवणस सम्बन्त्धी नीर्त, मणप दण्ड तथण योिनण 

तिुिमण र कणयणिन्त्वयन‚ 
• सणमणजिक सरुक्षण सम्बन्त्धी प्रणदेजशक नीर्त, कणनून तथण मणप दण्डको र्नमणिर् तथण कणयणिन्त्वयन, कोर् 

व्यवस्थणपन, र्नयमन, रणवष्ट्रय र प्रणदेजशक र्नकणय तथण संघसंस्थण सँग सम्पकि , समन्त्वय र सहकणयि‚ 
• प्रदेश र्िर रोिगणरी प्रवद्धिन सम्बन्त्धी नीर्त, योिनण, कणयिक्रम तथण मणप दण्ड तिुिमण तथण कणयणिन्त्वयन 

र स्थणनीय सरकणरसंग समन्त्वय‚ 

• ववश्व सम्पदण सूचीमण परेकण स्मणरक र परुणतणजत्वक महत्वकण स्थल सम्बन्त्धी‚ 
• िणर्ण, र्लवपसंस्कृर्त, लर्लतकलण र धमिको संरक्षर् र प्रयोग सम्वन्त्धी प्रणदेजशक नीर्त, कणननु, मणप दण्ड 

तथण योिनण तिुिमण, कणयणिन्त्वयन र र्नयमन‚ 
• ऐर्तहणर्सक, धणर्मिक, सणँस्कृर्तक एवं कलण र वणस्तकुलणत्मक दृविकोर्ले महत्व बोकेकण प्रणदेजशक 

स्तरकण दरवणरहरुको संरक्षर्, सम्िणर, अध्ययन, अनसुन्त्धणन तथण व्यवस्थणपन‚ 
• प्रणदेजशक स्तरमण संग्रहणलयको स्थणपनण, सञ्चणलन तथण व्यवस्थणपन‚ 
• प्रदेश स्तरकण परुणतणजत्वक महत्वकण स्थल, ऐर्तहणर्सक र धणर्मिक सणंस्कृर्तक सम्पदण, प्रणजचन स्मणरक, 

संग्रहणलय, सणस्कृर्तक धरोहर सम्वन्त्धी नीर्त, कणननु, मणपदण्ड तथण योिनण तिुिमण, कणयणिन्त्वयन र 
र्नयमन एव संरक्षर्, सम्िणर, अध्ययन, अनसुन्त्धणन, उत्र्खनन तथण पनुर्निमणिर्‚ 

• धमि, परम्परणर गठुी अन्त्तगित चर्ल आएकण ववर्िन्न िणरण, पविहरुको सञ्चणलन र व्यवस्थणपन‚ 
• संस्कृर्तको ववकणस सम्वन्त्धी नीर्त तथण कणननु तिुिमण, कणयणिन्त्वयन र र्नयमन‚ 
• रोिगणर प्रवद्धिन सम्बन्त्धी प्रणदेजशक नीर्त, कणनून तथण मणप दण्ड तिुिमण, कणयणिन्त्वयन र र्नयमन‚ 
• श्रर्मक एवं श्रर्मकको सणमणजिक सरुक्षण तथण टे्रडयरु्नयन सम्बन्त्धी प्रणदेजशक नीर्त, कणनून, मणपदण्ड 

र र्नयमन‚ 
• श्रमशजि, श्रम बिणर सम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धणन र श्रम शजि योिनण‚ 
• औद्योर्गक वववणद समणधणन, श्रम सम्बन्त्धमण सधुणर र न्त्यणवयक र्नरुपर्‚  

• कणयि स्थल सरुक्षण, कणरर्खणनण र्नरीक्षर् तथण र्नयमन । 
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िनशजि अवस्थण 

यस मन्त्रणलय र मणतहतकण कणयणिलयहरूमण रहेकण कुल िनशजिको दरबन्त्दी तथण हणल दरबन्त्दी तथण 
करणरमण कणयिरत कमिचणरीहरूको वववरर् र्नम्न अनसुणर रहेको छ । 

तणर्लकण 1 मन्त्रणलय तथण अन्त्तगितकण कणयणिलयहरुको िनशजि वववरर् 

र्स.न. पद तह सेवण समहु 
दरवन्त्दी 
सङ्ख्यण 

समणयोिनबणट 
पद परु्ति सङ्ख्यण  

दरवन्त्दी 
करणर 

सङ्ख्यण 

ररि 
सङ्ख्यण 

१ सजचव ११ प्रशणसन सण.प्रण. १ १ ० ० 

२ र्नदेशक ११  जशक्षण  जश.प्र १ १ ० ० 

३ र्नदेशक ११ स्वणस््य हे.इि./प.हे.ए. १ १ ० ० 

४ र्नदेशक ११ प्र/स्वण/जश सण.प्र./स्वण.जश/जश.प्र १ ० ० १ 

५ अस्पतणल र्नदेशक ११ स्वणस््य ि.हे.स. १ १ ० ० 

६ प्रमरु्ख कन्त्सल्टेन्त्ट 
अब्स्टे्रवटक्स 

११ स्वणस््य अब्स्टे्रवटक्स १ १ ० ० 

७ प्रमरु्ख कन्त्सल्टेन्त्ट 
पेडणयणटे्रवटक्स  

११ स्वणस््य पेडणयणवट्रक्स १ ० ० १ 

८ प्रमरु्ख कन्त्सल्टेन्त्ट 
िनरल 

११ स्वणस््य मेर्डर्सयन/िनरल 

मेर्डर्सन 

१ ० ० १ 

९ प्रमरु्ख कन्त्सल्टेन्त्ट 
सििन 

११ स्वणस््य सििरी/िनरल 

सििरी 
१ १ ० ० 

१० प्रमरु्ख कन्त्सल्टेन्त्ट 
अथोपेर्डक 

११ स्वणस््य सििरी/अथोपेपर्डक 

सििरी  
१ ० ० १ 

११ प्रमरु्ख कन्त्सल्टेन्त्ट 
इि.एन.टी. 

११ स्वणस््य अटोररनोफ 

ल्यणरेगोलोिी 
१ ० ० १ 

१२ प्रमरु्ख कन्त्सल्टेन्त्ट 
सणइक्यणवट्रि 

११ स्वणस््य सणइक्यणवट्र १ ० ० १ 

१३ प्रमरु्ख कन्त्सल्टेन्त्ट 
इमणिटोलोजिि 

११ स्वणस््य इमणिटोलोजिि १ ० ० १ 

१४ प्रमरु्ख कन्त्सल्टेन्त्ट 
डेन्त्टल सििन 

११ स्वणस््य डेजन्त्टवष्ट्र १ ० ० १ 

१५ प्रमरु्ख कन्त्सल्टेन्त्ट 
मेर्डकल  

११ स्वणस््य मेर्डर्सयन/िनरल 

मेर्डर्सन 

१ ० ० १ 

१६ प्रमरु्ख कन्त्सल्टेन्त्ट 
रेर्डयोलोजिि 

११ स्वणस््य रेर्डयो १ ० ० १ 

१७ प्रमरु्ख कन्त्सल्टेन्त्ट 
प्यणथोलोजिि 

११ स्वणस््य प्योलोिी/ि १ ० ० १ 

१८ प्रमरु्ख कन्त्सल्टेन्त्ट  ११ स्वणस््य एनेष्थेर्सयोलोजि १ ० ० १ 

१९ प्रमरु्ख अस्पतणल 
नर्सिि प्रशणसक  

११ स्वणस््य िनरल नर्सिि १ ० ० १ 
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र्स.न. पद तह सेवण समहु 
दरवन्त्दी 
सङ्ख्यण 

समणयोिनबणट 
पद परु्ति सङ्ख्यण  

दरवन्त्दी 
करणर 

सङ्ख्यण 

ररि 
सङ्ख्यण 

२० उपसजचव प्रशणसन ९/१० प्रशणसन सण.प्रण. ७ ० ० ७ 

२१ उपसजचव जशक्षण ९/१० जशक्षण  जश.प्र. ६ ६ ० ० 

२२ प्र.म.वव.अ. ९/१० ववववध   १ १ ० ० 

२३ उप/िनस्वणस््य 

प्रशणसक  

९/१० स्वणस््य प.हे.ए./ए.जच./हे.इि. ११ १ ० १० 

२४ अस्पतणल 

व्यवस्थणपक 

९/१० स्वणस््य ि.हे.स./मे.ि. १ ० ० १ 

२५ बररष्ठ डेमोग्रणफर ९/१० आ.यो.त.त
. 

त्यणङ्क १ ० ० १ 

२६ आयवेुद ववज्ञ ९/१० स्वणस््य आयवेुद १ ० ० १ 

२७ वररि स्वणस््य 
जशक्षण प्रशणसक 

९/१० स्वणस््य हे.ए. १ ० ० १ 

२८ कन्त्सल्टेण्ट 

अव्स्टे्रवटर्सयन 
एण्ड 
गणइनोकोलोजिि 

९/१० स्वणस््य अव्स्टे्रवटक्स एण्ड 
गणइनोकोलोिी 

१३ ० १ १२ 

२९ कन्त्सल्टेन्त्ट 

पेर्डयणवट्रर्सयन 

९/१० स्वणस््य पेर्डयणवट्रक्स/ 
पेर्डयणवट्रक 

मेर्डर्सन 

२ ० १ १ 

३० कन्त्सल्टेन्त्ट 

र्नयोनेटोलोजिि 

९/१० स्वणस््य पेर्डयणवट्रक 
/र्नयोनेटोलोिी 

१ ० ० १ 

३१ कन्त्सल्टेन्त्ट िनरल 
वफजिर्सयन 

९/१० स्वणस््य मेर्डर्सन/िनसल 

मेर्डर्सन 

१२ १ १ १० 

३२ कन्त्सल्टेन्त्ट 

ग्यणर्ट््रोइटेरोलोजि
ि 

९/१० स्वणस््य मेर्डर्सन/ग्यणसट््रो
लोिी 

१ ० ० १ 

३३ कन्त्सल्टेन्त्ट 

कणर्डियोलोजिि 

९/१० स्वणस््य मेर्डर्सन/टोवपकल 

मेर्डर्सन 

१ ० ० १ 

३४ कन्त्सल्टेन्त्ट 

नेफ्रोलोजिि 

९/१० स्वणस््य मेर्डर्सन/ 

नेफ्रोलोिी 
१ ० ० १ 

३५ कन्त्सल्टेन्त्ट 

न्त्यूरोलोजिि 

९/१० स्वणस््य मेर्डर्सन/ 

न्त्यूरोलोिी 
१ ० ० १ 

३६ कन्त्सल्टेन्त्ट 

इण्डोक्रणइनोलोजि
ि 

९/१० स्वणस््य मेर्डर्सन/इण्डोक्रणइ
नोलोिी 

१ ० ० १ 

३७ फरेजन्त्सक मेर्डर्सन 
अर्धकृत 

९/१० स्वणस््य मेर्डर्सन/फरेजन्त्सक 

मेर्डर्सन 

१ ० ० १ 
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र्स.न. पद तह सेवण समहु 
दरवन्त्दी 
सङ्ख्यण 

समणयोिनबणट 
पद परु्ति सङ्ख्यण  

दरवन्त्दी 
करणर 

सङ्ख्यण 

ररि 
सङ्ख्यण 

३८ कन्त्सल्टेन्त्ट िनरल 

सििन 

९/१० स्वणस््य सििरी/िनरल 

सििरी 
१२ १ ० ११ 

३९ कन्त्सल्टेन्त्ट 

वपर्डयणवटर्सयन 
सििन 

९/१० स्वणस््य सििरी/वपर्डयणवटक 

सििरी 
१ ० ० १ 

४० कन्त्सल्टेन्त्ट 

वपर्डयणवटर्सयन  

९/१० स्वणस््य वपर्डयणवटक 

मेर्डर्सयन 

४ ० ० ४ 

४१ कन्त्सल्टेन्त्ट 

ग्यणष्ट्रइन्त्टेरोलोजिि 
सििन  

९/१० स्वणस््य सििरी/ग्यणस्ट्रोइन्त्टे
रोलोिीकल सििरी 

१ ० ० १ 

४२ कन्त्सल्टेन्त्ट 

अथोपेर्डक सििन 

९/१० स्वणस््य सििरी/अथो सििरी ७ १ २ ४ 

४३ कन्त्सल्टेन्त्ट 

ई.एन.वट. सििन 

९/१० स्वणस््य अटोररनो 
ल्यणरेगोंलोिी 

१ ० १ ० 

४४ कन्त्सल्टेन्त्ट 

सणइक्यणवट्रस्ट 

९/१० स्वणस््य सणइक्यणवट्र १ ० १ ० 

४५ कन्त्सल्टेन्त्ट 

डमणिटोलोजिि 

९/१० स्वणस््य डमणिटोलोजि/ 

ल्यणप्रोलोिी/िेरेरल 
र्डजिि 

१ ० १ ० 

४६ कन्त्सल्टेन्त्ट डेण्टल 
सििन 

९/१० स्वणस््य डेजन्त्टवष्ट्र/िनरल 

डेण्टल 

१ ० ० १ 

४७ कन्त्सल्टेन्त्ट 

मेर्डकल िनरर्लि 

९/१० स्वणस््य मेर्डकल िनरर्लि २ ० १ १ 

४८ कन्त्सल्टेन्त्ट 

रेर्डयोलोजिि 

९/१० स्वणस््य रेर्डयोलोिी/रेर्डयो 
डणग्नोर्सस 

२ ० १ १ 

४९ कन्त्सल्टेन्त्ट 

प्यणथोलोजिि 

९/१० स्वणस््य प्यणथोलोिी/िनरल 

प्यणथोलोिी 
१ ० १ ० 

५० उपप्रमरु्ख मेर्डकल 
ल्यणव  

९/१० स्वणस््य मे. ल्यण. 
टे.ि.म.ेल्यण.टे. 

१ ० ० १ 

५१ कन्त्सल्टेन्त्ट 

एनेस्थेर्सयोलोजिि 

९/१० स्वणस््य एनेस्थेसीयोलोिी ३ ० ० ३ 

५२ अस्पतणल नर्सिङ 
प्रशणसक 

९/१० स्वणस््य िनरल नज्सिङ २ ० ० २ 

५३ क.न./प.हे.न. 

प्रशणसन 

९/१० स्वणस््य क.न./प.हे.न. १ ० ० १ 

५४ सणमणजिक ववकणस 
अर्धकृत 

९/१० प्रशणसन/ 

ववववध 

सण.प्र./ववववध ४ ० ० ४ 
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र्स.न. पद तह सेवण समहु 
दरवन्त्दी 
सङ्ख्यण 

समणयोिनबणट 
पद परु्ति सङ्ख्यण  

दरवन्त्दी 
करणर 

सङ्ख्यण 

ररि 
सङ्ख्यण 

५५ बररष्ठ िनस्वणस््य 
अर्धकृत 

९/१० स्वणस््य हे.इि. १३ १ ० १२ 

५६ आयवेुद जचवकत्स ९/१० स्वणस््य आयवेुद १ ० ० १ 

५७ संग्रहणलय प्रमरु्ख ९/१० जशक्षण  परुणतत्व/संग्रहणलय १ ० ० १ 

५८ सणमणजिक ववकणस 
अर्धकृत 

७/८ सण.प्र/जश
क्षण 

सण.प्र./जश.प्र ५ ५ ० ० 

५९ अर्धकृत प्रशणसन  ७/८ प्रशणसन सण.प्रण. ७ ३ ० ४ 

६० अर्धकृत जशक्षण  ७/८ जशक्षण  जश.प्र. १४ १४ ० ० 

६१ अर्धकृत जशक्षण  ७/८ जशक्षण  जश.प्र. (ववर्यगत) ६ १ ० ५ 

६२ लेर्खण अर्धकृत  ७/८ प्रशणसन लेर्खण ५ ५ ० ० 

६३ त्यणङ्क अर्धकृत ७/८ आ.यो.त.त
. 

त्यणङ्क २ १ ० १ 

६४ मवहलण ववकणस 
अर्धकृत 

७/८ ववववध   ७ २ ० ५ 

६५ कणनून अर्धकृत रण.प.त.ृ न्त्यणय कणनून १ ० ० १ 

६६ िनस्वणस््य 

अर्धकृत 

७/८ स्वणस््य हे.इि. १३ २ ५ ६ 

६७ आयवेुद जचवकत्सक ८ स्वणस््य आयवेुद ११ २ ९ ० 

६८ कम्यूर्नवट नर्सिि 
अर्धकृत 

७/८ स्वणस््य कम्यूर्नवट ३ १ ० २ 

६९ फणमेसी अर्धकृत ७/८ स्वणस््य फणमेसी ३ १ १ १ 

७० स्वणस््य जशक्षण 
अर्धकृत 

७/८ स्वणस््य हे.ए. ३ ३ ० ० 

७१ मेर्डकल अर्धकृत ८ स्वणस््य ि.हे.स. ६१ ११ २८ २२ 

७२ डेन्त्टल सििन ८ स्वणस््य डेजन्त्टवष्ट्र १२ १ १० १ 

७३ नर्सिि अर्धकृत ७/८ स्वणस््य िनरल नर्सिि १८ ३ १० ५ 

७४ मेर्डकल ल्यणव 
टेक्नोलोजिि 

७/८ स्वणस््य मे.ल्यण.टे ४ ० ३ १ 

७५ वफजियोथेरणपीि ७/८ स्वणस््य वफजियोपथेरणपी २ ० ० २ 

७६ डणइवटर्सयन 

अर्धकृत 

७/८ स्वणस््य ववववध १ ० ० १ 

७७ हणउस वकवपङ 
अर्धकृत 

७/८ स्वणस््य ववववध २ ० ० २ 

७८ बणयोमेर्डकल 

इजन्त्िर्नयर 

७/८ स्वणस््य ववववध २ ० १ १ 

७९ मेर्डकल रेकडिर 
अर्धकृत 

७/८ स्वणस््य मेर्डकल रेकडिर १ ० ० १ 
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र्स.न. पद तह सेवण समहु 
दरवन्त्दी 
सङ्ख्यण 

समणयोिनबणट 
पद परु्ति सङ्ख्यण  

दरवन्त्दी 
करणर 

सङ्ख्यण 

ररि 
सङ्ख्यण 

८० अस्पतणल 

व्यवस्थणपक 

७/८ स्वणस््य ववववध १ ० ० १ 

८१ रेर्डयोग्रणफी 
टेक्नोलोजिि 

७/८ स्वणस््य रेर्डयोग्रणफी ५ ० ० ५ 

८२ जक्लर्नकल 

सणइकोलोजिि 

७/८ स्वणस््य ववववध १ ० ० १ 

८३ संग्रहणलय अर्धकृत ७/८ जशक्षण  परुणतत्व/संग्रहणलय १ ० ० १ 

८४ परुणतत्व अर्धकृत ७/८ जशक्षण  परुणतत्व २ ० ० २ 

८५ सहणयक प्रशणसन ५/६ सणमणन्त्य सण.प्रण. ३६ २६ ० १० 

८६ लेर्खण 
सहणयक/अर्धकृत 

५/६ सणमणन्त्य लेर्खण ३१ २२ ० ९ 

८७ कम्यूटर सहणयक ५/६ ववववध   ३ ३ ० ० 

८८ हेल्थ अर्सिेन्त्ट ५/६/७ स्वणस््य ह.इि. ४८ ३२ १४ २ 

८९ रेर्डयोग्रणफर  ५/६/७ स्वणस््य रेर्डयोग्रणफी १४ ४ ७ ३ 

९० ल्यणव टेजक्नर्सयन ५/६/७ स्वणस््य मे.ल्यण.टे २५ १० १३ २ 

९१ एनेस्थेवटक 

सहणयक 

५/६/७ स्वणस््य एनेस्थेर्सयण १२ ० ० १२ 

९२ वफजियोथेरणवप 

सपुरिणइिर 

५/६/७ स्वणस््य वफजियोपथेरणपी २ १ ० १ 

९३ बणयोमेर्डकल 

टेजक्नर्सयन 

५/६/७ स्वणस््य ववववध/बणयोमेर्डक
ल 

२ ० ० २ 

९४ मेर्डकल रेकडिर 
सपुरिणइिर 

५/६/७ स्वणस््य मेर्डकल रेकडिर ११ ३ ० ८ 

९५ फणमेसी  सहणयक ५/६/७ स्वणस््य फणमेसी १२ २ ६ ४ 

९६ स्टणफनसि ५/६/७ स्वणस््य िनरल नर्सिि १६७ ३७ ८७ ४३ 

९७ डणइलणइर्सस 

टेजक्नर्सयन 

५/६/७ स्वणस््य ववववध २ ० ० २ 

९८ डेन्त्टल हणइजिर्नि ५/६/७ स्वणस््य डेजन्त्टवष्ट्र ३ ० ० ३ 

९९ इ.र्स.जि.टेजक्नर्सय
न 

५/६/७ स्वणस््य ववववध २ ० ० २ 

१०० अथोजप्टर्सयन 

सहणयक 

५/६/७ स्वणस््य ववववध २ ० ० २ 

१०१ संहणलय पथप्रदशिक ५/६ जशक्षण  परुणतत्व/संग्रहणलय १ ० ० १ 

१०२ सव इजन्त्िर्नयर ५/६ इजन्त्ि र्सववल १ ० ० १ 

१०३ प्रणववर्धक सहणयक ५/६ जशक्षण  परुणतत्व/संग्रहणलय १ ० ० १ 

१०४ पजब्लक हेल्थ नसि ५/६/७ स्वणस््य प.हे.न. ११ ४ ० ७ 

१०५ कम्यूटर प्रजशक्षक ५/६ ववववध   १ १ ० ० 
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र्स.न. पद तह सेवण समहु 
दरवन्त्दी 
सङ्ख्यण 

समणयोिनबणट 
पद परु्ति सङ्ख्यण  

दरवन्त्दी 
करणर 

सङ्ख्यण 

ररि 
सङ्ख्यण 

१०६ व्यवुटर्सयन ५/६ ववववध   १ १ ० ० 

१०७ इलेजक्ट्रर्सयन ५/६ इजन्त्ि इलेजक्टकल/ि.इि. १ १ ० ० 

१०८ र्सलणइ कटणइ 
प्रजशक्षक 

५/६ ववववध   १ १ ० ० 

१०९ कववरणि ५/६/७ स्वणस््य आयवेुद ११ ५ २ ४ 

११० त्यणङ्क सहणयक ५/६ त्यणङ्क आ.यो.त. ११ ६ ० ५ 

१११ मवहलण ववकणस 
र्नररक्षक 

५/६ ववववध   ७ ३ ० ४ 

११२ प्रणववर्धक सहणयक ५/६ जशक्षण  जश.प्र. १८ ९ ० ९ 

११३ अ.हे.व. ४/५/६ स्वणस््य हे.इि. ३० १० ० २० 

११४ ल्यणव अर्सिेन्त्ट ४/५/६ स्वणस््य मे.ल्यण.टे १८ १ ० १७ 

११५ अ.न.मी. ४/५/६ स्वणस््य कम्यूर्नवट ३४ १९ ० १५ 

११६ डणकि रुम सहणयक ४/५/६ स्वणस््य रेर्डयोग्रणफी ४ ४ ० ० 

११७ ग्यणलरी गणडि ४/५ जशक्षण  परुणतत्व/संग्रहणलय २ १ ० १ 

११८ प्लम्बर ४/५ इजन्त्ि र्सववल १ १ ० ० 

११९  कम्यटुर सहणयक ४/५ ववववध   १ १ ० ० 

१२० सहणयक  ४/५ प्रशणसन सण.प्र. २ २ ० ० 

१२१ वैद्य ४/५/६ स्वणस््य आयवेुद १७ १३ ० ४ 

१२२ कोल्चेन सहणयक ४/५/६ स्वणस््य हे.इि. १२ १० ० २ 

१२३ िणन्त्से शे्रजर्वववह
न 

शे्रजर्वववहन  ४ ३ ० ० 

१२४ धोवव शे्रजर्वववह
न 

शे्रजर्वववहन  ३ ३ ० ० 

१२५ ह.स.चण. शे्रर्ीवववह
न 

शे्रर्ीवववह
न 

 ३५ ३५ ० ० 

१२६ कणयणिलय सहयोगी शे्रर्ीवववह
न 

शे्रर्ीवववह
न 

 १३८ १३५ ० ० 

स्रोतः मन्त्रणलयको अर्िलेर्ख 
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सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय वण अन्त्तगित रहेकण िम्मण १०७० 
दरबन्त्दीहरूमध्ये ४५५ स्थणयीरूपमण  र २३० करणरबणट गरी 
िम्मण ६८५ दरबन्त्दी पूर्ति िएको वतिमणन अवस्थण छ । यस 
आकँडणबणट मन्त्रणलय वण अन्त्तगितमण िनशजिको कमी रहेको 
कुरण प्रि हनु्त्छ । िनशजि कमी िएकण कणरर् कणयिक्रमहरू 
प्रिणवकणरी तररकणले गनि नसकी अपेजक्षत उपलब्धी हणर्सल गनिमण 
समेत केही बणधण िैरहेको अवस्थण छ । 

 

जचर 1 मन्त्रणलय अन्त्तगित िनशिीको अवस्थण 
स्रोतः मन्त्रणलयको अर्िलेर्ख 

तलुनणत्मक रूपमण शे्रजर्वववहन कमिचणरीको पदपूर्ति सबिन्त्दण बढी ९७.८ प्रर्तशत र नवौं/दशौ तहकण 
कमिचणरीको पदपूर्ति सबिन्त्दण कम २१. ४ प्रर्तशत रहेको देजर्खन्त्छ । प्रदेश अन्त्तगित स्वणस््य तफि को कुल 
८९३ स्वीकृत दरबन्त्दी मध्य ेकरणर सवहत ५८६ पूर्ति रहेको छ । जचवकत्सकहरूको िम्मण दरबन्त्दी १७१ 
िएको मण स्थणयी र करणर समेत गरर िम्मण पदपूर्ति ९३ िनण (५४.४% ) रहेको छ िने अझै पर्न कुल 
स्वीकृत दरबन्त्दीको कररब ४५ प्रर्तशत िन्त्दण बवढ दरबन्त्दी ररि रहेको छ ।यस मन्त्रणलय वण अन्त्तगित 
तहगत रूपमण िनशजिको दरबन्त्दी तथण हणल कणयिरत अवस्थण यस प्रकणर रहेको छ । 

तणर्लकण 2  मन्त्रणलय र अन्त्गगितकण कणयणिलयहरुमण रहेकण िनशिीको तहगत वववरर् 

र्स.नं तह स्वीकृत दरबन्त्दी स्थणयी 
कणयिरत 

करणर कणयिरत िम्मण 
कणयिरत 

स्थणयी 
पदपूर्ति% 

िम्मण 
पदपूर्ति% 

१ एघणरौं १९ ६ ० ६ ३१.५८ ३१.५८ 

२ नवौं/दशौं ११२ १३ ११ २४ ११.६१ २१.४३ 

३ सणतौ/आठौं ३५० ५५ ६७ १२२ १५.७१ ३४.८६ 

४ पणँचौं/छैठौं/सणतौं २८४ १६१ ११३ २७४ ५६.६९ ९६.४८ 

५ चौथो/पणँचौं/छैठौं १२५ ६२ २१ ८३ ४९.६ ६६.४ 

६ शे्रर्ी वववहन १८० १५८ १८ १७६ ८७.७८ ९७.७८ 

िम्मण १०७० ४५५ २३० ६८५ ४२.५२ ६४.०२ 

स्रोतः मन्त्रणलयको अर्िलेर्ख 

लजक्षत िनसङ्ख्यण 

आ.व. २०७८/७९ मण कर्णिली प्रदेशको  कूल लजक्षत िनसङ्ख्यण १६‚९४‚८८९ रहेको छ, िसमध्ये 
परुूर्को िनसङ्ख्यण ८‚२८‚३०७ र मवहलणको िनसङ्ख्यण ८‚६६‚५८२ रहेको छ । सणमणजिक ववकणस 
मन्त्रणलयको कणयिके्षर कर्णिली प्रदेशकण दशवटै जिल्लणहरूको ववर्िन्न उमेरगत िनसङ्ख्यण र अपेजक्षत िन्त्मको 
सङ्ख्यण र्नम्न अनसुणर तणर्लकणमण देर्खणइएको छ । 

ररि; 
385; 
36%पूर्ति;

685; 
64%

मन्त्रणलय र अन्त्तगितको िनशजिको
अवस्थण
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तणर्लकण 3 कर्णिली प्रदेशको जिल्लणगत िनसणजङ्ख्यक अवस्थण 
िनसङ्ख्यण डोल्पण मगु ु हमु्लण िमु्लण कणर्लकोट दैलेर्ख िणिरकोट रूकुम पजिम सल्यणन सरेु्खत िम्मण 

कूल िनसङ्ख्यण ४२,९५९ ६६,६५८ ५५,४९६ १,१९,३७७ १,४४,९१७ २,५३,३१९ १,८९,३६५ १,६६,३५४ २,३८,६६८ ४,१७,७७६ १६,९४,८८९ 

मवहलण िनसङ्ख्यण २१,६८३ ३३,२१० २७,५१४ ५९,५४१ ७२,६७४ १,३१,६४४ ९५,५७० ८५,२९१ १,२३,७१५ २,१५,७४० ८,६६,५८२ 

परुूर् िनसङ्ख्यण २१,२७६ ३३,४४८ २७,९८२ ५९,८३६ ७२,२४३ १,२१,६७५ ९३,७९५ ८१,०६३ १,१४,९५३ २,०२,०३६ ८,२८,३०७ 

१ बर्ि मूर्नको िनसङ्ख्यण ९८८ १,९१३ १,४९९ २,६८१ ४,११९ ५,८३१ ४,७६२ ३,३१९ ४,६०९ ७,१२७ ३६,८४८ 

२ बर्ि मूर्नको िनसङ्ख्यण १,९४९ ३,७९७ २,९६५ ५,३३५ ८,२२८ ११,६१२ ९,४९८ ६,६०३ ९,१८८ १४,१८२ ७३,३५७ 

५ बर्ि मूर्नको िनसङ्ख्यण ४,७७७ ९,३७३ ७,२६३ १३,५५५ २०,७२७ २९,१५९ २३,९०३ १६,४०५ २३,०३७ ३५,६५९ १,८३,८५८ 

१५ बर्ि मूर्नको िनसङ्ख्यण १३,५३३ २५,८७६ १९,६८१ ४३,२१६ ६०,३९९ ८८,४४८ ७१,६५२ ४९,५९६ ६९,४६२ १,१५,०३१ ५,५६,८९४ 

कुल अपेजक्षत िन्त्म १,०४८ १,८६७ १,५०४ २,५२३ ३,८४७ ५,७५६ ४,६४० ३,२८५ ४,६६३ ७,२०३ ३६,३३६ 

कूल अपेजक्षत गििधणरर् १,३२६ २,३५० १,९०२ ३,१९५ ४,८४७ ७,३१३ ५,८५५ ४,१९६ ५,९४३ ९,२४२ ४६,१६९ 

१५ देर्खी ४९ बर्िको मवहलण 
िनसङ्ख्यण 

११,७५१ १६,९२९ १४,१६५ ३१,११४ ३५,८२८ ७०,०७९ ४९,४७७ ४८,०९७ ७०,६८४ १,२५,३०४ ४,७३,४२८ 

वकशोर वकशोरी (१०-१९ 
वर्ि) िनसङ्ख्यण 

८,८३५ १३,७६५ १०,८७९ २५,२९५ ३१,५९६ ५४,८३७ ४२,८४३ ३४,७५७ ४८,७५८ ८४,४८२ ३,५६,०४७ 

स्रोतः रण.ि.ग. २०७८ को प्रणरजम्िक नर्तिण, स्वणस््य ब्यवस्थणपन सूचनण प्रर्णली 
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कर्णिली प्रदेश नेपणलकण ७ प्रदेशहरू मध्ये के्षरफलमण सबैिन्त्दण ठूलो र िनसङ्ख्यणमण सबैिन्त्दण सणनो प्रदेश 
हो, िहणँ देशको कूल िनसङ्ख्यणको कररब ६ प्रर्तशत मणर मणर्नसहरू बसोवणस गदिछन ्। प्रदेशमण सबिन्त्दण 
बढी ४‚१७‚७७६ िनसङ्ख्यण िएको जिल्लण सरेु्खत हो, िने सब िन्त्दण कम िनसङ्ख्यण  िएको जिल्लण 
डोल्पण हो िहणँ ४२‚९५९ मणर्नसहरू अक्सर रूपमण बसोबणस गदिछन ्  । प्रदेशको जिल्लणगत कूल 
िनसङ्ख्यण अवस्थण र्नम्न अनसुणर जचरमण प्रस्ततु गररएको छ ।  

 

जचर 2 कर्णिली प्रदेशको जिल्लणगत कुल िनसङ्ख्यण ववतरर् 

स्रोतः स्वणस््य ब्यवस्थणपन सूचनण प्रर्णली 

प्रमरु्ख सेवण प्रदणयकहरूको अवस्थण 

कर्णिली प्रदेशमण स्वणस््य सेवण प्रदणन गनिको लणर्ग िम्मण ८६० वटण सेवण प्रदणयक स्वणस््य संस्थणहरू 
कृयणजशल छन ्। प्रदेश र्िर ३४ अस्पतणल, १४ प्रणथर्मक स्वणस््य केन्त्र, २७ शहरी स्वणस््य केन्त्र, 
२९६ आधणरितू स्वणस््य केन्त्र, १२४ सणमदुणवयक स्वणस््य एकणई, २३ आयवेुद और्धणलय, ३१४ बर्थिङ 
सेण्टर, ४२६७ मवहलण स्वणस््य स्वयंसेववकण, १४१३ र्खोप जक्लर्नक र ८५२ गणउँघर जक्लर्नक रहेकण 
छन ्। स्वणस््य सेवण प्रदणयकहरूको अवस्थण र्नम्न अनसुणर बणर जचरमण देर्खणइएको छ । 

 

 

42959 55496 66658

119377
144917

166354
189365

238668 253319

417776

जिल्लण अनसुणर लजक्षत िनसङ्ख्यण
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जचर 3 कर्णिली प्रदेशमण रहेकण स्वणस््य सेवण प्रदणयकको सङ्ख्यणत्मक वववरर् 

स्रोतः स्वणस््य ब्यवस्थणपन सूचनण प्रर्णली 

त्यसैगरी यस प्रदेशमण १ ववश्वववद्यणलय (मध्यपजिम ववश्वववद्यणलय) र अन्त्य िम्मण ५,९६२ सेवण प्रदणयक 
शैजक्षक संस्थणहरू (वणलववकणस केन्त्रहरू सवहत) रहेकण छन ्। प्रदेश र्िर ५६ क्यणम्पस, ३०३८ सणमदुणवयक 
ववद्यणलय, १४९ संस्थणगत ववद्यणलय, ६४२ मणध्यर्मक ववद्यणलय, २५४५ आधणरितू ववद्यणलय, २७१९ 
वणलववकणस केन्त्र र १००५४ आधणरितू तहमण जशक्षक सङ्ख्यण रहेको छ । जशक्षण सेवण प्रदणयकहरूको 
अवस्थण र्नम्न अनसुणर बणर जचरमण देर्खणइएको छ । 

 

जचर 4 कर्णिली प्रदेशमण रहेकण जशक्षण सेवण प्रदणयकहरुको सङ्ख्यणत्मक वववरर् 

34

14

314

1413

852

27

124

296

23

331

4267

अस्पतणल

प्रणथर्मक स्वणस््य केन्त्र

बर्थिङ सेन्त्टर

र्खोप जक्लर्नक

गणँउघर जक्लर्नक

शहरी स्वणस््य केन्त्र

सणमदुणवयक स्वणस््य एकणई

आधणरितु स्वणस््य केन्त्र

आयवेुद और्धणलय

स्वणस््य चौकी

मवहलण स्वणस््य स्वयंसेववकण

प्रदेशमण स्वणस््य सेवण प्रदणयकहरूको अवस्थण

10054

2719

2545

642

3187

3038

149

56

िम्मण जशक्षक सङ्ख्यण (आधणरितू तह)

वणल ववकणस केन्त्र सङ्ख्यण

आधणरितू ववद्यणलय सङ्ख्यण (१-८)

मणध्यर्मक ववद्यणलय सङ्ख्यण (९-१२)

िम्मण ववद्यणलय सङ्ख्यण 

सणमदुणवयक ववद्यणलय सङ्ख्यण

संस्थणगत ववद्यणलय सङ्ख्यण

क्यणम्पस सङ्ख्यण

प्रदेशमण शैजक्षक संस्थणहरूको वववरर्
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प्रमरु्ख सूचकहरूको अवस्थण 

कर्णिली प्रदेशमण सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलयसँग सम्बजन्त्धत (सणमणजिक के्षरकण) केही प्रमरु्ख सूचकहरूको 
तलुनणत्मक अवस्थण यस प्रकणर रहेको छ । 

तणर्लकण 4 कर्णिली प्रदेशको प्रमूर्ख सणमणजिक सूचकहरु 

सूचक आ.व. २०७६/७७ आ.व. २०७७/७८ आ.व.२०७8/79 

िम्मण कणयिरत स्वणस््यकर्मि सङ्ख्यण (स्थणनीय 
समेत) 

२,२०१ २,६०८ २,६०८ 

पूर्िर्खोप प्रणप्त गने वणलवणर्लकणको प्रर्तशत ७३.९ ८८.६ ८५.८ 

कम तौल िएकण २ वर्ि मूर्नकण 
वणलवणर्लकणको प्रर्तशत 

५.१ ३.६ ४.२ 

िम्मण नविणत मतृ्यसुङ्ख्यण २०४ २०१ २०३ 

िम्मण ५ वर्िमूर्नको मतृ्य ुसङ्ख्यण 159 151 123 

िम्मण मणत ृमतृ्य ुसङ्ख्यण २१ २० १३ 

पररवणर र्नयोिन सणधन प्रयोगदर(प्रर्तशत) ४०.५ ४१.९ ४०.१ 

४ पटक गिि िणँच गरणउने प्रर्तशत ६५.६ ७६.० ७२.५ 

सतु्केरी पिणत प्रोटोकल अनसुणर ३ पटक 
िणँच गरणउने आमणको प्रर्तशत 

२९.४ ४०.० ५२.७ 

संस्थणगत प्रसतुी प्रर्तशत ७७.५ ८७.१ ८२.६ 

दक्ष प्रसतुीकर्मिबणट प्रसतुी िएको प्रर्तशत ६२.६ ६९.६ ७०.० 

िम्मण क्षयरोगकण ववरणमी सङ्ख्यण १,२०३ १,४६२ १,५९३ 

िम्मण कुष्ठरोगकण ववरणमी सङ्ख्यण ९१ ८८ ५७ 

िम्मण एच.आइ.र्ि. संक्रर्मत सङ्ख्यण ६०१ ६५१ ६८८ 

िम्मण कोर्िड १९ संक्रर्मत सङ्ख्यण १,७१४ २९,२९८ ३८,८१५ 

बवहरंग स्वणस््य सेवण र्लएकण िनसङ्ख्यण 
प्रर्तशत 

१००.८ १०२.७ १०४.२ 

अस्पतणलमण आकजस्मक सेवण र्लएको 
िनसङ्ख्यण प्रर्तशत 

३.२ ३.२ ५.० 

अस्पतणलमण अन्त्तरंग सेवण र्लएकण िनसङ्ख्यण 
प्रर्तशत 

२.४ २.४ ३.३ 

िम्मण सणक्षरतण प्रर्तशत ७१.० ७६.४ ८२.१ 

आधणरितू तह (१-८) मण रू्खद िनणिदर ९३.२ ९४.९ ९६.६ 

मणध्यर्मक तहमण रू्खद िनणिदर ५९.४ ६५.५ ७२.२ 

िम्मण ववद्यणर्थि सङ्ख्यण कक्षण १-५ २,६६,२३३ २,७३,४६५ २,८०,८७६ 

िम्मण ववद्यणर्थि सङ्ख्यण कक्षण ६-८ १,३५,०७८ १,३९,५१६ १,४४,१०० 

िम्मण ववद्यणर्थि सङ्ख्यण कक्षण ९-१२ १,०५,१२४ १,२३,६८७ १,४५,५२८ 

िम्मण ववद्यणलय सङ्ख्यण ३,०६० ३,०४७ ३,०३४ 

ववद्यणलय सङ्ख्यण (कक्षण १ देर्खी ५ सम्म) १,८९९ १,८७७ १,८५५ 

ववद्यणलय सङ्ख्यण (कक्षण ६ देर्खी ८ सम्म) ५७६ ५५२ ५२९ 
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सूचक आ.व. २०७६/७७ आ.व. २०७७/७८ आ.व.२०७8/79 

ववद्यणलय सङ्ख्यण (कक्षण ९ देर्खी १० सम्म) ३६२ ३६० ३८५ 

ववद्यणलय सङ्ख्यण (कक्षण ११ देर्खी १२ 
सम्म) 

२२३ २५८ २७८ 

स्रोतः मन्त्रणलयको अर्िलेर्ख, ब्यवस्थणपन सूचनण प्रर्णली 

प्रदेशमण ववगत २ आ.व. को तलुनणमण आ.व. २०७८/७९ मण केवह सणमणजिक सूचकहररूको अवस्थण 
कमिोर र केवह सूचकहरूको अवस्थण सन्त्तोर्िनक रहेको देजर्खन्त्छ । पूर्ि र्खोप प्रणप्त गने वणलवणर्लकणको 
प्रर्तशत ८५.८, पररवणर र्नयोिन सणधन प्रयोगदर ४० प्रर्तशत, प्रोटोकल अनसुणर चणर पटक गिि िणँच 
गरणउने प्रर्तशत ७२.५, संस्थणगत प्रसतुी प्रर्तशत ८२.६, दक्ष प्रसतुीकर्मिबणट प्रसतुी प्रर्तशत ७०, बवहरंग 
स्वणस््य सेवण र्लएको िनसङ्ख्यण प्रर्तशत १०४.२ (अपेजक्षत िन्त्दण बवढ), उमेर ५ बर्ि मणर्थको िम्मण 
सणक्षरतण प्रर्तशत ८२.१, आधणरितू जशक्षणमण रू्खद िनणिदर ९६.६ प्रर्तशत र मणध्यर्मक जशक्षण तहमण रू्खद 
िनणिदर ७२.२ प्रर्तशत रहेको देजर्खन्त्छ । 

 
जचर 5 कर्णिली प्रदेशकण केवह सणमणजिक सूचकहरु 

स्रोतः स्वणस््य ब्यवस्थणपन सूचनण प्रर्णली, मन्त्रणलयको अर्िलेर्ख 
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रोिगणरीको अवस्थण 

आर्थिक रूपले सवक्रय र रोिगणर िनसङ्ख्यणको ववश्लरे्र् गदणि सणमणन्त्यतयण उमेर १० बर्ि िन्त्दण मणर्थको 
िनसङ्ख्यणलणइ र्लने गररन्त्छ । आर्थिक रूपले सकृय िनसङ्ख्यण िसले र्नधणिररत समय र्िर ज्यणलण वण 
तलब (नगद वण अन्त्य) प्रणप्त गदिछ वण आर्थिक उपणििनको कणम गदिछ त्यसलणइ रोिगणर िनसङ्ख्यणको 
रूपमण र्लइन्त्छ । रणवष्ट्रय िनगर्नण २०६८ अनसुणर कर्णिली प्रदेशकण जिल्लणहरूमण रहेको आर्थिक रूपले 
सकृय िनसङ्ख्यण र रोिगणर िनसङ्ख्यण प्रर्तशत र्नम्न अनसुणर स्तम्ि जचरमण देर्खणइएको छ । प्रदेशमण 
उमेर १० बर्ििन्त्दण मणर्थको आर्थिक रूपले सकृय िनसङ्ख्यण ५९ प्रर्तशत र रोिगणर िनसङ्ख्यण ५२ 
प्रर्तशत रहेको देजर्खन्त्छ । 

 
जचर 6 आर्थिक रुपले सवक्रय िनसङ्ख्यण र रोिगणर िनसङ्ख्यणको प्रर्तशत 

स्रोतः केन्त्रीय त्यणङ्क वविणग NPHC 2011. 

 

आर्थिक रूपले सकृय िनसङ्ख्यणको अनपुणत सवैिन्त्दण बढी डोल्पणमण ७० प्रर्तशत र सबिन्त्दण कम ५२ 
प्रर्तशत रूकुममण देजर्खन्त्छ ।त्यसैगरी रोिगणर िनसङ्ख्यण बढी हमु्लणमण ६६ प्रर्तशत र सविन्त्दण कम 
रूकुममण देजर्खन्त्छ । 

ववनयोजित बिेट र र्खचिको अवस्थण 

सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय र अन्त्तगितको आ.व. २०७८/७९ को लणर्ग ववर्नयोजित बिेट र र्खचिको 
तलुनणत्मक अवस्थण र्नम्न अनसुणर रहेको छ । 

(क)  चणल,ु पूिँीगत बिेट र र्खचि 

आ.व. २०७८/७९ मण सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय र अन्त्तगितको लणर्ग शरुूमण चणलतुफि  ३ अरब ६४ 
करोड ३४ लणर्ख २४ हिणर र पूिँीगत तफि  २ अरब १८ करोड ८७ लणर्ख १४ हिणर गरी िम्मण ५ अरब 
८३ करोड २१ लणर्ख ३८ हिणर बिेट ववर्नयोिन गररएको र्थयो । पछी चणल ुतफि  बिेट घटी र्खदु चणल ु
बिेट ३ अरब ५५ करोड ५४ लणर्ख ७३ हिणर (कूल बिेटको ५५.३ प्रर्तशत) एवं पूिँीगत तफि  बिटे 
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बढी र्खदु पूिँीगत बिेट २ अरब ८७ करोड ५२ लणर्ख ११ हिणर (कूल बिेटको ४४.७ प्रर्तशत) कणयम 
हनु पगेुको र्थयो । यसरी आ.व. २०७८/७९ को मन्त्रणलयको रू्खद बिेट ६ अरब ४३ करोड ६ लणर्ख 
८४ हिणर कणयम हनु गएको र्थयो । कूल ववर्नयोजित बिेटमध्य ेप्रदेश तफि  ४ अरब ३८ करोड १४ 
लणर्ख २७ हिणर (६८.१ प्रर्तशत) र सशति तफि  २ अरब ४ करोड ९२ लणर्ख ५७ हिणर (३१.९ प्रर्तशत)  
रहेको र्थयो । मन्त्रणलय र अन्त्तगितको चणल ुतथण पूिँीगत बिेट र र्खचिको संजक्षप्त अवस्थण र्नम्न तणर्लकणमण 
प्रस्ततु गररएको छ । 

तणर्लकण 5 मन्त्रणलयको ववर्नयोजित बिेट तथण र्खचिको अवस्थण (रू. हिणरमण) 

बिेट प्रकणर 

बिेट 
बिेट र्खचि  

र्खचि प्रर्तशत 

शरुू बिेट रू्खद बिेट प्रर्तशत शरुु बिेटमण र्खदु बिेटमण 
चणल ु ३‚६४‚३४‚२४ ३‚५५‚५४‚७३ ५५.३ २‚४८‚३२‚१२ ६८.२ ६९.८ 
पूिँीगत २‚१८‚८७‚१४ २‚८७‚५२‚११ ४४.७ २‚२३‚१६‚१७ १०२.० ७७.६ 

िम्मण ५‚८३‚२१‚३८ ६‚४३‚०६‚८४ १००.० ४‚७१‚४८‚२९ ८०.८ ७३.३ 

स्रोतः PLMBIS, TSA 

सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय र अन्त्तगितको आ.व. २०७८/७९ को कूल र्खचि ४ अरब ७१ करोड ४८ 
लणर्ख २९ हिणर रहेको छ िनु शरुू बिेटको ८०.८ प्रर्तशत र र्खदु बिेटको ७३.३ प्रर्तशत हनु आउंछ 
। र्खदु बिेटमण चणल ुतफि को ३ अरब ५५ करोड ५४ लणर्ख ७३ हिणरमध्ये २ अरब ४८ करोड ३२ 
लणर्ख १२ हिणर (६९.८ प्रर्तशत) र्खचि िएको छ िन ेपूिँीगत तफि को २ अरब ८७ करोड ५२ लणर्ख 
११ हिणरमध्ये २ अरब २३ करोड १६ लणर्ख १७ हिणर (७७.६ प्रर्तशत) र्खचि िएको छ । 

    

जचर 7 बिेट र्खचिको अवस्थण (रू. हिणरमण) 
स्रोतः PLMBIS/TSA 

सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय अन्त्तगितकण बिेट उपजशर्िक अनसुणर र्खदु बिेट, शरुूमण ववर्नयोजित बिेट, 
र्खदु कणयम िएको बिेट र र्खचि बिेट बिेटको अवस्थण र्नम्न अनसुणर तणर्लकणमण प्रस्ततु गररएको छ । 

 

३५५५४७३

२४८३२१२
२८७५२११

२२३१६१७

बिेट र्खचि

चणलु पूिँीगत
 

र्खचि
4714829

73%

बणँकी
1715855

27%
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तणर्लकण 6 बिेट उपजशर्िक अनसुणर ववर्नयोजित बिेट तथण र्खचिको अवस्थण (क) 
 

बिेट उपजशर्िक चणल ु पंूजिगत  िम्मण 

बिेट र्खचि र्खचि  % बिेट र्खचि र्खचि  % बिेट र्खचि र्खचि  % 

सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय २,३५,३६३ १,३०,३६५ ५५.३९ ४,९३,७३८ ४,१४,६८७ ८३.९९ ७,२९,१०१ ५,४५,०५२ ७४.८ 

प्रदेश िनस्वणस््थ प्रयोगशणलण २३,७५६ १५,६७१ ६५.९७ ९७,६५७ ९७,६४० ९९.९८ १,२१,४१३ १,१३,३११ ९३.३ 

जशक्षण ववकणस र्नदेशनणलय ८८,०२४ ५५,५२० ६३.०७ १,१८,३७५ १,०३,२७९ ८७.२५ २,०६,३९९ १,५८,७९९ ७६.९ 

सणमणजिक ववकणस कणयणिलयहरु २,०२,७७० १,५४,८३१ ७६.३६ ४,८१,९४५ ४,२७,४८८ ८८.७० ६,८४,७१५ ५,८२,३१९ ८५.० 

स्वणस््य सेवण र्नदेशनणलय ७४,०४१ ४७,१४४ ६३.६७ ९,९७५ ५,३८८ ५४.०२ ८४,०१६ ५२,५३२ ६२.५ 

अस्पतणलहरु ३,१०,६२९ २,४४,९०२ ७८.८४ २,८१,४५० २,५०,३३८ ८८.९५ ५,९२,०७९ ४,९५,२४० ८३.६ 

स्वणस््य सेवण कणयणिलयहरु ६,५५,७७९ ४,६०,८१९ ७०.२७ ६,१५,३२७ २,९१,०२८ ४७.३० १२,७१,१०६ ७,५१,८४७ ५९.१ 

आयवेुद और्धणलयहरु १,८६,०७७ १,४४,७८५ ७७.८१ ३८,६४४ ३१,९६४ ८२.७१ २,२४,७२१ १,७६,७४९ ७८.७ 

कोर्िड-१९ महणमणरी र्नयन्त्रर् कणयिक्रम २,६३,७४४ १,७०,०५७ ६४.४८ १,२३,२९७ १,०७,८०३ ८७.४३ ३,८७,०४१ २,७७,८६० ७१.८ 

मणनव संशणधन ववकणस केन्त्र ४१,९९६ ३०,७८६ ७३.३१ ८,००० ३,४०७ ४२.५९ ४९,९९६ ३४,१९३ ६८.४ 

प्रदेश संग्रहणलय तथण अर्िलेर्खणलय १९,९८० १२,९७३ ६४.९३ १०,८६० ४,७२१ ४३.४७ ३०,८४० १७,६९४ ५७.४ 

रणवष्ट्रय यवुण पररचणलन कणयिक्रम(संघ शसति 
अनदुणन) 

५२,७०० ४,४५६ ८.४६ - ० ०.०० ५२,७०० ४,४५६ ८.५ 

रणवष्ट्रय रे्खलकुद पररर्द्(संघ शसति अनदुणन) ६,००० ५,५०० ९१.६७ ९,५०० ५,८४४ ६१.५२ १५,५०० ११,३४४ ७३.२ 

रणवष्ट्रय यवुण पररर्द्(संघ शसति अनदुणन) २,१०० १,२५० ५९.५२ - ० ०.०० २,१०० १,२५० ५९.५ 

सबैकण लणर्ग जशक्षण- जशश ुववकणस कणयिक्रम(संघ 

शसति अनदुणन) 

४,८०० २,८७५ ५९.९० - ० ०.०० ४,८०० २,८७५ ५९.९ 

ववद्यणलय क्षेर ववकणस कणयिक्रम- जिल्लण स्तर(संघ 
शसति अनदुणन) 

७४,२०० ४९,४२९ ६६.६२ १०,००० १,१३७ ११.३७ ८४,२०० ५०,५६६ ६०.१ 

रणवष्ट्रय परीक्षण बोडि(संघ शसति अनदुणन) २०,९०० १७,६३८ ८४.३९ ७०० ६९५ ९९.२९ २१,६०० १८,३३३ ८४.९ 
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बिेट उपजशर्िक चणल ु पंूजिगत  िम्मण 

बिेट र्खचि र्खचि  % बिेट र्खचि र्खचि  % बिेट र्खचि र्खचि  % 

प्रणववर्धक जशक्षण तथण व्यवसणवयक तणर्लम पररर्द् 

(ववशेर् कणयिक्रम समेत)(संघ शसति अनदुणन) 

३,३१,४४० २,२२,०७३ ६७.०० ७३,३६० ५९,६५० ८१.३१ ४,०४,८०० २,८१,७२३ ६९.६ 

क्षयरोग र्नयन्त्रर्(संघ शसति अनदुणन) १९,१०० १३,१४२ ६८.८१ - ० ०.०० १९,१०० १३,१४२ ६८.८ 

एड्स तथण यौन रोग र्नयन्त्रर्(संघ शसति 
अनदुणन) 

१२,८०० ५,५७३ ४३.५४ - ० ०.०० १२,८०० ५,५७३ ४३.५ 

एकीकृत मवहलण स्वणस््य तथण प्रिनन स्वणस््य 

कणयिक्रम(संघ शसति अनदुणन) 

६,१२,३४३ ४,६७,२६० ७६.३१ ४,००० ० ०.०० ६,१६,३४३ ४,६७,२६० ७५.८ 

महणमणरी तथण रोग र्नयन्त्रर् कणयिक्रम(संघ शसति 
अनदुणन) 

७८,२३१ ५५,३९९ ७०.८१ १,४३,३८३ १,३४,६५१ ९३.९१ २,२१,६१४ १,९०,०५० ८५.८ 

स्वणस््य ब्यवस्थणपन कणयिक्रम(संघ शसति अनदुणन) ७४,७०० ४९,२२३ ६५.८९ ३,५५,००० २,९१,८९७ ८२.२२ ४,२९,७०० ३,४१,१२० ७९.४ 

रणवष्ट्रय स्वणस््य जशक्षण, सूचनण तथण संचणर 

केन्त्र(संघ शसति अनदुणन) 

७,५०० ४,६३७ ६१.८३ - ० ०.०० ७,५०० ४,६३७ ६१.८ 

रणवष्ट्रय तणर्लम कणयिक्रम(संघ शसति अनदुणन) ५,७०० ३,१९९ ५६.१२ - ० ०.०० ५,७०० ३,१९९ ५६.१ 

उपचणरणत्मक सेवण कणयिक्रम(संघ शसति अनदुणन) ३९,७०० २१,९३५ ५५.२५ - ० ०.०० ३९,७०० २१,९३५ ५५.३ 

नर्सिङ तथण सणमणिवक सरुक्षण सेवण कणियक्रम(संघ 

शसति अनदुणन) 

५३,३०० ४०,२९८ ७५.६१ - ० ०.०० ५३,३०० ४०,२९८ ७५.६ 

आयवेुद सेवण कणयिक्रम(संघ शसति अनदुणन) ५७,८०० ५१,४७२ ८९.०५ - ० ०.०० ५७,८०० ५१,४७२ ८९.१ 

िम्मण ३५,५५,४७३ २४,८३,२१२ ६९.८४ २८,७५,२११ २२,३१,६१७ ७७.६२ ६४,३०,६८४ ४७,१४,८२९ ७३.३ 

स्रोतः PLMBIS, Reports 
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बिेट उपजशर्िकगत र्खचिको अवस्थण हेदणि सबिन्त्दण बढी प्रदेश िनस्वणस््थ प्रयोगशणलण तफि  र्खदु ववर्नयोजित 
बिेटको ९३.३ प्रर्तशत र सबिन्त्दण कम रणवष्ट्रय यवुण पररचणलन कणयिक्रम (संघ शसति अनदुणन) ८.५ 
प्रर्तशत मणर देजर्खन्त्छ । बढी र्खचि प्रगर्त िएकण बिेट उपजशर्िकहरूमण क्रमशः प्रदेश िनस्वणस््य प्रयोगशणलण‚ 
आयवेुद सेवण कणयिक्रम (संघ शसति अनदुणन) र महणमणरी तथण रोग र्नयन्त्रर् कणयिक्रम (संघ शसति अनदुणन) 
रहेकण छन ्िने तलुनणत्मक रूपमण कम र्खचि गने उपजशर्िकहरूमण रणवष्ट्रय यवुण पररचणलन कणयिक्रम(संघ 
शसति अनदुणन)‚ एड्स तथण यौन रोग र्नयन्त्रर्(संघ शसति अनदुणन) र उपचणरणत्मक सेवण कणयिक्रम(संघ 
शसति अनदुणन) रहेकण छन।् 

तणर्लकण 7 बिेट उपजशर्िक अनसुणर ववर्नयोजित बिेट तथण र्खचिको अवस्थण (रू हिणरमण) (र्ख) 
बिेट उपजशर्िक शरुू बिेट र्खदु बिेट र्खचि बिेट र्खचि % 

प्रदेश िनस्वणस््थ प्रयोगशणलण ३३५५६ १२१४१३ ११३३११ ९३.३ 

आयवेुद सेवण कणयिक्रम(संघ शसति अनदुणन) ५७८०० ५७८०० ५१४७२ ८९.१ 

महणमणरी तथण रोग र्नयन्त्रर् कणयिक्रम(संघ शसति 
अनदुणन) 

५२५०० २२१६१४ १९००५० ८५.८ 

सणमणजिक ववकणस कणयणिलयहरु ६९०४८५ ६८४७१५ ५८२३१९ ८५.० 

रणवष्ट्रय परीक्षण बोडि(संघ शसति अनदुणन) २०९०० २१६०० १८३३३ ८४.९ 

अस्पतणलहरु ४८७३०७ ५९२०७९ ४९५२४० ८३.६ 

स्वणस््य ब्यवस्थणपन कणयिक्रम(संघ शसति अनदुणन) ७४७०० ४२९७०० ३४११२० ७९.४ 

आयवेुद और्धणलयहरु २२३६५९ २२४७२१ १७६७४९ ७८.७ 

जशक्षण ववकणस र्नदेशनणलय ३३४९४९ २०६३९९ १५८७९९ ७६.९ 

एकीकृत मवहलण स्वणस््य तथण प्रिनन स्वणस््य 
कणयिक्रम(संघ शसति अनदुणन) 

५३०२०० ६१६३४३ ४६७२६० ७५.८ 

नर्सिङ तथण सणमणिवक सरुक्षण सेवण कणियक्रम(संघ 
शसति अनदुणन) 

५३३०० ५३३०० ४०२९८ ७५.६ 

सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय ६५४४५१ ७२९१०१ ५४५०५२ ७४.८ 

रणवष्ट्रय रे्खलकुद पररर्द्(संघ शसति अनदुणन) ६००० १५५०० ११३४४ ७३.२ 

कोर्िड-१९ महणमणरी र्नयन्त्रर् कणयिक्रम ५३९८६४ ३८७०४१ २७७८६० ७१.८ 

स्वणस््य सेवण कणयणिलयहरु ६३४४८१ ६५५७७९ ४६०८१९ ७०.३ 

प्रणववर्धक जशक्षण तथण व्यवसणवयक तणर्लम पररर्द् 
(ववशेर् कणयिक्रम समेत)(संघ शसति अनदुणन) 

४०४८०० ४०४८०० २८१७२३ ६९.६ 

क्षयरोग र्नयन्त्रर्(संघ शसति अनदुणन) १९१०० १९१०० १३१४२ ६८.८ 

मणनव संशणधन ववकणस केन्त्र ४९०९६ ४९९९६ ३४१९३ ६८.४ 

स्वणस््य सेवण र्नदेशनणलय ८५३१६ ८४०१६ ५२५३२ ६२.५ 

रणवष्ट्रय स्वणस््य जशक्षण, सूचनण तथण संचणर केन्त्र(संघ 
शसति अनदुणन) 

७५०० ७५०० ४६३७ ६१.८ 
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बिेट उपजशर्िक शरुू बिेट र्खदु बिेट र्खचि बिेट र्खचि % 

ववद्यणलय क्षेर ववकणस कणयिक्रम- जिल्लण स्तर(संघ 
शसति अनदुणन) 

८४२०० ८४२०० ५०५६६ ६०.१ 

सबैकण लणर्ग जशक्षण- जशश ुववकणस कणयिक्रम(संघ 
शसति अनदुणन) 

४८०० ४८०० २८७५ ५९.९ 

रणवष्ट्रय यवुण पररर्द्(संघ शसति अनदुणन) २१०० २१०० १२५० ५९.५ 

प्रदेश संग्रहणलय तथण अर्िलेर्खणलय ३१७४० ३०८४० १७६९४ ५७.४ 

रणवष्ट्रय तणर्लम कणयिक्रम(संघ शसति अनदुणन) ५७०० ५७०० ३१९९ ५६.१ 

उपचणरणत्मक सेवण कणयिक्रम(संघ शसति अनदुणन) ३९७०० ३९७०० २१९३५ ५५.३ 

स्वणस््य सेवण कणयणिलयहरु ६४२९३४ ६१५३२७ २९१०२८ ४७.३ 

एड्स तथण यौन रोग र्नयन्त्रर्(संघ शसति अनदुणन) १२८०० १२८०० ५५७३ ४३.५ 

रणवष्ट्रय यवुण पररचणलन कणयिक्रम(संघ शसति अनदुणन) ४८२०० ५२७०० ४४५६ ८.५ 

कुल िम्मण ५८३२१३८ ६४३०६८४ ४७१४८२९ ७३.३ 

 

सणरणंशमण बिेट उपजशर्िक अनसुणर र्खचि प्रर्तशत र्नम्न अनसुणर स्तम्ि जचरमण देर्खणइएको छ । 

 

जचर 8 बिेट उपजशर्िक अनसुणर ववत्तीय प्रगर्त (प्रर्तशत)  

स्रोतः PLMBIS 

(र्ख)  र्खचि जशर्िक अनसुणर बिेट र र्खचि  

सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय र अन्त्तगितको आ.व.२०७८/७९ को र्खचि जशर्िक अनसुणर शरुू ववर्नयोजित 
बिेट, र्खदु ववर्नयोजित बिेट, बिेट र्खचि र र्खदु बिेटमध्ये र्खचि प्रर्तशतको अवस्थण यस प्रकणर तणर्लकणमण 
देर्खणइएको छ । 
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औषधालयहरु

जशक्षा 

जवकास 

जनदशेनालय

सामाजजक 

जवकास 

मन्त्रालय

सघं शसता 

अनदुान

कोजिड-१९ 

महामारी 

जनयन्त्रण

मानव सशंाधन 

जवकास केन्त्र

स्वास््य 

जनदशेनालय

स्वास््य 

कायाालयहरु

प्रदशे सगं्रहालय 

तथा अजिलेखालय

बिेट उपजशर्िक अनसुणर र्खचि प्रर्तशत

मन्त्रालय र मातहतको जम्मा : ७३.३%
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तणर्लकण 8 र्खचि जशर्िक अनसुणर ववर्नयोजित तथण र्खचि बिेटको अवस्थण 
र्खचि जशर्िक शरुु बिेट र्खदु बिेट र्खचि   र्खचि % 

पणररश्रर्मक कमिचणरी ६७८४३८ ६८०६१८ ४३६९९१ ६४.२१ 

पोसणक १३०८० १३३६० ९७७६ ७३.१७ 

और्धी उपचणर र्खचि ३५० ३५० ४९ १४.०० 

स्थणनीय ित्तण ५९१०० ५९६११ ३४४६५ ५७.८२ 

महँगी ित्तण २९५५६ २९८५६ १५४०६ ५१.६० 

कमिचणरीको बैठक ित्तण ११९० ११९० ६६४ ५५.८० 

कमिचणरी प्रोत्सणहन तथण परुस्कणर १३४५९० १३५०७० ७२८७९ ५३.९६ 

अन्त्य ित्तण ३६५४८ ४५३४८ ३८१३० ८४.०८ 

पदणर्धकणरी अन्त्य ित्तण ३१०० ३१०० १०३० ३३.२३ 

योगदणनमण आधणररत र्नवृतिरर् तथण उपदणन 
कोर् र्खचि 

३०० ३०० ० ० 

योगदणनमण आधणररत बीमण कोर् र्खचि ३९४ ३९४ २६० ६५.९९ 

पणनी तथण र्बिलुी १७६५२ २४८०२ १९५०० ७८.६२ 

सञ्चणर महसलु ९८६२ १०३६२ ७९७० ७६.९२ 

इन्त्धन (पदणर्धकणरी) २१९ २१९ २२० 
१००.४

६ 

इन्त्धन (कणयणिलय प्रयोिन) ११८७७ ११९१४ ११३२२ ९५.०३ 

सवणरी सणधन ममित र्खचि १०९८६ १४३८६ १३४५८ ९३.५५ 

र्बमण तथण नवीकरर् र्खचि २४२१ २४२१ १०८५ ४४.८२ 

मेजशनरी तथण औिणर ममित सम्िणर तथण 
सञ्चणलन र्खचि 

४९३६ १४६३३ १४२४९ ९७.३८ 

र्नर्मित सणवििर्नक सम्पजत्तको ममित सम्िणर 
र्खचि 

२२८० १९८० १९०८ ९६.३६ 

अन्त्य सम्पजत्तहरूको संचणलन तथण सम्िणर र्खचि ११४९ ११४९ १०५६ ९१.९१ 

मसलन्त्द तथण कणयणिलय सणमणग्री १८९६८ १९१५७ १८९९६ ९९.१६ 

पशपंुक्षीहरूको आहणर ७२० ७२० ५३० ७३.६१ 

पसु्तक तथण सणमग्री र्खचि १४५० १४५० १४१९ ९७.८६ 

इन्त्धन - अन्त्य प्रयोिन २४५६ २७५६ २२९२ ८३.१६ 

परपर्रकण, छपणई तथण सूचनण प्रकणशन र्खचि ११६२९ ११६२९ ९६५१ ८२.९९ 

अन्त्य कणयणिलय संचणलन र्खचि ५७३९ ५३७९ ५१८१ ९६.३२ 

सेवण र परणमशि र्खचि ५३५७ ५२३० ४९३३ ९४.३२ 

सूचनण प्रर्णली तथण सफ्टवेयर संचणलन र्खचि ८०० ८०० ६३२ ७९.०० 

करणर सेवण शलु्क ७५७४५ ९३७९४ ७९२०६ ८४.४५ 

अन्त्य सेवण शलु्क ४९३३८ ४८८५८ ७६६ १.५७ 

कमिचणरी तणर्लम र्खचि ६४७९२ ६४७९२ ३८९७३ ६०.१५ 

सीप ववकणस तथण िनचेतनण तणर्लम तथण गोष्ठी 
सम्बन्त्धी र्खचि ७५८७९ ७५८७९ ४४६६६ ५८.८६ 

उत्पणदन सणमग्री / सेवण र्खचि ४२१५० ३७१५० २४४८९ ६५.९२ 
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र्खचि जशर्िक शरुु बिेट र्खदु बिेट र्खचि   र्खचि % 

कणयिक्रम र्खचि २०४३६९७ १८९५३३८ १३६२६१४ ७१.८९ 

ववववध कणयिक्रम र्खचि ७५० ७५० ४२६ ५६.८० 

अनगुमन, मूल्यणंकन र्खरच १४४७१ १४४९६ १३२१५ ९१.१६ 

भ्रमर् र्खचि २७२८७ २७५८७ ११४७० ४१.५८ 

ववववध र्खचि ९९०१ ९९०१ ९७६५ ९८.६३ 

सरकणरी र्नकणय, सर्मर्त एवं बोडिहरूलणई 
सःसति चणल ुअनदुणन  

६०० ६०० ५०० ८३.३३ 

सणमणजिक सरुक्षण २२९२० २६७३९ १७६२४ ६५.९१ 

छणरवृजत्त ५४९२० ५४९२० ४४३९० ८०.८३ 

और्धी र्खररद र्खचि ७९०१८ ८८३९३ ७९६५७ ९०.१२ 

घर िणडण १४९९४ १६११२ १२१३६ ७५.३२ 

सवणरी सणधन तथण मेजशनर औिणर िणडण १८१५ १९८० १९०२ ९६.०६ 

गैर आवणसीय िवन र्नमणिर्/र्खररद १२९८८४० १२३८१८३ ७८६४४४ ६३.५२ 

सवणरी सणधन ५१४३० ५७८३० ५१९३४ ८९.८० 

मेजशनरी तथण औिणर २५३९९२ ८८८४१५ ७९८२६६ ८९.८५ 

फर्निचर तथण वफक्चसि ३२३९३ ५२७२४ ४७३७२ ८९.८५ 

कम्प्यटुर सफ्टवेयर र्नमणिर् तथण र्खरीद र्खचि ३०० ३०० २८३ ९४.३३ 

र्खणनेपणनी संरचनण र्नमणिर् ३०५० ३०५० ३०१६ ९८.८९ 

सरसफणइि संरचनण र्नमणिर् ४०० ४०० ४०० १००.० 

अन्त्य सणवििर्नक र्नमणिर् ५२८८०० ५७७१०० ४९७९२३ ८६.२८ 

र्नर्मित िवनको संरचनणत्मक सधुणर र्खचि १३३१० ४८५१० ३८५९४ ७९.५६ 

पूिँीगत सधुणर र्खचि सणवििर्नक र्नमणिर् ४६९९ ४६९९ ४५६५ ९७.१५ 

पूिँीगत अनसुन्त्धणन तथण परणमशि ० ४००० २५९५ ६४.८८ 

 

स्रोतः PLMBIS 

(ग)  कणयि क्षरेगत बिेट र र्खचि  

मन्त्रणलयकण प्रमरु्ख ववर्यगत कणयिक्षेरहरू स्वणस््य, जशक्षण, सणमणजिक,  यवुण तथण रे्खलकूद, कोर्िड-१९ 
महणमणरी र्नयन्त्रर्, योिनण प्रशणसन तथण श्रम रोिगणर एवं िणर्ण धमि संस्कृर्त तथण परुणतत्व अन्त्तगित 
ववर्नयोजित बिेट र र्खचिको अवस्थण र्नम्न अनसुणर तणर्लकणमण प्रस्ततु गररएको छ । 

तणर्लकण 9 ववर्यगत कणयिक्षेर अनसुणर ववर्नयोजित तथण र्खचि बिेटको अवस्थण 

क्षरे 
चणल ु पंूजिगत िम्मण र्खचि बिेट 

बिेट प्रर्तशत बिेट प्रर्तशत बिेट प्रर्तशत रकम प्रर्तशत 

स्वणस््य २३५२९९७ ६६.२ १८१०३१७ ६३.० ४१६३३१४ ६४.७ ३०३०९२० ७२.८ 

जशक्षण ५९२६५० १६.७ ३२४१३२ ११.३ ९१६७८२ १४.३ ६५६७८६ ७१.६ 

सणमणजिक ववकणस २३१०१४ ६.५ ५४११९४ १८.८ ७७२२०७ १२.० ६४७७२५ ८३.९ 

यवुण तथण रे्खलकूद ८१९८३ २.३१ ५३९३६ १.९ १३५९१९ २.१ ६६१०५ ४८.६ 
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क्षरे 

चणल ु पंूजिगत िम्मण र्खचि बिेट 

बिेट प्रर्तशत बिेट प्रर्तशत बिेट प्रर्तशत रकम प्रर्तशत 

कोर्िड-१९ 
महणमणरी र्नयन्त्रर् 

२६३७४४ ७.४२ १२३२९७ ४.३ ३८७०४१ ६.० २७७८६० ७१.८ 

योिनण, प्रशणसन, 

श्रम रोिगणर 
१३१०६ ०.३७ ११४७५ ०.४ २४५८१ ०.४ १७७४० ७२.२ 

िणर्ण, धमि, संस्कृर्त १९९८० ०.५६ १०८६० ०.४ ३०८४० ०.५ १७६९४ ५७.४ 

कुल िम्मण ३५५५४७३ १०० २८७५२११ १०० ६४३०६८४ १०० ४७१४८२९ ७३.३ 

स्रोतः PLMBIS 

आ.व. २०७८/७९ मण यस मन्त्रणलय र अन्त्तगितको बिेट ववर्नयोिनलणई हेदणि सवैिन्त्दण बढी स्वणस््य 
क्षेरमण ६४.७ प्रर्तशत र सबिन्त्दण कम योिनण‚ प्रशणसन तथण श्रम रोिगणरमण ०.४ प्रर्तशत गररएको र्थयो। 
जशक्षण, सणमणजिक, यवुण तथण रे्खलकूद र िणर्ण‚ धमि र संस्कृर्त‚ र कोर्िड १९ महणमणरी र्नयन्त्रर् क्षेरहरूमण 
क्रमशः कररव १४.३, १२.०, २.१ ‚ ०.५‚ र ६.० प्रर्तशत बिेट छुट्यणइएको र्थयो ।ववर्नयोजित 
बिेटको तलुनणमण र्खचि बिटेको अंश हेदणि ववर्नयोजित रू्खद बिेटमध्ये सवैिन्त्दण बढी समणजिक ववकणस 
क्षेरमण ८३.९ प्रर्तशत र सवैिन्त्दण कम यवुण तथण रे्खलकुद क्षेरमण कररव ४८.६ प्रर्तशत र्खचि िएको 
देजर्खन्त्छ ।त्यसैगरर‚ स्वणस््य‚ जशक्षण, कोर्िड १९ महणमणरी र्नयन्त्रर्‚ योिनण प्रशणसन श्रम तथण रोिगणर र 
िणर्ण‚ धमि संस्कृर्त क्षेरहरुको बिेट र्खचि प्रर्तशत क्रमशः ७२.८, ७१.६, ७१.८‚ ७२.२ र ५७.४ प्रर्तशत 
रहेको छ ।यसलणइ र्नम्नणनसुणर जचरहरूमण पर्न देर्खणइएको छ । 

 

जचर 9 ववर्यगत कणयिक्षेर अनसुणर ववर्नयोजित बिेट र र्खचिको अवस्थण 
स्रोतः PLMBIS 

 

(घ)  कणयणिलयगत बिेट र र्खचि 

सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय, कर्णिली प्रदेश अन्त्तगितकण र्खचि केन्त्र (कणयणिलय)हरूको चणल ुतफि को आ.व. 
२०७८/७९ को ववर्नयोजित बिेटमध्ये िएको र्खचि (ववत्तीय प्रगर्त) अवस्थण तलको तणर्लकण र स्तम्ि 
जचरमण देर्खणइएको छ ।  

 

 

६४.७

१४.३
१२.०२.१

६.०
०.४

०.५

ववर्नयोजित बिेट (प्रर्तशत)

स्वणस््य

जशक्षण

सणमणजिक ववकणस

यवुण तथण रे्खलकूद

कोर्िड-१९ महणमणरी र्नयन्त्रर्

योिनण, प्रशणसन, श्रम रोिगणर

िणर्ण, धमि, संस्कृर्त  
७२.८
७१.६

८३.९
४८.६

७१.८
७२.२

५७.४

७३.३

स्वणस््य
जशक्षण

सणमणजिक ववकणस
यवुण तथण रे्खलकूद

कोर्िड-१९ महणमणरी र्नयन्त्रर्
योिनण, प्रशणसन, श्रम रोिगणर

िणर्ण, धमि, संस्कृर्त

कुल िम्मण

र्खचि प्रर्तशत
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तणर्लकण 10 कणयणिलयगत कुल बिेट र र्खचिको अवस्थण  

कणयणिलय बिेट र्खचि र्खचि% 

कर्णिली प्रणववर्धक जशक्षणलय,चन्त्दननणथ ८०,२५५ ६२,१२२ ७७.४ 

िनस्वणस््य सेवण कणयणिलय, िमु्लण ७४,२९४ ५२,८४८ ७१.१ 

िनस्वणस््य सेवण कणयणिलय, वीरेन्त्रनगर १,२१,९२१ १,०२,५४३ ८४.१ 

जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, कणर्लकोट २६,३०० २२,४९९ ८५.५ 

जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, िणिरकोट २६,५०० १९,२६७ ७२.७ 

जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, डोल्पण २१,४३२ १६,२९७ ७६.० 

जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, दैलेर्ख ३०,७३९ २१,३९१ ६९.६ 

जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, मगु ु २४,१९३ २०,९८८ ८६.८ 

जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, रुकुम २२,२५९ १५,३४३ ६८.९ 

जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, सल्यणन । २८,९७१ २५,३६३ ८७.५ 

जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, हमु्लण २४,२८५ २०,१२५ ८२.९ 

िमु्लण आयवेुद और्धणलय, िमु्लण २६,१७३ १७,६६७ ६७.५ 

प्रदेश अस्पतणल, वीरेन्त्रनगर १०,५५,८७२ ८,९०,१०० ८४.३ 

प्रदेश आयवेुद और्धणलय, वीरेन्त्रनगर ६१,०३५ ५५,४२५ ९०.८ 

प्रदेश रे्खलकुद पररर्द् ३,९२,२१० ३,४३,९९६ ८७.७ 

प्रदेश िनस्वणस््य प्रयोगशणलण १,७४,१९१ १,५३,४५१ ८८.१ 

प्रदेश संग्रहणलय तथण अर्िलेर्खणलय, वीरेन्त्रनगर ३०,८४० १७,६९७ ५७.४ 

प्रणववर्धक जशक्षण तथण व्यवसणवयक तणर्लम पररर्द् २,०४,०१७ १,३१,३७६ ६४.४ 

प्रणववर्धक जशक्षण तथण व्यणवसणवयक तणर्लम पररर्द्, बहपु्रणववर्धक 
जशक्षणलय, कणफलचौर िणिरकोट 

७४,७४३ ५२,३२१ ७०.० 

मणनव संशोधन ववकणस केन्त्र, वीरेन्त्रनगर १,५५,९२३ ८१,५२६ ५२.३ 

मेहेलकुनण अस्पतणल, गिुणिकोट १,१७,७०८ ९७,८७८ ८३.२ 

शवहद नेर लणल अिणगी प्रणववर्धक जशक्षणलय, सल्यणन १९,८६० १४,९५६ ७५.३ 

शवहद यज्ञश्वर स्मरृ्त पोर्लटेजक्नक इजन्त्िच्यटु,चौरिहणरी २५,९२५ १८,९४० ७३.१ 

जशक्षण ववकणस र्नदेशनणलय ४,५०,४६९ १,८२,६३१ ४०.५ 

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, रूकुम-पजिम ७०,८३५ ५७,६५३ ८१.४ 

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, सल्यणन ९९,०२१ ७८,००० ७८.८ 

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, डोल्पण ८०,३५८ ६६,६२३ ८२.९ 

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, मगु ु ६१,३६६ ४५,५०८ ७४.२ 

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, हमु्लण ७९,६८४ ६८,७३६ ८६.३ 

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, िमु्लण ८७,५६७ ६९,६१९ ७९.५ 

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, कणर्लकोट ९२,३७० ८०,३१४ ८६.९ 

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, दैलेर्ख १,१०,६५५ ८२,२२८ ७४.३ 

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, िणिरकोट ८१,३०६ ६०,५२६ ७४.४ 

सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय ३,०९,२०१ १,२०,३४८ ३८.९ 

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, िणिरकोट १,५५,६७७ १,०५,४३२ ६७.७ 

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, कणर्लकोट १,९८,८९२ १,५४,१९२ ७७.५ 

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, डोल्पण २,५२,५७९ १,९९,४०० ७८.९ 
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कणयणिलय बिेट र्खचि र्खचि% 

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, दैलेर्ख ३,२१,५५६ १,८५,७४२ ५७.८ 

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, मगु ु १,३५,१११ ९४,७९१ ७०.२ 

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, रुकुम पजिम २,६०,५१४ १,८८,४६० ७२.३ 

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, सल्यणन । २,४४,३९९ १,३२,९८६ ५४.४ 

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, हमु्लण २,३३,३६२ १,०५,८९६ ४५.४ 

स्वणस््य सेवण र्नदेशनणलय, वीरेन्त्रनगर ३,६०,५१५ २,३६,४९० ६५.६ 

 स्रोतः PLMBIS 
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जचर 10 कणयणिलयगत चणलू र्खचि (प्रर्तशत) 
स्रोतः PLMBIS 

३८.९
४०.५

४५.४
५२.३
५४.४

५७.४
५७.८

६४.४
६५.६
६७.५
६७.७
६८.९
६९.६
७०.०
७०.२
७१.१
७२.३
७२.७
७३.१
७४.२
७४.३
७४.४
७५.३
७६.०
७७.४
७७.५
७८.८
७८.९
७९.५
८१.४
८२.९
८२.९
८३.२
८४.१
८४.३
८५.५
८६.३
८६.८
८६.९
८७.५
८७.७
८८.१

९०.८

सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय
जशक्षण ववकणस र्नदेशनणलय

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, हमु्लण
मणनव संशोधन ववकणस …

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, सल्यणन
प्रदेश संग्रहणलय तथण …

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, दैलेर्ख
प्रणववर्धक जशक्षण तथण …

स्वणस््य सेवण र्नदेशनणलय, वीरेन्त्रनगर
िमु्लण आयवेुद और्धणलय, िमु्लण

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, िणिरकोट
जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, रुकुम
जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, दैलेर्ख

प्रणववर्धक जशक्षण तथण व्यणवसणवयक…
स्वणस््य सेवण कणयणिलय, मगुु

िनस्वणस््य सेवण कणयणिलय, िमु्लण
स्वणस््य सेवण कणयणिलय, रुकुम पजिम

जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, िणिरकोट
शवहद यज्ञश्वर स्मरृ्त पोर्लटेजक्नक …
सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, मगुु

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, दैलेर्ख
सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, िणिरकोट

शवहद नेर लणल अिणगी …
जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, डोल्पण
कर्णिली प्रणववर्धक जशक्षणलय,चन्त्दननणथ

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, कणर्लकोट
सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, सल्यणन

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, डोल्पण
सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, िमु्लण

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, रूकुम-पजिम
जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, हमु्लण
सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, डोल्पण

मेहेलकुनण अस्पतणल, गिुणिकोट
िनस्वणस््य सेवण कणयणिलय, वीरेन्त्रनगर

प्रदेश अस्पतणल, वीरेन्त्रनगर
जिल्लण आयवेुद स्वणस््य …

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, हमु्लण
जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, मगुु

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, कणर्लकोट
जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, सल्यणन 

प्रदेश रे्खलकुद पररर्द्
प्रदेश िनस्वणस््य प्रयोगशणलण

प्रदेश आयवेुद  और्धणलय, वीरेन्त्रनगर

कणयणिलयगत र्खचि प्रर्तशत

औसत : ७३.३% 
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कणयणिलयगत कुल बिेटमण र्खचि प्रगर्त हेदणि सबै िन्त्दण बढी प्रदेश आयवेुद और्धणलय सरेु्खतको कररव ९१ 
प्रर्तशत देजर्खन्त्छ िने सबैिन्त्दण कम सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलयको कररब ३९ प्रर्तशत मणर देजर्खन्त्छ । 
िन/स्वणस््य सेवण कणयणिलयहरू तफि  सबै िन्त्दण बवढ िनस्वणस््य सेवण कणयणिलय सरेु्खतको ८४ प्रर्तशत 
देजर्खन्त्छ िने सबैिन्त्दण कम स्वणस््य सेवण कणयणिलय हमु्लणको ४५ प्रर्तशत रहेको छ । त्यसैगरी सणमणजिक 
ववकणस कणयणिलयहरू तफि  सबै िन्त्दण बढी सणमणजिक सेवण कणयणिलय कणर्लकोटको कररब ८७ प्रर्तशत छ 
िने सबैिन्त्दण कम मगुकुो ७४ प्रर्तशत प्रगर्त रहेको छ ।  

 

कोर्िड १९ र्नयन्त्रर् तथण प्रर्तकणयि : मु् य कृयणकलणप, बिेट र र्खचि 

(क)  कोर्िड १९ ब्यवस्थणपनको सन्त्दििमण सम्पणदन िएकण मु् य कणमहरू 

आ.व २०७८/७९ मण पर्न नोबेल कोरोनण िणइरस (कोर्िड-१९) को िोजर्खमको अवस्थणलणइ मध्यनिर 
रण्दै कर्णिली प्रदेशमण पर्न रोकथणम, र्नयन्त्रर् र उपचणरकण पयणिप्त गर्तववर्धहरू सञ्चणलन गरीएको र्थयो । 
संघीय र्बपद् िोजर्खम न्त्यूर्नकरर् तथण ब्यवस्थणपन ऐन र कर्णिली प्रदेश र्बपद् न्त्यूर्नकरर् एवं ब्यवस्थणपन 
र्नयमणवली २०७६ अनसुणर यसको प्रर्तकणयि र्नयन्त्रर् र उपचणरको लणर्ग आवश्यक ब्यवस्थणपन गने 
सन्त्दििमण प्रदेश सरकणरको सवक्रयतणमण प्रणरजम्िक अवस्थण देर्खी सरोकणरवणलणहरू र स्थणनीय तहहरूको 
समन्त्वयमण समदुणय स्तरसम्म र्नयन्त्रर् तथण प्रर्तकणयिकण लणर्ग ववर्िन्न पहलहरू िएकण र्थए । कोर्िड-१९ 
ब्यवस्थणपनको लणर्ग सम्पणदन िएकण प्रमरु्ख गर्तववर्धहरू यस प्रकणर रहेकण छन-् 

• बिेट व्यवस्थणपन: कोर्िड-१९ महणमणरीको प्रर्तकणयि व्यवस्थणपनकण लणर्ग मन्त्रणलय तथण मणतहत 
कणयणिलयहरूलणई रु. ३७ करोड ७३ लणर्ख ४१ हिणर र कोर्िड-१९ प्रर्तकणयि तथण स्वणस््य सेवण 
सदुृढीकरर्कण लणर्ग ववर्िन्न स्थणनीय तहहरुलणई रु. ९७ लणर्ख सवहत कुल ३८ करोड ७० लणर्ख ४१ 
हिणर बिेट उपलब्ध गरणइएको l 

• पूवणिधणर : कोर्िड १९ उपचणरको लणर्ग पूवणिधणरको रूपमण यस प्रदेश अन्त्तगितकण सरेु्खत र िमु्लण 
जिल्लणमण १/१ वटण कोर्िड हव अस्पतणल रहेकण छन ्। प्रदेशिररकण अस्पतणलहरूमण  कुल ५८१ 
वटण र स्थणनीय तह तथण समदुणयमण १२२१ गरर कुल १८०२ आइसोलेसन बेडहरू रहेकण छन ्। 
त्यसैगरी ४१ वटण ICU (३३ वटण मणर सञ्चणलनमण रहेकण), १३६ HDU, ४० Ventilators र सणनो 
र ठुलो गरर कुल १५ वटण Oxygen plant  सञ्चणलनमण रहेकण छन ्। सणथै प्रदेश प्ररे्र् केन्त्रको स्थणपनण 
गररएको र जिल्लण तथण पणर्लकणहरुमण एम्बलेुन्त्स तथण शबबणहनको व्यवस्थण पर्न गररएको । 

• स्थणनीय तहकण रर्नीर्तक स्थणनहरुमण जचवकत्सकसवहत स्वणस््यकमीको पररचणलन गररएको,  

• कोर्िडको रोकथणमकण लणर्ग PPE, Mask, Sanitizer लगणयत अत्यणवश्यक स्वणस््य सणमग्रीको व्यवस्थणपन 
गररएको, 

• क्वणरेन्त्टणइन / आइसोलेसन केन्त्रहरूको व्यवस्थणपन र स्तरवृवद्ध गररएको,  

• र्बर्िन्न स्थणनहरुमण चरर्बद्ध रुपमण मणस्क सवहतको िनचेतनण कणयिक्रम ( तपणईको मणस्क रै्ख ?) 

अर्ियणन सञ्चणलन गरणइएको । 

• प्रदेश, जिल्लण तथण आधणरितू अस्पतणलहरुको सदुृढीकरर् गररएको । 
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• १०० िन्त्दण बढी जचवकत्सक सवहत स्वणस््यकमीहरुलणई Pediatric Essential Critical Care Training 

(PECCT) र ECCT (Emergency Critical Care Training) को तणर्लम प्रदणन गररएको, 
• PCR ल्यणब व्यवस्थणपन गररएको, 
• जिल्लण अस्पतणलकण प्रयोगशणलण एवं िनस्वणस््य प्रयोगशणलणको सदुृढीकरर्  गररएको, 
• र्बर्िन्न तहकण प्रर्तर्नर्धलणई Risk Communication and Community Engagement (RCCE) को तणर्लम 

र समदुणय पररचणलन गररएको, 
• कोर्िडको प्रर्तकणयिकण लणर्ग अत्यणवश्यक सणमग्रीहरुको िण्डणरर् गररएको, 
• प्ररे्र् प्रर्णलीलणई सबलीकरर् गररएको गररएको, 
• प्रदेशसँग िोर्डएकण सीमण नणकणहरुमण होजल्डि/ जस्क्रर्नि सेन्त्टर संचणलन ब्यबस्थणपन गररएको, 
• CICT टोलीको गठन र तणर्लम प्रदणन गररएको । 

• ववर्िन्न संघ-संस्थणहरुबणट स्वणस््य सरुक्षण, परीक्षर् तथण अजक्सिन कन्त्सन्त्टे्रटर लगणयत उपचणर 
व्यवस्थणपन सम्बन्त्धी सणमग्रीहरु प्रणप्त िई यस मन्त्रणलय र स्वणस््य सेवण र्नदेशनणलय मणफि त सोको 
व्यवस्थणपनको लणर्ग मणतहत कणयणिलयहरु तथण स्थणनीय तहमण ववतरर् गररएको, 

• कोर्िड-१९ आकजस्मक प्रर्तकणयि योिनण, मनसनु प्रर्तकणयि योिनण, स्वणस््य सेवणमण पहुँच नपगेुकणलणई 
पहुँच पु् यणिउने रर्नीर्त र स्वणस््य पणश्विजचर तयणर िएको, 

• िनशजि ब्यबस्थणपन : र्बर्िन्न लहरहरुमण गरेर झन्त्डै ३०० (५८, १७९, र ७२) जचवकत्सक सवहत 
स्वणस््यकमीको करणर पदपूर्ति गररएको, 

• मन्त्रणलय मणतहत संगठनणत्मक पनुसंरचनण (PPHL र PHLMC ) गररएको, 
• कोर्िड १९ को दैर्नक प्रर्तवेदन प्रर्णली र्नरन्त्तररुपमण सञ्चणलनमण रहने व्यवस्थण र्मलणइएको, 
• र्नयर्मत सूचनण प्रर्णली (HMIS, e-LMIS) मण समेत कोर्िड १९ प्रर्तवदेन एवं सूचनणलणई समणवशे 

गररएको, 
• संघीय सरकणर, स्थणनीय तह एवं ववकणस सणझेदणर सस्थणहरुसँग समन्त्वय सहकणयि, 
• स्वणस््य सेवण र्नदेशनणलयमण र्नरन्त्तर रुपमण प्रदेश स्वणस््य आपतकणलीन कणयि सञ्चणलन केन्त्र (PHEOC) 

सञ्चणलन  गररएको, 
• अनगुमन सपुररवेक्षर् तथण सर्मक्षण पयणिप्त मणरणमण गररएको, 
 

(र्ख)  कोर्िड १९ र्नयन्त्रर् प्रर्तकणयिको लणर्ग सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय मणतगहतमण उपलब्ध 
गरणइएको बिेट र र्खचि वववरर् 

• उपलब्ध गरणइएको बिेट  र र्खचि वववरर् 
कोर्िड १९ र्नयन्त्रर् प्रर्तकणयिको लणर्ग सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय मणफि त मणतहतकण कणयणिलयहरूमण ८३ 
करोड ५६ लणर्ख १५ हिणर बिेट ब्यवस्थणपन गररएको र्थयो ।मन्त्रणलय अन्त्तगितकण सम्बजन्त्धत कणयणिलय 
र अस्पतणलहरूमण कोर्िड १९ र्नयन्त्रर् प्रर्तकणयिको लणर्ग उपलब्ध गरणइएको बिेटको ववस्ततृ वववरर् 
र्नम्न तणर्लकणमण प्रस्ततु गररएको छ । 
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तणर्लकण 11 कोर्िड १९ र्नयन्त्रर् तथण प्रर्तकणयिको लणर्ग मन्त्रणलय तथण अन्त्तगितकण र्नकणयहरुमण ववर्नयोजित बिेट 

कणयणिलय बिेट र्खचि र्खचि % 

िनस्वणस््य सेवण कणयणिलय, िमु्लण  ७,२००   ४,६२१   ६४.०  

िनस्वणस््य सेवण कणयणिलय, वीरेन्त्रनगर  १९,९८०   १६,०८२   ८०.०  

जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, हमु्लण  ५००   ०    ० 

प्रदेश अस्पतणल, वीरेन्त्रनगर  ७०,६७२   ६५,००६   ९२.०  

प्रदेश आयवेुद और्धणलय, वीरेन्त्रनगर  ९,४१६   ६,१७१   ६६.०  

प्रदेश िनस्वणस््य प्रयोगशणलण  ५१,८७८   ३९,३५०   ७६.०  

मणनव संसणधन ववकणस केन्त्र, वीरेन्त्रनगर  ५००   ४९९   १००.०  

मेहेलकुनण अस्पतणल, गिुणिकोट  ९,९४०   ९,९३५   १००.०  

जशक्षण ववकणस र्नदेशनणलय  ७००   ६५६   ९४.०  

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, रूकुम-पजिम  ५००   ३४८   ७०.०  

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, सल्यणन  ५००   ५००   १००.०  

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, डोल्पण  ५००   ५००   १००.०  

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, मगु ु  ५००  ० ० 

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, हमु्लण  ५००   ५००   १००.०  

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, िमु्लण  ५००   ५००   १००.०  

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, कणर्लकोट  ५००   ३९०   ७८.०  

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, दैलेर्ख  ५००   ५००   १००.०  

सणमणजिक ववकणस कणयणिलय, िणिरकोट  ५००   ५००   १००.०  

सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय  ५६,१८५   ६,२४३   ११.०  

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, िणिरकोट  १३,८४०   १२,३०८   ८९.०  

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, कणर्लकोट  २६,७७३   २३,९३९   ८९.०  

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, डोल्पण  १०,४००  ०    ० 

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, दैलेर्ख  १७,३५०   १७,०१२   ९८.०  

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, मगु ु  १२,९४०   ९,५३९   ७४.०  

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, रुकुम पजिम  ११,५४०   ८,५८४   ७४.०  

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, सल्यणन ।  १६,१८०   १६,७३१   १०३.०  

स्वणस््य सेवण कणयणिलय, हमु्लण  १३,८९७   १०,८४०   ७८.०  

स्वणस््य सेवण र्नदेशनणलय, वीरेन्त्रनगर  २२,९५०   १०,८६१   ४७.०  

स्रोतः मन्त्रणलयको अर्िलेर्ख 

• कोर्िड-१९ र्नयन्त्रर् प्रर्तकणयिको लणर्ग आपूर्ति गररएको उपकरर् र और्र्धिन्त्य सणमग्रीको अवस्थण 
कोर्िड-१९ र्नयन्त्रर् तथण प्रर्तकणयिको लणर्ग सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय अन्त्तगित र अन्त्तगितकण 
कणयणिलयहरूबणट आपूर्ति गररएकण उपकरर् तथण और्र्धिन्त्य सणमग्रीहरूको वववरर् यस प्रकणर रहेको छ । 

तणर्लकण 12  कोर्िड-१९ प्रर्तकणयि व्यवस्थणपनमण प्रयोगकण लणर्ग उपलब्ध उपकरर् र और्धीिन्त्य सणमग्रीको अवस्थण (२०७९ 
असणर मसणन्त्त) 

S.N. Item name Unit 

ASL 

Consume 5 

month 

EOP Consume 3 

month 
Available 

1 Mask surgical Pcs 932910 559746 612100 
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S.N. Item name Unit 

ASL 

Consume 5 

month 

EOP Consume 3 

month 
Available 

2 Disposable gown pcs 47890 28734 600 

3 PPE pcs 665 399 0 

4 Shoe cover pcs 4390 2634 6610 

5 Surgical cap pcs 3915 2349 5400 

6 Antigen kit covid-19 pcs 157650 94590 97200 

7 Remdesivir 100mg.  Inj pcs 100 60 81 

8 N95 mask pcs 102830 61698 157320 

9 Face shield   pcs 29385 17631 35148 

10 Safety googles  pcs 10515 6309 17625 

11 Oxygen cylinder  pcs 0 0 515 

12 Oxygen concentrator  pcs 0 0 225 

13 Hand sanitizer  pcs 0 0 275 

स्रोतः स्वणस््य आपूर्ति शणर्खण, नेपणलगञ्ज 

त्यसैगरी सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय र  अन्त्तगितबणट सरेु्खतबणट कोर्िड-१९ र्नयन्त्रर् तथण प्रर्तकणयिको 
लणर्ग िन/स्वणस््य सेवण कणयणिलयहरू, अस्पतणलहरू, प्रयोगशणलणहरू, स्वणस््य ववज्ञणन प्रर्तष्ठणन, आयवेुद 
और्धणलय, स्थणर्नय तहहरू, कर्णिली प्रदेश सरकणरकण ववर्िन्न मन्त्रणलय/कणयणिलयहरू, नेपणल प्रहरी, नेपणली 
सेनण एवं ववर्िन्न संघसंस्थणहरूलणई ववर्िन्न सणमणग्रीहरू ववतरर् िएको र्थयो िसलणइ र्नम्न अनसुणर तणर्लमण 
संजक्षप्त रूपमण प्रस्ततु गररएको छ- 

तणर्लकण 13 कोर्िड-१९ प्रर्तकणयि व्यवस्थणपनमण प्रयोगकण लणर्ग उपलब्ध उपकरर् र और्धीिन्त्य सणमग्रीको जिल्लणगत अवस्थण 
(२०७९ असणर मसणन्त्त)  

जिल्लण Mask (Covid-19 and Surgical) PPE Sanitizer 1L 

सल्यणन  २,२७,९००   १५०   २००  

रुकुम पजिम  ७,५००   ३००   ५०  

सरेु्खत  ७,७५०   १९   ०    

मगु ु  १,९९,६८०   १००   ०    

कणर्लकोट  १,३५,७५३   ०     २५  

िणिरकोट  २,३००   ८१५   २१५  

हमु्लण  ७५,८००   ०     ९०  

डोल्पण  ३०,०००   ४००   ३००  

दैलेर्ख  ३,४५,६००   ३८०   ७५  

िमु्लण  ६३,४००   ०     ७३  

 स्रोतः स्वणस््य सेवण र्नदेशनणलय, सरेु्खत 
 

तणर्लकण 14 कोर्िड-१९ प्रर्तकणयि व्यवस्थणपनमण प्रयोगकण लणर्ग उपलब्ध उपकरर् र और्धीिन्त्य सणमग्रीको संस्थणगत अवस्थण 
(२०७९ असणर मसणन्त्त) 
अस्पतणलको नणम Oxygen Cylinder (in no. of large 

cylinders or litres) 

No. of Oxygen 

concentrator 

मगु ुजिल्लण अस्पतणल ५२ ४८ 

चौरिहणरी अस्पतणल, रुकुम पजिम १०० १० 

मेहेलकुनण अस्पतणल १०० १५ 
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अस्पतणलको नणम Oxygen Cylinder (in no. of large 

cylinders or litres) 

No. of Oxygen 

concentrator 

दैलेर्ख जिल्लण अस्पतणल २५२ ४० 

डोल्पण जिल्लण अस्पतणल ६२ १० 

रुकुम पजिम जिल्लण अस्पतणल ५९ १५ 

सल्यणन जिल्लण अस्पतणल ११० ० 
प्रदेश अस्पतणल, सरेु्खत २५० ३० 

िणिरकोट जिल्लण अस्पतणल २०५ ५२ 

कर्णिली स्वणस््य ववज्ञणन प्रर्तष्ठणन, िमु्लण २३० ६० 

हमु्लण जिल्लण अस्पतणल १२० १२७ 

कणर्लकोट जिल्लण अस्पतणल २१५ ७५ 

दलु्ल ुअस्पतणल, दैलेर्ख ५० १५ 

िम्मण १८०५ ४९७ 

 स्रोतः स्वणस््य सेवण र्नदेशनणलय, सरेु्खत 

(ग)  २०७९ असणर मसणन्त्त सम्मको कोर्िड-१९ को अध्यणवर्धक अवस्थण 

२०७९ असणर मसणन्त्त सम्ममण कर्णिली प्रदेशकण जिल्लणगत िम्मण कोर्िड- १९ परीक्षर् सङ्ख्यण, िम्मण 
संक्रर्मत सङ्ख्यण, िम्मण मतृ्य ु सङ्ख्यण, कोर्िड ववरुद्धको दोस्रो मणरण र्खोप लगणएको सङ्ख्यण, िम्मण 
आइसोलेसन बेड सङ्ख्यण र िेजन्त्टलेटर सङ्ख्यण र्नम्न अनसुणर तणर्लमण प्रस्ततु गररएको छ । 

तणर्लकण 15 कोर्िड १९ सम्बन्त्धी जिल्लणगत वववरर् (२०७९ असणर मसणन्त्त सम्म) 

जिल्लण 

िम्मण 
कोर्िड-१९ 
परीक्षर् 
सङ्ख्यण 

िम्मण 
कोर्िड 
संक्रर्मत 
सङ्ख्यण 

कोर्िड 
संक्रमर् 
दर % 

िम्मण 
कोर्िडबणट 

मतृ्य ु
सङ्ख्यण 

कोर्िड 
मूत्यूदर 

% 

कोर्िड र्बरूद्ध 
दोस्रो मणरण 

र्खोप लगणएको 
सङ्ख्यण 

आईसोलेसन 
बेड सङ्ख्यण 

िेन्त्टीलेटर 
सङ्ख्यण 

डोल्पण  ४,७१३   ४००  ८.५ ५ १.३  १९,८३६  ११० १ 

मगु ु  ९,१११   १,१४७  १२.६ ४ ०.३  ४२,०७३  ४५ १ 

हमु्लण  ५,९४४   ४६९  ७.९ ५ १.१  २८,८४८  ५० २ 

िमु्लण  २१,१९०   २,१७५  १०.३ २४ १.१  ६७,९१५  ४३० १५ 

कणर्लकोट  १३,७७६   २,७८५  २०.२ ७ ०.३  ७९,००४  २७५ ४ 

दैलेर्ख  २०,००६   ४,४७६  २२.४ २४ ०.५  १,६२,९४९  २२५ २ 

िणिरकोट  १२,३७३   २,१५१  १७.४ ५ ०.२  १,१५,११४  ९१ १ 

रूकुमपजिम  २३,५३०   ३,७९६  १६.१ ३६ ०.९  १,०५,२१५  १७४ १ 

सल्यणन  १७,४२०   ४,०४५  २३.२ ५३ १.३  १,४६,८०१  ५६ २ 

सरेु्खत  ६६,२७०  १६,३३५  २४.६ २२४ १.४  २,७३,९७६  ६८८ १० 

अन्त्य प्रदेश  २,५२२   १,०३६  ४१.१ ४ ०.४  - ० ० 

िम्मण १,९६,८५५  ३८,८१५  १९.७ ३९१ १.० १०,४१,७३२  २१४४ ३९ 

 

स्रोतः सण.वव. मन्त्रणलय, स्वण.से.र्न. 

कर्णिली प्रदेशमण आ.व. २०७९ असणर मसणन्त्त सम्ममण संक्रर्मत िएकण िम्मण सङ्ख्यण ३८ हिणर ८ सय 
१५ छ िने सवैिन्त्दण बढी सरेु्खत जिल्लणमण १६,३३५ र सवैिन्त्दण कम डोल्पणमण ४०० देजर्खन्त्छ ।त्यसैगरी 
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संक्रमर्दर सबैिन्त्दण बढी सरेु्खतमण ४१.१ प्रर्तशत र सबैिन्त्दण कम हमु्लणमण ७.९ प्रर्तशत मणर रहेको छ 
िने प्रदेशको समग्र संक्रमर् दर १९.७ प्रर्तशत रहेको देजर्खन्त्छ । 

 

जचर 11 कर्णिली प्रदेशमण कोरोनण सङ्खक्रर्मतको अवस्थण (२०७९ असणर समणन्त्त सम्म) 
स्रोतः मन्त्रणलयको अर्िलेर्ख 

कर्णिली प्रदेशमण  आ.व. २०७८/७९ मण मवहनण अनसुणर नयणँ कोर्िड-१९ संक्रर्मत सङ्ख्यण, मवहनण अनसुणर 
कूल  कोर्िड-१९ संक्रर्मत सङ्ख्यण  मवहनण कोर्िड-१९ बणट मतृ्य ुसङ्ख्यण र्नम्न अनसुणर जचरहरूमण 
देर्खणइएको छ ।  
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जचर 12 कर्णिली प्रदेशमण ववगत १ वर्िमण कोर्िड १९ बणट सङ्खक्रर्मतहरूको सङ्ख्यण 
स्रोतः मन्त्रणलयको अर्िलेर्ख 

आ.व. २०७७/७८ र २०७८/७९ मण मवहनण अनसुणर कोर्िड १९ को सक्रर्मतहरूको प्रबरृ्त हेदणि र्नकै 
सधुणर देजर्खन्त्छ ।आ.व. २०७७/७८ मण सबिन्त्दण बढी नयणँ संक्रर्मत ज्येष्ठ मवहनणमण (११०९९) रहेकोमण 
आ.व. २०७८/७९ मण मणघ मवहनणमण सबिन्त्दण बवढ (४१३८) रहेको छ । र सबिन्त्दण कम नयण ँ
सङ्खक्रर्मत आ.व. २०७७/७८ मण फणल्गरु् मवहनणमण (३१ िनण) रहेकोमण आ.व. २०७८/७९ को ज्येष्ठ 
मवहनणमण सो सङ्ख्यण शनु्त्य रहेको र्थयो । 

 
जचर 13 कर्णिली प्रदेशमण कोर्िड १९ को कुल सङ्खक्रर्मत सङ्ख्यण 

स्रोतः मन्त्रणलयको अर्िलेर्ख 

353

2011

67

11099

24992291

189

4138

42 18

कर्णिली प्रदेशमण मवहनण अनसुणर कोर्िड १९ बणट मणर्सक संक्रर्मत सङ्ख्यण 
(आ.व. २०७७/७८ र २०७८/७९)

2077/78 2078/79

31589
33157 33753 33890 33979

34168
38306

38730 38772 38797 38797 38815

2067 2915
4925

6443 7125 7447 7542 7573 7640

15700

26799

29298

कर्णिली प्रदेशमण कोर्िड १९ बणट कुल सङ्खक्रर्मत सङ्ख्यण
(आ.व. २०७७/७८ र २०७८/७९)

2078/79 2077/78

श्रणवर् िदौ आजश्वन कणर्तिक मजङ्खसर पौर् मणघ फणल्गनु चैर वैशणर्ख ज्येष्ठ असणर 
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आ.व. २०७७/७८ को श्रणवर् मसणन्त्तमण कुल २ हिणर ६७ िनण रहेको कोर्िड सङ्खक्रर्मतको सङ्ख्यण 
आ.व. को अन्त्त्यसम्म आईपगु्दण कुल २९ हिणर २ सय ९८ पगेुको र्थयो । र  आ.व. २०७८/७९ मण 
कुल ९ हिणर ५ सय १७ िनण नयणँ कोर्िड सङ्खक्रर्मत थप िई कर्णिली प्रदेशमण २०७९ असणर मसणन्त्तमण 
कुल कोर्िड सङ्खक्रर्मतको सङ्ख्यण ३८ हिणर ८ सय १५ पगेुको छ । 
 

कोर्िड १९ को सङ्खक्रमर् शरुू िएदेजर्ख आ.व. २०७८/७९ को अन्त्त्य सम्ममण कुल ३ सय ९१ िनणले  
कोर्िड-१९ सङ्खक्रमर्बणट मतृ्यूवरर् गरेको त्यणङ्कले देर्खणउँदछ । जिल्लण अनसुणर कोर्िड-१९ संक्रमर्बणट 
िएको मतृ्यदुर तलको बणरजचरबणट देर्खणइएको छ । कोर्िड १९ को सङ्खक्रमर्बणट िएको मूत्यूदर 
सवैिन्त्दण उच्च सरेु्खत जिल्लणमण १.७ प्रर्तशत रहेको छ िने सवैिन्त्दण कम िणिरकोट जिल्लणमण ०.२ 
प्रर्तशत रहेको देजर्खन्त्छ । प्रदेशको औसत कोर्िड १९ बणट िएको मतृ्यदुर १.० प्रर्तशत रहेको  छ िनु 
अजघल्लो आ.व. (२०७७/७८) मण १.१७ प्रर्तशत रहेको र्थयो । 

 

 

जचर 14 कर्णिली प्रदेशमण कोर्िड १९ को मतृ्यूदर 

स्रोतः मन्त्रणलयको अर्िलेर्ख 

यसैगरर आ.व. २०७८/७९ मण कोर्िड-१९ वणट मतृ्यू िएको सङ्ख्यणलणई आ.व. २०७८/७९ को मवहनण 
अनसुणर ववश्लरे्र् गदणि सवैिन्त्दण बवढ मणनववय क्षर्त १५७ िनण ज्यषे्ठ मवहनणमण रहेको छ िन ेश्रणवर्, िणर, 
फणल्गरु् र चैरमण मतृ्य सङ्ख्यण शनु्त्य रहेको देजर्खन्त्छ । 
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कोर्िड १९ मतृ्यूदर : कर्णिली प्रदेश (आ.व. २०७८/७९)
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जचर 15 कर्णिली प्रदेशमण कोर्िड १९ बणट मतृ्यू सङ्ख्यण (आ.व, २०७८/७९) 
स्रोतः मन्त्रणलयको अर्िलेर्ख 

 

आ.व. २०७८/७९ मण सम्ममण सम्पणदन िएकण मु् य कणयिहरू तथण प्रमूर्ख उपलब्धीहरू 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ सम्म मण मन्त्रणलय र मणतहतबणट सम्पणदन िएकण प्रमरु्ख कणयिहरू र सो बणट 
हणलसम्म प्रणप्त िएकण प्रमूर्ख उपलब्धीहरु मन्त्रणलयको ववर्यगत के्षरणनसुणर यस प्रकणर रहेकण छन ्। 

• कर्णिली प्रदेश रे्खलकूद ववकणस ऐन २०७६, कर्णिली प्रदेश स्वयंसेवक पररचणलन ऐन २०७६, प्रदेश 
स्वणस््य सेवण ऐन, २०७८ िणरी िै कणयणिन्त्वयनमण रहेको, 

• श्रम तथण रोिगणर प्रबधिन नीर्त २०७५, प्रदेश स्वणस््य नीर्त २०७६, लैंर्गक समणनतण तथण 
सणमणजिक समणवेशीकरर् नीर्त, २०७८, कर्णिली प्रदेश सरकणरबणट स्वीकृत िै कणयणिन्त्वयनमण रहेकण, 

• बैंक र्खणतण छोरीको, सरुक्षण िीवनिरीको कणयिक्रम सञ्चणलन कणयिववर्ध २०७६, एवककृत छणरबजृत्त 
ववतरर् तथण ब्यवस्थणपन कणयिववर्ध २०७८, तथण एक ववद्यणलय एक स्वणस््यकमी कणयिक्रम सञ्चणलन 
कणयिववर्ध २०७८ कर्णिली प्रदेश सरकणरबणट स्वीकृत िै कणयणिन्त्वयनमण रहेकण, 

• आकजस्मक स्वणस््य सेवण कोर् सञ्चणलन र्नदेजशकण, २०७५, समदुणयमण आधणररत कोर्िड-१९ 
ब्यवस्थणपन र्नदेजशकण, २०७८,  स्वणस््य सेवणको पहुँच बणवहर रहेकण नणगररकलणई समटे्ने रर्नीर्त, 

२०७७, मनसनु पूवितयणरी तथण प्रर्तकणयि योिनण, २०७८, कर्णिली प्रदेश कोर्िड-१९ आकजस्मक 
योिनण २०७८, दूरजचवकत्सण सेवण (टेर्लमेर्डर्सन) तथण अनलणइन स्वणस््य सेवण कणयिक्रम सञ्चणलन 
मणगिदशिन, २०७८ िणरी िई कणयणिन्त्वयनमण रहेकण, 

• एक स्थणनीय तह एक सणमदुणवयक ववद्यणलय पूवणिधणर ववकणस कणयिक्रम मणफि त कर्णिली प्रदेशको 
स्थणपनण िए पिणत आ.व. २०७८/७९ सम्म प्रदेशिरकण सणमदुणवयक ववद्यणलयहरूमण १७३४ वटण 
कक्षणकोठण र्नमणिर् िई  लगिग ७० हिणर ववद्यणथीहरूले पक्की िवनमण अध्ययन गने अवसर प्रणप्त 
गरेकण छन ्। 
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कर्णिली प्रदेशमण मवहनण अनसुणर कोर्िड १९ बणट िएको मतृ्य ुसङ्ख्यण 
(आ.व. २०७८/७९)
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• कर्णिली प्रदेशमण कोर्िड-१९ र्नयन्त्रर् तथण उपचणरकण लणर्ग आवश्यक पने क्वणरेजन्त्टन, आइसोलेसन, 

HDU/ICU/PICU, अजक्सिन प्लणन्त्ट, अजक्सिन र्सर्लन्त्डर, कन्त्सेन्त्टे्रटर र िेजन्त्टलेटरलगणयत 
अत्यणवश्यक स्वणस््य उपकरर्, और्र्ध तथण और्र्धिन्त्य सणमग्रीको सहि आपूर्ति र उपलब्धतणको 
व्यवस्थण र्मलणईएको, 

• कर्णिली प्रदेशकण िनतणलणई कोर्िड-१९ ववरूद्धको र्खोप लगणउने व्यवस्थण प्रिणवकणरी बनणईएको, 
हणलसम्ममण कर्णिली प्रदेशकण १८ बर्ििन्त्दण मणर्थको ७० प्रर्तशत, १२ बर्ििन्त्दण मणर्थको ७४ 
प्रर्तशत एवं कूल िनसङ्ख्यणको ५७ प्रर्तशतले कोर्िड-१९ ववरूद्धको दोस्रो मणरण र्खोप एवं दोस्रो 
मणरण र्खोप लगणएकणमध्ये ३७ प्रर्तशत िनसङ्ख्यणले अर्तररि मणरण (Booster Dose) लगणइसकेकण, 

• प्रयोगशणलण सेवणलणइ ववस्तणर र सदुृढीकरर् गनिको लणर्ग प्रदेश िनस्वणस््य प्रयोगशणलण र सवै 
जिल्लणकण अस्पतणलहरूमण थप उपकरर्हरूको ब्यवस्थण गररएको, 

• प्रदेश अस्पतणल एवं अन्त्य जिल्लण अस्पतणलहरूलणई ववशेर्ज्ञ सेवण प्रवणह गने अस्पतणलको रुपमण 
ववकणस गनि अस्पतणलको क्षमतण अर्िववृद्ध, ववशेर्ज्ञ सेवण प्रदणन गने गरी मेर्सन/उपकरर् िनशजिको 
व्यवस्थण र आवश्यक थप पूवणिधणरको ववकणस तथण सदुृढीकरर् गरी स्तरोन्नर्त गररएको, 

• प्रदेश सरकणरको सहयोगबणट स्थणनीय तहकण आधणरितू अस्पतणलहरूको पूवणिधणर ववकणस, सणमदुणवयक 
स्वणस््य एकणइ, तथण बर्थिङ सेन्त्टर सञ्चणलन िएको, 

• स्वणस््य सेवणको पहुँच ववस्तणर गनि हब अस्पतणल मणफि त टेलीमरे्डर्सन सेवण र स्वणस््य सेवण 
प्रवणहलणई आधरु्नवककरर् गनि ववद्यतुीय अर्िलेर्ख प्रर्णलीलणई थप ब्यवजस्थत गररएको, 

• बैंक र्खणतण छोरीको, सरुक्षण िीवनिरीको”, कर्णिली प्रदेश सरकणरको सतु्केरी पोर्र् उपहणर कणयिक्रम, 

मवहलण स्वणस््य स्वयंसेववकण प्रोत्सणहन कणयिक्रम, कर्णिली प्रदेश स्वयंसेवक पररचणलन कणयिक्रम 
सञ्चणलनमण रहेकण छन ्। 

• रणवष्ट्रय स्तरकण रे्खलकूद प्रर्तयोर्गतण यस प्रदेशमण आयोिनण गनिकण लणर्ग प्रदेश गौरव आयोिनणको 
रूपमण प्रदेश रिशणलण र्नमणिर् कणयि िैरहेको एवं जिल्लणस्तरमण समेत किडि हल, रिशणलण र 
रे्खलमैदणन िस्तण पूवणिधणरहरूको र्नमणिर् िएको, ववर्िन्न रे्खलकुद गर्तववर्ध तथण रे्खलकुद सम्बन्त्धी 
प्रजशक्षर्कण कणयिक्रमहरु र्नयर्मतरुपमण सञ्चणलनमण रहेको,  

• कर्णिली प्रदेशमण ववद्यमणन प्रणववर्धक िनशजिको न्त्यूनतणलणइ सम्बोधन गनि र कर्णिलीबणसी 
ववद्यणथीलणइ प्रणववर्धक उच्चजशक्षणको छणरबजृत्तको अवसर उपलब्ध गरणउन १० िनण जचवकत्सक र 
अन्त्य प्रणववर्धक क्षेरकण ६० िनण अध्ययनरत ववद्यणथीलणइ अध्ययन पिणत कर्णिली प्रदेशमण न्त्यूनतम 
२ बर्ि कणम गनेगरी प्रणववर्धक उच्चजशक्षण छणरबतृ्ती उपलब्ध गरणइएको, 

• आ.व. २०७८/७९ मण कर्णिली प्रदेशकण ३९४ िनण ववद्यणर्थिहरूलणइ छोरी बहुणरी छणरवृजत्त, उच्च  
जशक्षण िेहन्त्दणर, उच्च जशक्षण अपणि, उच्च जशक्षण दर्लत, द्वन्त्दवपडीत, शवहद सन्त्तती छणरवृजत्त ववतरर् 
गररएको, 

• प्रदेश िनस्वणस््य प्रयोगशणलण, जिल्लण आयवेुद स्वणस््य केन्त्र र प्रदेश स्वणस््य आपूर्ति व्यवस्थणपन 
केन्त्रको स्थणपनण र सञ्चणलन, 
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• िेरीगिण नगरपणर्लकको र्छञ्चुमण प्रणदेजशक सरुवण रोग अस्पतणल र्नमणिर्को लणर्ग नेपणल सरकणर 
मजन्त्रपररर्दको र्नर्िय अनसुणर रणवष्ट्रय वनके्षरको ४.९ हेक्टर िग्गण प्रणर्प्त गरी अस्पतणल िवन 
र्नमणिर्को लणर्ग प्रवक्रयण अगणडी बढणइएको,  

• गत ववगतकण आ.व.हरुको तलुनणमण प्रगर्त बढ्दै गएको, आ.व. २०७७/७८ िन्त्दण आ.व. 
२०७८/७९ मण ७ प्रर्तशतले ववत्तीय प्रगर्त बवृद्ध िएको,  

• जशक्षण र स्वणस््यकण सूचकहरूमण सकणरणत्मक सधुणर हुँदै गएको,   
• कर्णिली सणवििर्नक जशक्षण सवलीकरर् कणयिक्रम मणफि त जशक्षकहरूको पेशणगत क्षमतण अर्िबवृद्ध 

(१४५ िनण) गररएको, 
• ररि दरबन्त्दीहरूमण जचवकत्सक र स्वणस््यकमी करणर सेवण मणफि त व्यवस्थणपन गररएको, 
• प्रदेश र जिल्लण जस्थत अस्पतणलहरूको व्यवस्थणपन सर्मर्तहरूको गठन गरी कणयि प्रणरम्ि गररएको, 
• दर्लत सशजिकरर् ववधेयक प्रदेश सिणमण दतणि गररएको, 
• जशक्षण, स्वणस््य, सणमणजिक सेवण,  यवुण तथण रे्खलकुद एवं श्रम तथण रोिगणर आर्दकण के्षरमण समेत 

थप उपलब्धी हणर्सल िएकण। 

बिेट कणयणिन्त्वयनमण देजर्खएकण समस्यण 

मन्त्रणलय र मणतहतको समग्र ववत्तीय प्रगर्त अपेक्षण गरे अनसुणर हनु नसक्नकुण प्रमरु्ख कणरर्हरू मू्य रुपमण 
िनशजि‚ िौर्तक पूवणिधणर‚ स्थणनीय तहसँगको समन्त्वय र सहकणयि तथण मौिदुण कणननु‚ र्नयम तथण 
र्नदेजशकणहरुको अप्रयणप्ततण/ अिणव र प्रदेशको िौगोर्लक ववकटतण न ैहनु । मन्त्रणलयको कणयिके्षरगत 
रुपमण अपेजक्षत ववत्तीय प्रगर्त हनु नसक्नकुण कणरर्हरु संजक्षप्त रुपमण यस प्रकणर रहेकण छन ्। 

• िनशजि अिणव : मन्त्रणलय वण अन्त्तगित रहेकण कूल १०७० कमिचणरी दरबन्त्दीहरूमध्य ेकरणर 
सवहत ६८५ (६४ प्रर्तशत) मणर परु्ति िै अर्धकणंश दरबन्त्दी ररि रहनकुो कणरर् िनशजि अिणव 
िै अपेजक्षत रूपमण कणम हनु नसकेको 

• समन्त्वय र सहकणयि : कणयिक्रम तथण बिेट कणयणिन्त्वयनमण स्थणनीय तहहरूसंग प्रिणवकणरी समन्त्वय 
र सहकणयि हनु नसक्न,ु मणतहतकण र्खचिकेन्त्रहरूबणट बेरूि ुफर्छ्योटमण उदणर्सनतण 

• िौर्तक पूवणिधणरको कमी :  कणयणिलय िवन, तणर्लम सञ्चणलनको लणर्ग िवन तथण लणमो तणर्लमकण 
सहिणगीहरूलणई  छणरणवणस आर्दको अिणव रहेको । 

• नीर्तगत: संगठन तथण ब्यवस्थणपन, िनशजि ब्यवस्थणपन, नीर्त कणनूनहरूको र्नमणिर्, त्य र 
नर्तिणमण आधणररत योिनणको कमी । 

• संगठनणत्मकः बोजझलो र बह ुकणयिके्षर, कणयि र समन्त्वयमण कर्ठनणइ 

• कणयिगतः कणयणिन्त्वयनमण वढलणइ, अजन्त्तम समयमण बिेट र कणमको चणप,  कोर्िड १९ को असरकण  
कणरर् र्नयर्मत सेवण  र आपूर्तिमण कर्ठनणइ,  प्रकृयणगत वढलणइ र  दोहोरोपनण । 

• नर्तिण मणपनः नर्तिणको मणपनमण कर्ठनणइ, अनगुमन मलु्यणंकन, आवर्धक प्रगर्त प्रर्तवदेन, 

ब्यवस्थणपन सूचनण प्रर्णली 
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• र्खचि प्रर्णलीः अपेजक्षत र्खचि नहनु ु (मणनव संशणधन, सूचनण प्रर्णली र िौर्तक सणधन/उपकरर्, 

आकजस्मक र्खचि ब्यवस्थणपन) रकमणन्त्तरको लणर्ग मणग, थप बिेट मणग 

• िौर्तक पूवणिधणर पहुँच (Connectivity):  यणतणयणत, सेवण प्रदणयक संस्थण, िवन, एम्बलेुन्त्स, सवणरी 
सणधन, दीगो र्नमणिर् कणयि, सणथै 

• आर्थिक वर्िको शरुूदेजर्ख नै बिेट मणगको बढ्दो चणप र रकमणन्त्तरकण लणर्ग मणतहतकण कणयणिलयबणट 
अनरुोध िैरहन,े आर्थिक वर्िको अन्त्त्यमण प्रणप्त थप बिेट बिेट रकम र्खचि हनु नसक्न ु। 

• प्रदेश सरकणरको लोकवप्रय कणयिक्रमकण रूपमण रहेकण बैक र्खणतण छोरीको सरुक्षण िीवनिररको,  र 
सतु्केरी पोर्र् कोसेली कणयिक्रमको स्थणनीय तहमण पठणएको नपगु थप रकम ििुणनीमण समस्यण 
िएको,  

• बैंक र्खणतण छोरीको सरुक्षण िीवन िररको कणयिक्रम कणयणिन्त्वयनको लणर्ग बिेट वववहनतण (Unfunded 

Liability) 

• स्थणनीय तह र ववर्िन्न संघसंस्थणहरूबणट बिेट तथण कणयिक्रमको मणग उच्च तर स्रोत (बिेट र 
सो को र्सर्लङ) न्त्यून हनु,ु  

• बहबुर्ीय आयोिनणहरू(अस्पतणल िवन र्नमणिर्) को कणयणिन्त्वयन र्नर्दिि समयमै सम्पन्न  हनु 
कर्ठनणइ 

• त्य, मणग, अध्ययन तथण आवश्यकतणमण आधणररत योिनण तिुिमणको अभ्यणस पयणिप्त हनु नसक्नू,  

• पयणिप्त र दक्ष िनशजिको अिणव, स्रोत सणधन एवं पूवणिधणरको कमी र मौसमी अवरोधले 
कणयिसम्पणदन र सेवण प्रवणहमण कर्ठनणइ 

• न्त्यून िनशजि, कर्ठन िगूोल र िरपदो यणतणयणत सञ्जणलको कर्मले गदणि अनगुमन र सपुररवेक्षर् 
प्रिणवकणरी हनु नसक्न,ु 

• एउटै आ.व. मण ववद्यणलय िवन र्नमणिर् कणयि सम्पन्न हनु नसक्दण ववद्यणलयको र्खणतणमण बणँवक रकम 
पठणउनपुने बणध्यतण िै बेरूि ुबढोत्तरी हनुे अवस्थण रहेको, 

• सबै स्थणनको लणर्ग एउटै वकर्समको बिेट ववर्नयोिनले गदणि दगुिम स्थणनमण ववद्यणलय िवन 
र्नमणिर्को लणर्ग बिेट अपयणिप्त िएको, 

• अस्पतणलहरुमण जचवकत्सक तथण स्वणस््यकर्मिहरूको अपयणिप्ततण, ववशेर्ज्ञ जचवकत्सकहरूको अिणव 

• मणतहतकण अस्पतणल र कणयणिलयहरूमण एम्बलेुन्त्स, शबवणहन, सवणरी सणधन तथण उपकरर्हरूको 
प्रिणवकणरी ब्यवस्थण हनु नसक्न ु। 

बेरूि ुर बेरूि ुफछयौट अवस्थण 

यस मन्त्रणलयको स्थणपनण पिणत हणलसम्म मन्त्रणलय तथण अन्त्तगितकण र्खचि केन्त्रहरूको बेरूिकुो अवस्थण 
यसप्रकणर रहेको छ । 
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तणर्लकण 16 मन्त्रणलय र अन्त्तगितकण र्खचि केन्त्रहरूको आ.व. २०७८/७९ सम्मको बेरूि ुर फछयौटको अवस्थण (रकम रू हिणरमण) 

र्स.नं. उपजशर्िक 

बेरूि ुरकम 
फर्छ्यौट 

रकम 

फर्छ्यौट 

प्रर्तशत 

फर्छ्यौट 

हनु बणकँी 
समपरीक्षर्कण 

लणर्ग पेश िएको र्नयर्मत गनुिपनि 
असलु उपर 

गनुिपने 
पेश्की िम्मण 
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र्सकणई 

आ.व. २०७८/७९ कण कणयि सञ्चणलन पिणत ्बिेट कणयणिन्त्वयनमण देजर्खएकण समस्यणहरु र मन्त्रणलयकण 
के्षरगत महणशणर्खणहरुबणट प्रणप्त सझुणव अनसुणरकण केवह प्रमूर्ख र्सकणईहरु यसप्रकणर रहेकण छन ्। 

• कणयिक्रमको प्रिणवकणरी कणयणिन्त्वयनकण लणर्ग र्नरन्त्तर सपुररवेक्षर् र अनगुमनको आवश्यकतण, 
• कणयिक्रम कणयणिन्त्वयनको लणर्ग तीनै तहहरूबीच प्रिणवकणरी समन्त्वय र सहकणयि, 
• आवश्यकतण, त्यमण आधणररत र नर्तिणमूर्खी बिेट तथण कणयिक्रम तिुिमण, 
• नर्तिण प्रणर्प्तकण लणर्ग कणयितणर्लकण र कणयियोिनणमण आधणररत िएर कणयिक्रमहरूको कणयणिन्त्वयन 

गनुिपने, 
• आर्थिक वर्िको अन्त्तर्तर हनु ेथप बिेट र रकमणन्त्तरले कणयिक्रमको प्रिणवकणरी कणयणिन्त्वयन हनु 

नसकेको, 
• संगठन संरचनण कणयिमूलक हनुकण लणर्ग िवटल र र्मजश्रत िन्त्दण सरल, चसु्त, Dedicated & 

Compatible  हनुपुने, 
• कणयणिलयको न्त्यूनतम पूवणिधणर र सबल कणयि वणतणवरर्, पगु्दो बिेट, िनशजिको पदपूर्ति, क्षमतण 

ववकणस र उत्प्ररेर्णको समविगत प्रयणसबणट मणर अपेजक्षत नर्तिण प्रणप्त गनि सवकने र्सकणइ हणर्सल 
िएको । 

अवसर तथण सम्िणवनण  

• सणमणजिक ववकणसको के्षरमण रणिनैर्तक नेततृ्वमण चणसो बढ्न,ु 
• प्रदेश सरकणरको कूल बिेटमण सणमणजिक ववकणसको के्षरमण बिेटको वहस्सण बढ्दै िणन,ु 
• सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलयको िौर्तक र ववत्तीय प्रगर्तको प्रबजृत्त बढ्दो क्रममण रहन,ु 
• प्रदेश स्तरमण सबल र ववजशिीकृत (Dedicated) सेवण प्रदणयक एकणइ/ संरचनण  स्थणपनण हनु,ु 
• दरबन्त्दी करणर र छणरबजृत्त करणरबणट समेत ररि िनशजिको पदपूर्ति हनु,ु प्रदेश लोक सेवण आयोगबणट 

समेत स्थणयी पदपूर्तिको प्रकृयण अगणर्ड बढ्न,ु 
• गरु्स्तरीय जशक्षणकण लणर्ग िौर्तक पूवणिधणर सधुणर लगणयत सणवििर्नक जशक्षण सबलीकरर्कण प्रयणस शरुू 

हनु,ु 
• स्वणस््य के्षरको सेवण प्रवणह सदुृढीकरर्कण लणर्ग अस्पतणलहरूको िौर्तक पूवणिधणर ववकणस एवं जचवकत्सण 

उपकरर्हरूको उल्लेर्खनीय ब्यवस्थणपन हनु,ु 
• रे्खलकूदको के्षरमण प्रदेशकै पवहलो गौरबको आयोिनणको रूपमण प्रदेश रिशणलणको र्नमणिर् कणयिको 

अपेजक्षत प्रगर्त देजर्खन,ु 
• लैविक समणनतण र सणमणजिक समणवशेीकरर्को के्षरमण समतणमूलक पहुँच बढ्दै िणन,ु 

िणवी कणयियोिनण 
• प्रणप्त कणयिक्रमहरूको बणवर्िक क्यणलेण्डर बनणइि फोकल पसिन तोकी कणयिक्रम सम्पन्न गने, 
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• चणल ुअ.ब.मण कणम गनि कर्ठनणइ िएकण कणयिक्रमहरूलणइि कणयिर्बर्ध मणफि त स्पि पणरी कणयियोिनण 
बनणउने, 

• महणमणरी रोकथणमको पूवितयणरीकण लणर्ग योिनण, कणयिक्रम तथण बिेटको श्रोत सरु्नजित गने,  

• कणयिक्रम अनरुूप र्बर्िन्न कणयिर्बर्ध, SoPs (Standard Operating Protocols), र्नदेजशकणहरू तयणर 
गने,  

• र्नयर्मत स्वणस््य सेवण प्रदणयक स्वणस््य संस्थणहरूको अनगुमन तथण सपुरीवेक्षर् गने,  

• र्बर्िन्न संघसंस्थणहरूसँग समन्त्वय र सहकणयिलणइि र्नरन्त्तरतण र्दइने,  

• कणयिक्रमकण आधणरमण अन्त्तरमन्त्रणलय समन्त्वयलणइि प्रणर्थमकतण र्दन े

• स्तरोनन्त्ती िएकण स्वणस््य संस्थणहरुको िवन र्नमणिर् गररदण  रोग संक्रमर् हनु सक्ने ववर्यलणईपर्न  
मणपदण्डमण समणवशे सहजिकरर् गने 

• र्नमणिर् कणयि अवरुद्ध िएकण संस्थणहरुको  स्थणर्नय तह संग समन्त्वय गरी र्नमणिर् कणयि  सम्पन्न 
गने 

• कोर्िड १९ को सन्त्दििमण िैर्तक पूवणिधणर (प्रर्तक्षणलय, बेग्लै कोठण, आर्द)  र्नमणिर् 

• गििवती  सतु्केरी मवहलण लजक्षत एम्बलेुन्त्स सेवण ( आमण एम्बलेुन्त्स) तथण शव वणहनको व्यवस्थण 
•  िवन र्नमणिर्को कणरर्ले स्वणस््य सेवण अवरुद्द िएकण स्थणनमण वप्रफेव िवनको र्नमणिर् मेहेलकुनण 

, िणिरकोट, हमु्लण 
• कर्णिली प्रदेशमण सबै दरबन्त्दीको पदपूर्ति निएकण कणरर्ले  दरवन्त्दी पूर्तिकण लणर्ग उपयिु 

कणयियोिनण बनणउन,े 

• स्वणस््य तथण िनसङ्ख्यण मन्त्रणलय तथण सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलयसँग थप िनशजिकण लणर्ग 
मणग गने,  

• अन्त्य सरोकणरवणलण र्नकणयहरूसँगको समन्त्वयमण आवश्यक िनशजि पररचणलन गने 

• अत्यणवश्यक स्वणस््य सेवणलणइि र्नरन्त्तरतण र्दन  अनगुमन अनजुशक्षर् र सवि पजक्षय सहकणयि गररन े

• अत्यणवश्यकीय और्र्ध उपकरर् हरुको र्खररद प्रवक्रयण समयमै  अगणडी बढणउन े । र उि 
और्र्धहरुको अिणव हनु नर्दने 

• स्वणस््यकमी तथण अन्त्य व्यजिको सरुक्षणकण लणर्ग PPE लगणयत सरुक्षण सणमग्रीको संकलन, िण्डणरर् 
र व्यवजस्थत ववतरर्कण सणथै उजचत प्रयोग गनि प्ररेरत गने 

• सूचनणहरूलणइि  समयमै र पूर्ि रुपमण  अद्यणबर्धक गरी सम्बजन्त्धत र्नकणयमण प्रर्तवेदन प्ररे्र् कणयिलणइि 
र्नरन्त्तरतण र्दन े

• र्ड एच आइ एस २ लणई सदुृवढकरर् गनि अनजुशक्षर्  तथण तणर्लमलणई र्नरन्त्तरतण र्दने , अनगुमन 
गने 

• स्थणनीय तहसँग र्नरन्त्तर समन्त्वय, सहकणयि र सहिीकरर्,  

• अस्पतणलमण उपचणर व्यवस्थणपनको  अनगुमन, सपुरीवेक्षर्  तथण सहजिकरर् गने  

• सबै जिल्लण अस्पतणलहरूमण पयणिप्त उपकरर् ICU िेजन्त्टलेटरको थप ववस्तणर तथण गरु्स्तर  अर्िबदृ्धी 
कण सणथै िनशजिको व्यवस्थणपन 

• प्रदेश स्तररय प्रणववर्धक सवहतको र्नदेशक र्बशरे् सर्मर्तको गठन गरर पूवितयणरी योिनण र र्नदेजशकण 
बनणइ जिल्लणलणइ पररचणलन गने सणथै जिल्लण स्तरीय व्यवस्थणपन सर्मर्त गठन गने  

• जिल्लणमण हनु सक्ने मणहणमणरीको अनमुणन गरर सणधन श्रोतको व्यवस्थणपन गने 
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• िनशजि पररचणलनमण र्बशेर् ध्यणन र्दन ुपने 

• जिल्लण स्तरीय व्यवस्थणपन सर्मर्तको र्नयर्मत बैठक बर्स बस्त ुजस्थतीको िणनकणरी गरणउने 
• प्रदेश अन्त्तरगतकण अस्पतणलहरुमण मणहणमणरी उपचणरकण लणर्ग व्यवस्थण र्मलणउने  

• मणहणमणरी उपचणरकण लणर्ग आवश्यक सरुक्षण सणमणग्री, उपकरर् र िनशजि तयणरी अवस्थणमण रणख्नन ु
पने सणथै आपूतीको सरु्नजिततण गने । 

• कजम्तमण ६।६ मवहनणमण मणहणमणरी उपचणर तथण र्नयन्त्रर्कण लणर्ग पूविअभ्यणसको व्यवस्थण हनु ुपने 
। 

• दीगो रूपमण Hygiene and Sanitation को अर्िबरृ्द्दकण लणर्ग सबै सरोकणरवणलणहरूसँग समन्त्वय र 
सहिीकरर् गने, 

• सरोकणरवणलणहरूको समन्त्वय र सहकणयिमण मनोसणमणजिक परणमशिलणइि समदुणयसम्म ववस्तणर गने 
सणथै सणथै क्वणरेन्त्टणइनमण रहेकण व्यजिहरूलणइि मनोसणमणजिक परणमशि र्दन ेकणयिमण सहिीकरर् 
गने, 

• िीवनशैली पररवतिनकण लणर्ग शणरररीक व्यणयम, योगणभ्यणस र मनलणइि र्नयन्त्रर् गने उपणयहरूको 
अभ्यणस गरणउन सहिीकरर् गने, 

• स्वणस््य जशक्षण सूचनणको संप्ररे्र् सघन रूपले सबै स्थणनमण गनेगरी र्नरन्त्तरतण र्दन े

• आवश्यक िनशजि O&M गरी पणस गरीन ुपने र और्धणलय को नणम प्रदेश आयवेुद अस्पतणल 
नणमणकरर् गरीन ुपने । 

• िौर्तक पवुणिधणर ,िनशिी सवहतको प्रदेश स्तररय ररफरल तथण सवुवधण सम्पन्न आयबेुद अस्पतणलको 
रुपमण ववकणस गदै लैिणन ुपने । 

• आयबेुदको बवृद्ध ववकणसकण लणगी कर्णिली प्रदेशकण ९ जिल्लणकण आयबेुद संस्थणहरु सणववकको झै 
स्वतन्त्र रणख्न े

• आयवेुद स्वणस््य संस्थण निएकण कर्णिर्ल प्रदेशकण ५१ स्थणनीय तहमण आयवेुद  सेवणको ववस्तणर 
गररनपुने । 

• प्रदेशमण आयवेुदको ववद्यमणन संगठन तथण संरचनणको थप सरु्रर्धकरर् गरर सस्थण/शणर्खणहरुको 
स्तरोन्नर्त गररनपुने । 

• प्रणदेजशक योगकेन्त्र र पंचकमि केन्त्रको स्थणपनण गररनपुने । 

• प्रदेशमण िएकण िर्डववुटको सदपुयोगकण लणगी  प्रणदेशीक िर्डबटुी प्रशोधन केन्त्रको स्थणपनण संचणलन 
गररन ुपने ।  

• बिेट र कणयिक्रमको अर्िमरु्खीकरर् गरणउन े

• कणयिववर्ध र्नमणिर् गरी स्वीकृत गरणउन े

• कणयिक्रम कणयणिन्त्वयन कणयियोिनण र्नमणिर् गने 

• कमिचणरीलणइ क्षमतण वृवद्धकण लणर्ग तणर्लमको व्यवस्थण गने  

• कणयिसम्पणदन सम्झौतण गने गरणउने 
• अनगुमन मूल्यणंकनमण िोड र्दने । 

• समन्त्वयलणई प्रणथर्मकतण र्दन े

• नपगु िनशजिको परु्ति तथण कणयिरत िनशजिको क्षमतण ववकणस तथण प्रोत्सणहन 

• तणर्लमको प्रकृर्तअनसुणर तणर्लम हवहरु ववकणस 



47 | वणवर्िक प्रगर्त प्रर्तवेदन २०७८/७९             सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय कर्णिली प्रदेश 

 

• अनलणइन मणफि त तणर्लम सञ्चणलन सम्बन्त्धी कणयिववर्ध (प्रवक्रयण तथण र्खचि मणपदण्ड) ववकणस 

• स्थणनीय तहले तणर्लमलणइ अपनत्व र्लने बणतणवरर्को ववकणस 

• तणर्लम सञ्चणलन सम्बन्त्धी स्थणनीय र प्रदेश सरकणरको िरु्मकण स्पि गनि प्रणदेजशक तणर्लम नीर्त 
तिुिमण  

• सणमणजिक ववकणस कणयणिलयमण दरबन्त्दी अनसुणरको िनशजि तथण स्रोतसणधन सम्पन्न बनणइन ुपने  

• सफ्टवयर र्नमणिर्गरी बैंकर्खणतण छोरीको सरुक्षण जिवन िररको कणयिक्रमको अर्िलेर्ख तथण  प्रर्तवदेन 
प्रर्णलीलणई व्यबजस्थत गनुिपने, 

•  बैंकर्खणतण छोरीको सरुक्षण जिवन िररको कणयिक्रममण पणर्लकण तथण जिल्लण कणयणिलयहरुलणई 
तणर्लमको ब्यबस्थण गनुिकण सणथै अनगुमनको जिम्मेवणरी प्रदणन गनुिपने, 

• प्रणदेजशक मवहलण, बणलबणर्लकण, अपणितण िएकण व्यजि, िेष्ठनणगररक, िोजर्खममण रहेकण 
बणलबणर्लकणहरुको सूचनण संकलन गनेगरी सूचनण व्यबस्थणपन प्रर्णली स्थणपनण गनुिपने,  

• मन्त्रणलय अन्त्तगित जिल्लणतहकण कणयिक्रम िन्त्दण प्रणदेजशक कणयिक्रम, र्नर्त र्नमणिर् तथण अनगुमनको 
कणयिलणइ प्रणथणर्मकतण र्दइन ुपने । 

• श्रम तथण रोिगणरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्त्ध रणख्न ेववर्यगत मन्त्रणलय तथण र्नकणयहरु र स्थणर्नय तहहरुर्बच 
समन्त्वय हनु ुपने । 

• सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय र मणतहतकण र्नकणयबणट प्रदणन गररने ववर्िन्न सीपमूलक तणर्लम र्लएकण 
नणगररकहरुले तणर्लममण र्सकेकण कुरण ब्यवहणरमण प्रयोगमण ल्यणए नल्यणएको, ब्यवसणय गरे नगरेको 
अनगुमन हनु ुपने । 

• व्यवसणयीको उत्पणर्दत बस्त ुतथण सेवणहरुलणई बिणरसम्मको पहुँच स्थणवपत गनुि 
• सीप तथण तणर्लमप्रणप्त िनशजिको Business start up को लणगी सहजिकरर् गनुि 
• वैदेजशक रोिगणरीमण िणन रणहदणनी बनणउन जिल्लण प्रशणसन कणयणिलयमण आउन ेसेवणग्रणहीलणई परणमशि 

सेवण र्दन गत ववगत देजर्ख संचणर्लत सहणयतण कक्षलणई र्नरन्त्तरतण र्दन ुपने 

• रोिगणरीकण लणर्ग िणरत तफि  िणनेहरुलणई सरुजक्षत रोिगणर तथण ववर्िन्न महणमणरी रोगबणट बच्न े
उपणयकण वणरेमण सचेतनणमूलक कणयिक्रम संचणलन गनुि पने (वसपणकि /र्समण के्षरमण हेल्पडेस्क रणख्न ु
पने) 

• कणयिक्रम सञ्चणलनमण सबै समन्त्वयकण पक्षले तत्कणल समय र्समण र्िर प्रर्तकृयण र्दइ कणयि संपणदनमण 
सहयोग गदणि रणम्रो हनुे  

• मन्त्रणलयबणट सबै महणशणर्खणबणट गररने कणममण समणन उजचत महत्व र्दइ समय र्दने  

• योिनण महणशणर्खणबणट हनुेकणमकण सम्बन्त्धमण समय र्समण र्िर कणयि गने पररपणटी बसणल्ने  

• सणथै बिेट तथण कणयिक्रममण िएको पररवतिन बणरे महणशणर्खणलणइ समयमै िणनकणरी र्दने व्यवस्थण 
गने  

• सम्बजन्त्धत महणशणर्खणको समन्त्वय र  र्सफणररसमण मणर बिेट र्खचि रकमणन्त्तर घटबढ गने व्यवस्थण 
गने  

• िर्डबटुी सकलन ,प्रशोधन उत्पणदन र अनसुन्त्धणन केन्त्रको स्थणपनण र संचणलन गररन ु पने । 
आवश्यक िनशजि O&M गरी पणस गरीन ु पने र और्धणलयलणइ प्रदेश आयवेुद अस्पतणलमण 
नणमणकरर् गरीन ुपने । 



48 | वणवर्िक प्रगर्त प्रर्तवेदन २०७८/७९             सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय कर्णिली प्रदेश 

 

• िौर्तक पवुणिधणर ,िनशिी सवहतको प्रदेश स्तररय ररफरल तथण सवुवधण सम्पन्न आयबेुद अस्पतणलको 
रुपमण ववकणस गदै लैिणन ुपने । 

• आयवेुद स्वणस््य संस्थण निएकण कर्णिर्ल प्रदेशकण ५१ स्थणनीय तहमण आयवेुद  सेवणको ववस्तणर 
गररनपुने । 

• प्रदेशमण आयवेुदको ववद्यमणन संगठन तथण संरचनणको थप शरु्रर्धकरर् गरर सस्थणगत/शणर्खणगत 
स्तरोन्नर्त गररनपुने । 

• प्रणदेजशक योगकेन्त्र र पंचकमि केन्त्र िडीबटुी अनसुन्त्धणनकेन्त्रको स्थणपनण गररनपुने । 

• प्रदेशमण िएकण िर्डववुटको सदपुयोगकण लणगी  िोन,सपुरिोन,ब्लक,पकेट के्षर आदी छुट्टणउन े। 

• सरुवण रोग अस्पतणल स्थणपनण तथण संचणलन गनुि पने 

• अस्पतणलको ररि दरबजन्त्द पदपूर्तिकण लणर्ग पहल हनु ुपने 

• समय सणपके्ष तणर्लमको व्यवस्थण हनु ुपने 

• अजक्सिन र्नयर्मत आपूर्तिकण लणर्ग कर्णिली प्रदेशमण वफर्लङ को व्यवस्थण हनु ुपने 

• समयमै बिेट अज्तयणरी हुँदण अपेच्छणकृत प्रगर्त हणँर्सल गनि सवकने । 

• कणम गने कमिचणरीहरुको मनोवल उच्च बनणउनको लणर्ग परुस्कणरकण सणथै कणयणिलयबणट बेलण 
बेलणमण मणग िएकण र्नदेशनहरु समयमण नै उपलब्ध हनुपुने । 

• कणयणिलय प्रदेश संग्रहणलय तथण अर्िलेर्खणलयको रुपमण स्थणपनण िएर O&M तयणर िएतण पर्न 
कणयणिलयमण कमिचणरीहरुको पदपरु्ति हनु नसकेकोले आबश्यक कमिचणरीको ब्यबस्थण हनुपुने ।  

• सणंगठर्नक पनुसंरचनण   (O/M)   हनु ुपने,   दरवन्त्दी पूर्तिकण लणर्ग उपयिु कणयियोिनण बनणउन े

• अन्त्य सरोकणरवणलण र्नकणयहरूसँगको समन्त्वयमण आवश्यक  ववशेर्ज्ञ िनशजि पररचणलन गने,   

• ववशेर्ज्ञ जचवकत्सकहरुको पलु दरवन्त्दी शृ्रिनण गरी जिल्लणमण जचवकत्सकको अिणवको कणरर्ले सेवण 
रोवकएकण स्थणनहरुमण र्खटणउने व्यवस्थण  

•  CEONC सेवण लणग ु िएकण अस्पतणलहरुमण बणहै्र मवहनण सञ्चणलनकण लणगी जचवकत्सक तथण 
स्वणस््यकमीको व्यवस्थणपन (पलु दरबन्त्दी समेतको व्यवस्थण) 

• स्वणस््यकण तणर्लमहरू व्यवजस्थत बनणउनपुने 

• कमिचणरीहरुलणई प्रोत्सणहन रकममण एकरुपतण हनु ुपने  संघ प्रदेश र स्थणर्नय तह 

• र्ड एच आइ एस २ लणई सदुृवढकरर् गनि अनजुशक्षर्  तथण तणर्लमलणई र्नरन्त्तरतण र्दने , अनगुमन 
गने 

• स्थणनीयस्तरमण स्थणपनण िएकण सणमदुणवयक स्वणस््य इकणइि आधणरितू स्वणस््य सेवण केन्त्र हरु 
त्यणङ्क प्रर्णलीमण समणवशे गनुि पने  

• प्रदेश स्तर मण र्ड एच आइ एस  सविरको स्थणपनण  तथण प्रदेश अनसुणरको थप सूचकहरुकण  र्ड 
एच आइ एसमण समणवेश गनुि पने  

• सबै जिल्लण अस्पतणलहरूमण पयणिप्त उपकरर् Pediatric ICU िेजन्त्टलेटरको थप ववस्तणर तथण गरु्स्तर  
अर्िबदृ्धी कण सणथै  तणर्लम िनशजिको व्यवस्थणपन, 

• कोर्िड-१९ केश व्यवस्थणपन तथण प्ररे्र् संयन्त्रलणइि व्यवजस्थत बनणउने । 

• सरोकणरवणलणहरूको समन्त्वय र सहकणयिमण मनोसणमणजिक परणमशिलणइि समदुणयसम्म ववस्तणर गने  

• सणवििर्नक स्थणनमण धमु्रपणन र्नर्ेध सम्वजन्त्ध गर्तववर्ध संचणलन 

• स्वणस््य जशक्षण सूचनणको संप्ररे्र् सघन रूपले सबै स्थणनमण गनेगरी र्नरन्त्तरतण र्दन े
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• नसने रोगको व्यवस्थणपनकण गर्तववर्ध सघन रुपले संचणलन ववस्तणर 

• पूर्िर्खोप, पूर्ि सरसफणई, पूर्ि संस्थणगत सतु्केरी  िस्तण कणयिक्रम शरुुवणत र र्दगोपनण 
• र्खोप ऐन २०७२ मण व्यवस्थण िए बमोजिम ववद्यणलय िनणि समयमण पूर्ि र्खोप कणडिको अर्नवणयितण 
• कोर्िड-१९ र्खोप कर्णिली प्रदेशकण सबै नणगररकहरको लणर्ग र्खोपको व्यवस्थणपन । 

• स्थणनीय तहसँग र्नरन्त्तर समन्त्वय, सहकणयि र सहिीकरर्,  

• अस्पतणलमण उपचणर व्यवस्थणपनको  र्नयर्मत  अनगुमन, सपुरीवेक्षर्  तथण सहजिकरर् गने  
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केही झलकहरू 

 
 

 

र्नमणिर्णर्धन प्रदेश रिशणलण 

डोल्पण जिल्लण अस्पतणलको र्नमणिर्णर्धन िवन 
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नवर्नर्मित ४ कोठे िवन (थणनीचौर मण.वव., िेरीगिण) 

दैलेर्ख जिल्लण अस्पतणलको र्नमणिर्णर्धन िवन 
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सर्मक्षणत्मक बैठक, सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय 

सणमणजिक ववकणस कणयणिलयहरूको सर्मक्षण गोष्ठी 
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कम्प्यूटर ममित सम्बन्त्धी तणर्लम 

रणउटे बस्तीमण रणहत सणमग्री ववतरर्, सरेु्खत 
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योग जशववर, सरेु्खत 

प्रदेश अस्पतणल नेररोग वविणग 
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प्रदेश अस्पतणल, सरेु्खत 

मेहेलकुनण अस्पतणल र्नमणिर्णर्धन िवन 
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नव-जशश ुसघन उपचणर कक्ष, प्रदेश अस्पतणल 

सल्य जचवकत्सण कक्ष, प्रदेश अस्पतणल सरेु्खत 
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रूरल फणमेसीबणट र्नमणिर् गरीएकण और्र्ध 

च्यवनप्रणश ,जशलणजित ,तेलहरु र्नमणर्ि गनि र्खररद गररएकण करणवहहरु 
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मण. मन्त्रीज्यूबणट नवर्नतिर्मत ववद्यणलय िवन उद्घघणटन , पञ्चपरुी, सरेु्खत 

ववर्िन्न तणर्लमहरू 
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मन्त्रणलयको सँगठन संरचनण 
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मणननीय मन्त्रीज्यूको सजचवणलयमण कणयिरत कमिचणरीहरूको फोन नं. र इमेल ठेगणनण 

नणम थर पद फोन/मोबणइल नं. इमेल ठेगणनण 
जशजशर कुमणर र्खड्कण नीजि सजचव ९८५८०५५४४६ Shishirkhadka555@gmail.com 

र्दपक कुमणर र्ब.सी. प्रमरु्ख स्वकीय सजचव ९८४८१६६१४२ Deepakkumarbc123@gmail.com 

िगत िनणलण वव.क. स्वकीय सजचव ९८४४८१५००८  

र्दपेन्त्र र्ब.सी. स्वकीय सजचव ९८४८२२४६९० xetriudipendrabudha@gmail.com 
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सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलयमण कणयिरत कमिचणरीहरूको वववरर् 

र्स.नं. नणम पद मोबणइल नं. फोन नं. इमेल 

१ श्री कृष्र् प्रसणद कणप्री सजचव ९८५८०८९६०० ८३५२५६१२ 
krishnakapri26@gmail.com, 

mosdsurkhet@gmail.com 

२ श्री बरृ् बहणदरु शणही ब. िनस्वणस््य प्रशणसक ९८५८०३२७७६ ९८५८०८९७८९ brishjee@gmail.com  

३ श्री  िवणहरलणल हमणल उपसजचव, दशौँ ९८४१६७१४१५ ९७४१००५८०२ bijay_hamal@yahoo.com  

४ श्री ववनोद आचणयि उपसजचव ९८४८०२२२६३   bacharyaskt@yahoo.com  

५ श्री रणम बहणदरु बढुण शणर्खण अर्धकृत ९८४८०५०७८६   norbuchhiring@gmail.com 

६ श्री देवी प्रसणद पौड्यणल शणर्खण अर्धकृत ९८४८१४०६३३     

७ श्री बलवीर सनुणर  शणर्खण अर्धकृत  ९८५८०५१४३१   balbir.sunar6@gmail.com 

८ डण. लक्ष्मीनणरणयर् र्तवणरी आयवेुद जचवकत्सक ९८४१७१६६६५   lntiwati2041@gmail.com 

९ श्री अर्नतण ज्ञवणली मवहलण ववकणस अर्धकृत ९८५८०६३५०५ ९८४८१६३५०५ anitagyawali99@gmail.com  

१० श्री  सरु्नतण के.सी मवहलण ववकणस अर्धकृत ९८५८०३५५८०   sunitakckhp@gmail.com 

११ श्री कुमणर प्रसणद उपणध्यणय लेर्खण अर्धकृत  ९८५८०८७१११ ८३५२१७१२ kumarupd966@gmail.com 

१२ श्री रणम प्रसणद उपणध्यणय शणर्खण अर्धकृत ९८४८०२४६२७   upram2026@gmail.com 

१३ श्री लक्ष्मर् कडेल त्यणङ्क अर्धकृत ९८४१७९८६४९  Shadowsu_me@yahoo.com 

१४ श्री  र्खगेन्त्र प्रसणद गैरे क्षयकुष्ठ अर्धकृत ९८४९५०१३०९   pgaire777@gmail.com  

१५ श्री बदु्ध कुमणर रणइि कणनून अर्धकृत ९८४००९२६४०   budharai72@gmail.com 

१६ श्री कववतण र्खरी क.न.अ. ९८६६७६४२३८   karkidinukabita@gmail.com 

१७ श्री रणिन प्रसणद आचणयि अर्धकृत छैटौँ ९८५८०७४०६९ ९८५८०८७९९९ acharyarajan2042@gmail.com  

१८ श्री  बेलमतण बस्नेत अर्धकृत छैटौँ ९८४८०३१२३१   basnet.lata22@gmail.com 

१९ श्री देबी कुमणरी सबुेदी अर्धकृत छैटौँ ९८४८०५०५००     

२० श्री यशोदण कुमणरी शमणि अर्धकृत छैटौँ ९८४८०५१०८९   yashodamam@gmail.com 

२१ श्री रेशम बहणदरु र्खरी अर्धकृत छैटौँ ९८४८०५०११९   reshamkc477@gmail.com  

२२ श्री  र्ललणरणम सणपकोटण प्रण.स. ९८४८०६४३६०   sapkotahumla@gmail.com 

mailto:krishnakapri26@gmail.com
mailto:balbir.sunar6@gmail.com
mailto:kumarupd966@gmail.com
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र्स.नं. नणम पद मोबणइल नं. फोन नं. इमेल 

२३ श्री  प्रर्तक के.सी. फणमेसी अर्धकृत ९८४३९३२२५८   kcpratik89@gmail.com 

२४ श्री गरे्श चन्त्द सूचनण प्रववर्ध अर्धकृत ९८४९६६४४०५   gcrukum99@gmail.com 

२५ श्री लोक बहणदरु गौतम सहलेर्खणपणल ९८४८०७७६७९   gautamlok321@gmail.com  

२६ श्री डम्बर बहणदरु रोकणयण बणल अर्धकणर अर्धकृत ९८५८०५०१४४   dambar.crrp@gmail.com  

२७ श्री रचनण बढुण कम्प्यटुर सहणयक  ९८६३४११९५३   rachana67budha@gmail.com  

२८ श्री गोरर्ख शणही दोिणर्े ९८०४५८५८८५     

२९ श्री र्डल बहणदरु चौधरी कण.स. पणँचौँ ९८६६८९७६३७     

३० श्री िीम बहणदरु गौतम हसचण ९८४८०२६९२०     

३१ श्री इश्वर प्रसणद रेग्मी हसचण ९८४८०४४००९     

३२ श्री छटक बहणदरु चौधरी हसचण ९८४८२४०५३५     

३३ श्री नेर थणपण हसचण ९८६१९८१९२८     

३४ श्री छर बहणदरु बणन्त्तोलण हसचण ९८६७४६२९५७     

३५ श्री  तलुणरणम चौधरी कणस ९८४८१९१५८६     

३६ श्री  सम्झनण रणवल उपणध्यणय कणस ९८६८८३७८०३     

३७ श्री  प्रर्मलण मणनन्त्धर कणस ९८४८१९०९५६     

३८ श्री िीवन कुमणरी बढुण कणस ९८४०७२५८६६     

३९ श्री िीवन शणही कणस ९८४११०५१९७     

४० श्री  रे्खमरणि र्खर्तवडण कणस ९८४०८८३२२६     

४१ श्री अजस्मन बहणदरु बढुण कणस ९८४८२७०२३३     

४२ श्री गंगण थणपण मणली  ९७४८३३८३१६     
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सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय र मणतहतकण र्नकणयकण कणयणिलय प्रमरु्खको वववरर् 
र्स.न. पद कणयणिलय प्रमरु्खको नणम तह सम्पकि  नं कणयणिलयको नणम टेर्लफोन  इमेल कै. 
१ प्र.मे.स.ु डण. डम्वर र्खड्कण ११ ९८५१०६२७८५ प्रदेश अस्पतणल, कर्णिली 

प्रदेश, सरेु्खत 

 083-
520200 

provincehospitalskt@gmail.com 

b.basnet72@gmail.com 
प्रदेश 

२ र्न. 
र्नदेशक 

डण रववन र्खड्कण १० ९८५११९६००० स्वणस््य सेवण र्नदेशनणलय, 

कर्णिली प्रदेश, सरेु्खत  

०८३-
520296 

hdsurkhet@gmail.com संघ 

३ र्न. 
र्नदेशक 

श्री र्दपण हमणल १० ९८५८०५१९१० जशक्षण ववकणस र्नदेशनणलय, 

कर्णिली प्रदेश, सरेु्खत 

०८३-
५२०१८ 

redsurkhet@gmail.com प्रदेश 

४ र्नर्मत्त 

र्नदेशक 

श्री धमििीत शणही  १० 9858051842 मणनव संशणसन केन्त्र, 
सरेु्खत 

०८३-
५22092 

etcsurkhet@gmail.com प्रदेश 

५ र्नदेशक श्री वृर् बहणदरु शणही १० 9858032776 श्री प्रदेश िनस्वणस््य 
प्रयोगशणलण, कर्णिली प्रदेश 

  pphlskt@gmail.com प्रदेश 

६ मे.स.ु डण सोिन सणपकोटण ९ ९८४१६५७४५२ मेहलकुनण अस्पतणल, सरेु्खत   mehelkunahospital@gmail.com  प्रदेश 

७ कण.प्र डण. शंकर प्रसणद ररिणल ८ ९८४८१०६३०३ आयवेुद और्धणलय, सरेु्खत   sprijal056@gmail.com प्रदेश 

८ र्न.कण.प्र. श्री गरे्शिि गौतम ७ ९८५८०५२१६० िनस्वणस््य सेवण कणयणिलय, 

सरेु्खत 

  hosurkhet75@gmail.com  प्रदेश 

९ र्न.कण.प्र. श्री कृष्र् सणपकोटण ७ ९८४८०५०५७८ िनस्वणस््य सेवण कणयणिलय, 

िमु्लण 
  hojumla2075@gmail.com  प्रदेश 

१० र्न.कण.प्र. श्री थीर प्रसणद रेग्मी ७ ९८५८०४५१२७ स्वणस््य सेवण कणयणिलय, 

दैलेर्ख 

  dho_dailekha@yahoo.com  प्रदेश 

११ र्न.कण.प्र. श्री नवरणि कडेँल ८ ९८४१७२१७४० स्वणस््य सेवण कणयणिलय, 

िणिरकोट 

  hsojajarkot@gmail.com प्रदेश 

१२ र्न.कण.प्र. श्री दशरथ शे्रष्ठ ७ ९८४७८४४१८४ स्वणस््य सेवण कणयणिलय, 

सल्यणन 

  hosalyan2075@gmail.com  प्रदेश 

१३ र्न.कण.प्र. श्री ववष्र्बुहणदरु बढुणथोकी 7 ९८६८०१७७७५ स्वणस््य सेवण कणयणिलय, 

रुकुम 

  dhorukum@gmail.com प्रदेश 

mailto:hdsurkhet@gmail.com
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mailto:hsojajarkot@gmail.com
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र्स.न. पद कणयणिलय प्रमरु्खको नणम तह सम्पकि  नं कणयणिलयको नणम टेर्लफोन  इमेल कै. 
१४ र्न.कण.प्र. डण. रत्नवी सनुणर ८ ९८४२२८७३१० स्वणस््य सेवण कणयणिलय, 

कणर्लकोट 

  hokalikot@gmail.com प्रदेश 

१५ र्न.कण.प्र. श्री उमेश गौतम ७ ९८५८०५१३११ स्वणस््य सेवण कणयणिलय, 

मगु ु

  muguhospital@gmail.com  प्रदेश 

१६ र्न.कण.प्र. श्री अम्मर र्संह शणही ६ ९८६८६८०४५२ स्वणस््य सेवण कणयणिलय, 

डोल्पण 
  sesonrawal@gmail.com  प्रदेश 

१७ र्न.कण.प्र. श्री प्रमे बहणदरु र्संह ७ ९८५८०५१४६५ स्वणस््य सेवण कणयणिलय, 

हमु्लण 
  dhohumla@gmail.com प्रदेश 

१८ र्न.कण.प्र. श्री कृष्र् प्रसणद अर्धकणरी ८ ९८५८०५११७५ सणमणजिक ववकणस 
कणयणिलय, सल्यणन 

  sdosalyan@gmail.com  प्रदेश 

१९ कण.प्र. श्री र्िम प्रसणद पोर्खरेल ८ ९८५७८३५१०५ सणमणजिक ववकणस 
कणयणिलय, दैलेर्ख 

  sdodailekh@gmail.com प्रदेश 

२० कण.प्र. श्री जर्खम प्रसणद ढकणल ८ ९८४८०४१८५३ सणमणजिक ववकणस 
कणयणिलय, िणिरकोट 

  sdojajarkot@gmail.co प्रदेश 

२१ कण.प्र. श्री टोप बहणदरु बढुण ८ 9864741264 सणमणजिक ववकणस 
कणयणिलय, मगु ु

  sdomugu@gmail.com प्रदेश 

२२ र्न.कण.प्र. श्री तलुणरणम चौलणगणइि ८ ९८५८३२२२५५ सणमणजिक ववकणस 
कणयणिलय, िमु्लण 

  sdojumla@gmail.com प्रदेश 

२३ कण.प्र. श्री धनन्त्िय आचणयि ७ ९८५८०८८०९९ सणमणजिक ववकणस 
कणयणिलय, रुकुम पिम 

  sdorukum@gmail.com प्रदेश 

२४ र्न.कण.प्र. श्री जशवशंकर चौलणगणइि ६ ९८५८३२०२२१ सणमणजिक ववकणस 
कणयणिलय, कणर्लकोट 

  sdokalilot@gmail.com  प्रदेश 

२५ र्न.कण.प्र. श्री हकि  बहणदरु बस्नेत ६ ९८६७७४८७३४ सणमणजिक ववकणस 
कणयणिलय, हमु्लण 

  sdohumla@gmail.com प्रदेश 

mailto:hokalikot@gmail.com
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mailto:sdohumla@gmail.com


65 | वणवर्िक प्रगर्त प्रर्तवेदन २०७८/७९             सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय कर्णिली प्रदेश 

 

र्स.न. पद कणयणिलय प्रमरु्खको नणम तह सम्पकि  नं कणयणिलयको नणम टेर्लफोन  इमेल कै. 
२६ र्न.कण.प्र. श्री धन बहणदरु शणही ६ ९८४९७०६२२० सणमणजिक ववकणस 

कणयणिलय, डोल्पण 
  sdodolpa@gmail.com   

२७ र्न.कण.प्र श्री अिुिन शणही ७ 9841700216 प्रदेश संग्रहणलय तथण 
अर्िलेर्खणलय, सरेु्खत 

083-521070 provincemuseumsurkhet@gmail.com, 

dabal440@gmail.com 

प्रदेश 

२८ र्न.कण.प्र. श्री रणम प्रसणद महतो ६ ९८४८२७७२५५ आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, 
दैलेर्ख  

  dahodailekh@gmail.com प्रदेश 

२९ र्न.कण.प्र. श्री संिय प्रसणद सणह ६ ९८४२९६७२०० आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, 
सल्यणन 

  pdakshraj123@gmail.com प्रदेश 

३० र्न.कण.प्र. श्री वीरेन्त्र कुमणर के.सी. ६ ९८५८३९०३९१ आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, 
कणर्लकोट 

  kcbirendra404@gmail.com  प्रदेश 

३१ र्न.कण.प्र. श्री र्दपेन्त्र कुमणर 
उपणध्यणय 

६ ९८४८३०३९६७ आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, 
डोल्पण 

  ayurvedadolpa550168@gmail.com प्रदेश 

३२ र्न.कण.प्र. श्री कृष्र्चन्त्र िोशी ६ ९८४८२५९२२० आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, 
हमु्लण 

  dahohumla2050@gmail.com  प्रदेश 

३३ र्न.कण.प्र. श्री शंकर सणह रौर्नयणर ६ ९८४३५७०२६८ आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, 
रुकुम पजिम 

  shanker4321@gmail.com प्रदेश 

३४ र्न.कण.प्र. श्री नन्त्द प्रसणद न्त्यौपणने ५ ९८४८२५९२२० आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, 
मगु ु

   muguayurveda@gmail.com  

gopikrishnaneupane72@gmail.com  

प्रदेश 

३५ र्न.कण.प्र. श्री नरेन्त्र बहणदरु कठणयत ५ ९८४८१६३०८० आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, 
िणिरकोट 

  narendrakathayat36@gmail.com  प्रदेश 

३६ र्न.कण.प्र. श्री गोर्खि रणवत   ९८५८३२०१७१ आयवेुद स्वणस््य केन्त्र, 
हमु्लण 

  jumlaayurvedach@gmail.com  प्रदेश 
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प्रदेशकण मन्त्रणलय तथण कणयणिलयहरूको सम्पकि  वववरर् 

क्र.स. मन्त्रणलय/कणयणिलय फोन नं. 
टोल वफ्र 
नं. 

ईमेल 
प्रविण/ सूचनण अर्धकणरी 

नणम, पद सम्पकि  नं. ईमेल 

१ 
मु् यमन्त्री  तथण मजन्त्रपररर्द्को 
कणयणिलय 

०८३- ५२४८३२  १०९६ 

ocmcmkarnali@gmail.com 

ocmcm@karnali.gov.np, 

hellocm.karnali@gmail.com 

श्री  कृष्र्प्रसणद र्खरेल,  

उपसजचव 

९८५८०४४
५६८ 

kpkharel71@gmail.com 

२ प्रदेश प्रमरु्खको कणयणिलय ०८३-५२३२६९   
 krnlprovince@gmail.com, 

oph@karnali.gov.np 
      

३ प्रदेश सिण सजचवणलय ०८३-५२१५०८    karnalipradesh@gmail.com 
श्री उपेन्त्र कुमणर गरुुङ,  

कम्प्यूटर अर्धकृत छैंठौँ 
९८४८१३९

५९१ 
  

४ 
आर्थिक मणर्मलण तथण योिनण 
मन्त्रणलय 

०८३-५२००८२,  

 ०८३-५२०२७३, 

 ०८३-५२२५९५ 

  
info@moeap.karnali.gov.np 

 moeap6@gmail.com 

श्री पदम बहणदरु बढुण 
क्षेरी,  
उपसजचव 

९८५८०९६
००० 

padambudha2055@gmail.co

m 

५ 
आन्त्तररक मणर्मलण तथण कणनून 
मन्त्रणलय 

०८३-५२५७५०, 

५२३०४५ 
  moialkarnali@gmail.com श्री र्नर्धरणि न्त्यौपणने 

९८६०१३४
६०४ 

  

६ सणमणजिक ववकणस मन्त्रणलय 
०८३-५२३६७२,  

०८३-५२१७०५ 
  

mosdsurkhet@gmail.com, 

mosd@karnali.gov.np 

श्री वृर् बहणदरु शणही,  
वररष्ठ िनस्वणस््य प्रशणसक 

९८५८०८९
७८९ 

  

७ 
िरू्म व्यवस्थण, कृवर् तथण सहकणरी 
मन्त्रणलय 

०८३-५२००८२,   

०८३-५२०२७३,  

०८३-५२२५९५ 

  
molmac@karnali.gov.np, 

 info.molmac@karnali.gov.np  

श्री धन बहणदरु कठणयत 
९८५८०७२

४७७ 
molmacp6@gmail.com 

८ 
उद्योग, पयिटन, वन तथण 
वणतणवरर् मन्त्रणलय 

०८३-५२५२८८    moitfe@karnali.gov.np श्री र्नरि शे्रष्ठ 
९८५८०८२

९१४ 
  

९ 
िौर्तक पूवणिधणर तथण शहरी 
ववकणस मन्त्रणलय 

०८३-५२११३९, 

०८३-५२११३९ 
  

mopidskt@gmail.com, 

 mopid@karnali.gov.np 

श्री रमेश सवेुदी, 
र्स.र्ड.ई. 

९८५८०४८
५९९ 

mopidskt@gmail.com 

१० 
िलस्रोत तथण उिणि ववकणस 
मन्त्रणलय 

०८३-५९००६८    mwredskt@gmail.com 
श्री प्रमे वहणदरु वली, 
ईजन्त्िर्नयर 

 

९८५८०७०
०६७ 
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क्र.स. मन्त्रणलय/कणयणिलय फोन नं. 
टोल वफ्र 
नं. 

ईमेल 
प्रविण/ सूचनण अर्धकणरी 

नणम, पद सम्पकि  नं. ईमेल 

११ प्रदेश योिनण आयोग  ०८३-५२१६७६   info@kppc.karnali.gov.np श्री र्िम नणरणयर् र्खरेल     

१२ प्रदेश लोक सेवण आयोग 
०८३-५९०३००,  

५९०३०१ 
  

info.ppsc@karnali.gov.np, 

ppsckarnali@gmail.com 
श्री प्रमे प्रसणद आचणयि 

९८५८०३८
३०१ 

  

१३ प्रदेश लेर्खण र्नयन्त्रक कणयणिलय 
०८३-५२०५६१, 

५२४४७४ 
  pfcokarnali123@gmail.com 

      

१४ मू्य न्त्यणयर्धविणको कणयणिलय 
८३-५२४१९१,  

०८३-५२४३०४ 
  ochiefattorney@gmail.com श्री धमिरणि न्त्यौपणने 

९८४८१४२
१०६ 

neupanedharmaraj4@gmail.c

om 
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आ.व. २०७८/७९ को वणवर्िक प्रगर्त  वववरर् तयणरीमण सँलग्न कमिचणरीहरू 
 

 

 

समन्त्वय, सम्पणदन, सहयोग एवं सल्लणहकणर 

ववनोद आचणयि, प्रशणसन तथण योिनण महणशणर्खण प्रमरु्ख 

िवणहरलणल हमणल, यवुण तथण रे्खलकुद महणशणर्खण प्रमरु्ख 

बरृ् वहणदरु शणही, स्वणस््य सेवण महणशणर्खण 
 

 

 

सूचनण त्यणङ्क  ब्यवस्थणपन, लेर्खन, टणइवपङ, सेवटङ  

लक्ष्मर् कडेल  

त्यणङ्क/योिनण अर्धकृत  

प्रशणसन तथण योिनण महणशणर्खण 

 

 

प्रणववर्धक सहयोग तथण छपणइ 

रणम ब. बढुण, शणर्खण अर्धकृत 

बदु्धकुमणर रणई, कणननु अर्धकृत 

रणमप्रसणद उपणध्यणय, शणर्खण अर्धकृत 

रणिन आचणयि, अर्धकृत छैटौ 
बेलमतण बस्नेत, कम्प्यटुर अर्धकृत 

लोक बहणदरु गौतम, लेर्खण सहणयक 

र्ललणरणम सणपकोटण, सहणयक पणँचौ 
प्रशणसन तथण योिनण महणशणर्खण  
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