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सन्त्देश 
 

सामाजिक र्वकास मन्त्रालयको आतथिक वषि २०७६।७७ को वार्षिक प्रगति र्ववरण ियार पारी साविितनक 
गनि पाउँदा हातमलाइ र्खजुश लागेको छ । आतथिक वषि २०७६।७७ मा यस मन्त्रालय र अन्त्िगििका 
तनदेशनालयहरू, अस्पिालहरू िथा कायािलयहरूले सञ्चालन गरेका र्वतिन्न कायिक्रमहरूको प्रगति अवस्थालाई 
समावशे गरी यो प्रगति र्ववरण पजुस्िका ियार पाररएको छ ।यस प्रतिवदेनमा मन्त्रालयको सोच र उदेश्य 
सर्हिको कायि के्षरको अवस्था, िनशजि िथा लजक्षि िनसंख्याको अवस्था, प्रमरु्ख सामाजिक सूचकहरूको 
अवस्था र्वतनयोजिि बिेट र र्खचिको अवस्था, सम्पादन िएका प्रमरु्ख कायि र उपलब्धीको अवस्थालाई 
समेर्टएको छ । यस आतथिक वषिको पर्हलो चौमातसक अवतधमा नयाँ संगठन संरचनाको कारण बिेट िथा 
कायिक्रम ियारीमा र्िलाइ हनु ुर अजन्त्िम चौमातसक अवतधमा र्वश्वब्यापी रूपमा उत्पन्न िएको कोतिड-१९ 
को महामारीको कारण र्वकास तनमािण संग सम्बजन्त्धि कृयाकलापहरू अपेजक्षि रूपमा सञ्चालन गनि नसर्कएको 
वास्िर्वकिा हाम्रा साम ुछंदैछ । यस मन्त्रालय र मािहिका कायािलयहरूले आतथिक वषिको िेस्रो चौमातसक 
अवतधलाई अतधकांश कोतिड१९ महामारी तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिको कायिमा नै र्खचिन ु पयो । िथार्प 
मन्त्रालयको बिेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयनबाट केर्ह उपलब्धीहरू हातसल िएका छन।्  

 

कणािली प्रदेश सरकारको आ.व. २०७६।७७ को नीति िथा कायिक्रम, बिेट लाग ुगनि साथै कोतिड-१९ 
तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिको सन्त्दििमा महत्वपूणि मागिदशिन, सहयोग, समन्त्वय िथा सहकायिको लातग माननीय 
प्रदेश प्रमरु्खज्यू, माननीय मखु्यमन्त्रीज्यू, माननीय सिामरु्खज्यू, माननीय उपसिामरु्खज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, 
कणािली प्रदेश योिना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष र सदस्यज्यूहरू, प्रमरु्ख सजचवज्यू, सजचवज्यूहरू र 
कणािली प्रदेशका सवै स्थानीय िहहरू र र्वकास साझेदार संस्थाहरू प्रति हार्दिक कृिज्ञिा ब्यि गदिछु । 
साथै बिेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयन र कोतिड-१९ तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिमा प्रत्यक्ष िथा परोक्ष रूपमा 
संलग्न िै महत्वपूणि सघाउ पयुािउने सामाजिक र्वकास मन्त्रालय र अन्त्िगििका तनदेशकहरू, कायािलय 
प्रमरु्खहरू लगायि सम्पूणि राष्ट्रसेवक कमिचारीहरू प्रति हार्दिक धन्त्यवाद र्दन चाहान्त्छु ।  

 

अन्त्िमा बिेट िथा कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि िथा यस प्रतिवदेन ियार पानिमा संलग्न सामाजिक र्वकास 
मन्त्रालयका सजचव, योिना प्रशासन िथा अनगुमन महाशार्खा प्रमरु्ख िथा कमिचारीहरूप्रति हार्दिक धन्त्यवाद 
र्दन चाहान्त्छु । 
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 प्रतिबद्धिा  
 

आतथिक वषि २०७६।७७ मा सामाजिक र्वकास मन्त्रालय वा अन्त्िगििका कायािलयहरूबाट सम्पादन िएका 
कायिक्रम िथा कृयाकलापहरूको प्रगति समेटेर यो र्ववरण पजुस्िका प्रकाशन गनि पाउँदा र्खजुश लागकेो छ । 

सामाजिक र्वकास मन्त्रालय प्रदेश सरकारको बिेट िथा कायिक्रमको प्रिावकारी कायािन्त्वयनबाट 
नागररकहरूको जशक्षा, स्वास््य, रोिगारी िस्िा सामाजिक रूपान्त्िरणका के्षरमा अपेजक्षि सधुार ल्याउन 
प्रतिबद्ध छ । यो प्रगति पजुस्िकाले सामाजिक र्वकासको क्षेरका उद्दशे्यहरूबाट प्राप्त उपलब्धी र कमी 
कमिोरीहरूको पर्हचान गरी  िर्वष्यमा सामाजिक के्षरका सेवा र कायिसम्पादनबाट नतििामरु्खी कायियोिना 
तनमािण गरी उद्देश्य बमोजिम कायािन्त्वयन गनि संगठनात्मक प्रिावकाररिा हातसल हनुछे िने्न र्वश्वास लागेको 
छ । यो प्रगति र्ववरणले कणािली प्रदेशको सामाजिक उन्नयन गने र्दशामा सहयारी  नीतितनमाििा, तनणियकिाि, 
मूल्यांकनकिाि, शोधकिाि, िथा संघसंस्था र र्वद्याथीहरूको लातग  समेि   उपयोगी  बन्न सकोस िनेर 
सामाजिक र्वकास मन्त्रालय वा अन्त्िगिि िएका उपलब्धीहरूलाई स्पष्ट पाने प्रयास गररएको छ । 

आतथिक वषि २०७६।७७ मा सामाजिक र्वकास क्षेरको बिेट िथा कायिक्रमको कायािन्त्वयनमा अहम 
ितूमका तनवािह गने यस मन्त्रालयका पूवि सजचवहरू, र्वषयगि महाशार्खाहरू, स्वास््य सेवा तनदेशनालय, 
जशक्षा तनदेशनालय, प्रदेश अस्पिाल, मानव संशाधन र्वकास केन्त्र, जिल्ला जस्थि िन/स्वास््य कायािलयहरू, 
सामाजिक र्वकास कायािलयहरू, मेहेलकुना अस्पिाल िथा प्रदेश संग्रहालय र प्रार्वतधक जशक्षा िथा 
ब्यवसार्यक िातलम पररषद् अन्त्िगििका कायािलयहरू प्रति धन्त्यवाद प्रकट गनि चाहान्त्छु । साथै मन्त्रालय 
वा मािहिमा र्वतिन्न िवरले सहयोग, समन्त्वय िथा सहकायि गने स्थानीय िहहरू, र्वकास साझेदार 
संघसंस्थाहरू र अन्त्य सबै सहयोगीहरू प्रति हार्दिक आिार ब्यि गदिछु ।  

अन्त्िमा यो प्रगति र्ववरण पजुस्िका ियारपाने कायिमा उत्साहपूणि उिाि प्रवाह गनुिहनुे माननीय सामाजिक 
र्वकास मन्त्रीज्यू र र्वशेष योगदान गनुिहनुे प्रशासन िथा योिना महाशार्खा प्रमरु्ख र्वष्णपु्रसाद अतधकारी, 
ि्यांक/योिना अतधकृि र्वनोद आचायि र कम््यटुर अतधकृि बेलमिा बस्नेिलाई हार्दिक धन्त्यवाद र्दन 
चाहान्त्छु । आगामी आतथिक वषिको कायिक्रम कायािन्त्वयन गदाि र्य र्वषय क्षरेमा हातसल िएका 
उपलब्धीहरूलाई समेि दृर्ष्टगि गरी कायािन्त्वयन गने, गराउने प्रतिबद्धिा ब्यि गदिछु ।  
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कोतिड १९ तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिः मखु्य कृयाकलाप, बिेट र र्खचि  
कोतिड १९ तनयन्त्रण प्रतिकायिको लातग सामाजिक र्वकास मन्त्रालय मािगहिमा उपलब्ध 
गराइएको बिेट र र्खचि र्ववरण 

 

२०७७ असार मसान्त्ि सम्मको कोतिड १९ को अध्यावतधक अवस्था  
आ.व. २०७६।७७ मा िएका मखु्य कायिहरू  
बिेट कायािन्त्वयनबाट हातसल िएका मखु्य उपलब्धीहरू  
बेरूि ुर बेरूि ुफछियोटको अवस्था  
बिेट कायािन्त्वयनमा देजर्खएका समस्याहरू  
समस्या समाधानका लातग गररएका प्रयासहरू  
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पषृ्ठितूम 

कणािली प्रदेश िौगोतलक र्हसाबले नेपालकै सबैिन्त्दा ठुलो र िनसंख्याको र्हसाबले सबिन्त्दा सानो प्रदेश हो 
। यस प्रदेशको के्षरफल २७९८४ वगिर्कलोतमटर (१०८०५ वगिमाइल) रहेको छ । यो एघारौं शिाब्दी 
तिरको र्खसराज्यको के्षर हो िसले नेपालकै परुानो सभ्यिाको पररचय र्दन्त्छ । मौतलक िाषा, कला, 
संस्कृति, प्राकृतिक सम्पदाले िररपणुि यो प्रदेशको पूविमा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५, दजक्षणमा प्रदेश ५, 

पजिममा सदुरुपजिम प्रदेश र उत्तरमा 
जचनको तिब्बि पदिछ । यो प्रदेश र्वश्व 
मानजचरमा ८०°, ५९ʼ पूवि देर्खी ८३°, 
४०ʼ पूवी देशान्त्िर र २८°, ११ʼ उत्तर 
देर्खी ३०°, ५६ʼ उत्तर अक्षासंमा फैतलएको 
छ । समरु सिहबाट १९८ तमटर देर्खी 
७७६७ तमटर सम्म फैतलएको यस 
प्रदेशलाइ िौगोतलक र्हसाबले र्हमाली र 
पहाडी गरी दइु िेगमा र्विािन गनि 
सर्कन्त्छ । सनु्त्दर प्राकृतिक दृष्य, 
र्हमालय, प्रतसद्ध िालहरू, अमलु्य प्राकृतिक 
सम्पदा, ितडबटुीहरू, धातमिक क्षेर, कला 
संस्कृति, प्राजचन इतिहास आर्द यस 

प्रदेशका र्वशषेिाहरू हनु ्। नेपालकै सबिन्त्दा ठुलो िाल रारा र सबिन्त्दा गर्हरो िाल फोक्सणु्डो िाल 
यसै प्रदेशमा रहेका छन ्। यस प्रदेशमा १० जिल्लाहरू २५ नगरपातलका, ५४ गाउँपातलका र ७१८ 
वडाहरू रहेका छन ्। यस प्रदेशमा ९० प्रतिशि िन्त्दा बिी र्हन्त्द ुधमािलम्बीहरूको बसोबास रहेको छ िन े
बदु्ध, मजुस्लम, क्रजस्चयन धमािवलम्बीहरूको समेि बसोबास रहेको छ ।  यहाँको प्रमरु्ख िाषा नेपाली हो 
िने मगर, र्खाम, काइके, थारू अन्त्य िाषाहरू पतन र्वतिन्न स्थानहरूमा प्रचलनमा रहेको पाइन्त्छ । कृर्ष 
पेशा यहाँको प्रमरु्ख पेशा हो, यहाँका कररब ७० प्रतिशि घरपररवार कृर्ष पेशामा संलग्न छन ्। कर्ठन 
िौगोतलक अवस्था, न्त्यून िौतिक पूवािधार , न्त्यून मानवीय र्वकास का कारणले यहाँका आतथिक, सामाजिक 
सूचकहरूको अवस्था कमिोर रहेको पाइन्त्छ । कणािली प्रदेशमा साक्षरिा दर ६३ प्रतिशि, गररबीको दर 
३९.८ प्रतिशि, मानवीय र्वकास सूचक ०.४२६, ५ वषि मतुनको मतृ्यदुर ५५, जशश ुमतृ्यदुर ४७, नविाि 
जशश ुमतृ्यदुर २९ (प्रति हिारमा) रहेको पाइन्त्छ । यहाँका २४ प्रतिशि पररवार मार ३० तमनेट तिर 
स्वास््य संस्थामा पगु्न सक्छन ्र १५००० िनसंख्याको लातग सरदर १ िना जचर्कत्सकको उपलब्धिा 
रहेको छ । यस प्रदेशका ७७ प्रतिशि िनसंख्यामा मार सरुजक्षि र्पउन ेपानीको पहुँच रहेको छ । 
 

पररचय 

नेपाल सरकारको तमति २०७४।१०।१० को तनणिय अनसुार ७ वटा कायिके्षर समेटने गरी स्थापना िएको 
कणािली प्रदेशको सामाजिक र्वकास मन्त्रालय सार्वक जिल्ला िनस्वास््य कायािलय सरेु्खिको िवनमा तमति 
२०७४।११।२ गिे स्थापना िइि संचालनमा रहेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रीपररषदको तमति 
२०७६।०५।०६ को तनणिय अनसुार यस मन्त्रालय र अन्त्िगिि िम्मा ५२ िनाको स्थायी दरवन्त्दी स्वीकृि 
िइि प्रदेश रा.प.प्रथम सजचव  को निेतृ्वमा ५ महाशार्खा र १२  शार्खा रहेको मन्त्रालयको संगठन संरचना 
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अनसुार कमिचारीहरु हाजिर िै मन्त्रालयको कायि संचालन सचुारु िएको छ । यस मन्त्रालय अन्त्िगिि 
स्वास््य सेवा तनदेशनालय, जशक्षा सेवा तनदेशनालय, मानव संशाधन र्वकास केन्त्र, प्रदेश अस्पिाल, १० 
वटा िन/स्वास््य सेवा कायािलयहरू, ९ वटा सामाजिक र्वकास कायािलयहरू, प्रदेश संग्रहालय, मेहेलकुना 
अस्पिाल र प्रदेश आयवेुद औषधालय गरी २७ वटा कायािलयहरू रहेका छन ्। 

मन्त्रालयको दीघिकालीन सोच 

समदृ्ध नेपाल सरु्खी नेपालीको रार्ष्ट्रय उद्देश्य हातसल गनि कणािली प्रदेशको सामाजिक आतथिक रूपान्त्िरण गने 

मन्त्रालयको दीघिकालीन सोच हातसल गने ध्येय 

• स्वस्थ, उत्पादनशील र र्खशुी कणािलीवासी बनाउन गणुस्िरीय स्वास््य सेवामा सबैको पहुँच परु् याई 
स्वस्थ र सक्षम नागररक ियार गने, 

• जशक्षाको र्वकास, सभ्य र समदृ्ध समािको तनमािणका लातग जशक्षामा सबैको पहुँच र गणुस्िर 
अतिबरृ्द्ध गरी मानव पूिँीको र्वकासबाट आतथिक र सामाजिक रुपान्त्िरण गने,  

• उद्यमी, तसपयिु, उत्पादनमूलक िथा स्वस्थ िनसंख्याको ब्यवस्थापन गरी र्वकासमा यवुा सहिातगिा 
बिाउनकुो साथै स्वरोिगारको अवस्था तसििना गने, 

• सारििू समानिायिु कणािली बनाउन सबै प्रकारका र्विेद, सामाजिक असरुक्षा, र्हंसा र शोषणको 
अन्त्त्य गरी प्रदेशको समरृ्द्ध र र्दगो र्वकास हातसल गने, 

• साँस्कृतिक संरक्षण सर्हि र्वर्वधिामा एकिा,  

• र्विेदरर्हि समाि िथा समावेशी र्वकासद्वारा सामाजिक न्त्यायको सतुनजिििा । 

 

रणनैतिक उदेश्यहरू 

• गणुस्िरीय सेवामा सबैको पहुँच स्थार्पि हनुेगरी प्रिावकारी रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन,े गणुस्िरीय 
औषधी िथा सामग्री उत्पादनमा िोड र्दने, जशश ुबाल मतृ्यदुर घटाउने र औषि आय ुबिाउने ।  

• सबै िहको जशक्षामा गणुस्िर ल्याउने, अतनवायि आधारििू जशक्षा िथा तनःशलु्क आधारििू र 
माध्यतमक जशक्षालाई प्रिावकारी रुपमा कायािन्त्वयन गरी जशक्षामा सबैको पहुँच सतुनजिि हनुेगरी 
रोिगारी र उद्यमशीलिा र्वकास, प्रार्वतधक र ब्यवसार्यक जशक्षाको र्वस्िार गने, 

• बालबातलका िथा र्कशोरर्कशोरीहरुको समग्र र्वकासका लातग उपयिु पूवािधारहरूसर्हि अनकूुल 
वािावरण तसििना गने, 

• िेष्ठ नागररकमैरी सेवा र सरु्वधाहरूको तबस्िार गने साथै िेष्ठ नागररकको ज्ञान, तसप र 
अनिुवलाई प्रदेश सम्वरृ्द्धका लातग सदपुयोग गने, 

• तबशेष िोजर्खममा रहेका ज्येष्ठ नागररकलाई लजक्षि गरी पनुस्थािपना कायिक्रम सञ्चालन गने र सबैबाट 
ज्येष्ठ नागररकलाई संरक्षण गने कायिलाई प्रोत्साहन गने, 

• लैर्िक मूलप्रवाहीकरण गदै शासन प्रणालीको प्रत्यके िह र र्वकास प्रर्क्रयाका सबै चरणमा सबैको 
अथिपूणि सहिातगिा बिाउने, लैर्िक र्हंसा िेदिाव र बर्हष्करण अन्त्त्यको लातग न्त्यायमा पहुँच र 
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संरक्षणात्मक उपायहरू अवलम्बन गने, बालबातलका र र्कशोर र्कशोरीको शारीररक, मानतसक र 
बौर्द्धक र्वकासमा िोड र्दने, 

• यवुालाई ज्ञान, तसप, प्रर्वतधयिु, उद्यमशील र स्वाबलम्बी बनाउदै र्वकासको सम्वाहक शजिको 
रूपमा स्थार्पि गने, 

• िनसंख्या व्यवस्थापनबाट स्वस्थ, उत्पादनशील र स्िरीय िीवनयापनको वािावरण ियार पाने  

• रे्खलकूदलाई सबै नागररकको सरोकार र पहुँचको र्वषय बनाउनकुो साथै स्िरीय पूवािधार र 
व्यवसार्यक रे्खलाडीहरू ियार गरी रे्खलकूद के्षरलाई उद्योगका रूपमा र्वकास गने, 

• सीप  िथा ब्यवसार्यक िातलमका अवसरहरूको र्वकास एवम ् र्वस्िार गदै रार्ष्ट्रय/अन्त्िरािर्ष्ट्रय 
के्षरमा प्रतिस्पधाि गनि सक्न ेश्रम शजिको उत्पादन गदै श्रतमकहरूको हक अतधकारको संरक्षण 
िथा असल श्रम सम्बन्त्ध स्थापना गने, 

• िीवनयापनका बैकजल्पक अवसर तसििना र िोजर्खममा रहेका समदुाय एवम ्के्षरको पर्हचान गरी 
पीतडिको उद्धार, संरक्षण, न्त्यायमा पहुँच र पनुिस्थापनाको सेवालाई प्रिावकारी बनाउने, 

• आफ्नो िीवनयापन आफै गनि नसक्ने सवै उमेर, तलि, वगि, िाििाति, समदुाय र के्षरका व्यजि 
िथा घरपररवारलाई सामाजिक सरुक्षा प्रदान गने, 

• साँस्कृतिक सम्पदा, िाषा, सार्हत्य, नाट्यकला िथा लतलिकलाको उजचि संरक्षण गदै सामाजिक-

साँस्कृतिक एकिा अतिवृर्द्ध गने । 

 

मन्त्रालयको कायिक्षरे 

• स्वास््य िथा िनसंख्या 
• जशक्षा िथा मानव संशाधन 

• मर्हला बालबातलका िथा समाि कल्याण 

• यवुा िथा रे्खलकुद 

• िाषा धमि िथा संस्कृति 

• श्रम िथा रोिगार 
• पोषण र्खानेपानी िथा सरसफाइ 

मन्त्रालयका महाशार्खाहरू 

१. प्रशासन िथा योिना महाशार्खा 
२. शैजक्षक र्वकास महाशार्खा 
३. स्वास््य सेवा महाशार्खा 
४. यवुा िथा रे्खलकुद महाशार्खा 
५. सामाजिक र्वकास महाशार्खा 
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मन्त्रालयले सम्पादन गनुिपने कायिहरू 

प्रदेश सरकार कायिर्विािन तनयमावली २०७४ बमोजिम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुिपने कायिहरू देहाय 
अनसुार रहेका छन ्

• देश स्िरको र्वश्वर्वद्यालय िथा उच्चजशक्षा सम्वन्त्धी नीति, काननु िथा माप दण्ड ििुिमा, कायािन्त्वयन 
र तनयमन 

• शैजक्षक परामशि सेवाको माप दण्ड तनधािरण, अनमुति िथा तनयमन 

• प्रदेश स्िरमा पसु्िकालय, संग्रहालय, अतिलेर्खालय सम्वन्त्धी नीति, काननु िथा माप दण्ड ििुिमा, 
कायािन्त्वयन र तनयमन 

• प्रादेजशक जशक्षा, प्रार्वतधक िथा व्यवसार्यक िातलम र छारवृजत्त सम्वन्त्धी नीति, काननु िथा माप 
दण्ड तनधािरण, कायािन्त्वयन र तनयमनि थापाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्िक िथा पाठ्य सामाग्री तनमािण, उत्पादन 
र र्विरण 

• प्रदेश स्िरको मानव संसाधनको आवश्यकिा प्रके्षपण िथा शैजक्षक योिना तनमािण र कायािन्त्वयन 

• प्रदेश स्िरमा र्वद्यालय िहको जशक्षकको सेवा शिि, योग्यिा, क्षमिा र जशक्षक व्यवस्थापनको माप 
दण्ड तनधािरण र तनयमन 

• माध्यतमक िहको परीक्षा व्यवस्थापन 

• प्रदेश स्िरमा प्राजज्ञक अनसुन्त्धान िथा शैजक्षक ि्याङ्क व्यवस्थापन 

• स्वास््य सेवा िथा पोषण सम्बन्त्धी प्रादेजशक नीति, काननु, माप दण्ड िथा योिना ििुिमा, कायािन्त्वयन 
र तनयमन 

• प्रदेश स्िरमा आवश्यक पने प्रविद्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक िथा पनुिस्थापनात्मक स्वास््य 
सेवाको व्यवस्थापन 

• स्वास््य सेवा सम्वन्त्धी प्रदेश स्िरीय प्राजज्ञक, व्यवसार्यक र पेसागि संघसंस्थाको दिाि, 
सञ्चालनअनमुति र तनयमन 

• प्रदेश स्िरीय स्वास््य सेवाको गणुस्िर तनधािरण, अनगुमन र तनयमन 

• रार्ष्ट्रय माप दण्ड बमोजिम औषधी िन्त्य िथा स्वास््य प्रर्वतध सम्वन्त्धी सामग्रीको उत्पादन िथा 
संचय, अतधकिम र्खरुा मूल्य तनधािरण, अजन्त्िम तबसििन, गणुस्िर िथा माप दण्ड तनधािरण र त्यस्िा 
सामग्री उत्पादन गने उद्योगको दिाि, सञ्चालन, अनमुति र तनयमन 

• रार्ष्ट्रय माप दण्ड अनरुुप अस्पिाल, नतसििहोम, तनदान केन्त्र, उपचार केन्त्र र अन्त्य स्वास््य संस्था 
िथा प्रयोगशाला को दिाि, सञ्चालन, अनमुति र तनयमन 

• र्खानेपानी, ध्वतन र हावाको गणुस्िर अनगुमन िथा लेर्खािोर्खाको िाँचा तनमािण एवं गणुस्िरको माप 
दण्ड तनधािरण र कायािन्त्वयन 

• रार्ष्ट्रय माप दण्ड बमोजिम स्वास््य बीमा लगायिका सामाजिक स्वास््य सरुक्षा कायिक्रमको 
व्यवस्थापन िथा तनयमन 

• प्रदेश स्िरीय स्वास््य के्षरको मानव स्रोि र्वकास र व्यवस्थापन 

• औषधी तनगरानी (Pharmacovigilance), औषतधको उजचि प्रयोग र सकु्ष्म िीवतनरोधक 
प्रतिरोध(Antimicrobial Resistance)न्त्यनुीकरण 

• र्खोप र पररवार तनयोिन 

• संवदेनशील औषधी िथा अन्त्य स्वास््य सामग्री र्खररद िथा आपूतिि व्यवस्थापन 
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• प्रदेश स्िरमा स्वास््य सेवा सम्बन्त्धी अध्ययन िथा अनसुन्त्धान िथा सूचना प्रणाली, स्वास््य लेर्खा 
पद्धतिको संस्थागि व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह 

• प्रदेश स्िरीय िनस्वास््य तनगरानी (पजब्लक हेल्थ सिेलेन्त्स) व्यवस्थापन 

• सूतिि, मर्दरा र लाग ुपदाथि िन्त्य वस्िकुोमा पदण्ड, तनयन्त्रण िथा तनयमन 

• स्वास््य क्षरेमा आपत्कालीन अवस्था, र्वपर महामारी व्यवस्थापन, आकजस्मक स्वास््य सेवाप्रवाह, 

आपिकालीन अवस्थाका लातग औषधी िथा औषधी िन्त्य सामग्रीको प्रादेजशक बफर स्टक 
व्यवस्थापन 

• सरूवा िथा नसने रोग तनयन्त्रण िथा रोकथाम 

• रार्ष्ट्रय माप दण्ड अनरुुप स्वास््य सेवा सम्वन्त्धी िौतिक पूवािधार र्वकास िथा व्यवस्थापन 

• स्वास््य िन्त्य फोहोर व्यवस्थापन सम्वन्त्धी माप दण्ड तनधािरण, कायािन्त्वयन र तनयमन 

• आयवेुर्दक, यनुानी, आम्ची, होतमयो्यातथक, प्राकृतिक जचर्कत्सा लगायिका अन्त्य प्रचतलि परम्परा 
गि स्वास््य उपचार सेवा सम्वन्त्धी प्रदेश स्िरीय माप दण्ड तनधािरण, कायािन्त्वयन, अनगुमन र 
तनयमन 

• प्रदेश स्िरको र्खानेपानी सरसफाइ िथा स्वच्छिा सम्बन्त्धी प्रदेजशक नीति, कानून िथा माप दण्ड 
ििुिमा र कायािन्त्वयन, सेवाको शलु्क तनधािरण, योिना, आयोिना कायािन्त्वयन िथा सञ्चालन, संिार र 
तनयमन 

• र्खानेपानी िथा सरसफाइ सेवा र्वस्िारमा तनिी के्षरको सहिातगिा प्रवद्धिन सम्बन्त्धी नीति िथा माप 
दण्ड ििुिमा, कायािन्त्वयन र तनयमन 

• सवि साधारणलाइ स्वच्छ र्खानपेानीको उपलब्धिा र र्खानेपानी, सरसफाइ िथा स्वच्छिामा र्पछडीएका 
वगिको पहुँच सतुनजिििा 

• िनसंख्या, बसाइ सराइ र पररवार तनयोिन सम्बन्त्धी प्रादेजशक नीति, काननु िथा योिना ििुिमा, 
कायािन्त्वयन र तनयमन, अध्ययन िथा अनसुन्त्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, क्षमिा अतिवरृ्द्ध 
र रार्ष्ट्रय संस्थाहरु सँगको सम्पकि  र समन्त्वय 

• मर्हला हक सम्बन्त्धी प्रादेजशक नीति, कानून, माप दण्डि थायोिना ििुिमा, कायािन्त्वयन र तनयमन 

• लैर्िकर्हंसा, मानव बेचतबर्खन िथा ओसार पसार सम्वन्त्धी नीति िथा कायियोिना ििुिमा र कायािन्त्वयन 
िथा अन्त्िरार्ष्ट्रय सजन्त्ध, सम्झौिा र प्रतिवद्धिाको कायािन्त्वयन, तनरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपाय र 
पनुस्थापन 

• मर्हला सशजिकरण िथा लैर्िक समानिा सम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान 

• लैंतगक उत्तरदायी विेट र लैर्िक पररक्षण 

• बालबातलकाको हक र्हि संरक्षण सम्बन्त्धी प्रादेजशक नीति, कानून, माप दण्ड िथा योिना ििुिमा, 
कायािन्त्वयन र तनयमन, अध्ययन, अनसुन्त्धान, बालमैरी शासकीय प्रवन्त्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार 
कोष व्यवस्थापन र बाल सधुार िथा पनुस्थािपना 

• प्रदेश स्िरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाििा िएका व्यजि र अशि, बालबातलकाका र मर्हला सम्बन्त्धी 
कायिहरुको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 

• समाि कल्याण र संघसस्था सम्वन्त्धी कायिहरुको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 

• यवुा सम्बन्त्धी प्रादेजशक नीति, काननु िथा योिना ििुिमा, कायािन्त्वयन र तनयमन, यवुा वैज्ञातनक 
प्रोत्साहन 
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• रे्खलकूद सम्वन्त्धी प्रादेजशक नीति, काननु िथा माप दण्ड तनधािरण, कायािन्त्वयन र तनयमन, रे्खलकूद 
िथा रे्खलकूद पूवािधारको र्वकास र प्रवद्धिन 

• रे्खलकूद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्त्वय र तनयमन 

• रार्ष्ट्रय र प्रादेजशक रे्खलकुद प्रतियोतगिा िथा कायिक्रम आयोिना र सहिातगिा 
• लोपोन्त्मरु्ख, सीमान्त्िकृि, गररब, िेष्ठनागररक लजक्षि आवास सम्बन्त्धी नीति, माप दण्ड िथा योिना 

ििुिमा र कायािन्त्वयन 

• सामाजिक सरुक्षा सम्बन्त्धी प्रादेजशक नीति, कानून िथा माप दण्डको तनमािण िथा कायािन्त्वयन, कोष 
व्यवस्थापन, तनयमन, रार्ष्ट्रय र प्रादेजशक तनकाय िथा संघसंस्था सँग सम्पकि , समन्त्वय र सहकायि 

• प्रदेश तिर रोिगारी प्रवद्धिन सम्बन्त्धी नीति, योिना, कायिक्रम िथा माप दण्ड ििुिमा िथा कायािन्त्वयन 
र स्थानीय सरकारसंग समन्त्वय 

• र्वश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारकर परुािाजत्वक महत्वका स्थल सम्बन्त्धी 
• िाषा, तलर्पसंस्कृति, लतलिकला र धमिको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्त्धी प्रादेजशक नीति, काननु, माप दण्ड 

िथा योिना ििुिमा, कायािन्त्वयन र तनयमन 

• ऐतिहातसक, धातमिक, साँस्कृतिक एवं कला र वास्िकुलात्मक दृर्ष्टकोणले महत्व बोकेका प्रादेजशक 
स्िरका दरवारहरुको संरक्षण, सम्िार, अध्ययन, अनसुन्त्धान िथा व्यवस्थापन 

• प्रादेजशक स्िरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन िथा व्यवस्थापन 

• प्रदेश स्िरका परुािाजत्वक महत्वका स्थल, ऐतिहातसक र धातमिक सांस्कृतिक सम्पदा, प्राजचन स्मारक, 

संग्रहालय, सास्कृतिक धरोहर सम्वन्त्धी नीति, काननु, मापदण्ड िथा योिना ििुिमा, कायािन्त्वयन र 
तनयमन एव संरक्षण, सम्िार, अध्ययन, अनसुन्त्धान, उत्र्खनन िथा पनुतनिमािण 

• धमि, परम्परार गठुी अन्त्िगिि चतल आएका र्वतिन्न िारा, पविहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन 

• संस्कृतिको र्वकास सम्वन्त्धी नीति िथा काननु ििुिमा, कायािन्त्वयन र तनयमन 

• रोिगार प्रवद्धिन सम्बन्त्धी प्रादेजशक नीति, कानून िथा माप दण्ड ििुिमा, कायािन्त्वयन र तनयमन 

• श्रतमक एवं श्रतमकको सामाजिक सरुक्षा िथा टे्रडयतुनयन सम्बन्त्धी प्रादेजशक नीति, कानून, मापदण्ड 
र तनयमन 

• श्रमशजि, श्रम बिार सम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान र श्रम शजि योिना 
• औद्योतगक र्ववाद समाधान, श्रम सम्बन्त्धमा सधुार र न्त्यार्यक तनरुपण  

• कायि स्थल सरुक्षा, कारर्खाना तनरीक्षण िथा तनयमन 

 

िनशजि अवस्था 
यस मन्त्रालय वा अन्त्िगििका कायािलयहरूमा िनशजिको दरबन्त्दी िथा हाल कायिरि अवस्था तनम्न 
अनसुार रहेको छ । 

तस.नं कायािलय स्वीकृि दरबन्त्दी हाल कायिरि ररि पदपूतिि% 

१ सामाजिक र्वकास मन्त्रालय सरेु्खि 52 ३९ १३ 75 

२ सामाजिक र्वकास कायािलय रुकुम पजिम 6 २ ४ 33.3 

३ सामाजिक र्वकास कायािलय सल्यान 7 ३ ४ 42.9 

४ सामाजिक र्वकास कायािलय डोल्पा 6 ३ ३ 50 
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तस.नं कायािलय स्वीकृि दरबन्त्दी हाल कायिरि ररि पदपूतिि% 

५ सामाजिक र्वकास कायािलय िमु्ला 7 ३ ४ 42.9 

६ सामाजिक र्वकास कायािलय मगु 6 २ ४ 33.3 

७ सामाजिक र्वकास कायािलय हमु्ला 6 २ ४ 33.3 

८ सामाजिक र्वकास कायािलय कातलकोट 6 २ ४ 33.3 

९ सामाजिक र्वकास कायािलय िािरकोट 7 ३ ४ 42.9 

१० सामाजिक र्वकास कायािलय दैलेर्ख 7 ३ ४ 42.9 

११ जशक्षा  र्वकास तनदेशनालय  सरेु्खि 28 १६ १२ 57.1 

१२ स्वास््य सेवा तनदेशनालय,सरेु्खि 37 ३० ७ 81.1 

१३ प्रदेश अस्पिाल, वीरेन्त्रनगर,, सरेु्खि 325 ८२ २४३ 25.2 

१४ मेहलकुना अस्पिाल, गिुािकोट, सरेु्खि 53 ३४ १९ 64.2 

१५ स्वास््य सेवा कायािलय, रुकुम पजिम 48 ३० १८ 62.5 

१६ स्वास््य सेवा कायािलय, सल्यान 65 ३० ३५ 46.2 

१७ स्वास््य सेवा कायािलय, डोल्पा 47 १० ३७ 21.3 

१८ िनस्वास््य सेवा कायािलय, िमु्ला 16 १६ ० 100 

१९ स्वास््य सेवा कायािलय, मगु ु 48 २३ २५ 47.9 

२० स्वास््य सेवा कायािलय, हमु्ला  48 १२ ३६ 25 

२१ स्वास््य सेवा कायािलय, कातलकोट 47 १४ ३३ 29.8 

२२ स्वास््य सेवा कायािलय, िािरकोट 65 ३७ २८ 56.9 

२३ स्वास््य सेवा कायािलय, दैलेर्ख 65 ३१ ३४ 47.7 

२४ िनस्वास््य सेवा कायािलय, सरेु्खि 15 १३ २ 86.7 

२५ प्रदेश आयवेुद औषधालय सरेु्खि 8 ७ १ 87.5 

२६ मानव संसाधन र्वकास केन्त्र,  सरेु्खि 32 २२ १० 68.8 

२७ प्रदेश संग्रहालय , सरेु्खि 13 ८ ५ 61.5 

िम्मा १०७० 477 ५९३ ४४.६ 

स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख 

सामाजिक र्वकास मन्त्रालय वा अन्त्िगिि रहेका िम्मा १०७० दरबन्त्दीहरूमध्ये ४७७ दरबन्त्दी मार पूतिि 
िएको वमािन अवस्था छ । यस आकँडाबाट मन्त्रालय वा अन्त्िगििमा िनशजिको अिाव रहेको कुरा प्रष्ट 
हनु्त्छ । िनशजि कमी िएकै कारण सवै कायिक्रमहरू प्रिावकारी िररकाले गनि नसकी अपेजक्षि उपलब्धी 
हातसल गनिमा समिे बाधा िैरहेको अवस्था छ ।िलुनात्मक रूपमा पाँचौ, /छैठौं /सािौं कमिचारीको पदपूतिि 
सबिन्त्दा बिी ५७.७ प्रतिशि र नवौं िहका कमिचारीको पदपूतिि सबिन्त्दा कम ११.६ प्रतिशि रहेको 
देजर्खन्त्छ । प्रदेश अन्त्िगिि जचर्कत्सकहरूको िम्मा दरबन्त्दी १८४ िएको मा पदपूतिि(करार बाहेक) िम्मा 
३२ (१७.४% ) रहेको छ । 
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स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख 

यस मन्त्रालय वा अन्त्िगिि िहगि रूपमा िनशजिको दरबन्त्दी िथा हाल कायिरि अवस्था यस प्रकार 
रहेको छ । 

तस.नं िह स्वीकृि दरबन्त्दी कूल दरबन्त्दीमा % हाल कायिरि ररि पदपूतिि% 

१ एघारौं १९ 1.78 ५ १४ २६.३ 

२ नवौं/दशौं ११२ 10.47 १३ ९९ ११.६ 

३ सािौ/आठौं ३५० 32.71 ६८ २८२ १९.४ 

४ पाँचौं/छैठौं/सािौं २८४ 26.54 १६४ १२० ५७.७ 

५ चौथो/पाँचौं/छैठौं १२५ 11.68 ५५ ७० ४४.० 

६ शे्रणी र्वर्हन १८० 16.82 १७२ ८ ९५.६ 

िम्मा 1070 100.00 477 ५९३ ४४.६ 

स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख 

लजक्षि िनसंख्या 
आ.व. २०७६।७७ मा कणािली प्रदेशको  कूल लजक्षि िनसंख्या १७९६८२२ रहेको छ िसमध्ये परुूषको 
िनसंख्या ८७८९१० र मर्हलाको िनसंख्या ९१७९१२ रहेको छ । सामाजिक र्वकास मन्त्रालयको 
कायिक्षेर कणािली प्रदेशका दश वटै जिल्लाहरूको र्वतिन्न उमेरगि िनसंख्या र अपेजक्षि िन्त्मको संख्या 
तनम्न अनसुार िातलकामा देर्खाइएको छ । 

िनसंख्या डो
ल्प

ा 

मगु
 ु

हम्
ला

 

िम्
ला

 

का
तल
को

ट 

दैले
र्ख 

िा
िर

को
ट 

रूकु
म 

पजि
म 

सल्
या
न 

सर्ख
ि 

िम्
मा
 

कूल िनसंख्या 42111 63636 58468 124503 158482 296147 197353 169732 271187 415203 1796822 

मर्हला िनसंख्या 21182 31373 28766 61714 78813 152456 98795 88702 141451 214660 917912 

परुूष िनसंख्या 20929 32263 29702 62789 79669 143691 98558 81030 129736 200543 878910 
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िनसंख्या डो
ल्प

ा 

मगु
 ु

हम्
ला

 

िम्
ला

 

का
तल
को

ट 

दैले
र्ख 

िा
िर

को
ट 

रूकु
म 

पजि
म 

सल्
या
न 

सर्ख
ि 

िम्
मा
 

१ बषि मूतनको 
िनसंख्या 

835 1231 1147 2464 3103 6036 3943 3770 5790 8623 36942 

२ बषि मूतनको 
िनसंख्या 

1701 2553 2356 5031 6383 12084 8000 7220 11240 17048 73616 

५ बषि मूतनको 
िनसंख्या 

4271 6466 5936 12632 16092 29990 20012 17483 27374 41992 182248 

१५ बषि मूतनको 
िनसंख्या 

12265 18550 17030 36244 46163 86051 57418 50315 78569 120507 523112 

कुल अपेजक्षि िन्त्म 861 1270 1183 2541 3200 6224 4066 3888 5971 8892 38096 

कूल अपेजक्षि 
गििधारण 

1015 1498 1395 2996 3774 7340 4795 4585 7041 10486 44925 

१५ देर्खी ४९ 
बषिको मर्हला 
िनसंख्या 

11621 17141 15974 34304 43196 84029 54892 51882 80612 120046 513697 

र्कशोर र्कशोरी 
(१०-१९ वषि) 
िनसंख्या 

8358 12649 11613 24718 31480 58707 39160 34109 53631 82228 356653 

स्रोिः स्वास््य ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली 

कणािली प्रदेश नेपालकै सबिन्त्दा कम िनसंख्या िएको प्रदेश हो िहाँ देशको कूल िनसंख्याको ६ प्रतिशि 
मार मातनसहरू बसोवास गदिछन ्।प्रदेशमा सबिन्त्दा बिी ४१५२०३ िनसंख्या िएको जिल्ला सरेु्खि   हो 
िने सब िन्त्दा कम ४२१११ िनसंख्या िएको जिल्ला डोल्पा हो । प्रदेशको जिल्लागि कूल िनसंख्या 
अवस्था तनम्न अनसुार जचरमा प्रस्ििु गररएको छ । 

 

प्रमरु्ख सेवा प्रदायकहरूको अवस्था 
कणािली प्रदेशमा स्वास््य सेवा प्रदान गनिको लातग िम्मा ६२६ वटा सेवा प्रदायक स्वास््य संस्थाहरू 
कृयाजशल छन ्। प्रदेश तिर २० अस्पिाल, १४ प्राथतमक स्वास््य केन्त्र, ३३५ स्वास््य चौकी, १ 
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आयवेुद औषधालय, ३०४ बतथिङ सेण्टर, ४११४ मर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वका, १३४३ र्खोप जक्लतनक, 
९९८ गाउँघर जक्लतनक, ९४ ससामदुार्यक स्वास््य एकाइ र ८९ आधारििू स्वास््य केन्त्रहरू रहेका छन ्
। स्वास््य सेवा प्रदायकहरूको अवस्था तनम्न अनसुार बार जचरमा देर्खाइएको छ । 

 
स्रोिः स्वास््य ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली 

त्यसैगरी प्रदेशमा जशक्षा सेवा प्रदान गनिको लातग ५९६२ सेवा प्रदायक संस्थाहरू (वालर्वकास केन्त्रहरू 
सर्हि) रहेका छन ्। प्रदेश तिर ५६ क्याम्पस, ३०३८ सामदुार्यक र्वद्यालय, १४९ संस्थागि र्वद्यालय, 
६४२ माध्यतमक र्वद्यालय, २५४५ आधारििू र्वद्यालय, २७१९ वालर्वकास केन्त्र र १००५४ आधारििू 
िहमा जशक्षक संख्या रहेको छ । जशक्षा सेवा प्रदायकहरूको अवस्था तनम्न अनसुार बार जचरमा देर्खाइएको 
छ । 

 

स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख 
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प्रमरु्ख सूचकहरूको अवस्था 

कणािली प्रदेशमा सामाजिक र्वकास मन्त्रालयसंग सम्बजन्त्धि (सामाजिक क्षेरका) केही प्रमरु्ख 
सूचकहरूको िलुनात्मक अवस्था यस प्रकार रहेको छ । 

सूचक आ.व. 
२०७४/७५ 

आ.व. 
२०७५/७६ 

आ.व. 
२०७६/७७ 

िम्मा कायिरि स्वास््यकतमि संख्या (स्थानीय समेि) २४६४ २४०४ २२०१ 

पूणिर्खोप प्राप्त गने वालवातलकाको प्रतिशि ८८ ७९ ७० 

कम िौल िएका २ वषि मूतनका वालवातलकाको प्रतिशि ८ ६ ५ 

िम्मा नविाि मतृ्यसंुख्या १८७ १४३ १४३ 

िम्मा ५ वषिमूतनको मतृ्य ुसंख्या १९९ १३६ १८६ 

िम्मा माि ृमतृ्य ुसंख्या ३७ १३ १३ 

पररवार तनयोिन साधन प्रयोगदर(प्रतिशि) ३४.७ ३५.३ ३४.८ 
४ पटक गिि िाँच गराउने प्रतिशि ५४ ६२ ६६.२ 

संस्थागि प्रसिुी प्रतिशि ६७ ७३ ६८.७५ 

दक्ष प्रसिुीकतमिबाट प्रसिुी िएको प्रतिशि ५६ ५९ ५६ 

िम्मा क्षयरोगका र्वरामी संख्या १६३६ १४६७ ११२३ 

िम्मा कुष्ठरोगका र्वरामी संख्या १०७४ १०४६ ७४५ 

िम्मा एच.आइ.ति. संक्रतमि संख्या ४९६ ५९० ४७३ 

िम्मा कोतिड १९ संक्रतमि संख्या ० ० १७१४ 
बर्हरंग स्वास््य सेवा तलएका िनसंख्या प्रतिशि ८३ ९२ ८५ 

अस्पिालमा आकजस्मक सेवा तलएको िनसंख्या प्रतिशि २.३ ४.१ २.६ 
अस्पिालमा अन्त्िरंग सेवा तलएका िनसंख्या प्रतिशि १.०६ १.०२ ०.५४ 

मर्हला साक्षरिा प्रतिशि  ५२.८७  

िम्मा साक्षरिा प्रतिशि  ६२.५  
आधारििू िह (१-८) मा रू्खद िनािदर  ९३.४  

माध्यतमक िहमा रू्खद िनािदर  ४६.४  

िम्मा र्वद्यातथि संख्या वालर्वकास केन्त्र  ५८१५८  

िम्मा र्वद्यातथि संख्या कक्षा १-५  ३११२३१  

िम्मा र्वद्यातथि संख्या कक्षा ६-८  १४४३२१  

िम्मा र्वद्यातथि संख्या कक्षा ९-१२  १२६६६४  

िम्मा र्वद्यातथि संख्या प्रार्वतधक जशक्षा  ११४०  

िम्मा र्वद्यातथि संख्या उच्च जशक्षा  १२०१५  

छोटो अवतधको र्वतिन्न सीपमूलक िातलम प्राप्त संख्या  ३३७३  

वैदेजशक रोिगारीमा िानेहरुलाई परामशि सहयोग ब्यजि संख्या  ५४४ १६८७ 

बैंक र्खािा र्खोतलएका छोरीहरूको संख्या   ६५१४ 

र्हंसा प्रिार्वि मर्हला/वालवातलकालाइ सेवा प्रदान संख्या   १४६७ 

पनुस्थािपन केन्त्र माफि ि संरक्षण र उद्धार गररएको संख्या   २४२ 

अनाथ वालवातलकालाइ न्त्यानो कपडा र शैजक्षक सामग्री र्विरण   ११३ 

तडजिटल गै.स.स. प्रोफाइलमा सूजचकृि गररएका संस्थाहरू   २७९ 
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सूचक आ.व. 
२०७४/७५ 

आ.व. 
२०७५/७६ 

आ.व. 
२०७६/७७ 

बेसहारा/सडक मानवहरूको संख्या   ० 

सडक वालवातलकाहरूको संख्या ४३ १८ ० 

रंगशाला संख्या   ५ 

किडिहल संख्या   १० 

संग्रहालय/अतिलेर्खालय संख्या १ १ १ 

स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख, ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
 

कणािली प्रदेशका प्रमरु्ख सामाजिक अवस्थाका सूचकहरूको अवस्था तनम्न अनसुार बार जचमा समेि प्रस्ििु 
गररएको छ । िस अनसुार प्रदेशमा पूणि र्खोप प्राप्त गने वालवातलकाको प्रतिशि ७०, पररवार तनयोिन 
साधन प्रयोगदर ३५ प्रतिशि, प्रोटोकल अनसुार चार पटक गिि िाँच गराउने प्रतिशि ६६, संस्थागि प्रसिुी 
प्रतिशि ६९, दक्ष प्रसिुीकतमिबाट प्रसिुी प्रतिशि ५६, बर्हरंग स्वास््य सेवा तलएको िनसंख्या प्रतिशि ८५, 
उमेर ५ बषि मातथको िम्मा साक्षरिा प्रतिशि ६३, आधारििू जशक्षामा रू्खद िनािदर ९३ प्रतिशि र 
माध्यतमक जशक्षा िहमा रू्खद िनािदर ४६ प्रतिशि रहेको देजर्खन्त्छ । 

 
स्रोिः स्वास््य ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली, मन्त्रालयको अतिलेर्ख 

रोिगारीको अवस्था 
आतथिक रूपले सर्क्रय र रोिगार िनसंख्याको र्वश्लषेण गदाि सामान्त्यिया उमेर १० बषि िन्त्दा मातथको 
िनसंख्यालाइ तलने गररन्त्छ । आतथिक रूपले सकृय िनसंख्या िसले तनधािररि समय तिर ज्याला वा िलब 

(नगद वा प्रकारको) प्राप्त गदिछ वा आतथिक उपाििनको काम गदिछ त्यसलाइ रोिगार िनसंख्याको रूपमा 
तलइन्त्छ । रार्ष्ट्रय िनगणना २०६८ अनसुार कणािली प्रदेशका जिल्लाहरूमा रहेको आतथिक रूपले सकृय 
िनसंख्या र रोिगार िनसंख्या प्रतिशि तनम्न अनसुार स्िम्ि जचरमा देर्खाइएको छ । प्रदेशमा उमेर १० 
बषििन्त्दा मातथको आतथिक रूपले सकृय िनसंख्या ५९ प्रतिशि र रोिगार िनसंख्या ५२ प्रतिशि रहेको 
देजर्खन्त्छ । 
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स्रोिः केन्त्रीय ि्यांक र्विाग NPHC 

आतथिक रूपले सकृय िनसंख्याको अनपुाि सवैिन्त्दा बिी डोल्पामा ७० प्रतिशि र सबिन्त्दा कम ५२ 
प्रतिशि रूकुममा देजर्खन्त्छ ।त्यसैगरी रोिगार िनसंख्या बिी हमु्लामा ६६ प्रतिशि र सविन्त्दा कम 
रूकुममा देजर्खन्त्छ । 

र्वनयोजिि बिेट र र्खचिको अवस्था 
सामाजिक र्वकास मन्त्रालय र अन्त्िगििको आ.व. २०७६।७७ को लातग र्वतनयोजिि बिेट र र्खचिको 
िलुनात्मक अवस्था तनम्न अनसुार रहेको छ । 

(क)  चाल,ु पंूजिगि बिेट र र्खचि 
आ.व. २०७६।७७ मा सामाजिक र्वकास मन्त्रालय र अन्त्िगििको लातग शरुूमा चालिुफि  २ अरब ९२ 
करोड ५४ लार्ख बहत्तर हिार र पंूजिगि िफि  १ अरब ७७ करोड ४७ लार्ख ९७ हिार गरी िम्मा ४ 
अरब ७० करोड २ लार्ख ६९ हिार बिेट र्वतनयोिन गररएको तथयो । पछी १ अरब २० करोड ५९ 
लार्ख १९ हिार थप र ८५ करोड ३१ लार्ख ६० हिार घटाइ ३५ करोड २७ लार्ख ५९ हिार थप 
िइ रू्खद बिेट ५ अरब ५ करोड ३० लार्ख २८ हिार कायम हनु गएको तथयो । सामाजिक र्वकास 
मन्त्रालयको लातग र्वतनयोजिि रू्खद बिेटमध्ये चालिुफि  ३ अरब १६ करोड ५ लार्ख २२ हिार (६२.५५ 
प्रतिशि) र पंूजिगि िफि  १ अरब ८९ करोड २५ लार्ख ६ हिार (३७.४५ प्रतिशि) रहेको तथयो । कूल 
र्वतनयोजिि बिेटमध्ये प्रदेश िफि  ३ अरब ८० करोड ८४ लार्ख ४४ हिार (७५.४ प्रतिशि) र सशिि 
िफि  १ अरब २४ करोड ४५ लार्ख ४४ हिार (२४.६ प्रतिशि)  रहेको तथयो । मन्त्रालय र अन्त्िगििको 
चाल ुिथा पंूजिगि बिेट र र्खचिको संजक्षप्त अवस्था तनम्न िातलका प्रस्ििु गररएको छ । 

 

चाल/ु 

पंूजिगि 

शरुू बिेट* 
रू.हिारमा 

रू्खद बिेट* 
रू.हिारमा 

बिेट 
प्रतिशि 

बिेट र्खचि 
रू.हिारमा 

शरुू बिेटमा  

र्खचि प्रतिशि 

रू्खद बिेटमा  

र्खचि प्रतिशि 

चाल ु 2925472 3160522 ६२.५५ १७९७७५८ ६१.४५ ५६.८८ 
पंूजिगि 1774797 1892506 ३७.४५ ११०१६७९ ६२.०७ ५८.२१ 
िम्मा 4700269 5053028 १००.०० २८९९४३७ ६१.६९ ५७.३८ 

स्रोिः PLMBIS, TSA 

*शरुू बिेटः सामाजिक र्वकास मन्त्रालयको बिेट, 
*र्खदु बिेटः मखु्यमन्त्री रोिगार कायिक्रम समेिको थप िै कायम िएको बिेट 
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सामाजिक र्वकास मन्त्रालय र अन्त्िगििको आ.व. २०७६।७७ को कूल र्खचि २ अरब ८९ करोड ९४ 
लार्ख ३७ हिार रहेको छ िनु शरुू बिेटको ६१.६९ प्रतिशि र र्खदु बिेटको ५७.३८ प्रतिशि हनु 
आउंछ । चाल ुिफि को ३ अरब १६ करोड ५ लार्ख २२ हिारमध्ये १ अरब ७९ करोड ७७ लार्ख ५८ 
हिार(६१.४५ प्रतिशि) र्खचि िएको छ िने पंूजिगि िफि को १ अरब ८९ करोड २५ लार्ख ६ हिारमध्य े
१ अरब १० करोड १६ लार्ख ७९ हिार(६२.०७ प्रतिशि) र्खचि िएको छ ।उपरोि प्रगति अवस्थालाइ 
तनम्न अनसुार जचरमा देर्खाइएको छ । 

 
स्रोिः PLMBIS/TSA 

सामाजिक र्वकास मन्त्रालय अन्त्िगििका बिेट उपजशषिक अनसुार शरुूमा र्वतनयोजिि बिेट, थप बिेट, 
घटेको बिेट, र्खदु कायम िएको बिेट, र्खचि बिेट र बाँर्क बिेटको अवस्था तनम्न अनसुार िातलकामा 
प्रस्ििु गररएको छ । 

ब.उ.जश. नं. ब.उ.जश. शरुू बिेट रू्खद बिेट र्खचि बिेट र्खचि प्रतिशि 

350000113 सामाजिक र्वकास मन्त्रालय ८०२८६२ ५७२१३५ ९१९१४ 16.07 

350000114 सामाजिक र्वकास मन्त्रालय ३८०७६० २३३३४४ २३४८७ 10.07 

350001203 संघ शसिि अनदुान १०१७७८५ ११४८८८५ 894,747 77.88 

350001204 संघ शसिि अनदुान ९५६९९ ९५६९९ 43,265 45.21 

350010113 जशक्षा र्वकास तनदेशनालय २०३१५८ २१०१५० 129,342 61.55 

350010114 जशक्षा र्वकास तनदेशनालय ८१३१६० ८१९८६० 503014.7 61.35 

350020113 स्वास््य तनदेशनालय १०९२९४ १२०९२४ 76,190 63.01 

350020114 स्वास््य तनदेशनालय ३५८१८ ३५८१८ 15,473 43.20 

350020123 अस्पिालहरु ४५८५५६ ७३१३४९ 554,714 75.85 

350020124 अस्पिालहरु ३८९७५० ६५७१७५ 307,564 46.80 

350020133 स्वास््य कायािलयहरु २३८६६२ २६१७५१ 147,227 56.25 

350020134 स्वास््य कायािलयहरु १०००० २०९५८ 16232.91 77.45 

350020143 आयवेुद औषधालयहरु ३२०८३ ३९६०४ 25,388 64.10 

350020144 आयवेुद औषधालयहरु १५६६० १४१६० 7,218 50.98 

350030113 मानव संशाधन र्वकास केन्त्र ४६१०० ४६६३४ 34,197 73.33 

350030114 मानव संशाधन र्वकास केन्त्र २००५० २००५० 13,634 68.00 

350040113 प्रदेश संग्रहालय १६९७२ १८१३२ 11,455 63.18 
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ब.उ.जश. नं. ब.उ.जश. शरुू बिेट रू्खद बिेट र्खचि बिेट र्खचि प्रतिशि 

350040114 प्रदेश संग्रहालय १३९०० ६४०० 4,374 68.34 

िम्मा ४७००२६९ ५०५३०२८ २८९९४३७ 57.38 

स्रोिः PLMBIS, TSA 

 

बिेट उपजशषिकगि र्खचिको अवस्था हेदाि सबिन्त्दा बिी संघीय सशिि अनदुान िफि को ७५ प्रतिशि र 
सबिन्त्दा कम सामाजिक र्वकास मन्त्रालयको १४ प्रतिशि मार देजर्खन्त्छ । बिी र्खचि प्रगति िएका बिेट 
उपजशषिक हरूमा क्रमशः मानव संशाधन र्वकास केन्त्र, प्रदेश संग्रहालय, अस्पिालहरू, जशक्षा र्वकास 
तनदेशनालय र आयवेुद औषधालय रहेका छन ्। सारांशमा बिेट उपजशषिक अनसुार र्खचि प्रतिशि तनम्न 
अनसुार स्िम्ि जचरमा देर्खाइएको छ । 

 

 
स्रोिः PLMBIS, TSA 

(र्ख)  र्खचि जशषिक अनसुार बिेट र र्खचि (रकम रू. हिारमा) 
सामाजिक र्वकास मन्त्रालय र अन्त्िगििको र्खचि जशषिक अनसुार शरुू बिेट, रकमान्त्िर/थप िै 
कायम िएको र्खदु बिेट, बिेट र्खचि र रू्खद बिेटमध्ये र्खचि प्रतिशिको अवस्था यस प्रकार 
िातलकामा देर्खाइएको छ । 

र्खचि जश.नं.  र्खचि जशषिक  शरुू बिेट र्खदु बिेट र्खचि र्खचि % 

21111 पाररश्रतमक कमिचारी 439140 440122 271512 61.69 

21121 पोशाक 10005 10860 6793.2 62.55 

21131 स्थानीय ित्ता 47021 48411 32669.2 67.48 

21132 महंगी ित्ता 20011 20581 13627.29 66.21 

21134 कमिचारीको बैठक ित्ता 3646 3646 2523.397 69.21 

21135 कमिचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार 1344 87219 63357.13 72.64 

21139 अन्त्य ित्ता 40975 227570 144772.9 63.62 

21141 पदातधकारी बैठक ित्ता 2486 2486 1064.257 42.81 

21212 योगदानमा आधाररि तनवृििरण िथा उपदान 
कोष र्खचि 

231 231 0 0.00 

21213 योगदानमा आधाररि बीमा कोष र्खचि 168 168 61.2 36.43 

22111 पानी िथा तबिलुी 11815 16109 12130.08 75.30 
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र्खचि जश.नं.  र्खचि जशषिक  शरुू बिेट र्खदु बिेट र्खचि र्खचि % 

22112 संचार महसलु 7099 7999 6046.444 75.59 

22211 इन्त्धन (पदातधकारी) 464 164 0 0.00 

22212 इन्त्धन (कायािलय प्रयोिन) 14312 15162 11456.41 75.56 

22213 सवारी साधन ममिि र्खचि 6738 6788 4966.78 73.17 

22214 तबमा िथा नवीकरण र्खचि 1747 2472 1119.569 45.29 

22221 मेजशनरी िथा औिार ममिि सम्िार िथा 
सञ्चालन र्खचि 

5298 5298 3997.341 75.45 

22231 तनतमिि साविितनक सम्पजत्तको ममिि सम्िार 
र्खचि 

30539 30539 12872.19 42.15 

22291 अन्त्य सम्पजत्तहरूको संचालन िथा सम्िार 
र्खचि 

3440 3440 2020.312 58.73 

22311 मसलन्त्द िथा कायािलय सामाग्री 31194 31569 26101.25 82.68 

22312 पशपंुक्षीहरूको आहार (CTEVT, संघीय सशिि) 372 372 131.3904 35.32 

22313 पसु्िक िथा सामग्री र्खचि 2410 2810 954.1478 33.96 

22314 इन्त्धन - अन्त्य प्रयोिन 5868 5868 4071.805 69.39 

22315 परपतरका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन र्खचि 5589 5589 4755.8 85.09 

22319 अन्त्य कायािलय संचालन र्खचि 2180 2180 1676.638 76.91 

22411 सेवा र परामशि र्खचि 14253 14553 10087.6 69.32 

22412 सूचना प्रणाली िथा सफ्टवेयर संचालन र्खचि 1200 1200 0 0.00 

22413 करार सेवा शलु्क 51968 54308 34962 64.38 

22419 अन्त्य सेवा शलु्क 6610 6735 3156.465 46.87 

22511 कमिचारी िातलम र्खचि 51333 51333 10952.78 21.34 

22512 सीप र्वकास िथा िनचेिना िातलम िथा 
गोष्ठी सम्बन्त्धी र्खचि 

127314 127514 58350.41 45.76 

22521 उत्पादन सामग्री / सेवा र्खचि 700 700 0 0.00 

22522 कायिक्रम र्खचि 1449964 1378575 729266.2 52.90 

22529 र्वर्वध कायिक्रम र्खचि 2160 2160 1302.912 60.32 

22611 अनगुमन, मूल्यांकन र्खचि 24240 25492 14448.87 56.68 

22612 भ्रमण र्खचि 12713 12813 6601.258 51.52 

22711 र्वर्वध र्खचि 14546 14746 11218.76 76.08 

25315 अन्त्य सहायिा 0 9200 0 0.00 

26332 शसिि अनदुान 126353 126353 83064.46 65.74 

26411 सरकारी तनकाय, सतमति एवं बोडिहरूलाई 
तनःशिि चाल ुअनदुान  

300 300 204.306 68.10 

26412 सरकारी तनकाय, सतमति एवं बोडिहरूलाई 
सःसिि चाल ुअनदुान  

37500 31129 17407.34 55.92 

27111 सामाजिक सरुक्षा 88840 100272 69177.65 68.99 
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र्खचि जश.नं.  र्खचि जशषिक  शरुू बिेट र्खदु बिेट र्खचि र्खचि % 

27211 छारवृजत्त 34350 34350 0 0.00 

27213 औषधी र्खररद र्खचि 178294 178594 134356.3 75.23 

27219 अन्त्य सामाजिक सहायिा 0 100 0 0.00 

28142 घर िाडा 7342 9542 8354.975 87.56 

28149 अन्त्य िाडा 1400 2900 271.15 9.35 

31112 गैर आवासीय िवन तनमािण/र्खररद 1236000 1096459 582000.4 53.08 

31113 तनतमिि िवनको संरचनात्मक सधुार र्खचि  6550 10700 4820.35 45.05 

31114 िग्गा र्वकास कायि 100 100 0 0.00 

31121 सवारी साधन 66970 38970 17608 45.18 

31122 मेजशनरी िथा औिार 261184 564634 380450.4 67.38 

31123 फतनिचर िथा र्फक्चसि 17793 33680 21939.15 65.14 

31132 कम््यटुर सफ्टवेयर तनमािण िथा र्खरीद र्खचि 
एवं अन्त्य बौर्द्धक सम्पत्ती प्रातप्त र्खचि 
(CTEVT-रूकुम, सल्यान, िमु्लाः संघीय सशिि) 

400 400 40.84 10.21 

31156 र्खानेपानी संरचना तनमािण (CTEVT- सल्यान, 

िमु्लाः संघीय सशिि) 

1000 1000 693.1 69.31 

31159 अन्त्य साविितनक तनमािण 177500 123763 64431.02 52.06 

31161 तनतमिि िवनको संरचनात्मक सधुार र्खचि 0 16500 2582.91 15.65 

31171 पूिँीगि सधुार र्खचि साविितनक तनमािण 5800 4800 3006.72 62.64 

31172 पूिँीगि अनसुन्त्धान िथा परामशि 1500 1500 0 0.00 

िम्मा 4700269 5053028 2899437 57.38 

स्रोिः PLMBIS, TSA 

(ग) कायि क्षरेगि बिेट र र्खचि  

मन्त्रालयका प्रमरु्ख र्वषयगि कायिके्षरहरू जशक्षा, स्वास््य, यवुा िथा रे्खलकूद, सामाजिक, योिना प्रशासन 
िथा श्रमरोिगार एवं िाषा धमि संस्कृति अन्त्िगिि र्वतनयोजिि बिेट र र्खचिको अवस्था तनम्न अनसुार 
िातलकामा प्रस्ििु गररएको छ । 

कायि क्षरे 
र्खदु बिेट 

रू.हिारमा 
बिेट 
प्रतिशि 

बिेट र्खचि 
रू.हिारमा 

र्खचि 
प्रतिशि 

जशक्षा 852023 16.86 529870.7 62.19 

स्वास््य 2691480 53.26 1593778 59.22 

यवुा िथा रे्खलकूद 524770 10.39 289165.6 55.10 

सामाजिक 667509 13.21 335664.6 50.29 

योिना, प्रशासन, श्रम रोिगार 252441 5.00 124496.4 49.32 

िाषा, धमि, संस्कृति 64805 1.28 26461.95 40.83 

िम्मा 5053028 100 2899437 57.38 

स्रोिः PLMBIS, TSA 
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आ.व. २०७६।७७मा यस मन्त्रालय र अन्त्िगििको बिटे र्वतनयोिन सविन्त्दा बिी स्वास््य के्षरमा ५३ 
प्रतिशि र सबिन्त्दा कम िाषा धमि र संस्कृति के्षरमा कररब २२ प्रतिशि गररएको तथयो ।जशक्षा, सामाजिक, 
यवुा िथा रे्खलकूद र योिना प्रशासन श्रमरोिगार क्षरेहरूमा क्रमशः कररव १७ प्रतिशि, १३ प्रतिशि, 
१० प्रतिशि र ५ प्रतिशि बिेट छुट्याइएको तथयो । र्वतनयोजिि रू्खद बिेटमध्य ेसवैिन्त्दा बिी जशक्षा 
क्षेरमा ६२ प्रतिशि र सवैिन्त्दा कम िाषा धमि संस्कृति के्षरमा कररव ४१ प्रतिशि र्खचि िएको देजर्खन्त्छ 
।स्वास््य, यवुा िथा रे्खलकूद, सामाजिक र प्रशासन योिना श्रम िथा रोिगार के्षरको बिेट र्खचि प्रतिशि 
क्रमशः ५९, ५५, २६.५१ र ४९ रहेको देजर्खन्त्छ ।यसलाइ तनम्नानसुार जचरहरूमा पतन देर्खाइएको छ 
। 

  स्रोिः PLMBIS, TSA 

(घ)  कायािलयगि बिेट र र्खचिः चाल ुिफि  

सामाजिक र्वकास मन्त्रालय, कणािली प्रदेश अन्त्िगििका र्खचि केन्त्र(कायािलय) हरूको चाल ु िफि को 
र्वतनयोजिि बिेटमध्य ेिएको र्खचि(र्वत्तीय प्रगति) अवस्था िलको स्िम्ि जचरमा देर्खाइएको छ । चाल ु
िफि को बिेटमा र्खचि प्रगति हेदाि सबै िन्त्दा बिी सामाजिक र्वकास कायािलय डोल्पाको ८४ प्रतिशि 
देजर्खन्त्छ िने सबैिन्त्दा कम सामाजिक र्वकास मन्त्रालयको ३२ प्रतिशि मार देजर्खन्त्छ । िन/स्वास््य 
सेवा कायािलयहरू िफि  सबै िन्त्दा बिी स्वास््य सेवा कायािलय मगुकुो ८१ प्रतिशि देजर्खन्त्छ िन े
सबैिन्त्दा कम स्वास््य सेवा कायािलय िािरकोटको ५५ प्रतिशि, सामाजिक र्वकास कायािलयहरू िफि  
सबै िन्त्दा बिी सामाजिक सेवा कायािलय डोल्पाको ८४ प्रतिशि देजर्खन्त्छ िन ेसबैिन्त्दा कम मगुकुो 
४६ प्रतिशि प्रगति रहेको छ ।  
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स्रोिः PLMBIS,TSA 

*CTEVT सरेु्खि, कणािली प्रार्वतधक जशक्षालय िमु्ला, शर्हद यज्ञश्वर स्मतृि पोतलटेजक्नक रूकुम र नेरलाल अिागी प्रा. जशक्षालय सल्यान 

(ङ)  कायािलयगि बिेट र र्खचिः पंूजिगि िफि   

सामाजिक र्वकास मन्त्रालय, कणािली प्रदेश अन्त्िगििका र्खचि केन्त्र(कायािलय) हरूको पंूजिगि िफि को 
बिेट र्खचि(र्वत्तीय प्रगति) अवस्था िलको स्िम्ि जचरमा देर्खाइएको छ । पंूजिगि िफि को बिेटमा 
र्खचि प्रगति हेदाि सबै िन्त्दा बिी सामाजिक र्वकास कायािलय हमु्लाको कररब शि प्रतिशि देजर्खन्त्छ िने 
सबैिन्त्दा कम सामाजिक र्वकास मन्त्रालयको २ प्रतिशि देजर्खन्त्छ । िन/स्वास््य सेवा कायािलयहरू 
िफि  सबै िन्त्दा बिी स्वास््य सेवा कायािलय कातलकोटको ९९ प्रतिशि देजर्खन्त्छ िने सबैिन्त्दा कम 
िनस्वास््य सेवा कायािलय सरेु्खिको १८ प्रतिशि, सामाजिक र्वकास कायािलयहरू िफि  सबै िन्त्दा बिी 
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सामाजिक र्वकास कायािलय हमु्लाको कररब शि प्रतिशि देजर्खन्त्छ िने सबैिन्त्दा कम सामाजिक र्वकास 
कायािलय मगुकुो को ४५ प्रतिशि प्रगति रहेको छ ।  

 

स्रोिः PLMBIS,TSA 

*CTEVT सरेु्खि, कणािली प्रार्वतधक जशक्षालय िमु्ला, शर्हद यज्ञश्वर स्मतृि पोतलटेजक्नक रूकुम र नेरलाल अिागी प्रा. जशक्षालय सल्यान 

 

(च)  कायािलयगि िम्मा बिेट र र्खचि 

सामाजिक र्वकास मन्त्रालय, कणािली प्रदेश अन्त्िगििका र्खचि केन्त्र(कायािलय) हरूको चाल ुर पाजिगि 
गरी िम्मा बिेट र्खचि (र्वत्तीय प्रगति) अवस्था िलको स्िम्ि जचरमा देर्खाइएको छ । िम्मा बिेटमा 
र्खचि प्रगति हेदाि सबै िन्त्दा बिी सामाजिक र्वकास कायािलय हमु्लाको ८८ प्रतिशि देजर्खन्त्छ िन े
सबैिन्त्दा कम सामाजिक र्वकास मन्त्रालयको २२ प्रतिशि देजर्खन्त्छ । िन/स्वास््य सेवा कायािलयहरू 
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िफि  सबै िन्त्दा बिी स्वास््य सेवा कायािलय मगुकुो ८० प्रतिशि देजर्खन्त्छ िने सबैिन्त्दा कम 
िािरकोटको ४९ प्रतिशि, सामाजिक र्वकास कायािलयहरू िफि  सबै िन्त्दा बिी सामाजिक र्वकास 
कायािलय हमु्लाको ८८ प्रतिशि र सबैिन्त्दा कम सामाजिक र्वकास कायािलय मगुकुो ४५ प्रतिशि 
रहेको देजर्खन्त्छ ।  

 
स्रोिः PLMBIS,TSA 

*CTEVT सरेु्खि, कणािली प्रार्वतधक जशक्षालय िमु्ला, शर्हद यज्ञश्वर स्मतृि पोतलटेजक्नक रूकुम र नेरलाल अिागी प्रा. जशक्षालय सल्यान 
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अपेजक्षि र्वत्तीय प्रगति हनु नसक्नकुा कारण  

मन्त्रालयको समग्र र्वत्तीय प्रगति अपेक्षा गरे अनसुार हनु नसक्नकुा प्रमरु्ख कारणहरू यस प्रकार रहेका छन ्

• मन्त्रालय वा अन्त्िगिि रहेका कूल १०७० कमिचारी दरबन्त्दीहरूमध्ये ४७७ (४५ प्रतिशि) मार 
पतुिि िै अतधकांश दरबन्त्दी ररि रहनकुो कारण िनशजि अिाव िै अपेजक्षि रूपमा काम हनु 
नसकेको 

• आतथिक वषिको शरुू बिेट र कायिक्रम आएको लगतै्त प्रदेशको संगठनात्मक संरचनामा पररवििन 
हुंदा पनुः नयाँ संरचना अनसुार बिेट, कायिक्रम िथा कायिर्वतध ब्यवस्थापन गनुिपने अवस्था आइ 
बिेट कायिक्रम कायािन्त्वयनमा अन्त्योलिा र र्वलम्बिा िएको 

• अतधकांश कायिक्रम/कृयाकलापहरू िेस्रो चौमातसक अवतध (फाल्गणु पतछ) हनुे िर िेसो चौमातसक 
अवतधमा कोतिड-१९ को कारण बन्त्दाबन्त्दी िै सो रोग तनयन्त्रण प्रतिकायि बाहेक अन्त्य 
कायिक्रम/कृयाकलापहरू सञ्चालन गनि सहि अवस्था निएको 

• आतथिक वषिको अन्त्त्यमा थप प्राप्त िएको केही बिेट रकम र्खचि हनु नसक्न ु

• कररब ३ मर्हनासम्म मन्त्रालयमा सजचवको पद ररि रहन ु 

• सवारी साधन र्खररद लगायि पंूजिगि र्खररदमा र्वतनयोजिि बिेट कोतिड १९ को कारण नेपाल 
सरकारको सवारी साधन र्खररद नगने िने्न सन्त्दििमा र्खचि हनु नसकेको । 

 

कोतिड १९ तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिः मखु्य कृयाकलाप, बिेट र र्खचि 
कोतिड १९ ब्यवस्थापनको सन्त्दििमा सम्पादन िएका मखु्य कामहरू 

नोबेल कोरोना िाइरस (कोतिड-१९) को िोजर्खमको अवस्थालाइ मध्यनिर राख्दै कणािली प्रदेशमा पतन 
रोकथाम, तनयन्त्रण र उपचारका पयािप्त गतिर्वतधहरू सञ्चालन गरीएको तथयो । संघीय तबपद् िोजर्खम 
न्त्यूतनकरण िथा ब्यवस्थापन ऐन र कणािली प्रदेश तबपद् न्त्यूतनकरण एवं ब्यवस्थापन तनयमावली २०७६ 
अनसुार यसको प्रतिकायि तनयन्त्रण र उपचारको लातग आवश्यक ब्यवस्थापन गने सन्त्दििमा प्रदेश सरकारको 
सर्क्रयिामा प्रारजम्िक अवस्था देर्खी सरोकारवालाहरू र स्थानीय िहहरूको समन्त्वयमा समदुाय स्िरसम्म 
तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिका लातग र्वतिन्न पहलहरू िएका तथए । कोतिड-१९ ब्यवस्थापनको लातग सम्पादन 
िएका प्रमरु्ख गतिर्वतधहरू यस प्रकार रहेका छन-् 

• स्वास््य तनदेशकको अध्यक्षिामा प्रदेश स्िरीय कायिदल गठन 

• हेल्थ डेस्क स्थापना (सरेु्खि एयरपोटि, र्हल्सा, कपरुकोट, बबइ र कुइने), र्वस्िार र ब्यवस्थापन 

• र्वज्ञ, िनप्रतितनतध, साँसदहरू, र्वकास साझेदार र अन्त्य सरोकारवालाहरूसंग समन्त्वय, बैठक 

• कणािली प्रदेश सरकारबाट ५० करोडको तबपद् ब्यवस्थापन कोष स्थापना 
• सामाजिक र्वकास मन्त्रालयबाट हेल्य अतसस्टेण्ट, स्टाफ नसि, अ.न.तम. गरी ५८ िना 

कमिचारीहरू करारमा तनयिु गरी पररचालन गररएको । साथै जचर्कत्सक, स्वास््यकतमिहरू पतन 
पररचालन गररएको  

• प्रदेशका २७ वटा रणनैतिक स्थानहरूमा जचर्कत्सक सर्हिको टोली र्खटाइ कायािन्त्वयनमा रहेको 
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• मखु्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कायािलयमा कोतिड १९ सम्बन्त्धी िानकारी र्दनका लातग 
हटलाइन नं. १०९६ सञ्चालनमा आएको 

• सामाजिक र्वकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षिामा उच्चस्िरीय कायािन्त्वयन सतमति 
गठन िई सो अन्त्िगिि र्वतिन्न उपसतमतिहरू गठन िई कायािन्त्वयनमा रहेको 

• नेपाली सेनाको सकृयिामा वीरेन्त्रनगर घण्टाघर पूविको मैदानमा ४०० बेडको क्वारेन्त्टाइन 
स्थापना िई सञ्चालनमा रहेको 

• कोतिड १९ तनयन्त्ण िथा रोकथामलाइ प्रिावकारी बनाउन प्रमरु्ख सजचवको संयोिकत्वमा 
कायिकारी सतमति गठन िएको 

• कोतिड १९ तनयन्त्रणको लातग पूविियारी िथा प्रतिकायिका लातग प्रदेश अस्पिाल, कणािली 
स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान र चौरिहारी अस्पिाललाइ Dedicated अस्पिालको रूपमा र अन्त्य १० 
वटा अस्पिालहरूलाइ स्याटालाइट अस्पिालको रूपमा र्वकास गररएको 

• वडा िहसम्म मेतडकल माचि सञ्चालन गररएको 
• प्रदेश तिरका ५८६ र्वद्यालयहरूलाइ क्वारेन्त्टाइन सेन्त्टरको रूपमा प्रयोग गररएको 
• कणािली प्रदेशका िनप्रतितनतध िथा प्रदेश तनिामिी कमिचारीहरूबाट तबपद् ब्यवस्थापन कोषमा 

प्रदेश सरकारको तनणिय अनसुार रकम सहयोग िएको  

• सरकारी, गैरसरकारी, तनजि प्रतिष्ठान िथा सविसाधारणबाट र्वपद् ब्यवस्थापन कोषमा स्वैजच्छक 
योगदानको लातग अनरुोध िै योगदानको लातग रार्ष्ट्रय वाजणज्य वैंकमा र्खािा सञ्चालन गररएको 

• प्रदेश अस्पिाल सरेु्खिमा कोतिड १९ तनयन्त्रण, रोकथाम िथा प्रतिकायिको लातग मध्यनिर राख्दै 
संक्रमण रोग तनदान र्विाग स्थापना गररएको 

• सामाजिक र्वकास मन्त्रालयबाट कोतिड १९ तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिको लातग आवश्यक रकम 
र्वतिन्न र्खचिजशषिकहरूबाट रकमान्त्िर गरी अत्यावश्यक र्खचि ब्यवस्थापनलाइ सहि पाररएको 

• प्रदेश अस्पिाल, पशपंुजक्ष प्रयोगशाला सरेु्खि, कणािली स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान, दैलेर्ख अस्पिाल, 
चौरिहारी र दलु्लमुा र्प.तस.आर. मेतसन ब्यवस्थापन गरी कोतिड १९ परीक्षणको दायरालाइ 
फरार्कलो बनाइएको 

• प्रदेश सरकारबाट स्थानीय िहहरूमा कोतिड १९ तनयन्त्रण िथा आइसोलेशनको लातग बिेट 
सहयोग गररएको 

• औिार उपकरण, सरुक्षा सामाग्री को लातग संघीय सरकारलाइ अनरुोध गरी सहयोग प्राप्त िएको 
• मािहिका कायािलयहरूमा आवश्यक तनदेशन िथा समन्त्वय िएको 
• र्वतिन्न साझेदार संस्थाहरू, संयिु राष्ट्रसंघीय तनकाय, बैंक, तनजि संघसंस्था आर्दबाट सहयोग 

प्राप्त िएको 
• कणािली स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठानबाट कोतिड १९ तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिमा महत्वपूणि सहयोग 

प्राप्त िएको 
• प्रदेशस्िरमा प्रयोगशाला स्थापना गनिका लातग संघीय सरकारसँग समन्त्वय र सहकायि 
• कोतिड १९ का लातग आइसोलेशन कक्ष तनमािण गनि तबतिन्न २४ स्थान छनोट िइ स्थानीय 

िहमा बिेट समेि पठाइएको, 
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• मन्त्रालयबाट दैतनक Media Briefing िथा कोतिड १९सगँ सम्बजन्त्धि प्रतिवदेन दैतनक रूपमा 
अद्याबतधक िएको, 

• सूचना िथा सञ्चार सम्बन्त्धी र्क्रयाकलापहरू िारी रहेको, 
• CICTT सूचना डेस्क स्थापना िएको, 
• Health and Nutrition को Contingency Plan ियार गरी स्वीकृतिका लातग अन्त्िररक मातमला िथा 

कानून मन्त्रालयमा पठाइएको, 
• प्रदेश स्िरीय संरक्षण र्वषयगि के्षर तनदेशक सतमति र समन्त्वय सतमि गठन िै कृयाजशल िएको 
• संरक्षण के्षरगि कोतिड १९ प्रतिकायि िथा पूवि ियारी योिना ियारी िई कायािन्त्वयमा रहेको 
• क्वारेन्त्टाइनहरूमा मनोर्वमशि सेवा सञ्चालन गररएको 
• यार ुसम्पकि  केन्त्र सबु्बाकुनामा अलपर परेका मर्हला, बालवातलका, ज्येष्ठ नागररक र अपांगिा 

िएका ब्यजिहरूको बसाई ब्यवस्थापन 

• कोतिड १९ का कारण िोजर्खममा रहेका बालबातलकाहरूलाइ आतथिक सहयोग 

कोतिड १९ तनयन्त्रण प्रतिकायिको लातग सामाजिक र्वकास मन्त्रालय मािगहिमा उपलब्ध गराइएको 
बिेट र र्खचि र्ववरण 

उपलब्ध गराइएको बिेट 

कोतिड १९ तनयन्त्रण प्रतिकायिको लातग सामाजिक र्वकास मन्त्रालय माफि ि मािहिका कायािलयहरूमा 
मन्त्रालयले रकमान्त्िर गरी, तबपद् ब्यवस्थापन कोष र अथि बिेटबाट साथै संघीय सशििबाट समिे गरी 
३० करोड ५९ लार्ख १५ हिार बिेट ब्यवस्थापन गररएको तथयो ।मन्त्रालय अन्त्िगििका सम्बजन्त्धि 
कायािलय र अस्पिालहरूमा कोतिड १९ तनयन्त्रण प्रतिकायिको लातग उपलब्ध गराइएको बिेटको र्वस्ििृ 
र्ववरण तनम्न िातलकामा प्रस्ििु गररएको छ । 

तस.नं. स्वास््यकायािलय/अस्पिाल 

कोतिड१९ तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिकोलातग बिेट रू हिारमा 
रकमान्त्िर 

बाट 

तबपद्कोष 

बाट 

अथि  

बिेटबाट 
संघबाट िम्मा कैर्फयि 

१ सामाजिकर्वकास मन्त्रालय 1250   2300   3550  

२ स्वास््यसेवा तनदेशनालय 17000   900   17900  

३ प्रदेशअस्पिाल 33315 10000 52400 10000 105715  

४ िनस्वास््यसेवा कायािलय सरेु्खि 7900   4700   12600  

५ स्वास््यसेवा कायािलय सल्यान 8300   5000   13300  

६ स्वास््यसेवा कायािलय रूकुम पजिम 6800   4000   10800  

७ स्वास््यसेवा कायािलय िािरकोट 2800   16800   19600  

८ स्वास््यसेवा कायािलय दैलेर्ख 2950   6000 10000 18950  

९ स्वास््यसेवा कायािलय कातलकोट 2500   11200   13700  

१० िनस्वास््यसेवा कायािलय िमु्ला 1500   2800   4300  

११ स्वास््यसेवा कायािलय हमु्ला 4000   3100   7100  
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१२ स्वास््यसेवा कायािलय मगु ु 2700   6000   8700  

१३ स्वास््यसेवा कायािलय डोल्पा 2500   3000   5500  

१४ मेहेलकुनाअस्पिाल 6200   3300   9500  

१५ प्रदेशआयवेुदऔषधालय 700   6500   7200  

१६ कणािलीस्वास््य र्वज्ञान प्रतिस्ठान   10000 22500   32500  

१७ चौरिहारीअस्पिाल   5000 10000   15000  

िम्मा 100415 25000 160500 20000 305915  
स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख 

सामाजिक र्वकास मन्त्रालय माफि ि कोतिड १९ तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिको लातग ब्यवस्थापन गररएको 
बिेटको सारांश (रू. हिारमा) लाइ तनम्न अनसुार बतृ्त जचरमा प्रस्ििु गररएको छ  । िम्मा रकममध्ये 
३३ प्रतिशि रकमान्त्िरबाट, ८ प्रतिशि र्वपद् ब्यवस्थापन कोषबाट, ५२ प्रतिशि अथि बिेटबाट र ७ 
प्रतिशि संघबाट उपलब्ध गराइएको तथयो । 

 

स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख 

र्खचि र्ववरण :  

कोतिड- १९ को लातग यस मन्त्रालय अन्त्िगििका/कणािली प्रदेशका सम्बजन्त्धि कायािलय िथा अस्पिालहरूमा 
उपलब्ध गराइएको बिेटमध्ये र्वतिन्न काम अनसुार र्खचि िएको बिेटको र्ववरण तनम्न अनसुार िातलकामा 
देर्खाइएको छ । 

कायािलय 
प्राप्त बिेट 
रू. हिारमा 

र्खचि रकम रू. हिारमा  
सामाग्री 
र्खररद 

 औषतध 
र्खररद 

पूवािधार िनशजि 
प्रबधि 
नात्मक 

अन्त्य 
िम्मा 
र्खचि 

र्खचि 
प्रतिशि 

सामाजिक र्वकास मन्त्रालय 3550 500     2200     2700 76 

स्वास््य सेवा तनदेशनालय 17900 8440.34     1200   12.36 9652.7 54 

प्रदेश अस्पिाल 105715 24382 3287 1001 12889 163 24516 66238 63 

िनस्वास््य सेवा कायािलय सरेु्खि 12600 998   934 7888 100 498 10418 83 

स्वास््य सेवा कायािलय सल्यान 13300 600 1000 3888 4500 100 1469 11557 87 
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कायािलय 
प्राप्त बिेट 
रू. हिारमा 

र्खचि रकम रू. हिारमा  
सामाग्री 
र्खररद 

 औषतध 
र्खररद 

पूवािधार िनशजि 
प्रबधि 
नात्मक 

अन्त्य 
िम्मा 
र्खचि 

र्खचि 
प्रतिशि 

स्वास््य सेवा कायािलय रूकुम 
पजिम 

10800 1000 500 4500 3500 100 100 9700 90 

स्वास््य सेवा कायािलय िािरकोट 19600 8928   1000 7000 100 200 17228 88 

स्वास््य सेवा कायािलय दैलेर्ख 18950 935 200 9966 6600   200 17901 94 

स्वास््य सेवा कायािलय कातलकोट 13700 3052   7000 2500     12552 92 

िनस्वास््य सेवा कायािलय िमु्ला 4300       2500 120 1026 3646 85 

स्वास््य सेवा कायािलय हमु्ला 7100 1000 1000 100 3100 200 200 5600 79 

स्वास््य सेवा कायािलय मगु ु 8700 1000 500 900 5000     7400 85 

स्वास््य सेवा कायािलय डोल्पा 5500 1000   1200 1975 100 200 4475 81 

मेहेलकुना अस्पिाल 9500 1500 500 2500 3300 100 300 8200 86 

प्रदेश आयवेुद औषधालय 7200 95 200   750 35 70 1150 16 

कणािली स्वास््य र्वज्ञान प्रतिस्ठान 32500 16681 5000 9304 32 42 441 31500 97 

चौरिहारी अस्पिाल 15000 4465 0 9835 583 0 68 14951 100 

 िम्मा 305915 74576 12187 52128 65517 1160 29300 234869 77 
स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख 

सामाजिक र्वकास मन्त्रालयको तसफाररशमा प्रदेश सरकारबाट(अथि बिेट) स्थानीय िहहरूमा आइसोलेशन 
बेड ब्यवस्थापनको लातग १ करोड २५ लार्ख र स्वास््यकतमि/सरुक्षाकतमिहरूको र्खाना ब्यवस्थापनको लातग 
१ करोड ४ लार्ख ३० हिार गरी िम्मा २ करोड २९ लार्ख ३० हिार बिेट उपलब्ध गराइएको तथयो 
। यस सम्बन्त्धी र्वस्ििृ र्ववरण यसप्रकार रहेको छ । 

रकम रू. हिारमा 

जिल्ला 
बिेट तनकासाहनुे स्थानीय 

िह 
स्थान 

आइसोलेसन 
बेडको लातग 

रकम  

स्वा.कमी र 
सरुक्षाकमी 
र्खानाको 
लातग 

कुल 
िम्मा 

सल्
या
न वनगाड कुर्पण्डे नगरपातलका देवस्थल स्वास््य चौकी 1000 770 1770 

बागचौर नगरपातलका-२ थारमारे प्राथतमक स्वास््य केन्त्र 500 420 920 

कपरुकोट गाउँपातलका-३ धनवाङ स्वास््य चौकी 500 420 920 

िा
िर क
ोट

 छेडागाड नगरपातलका-३ दशेरा स्वास््य चौकी 500 420 920 

तरवेणी नलगाड न.पा.-७ दल्ली प्राथतमक स्वास््य केन्त्र 500 420 920 

रुकु
म 

पजि
म आठर्वकोट नगरपातलका नगर अस्पिाल 500 420 920 

सर्ख
ि 

पञ्चपरुीनगरपातलका सालकोटप्राथतमक स्वास््य केन्त्र 500 420 920 

लेकवेशी नगरपातलका-4 दशरथपरु प्राथतमक स्वा. केन्त्र 500 420 920 

तसम्िा गाउपातलका बिेडीचौर स्वास््य चौकी 500 420 920 
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रकम रू. हिारमा 

जिल्ला 
बिेट तनकासाहनुे स्थानीय 

िह 
स्थान 

आइसोलेसन 
बेडको लातग 

रकम  

स्वा.कमी र 
सरुक्षाकमी 
र्खानाको 
लातग 

कुल 
िम्मा 

चौकुने गाउँपातलका गटुु स्वास््य चौकी 500 420 920 

गिुािकोट नगरपातलका मेहलकुना अस्पिाल 500 420 920 

जचिगाडि गाउँपातलका- ४ अवलजचि प्राथतमक स्वा. केन्त्र 500 420 920 

वीरेन्त्रनगर नगरपातलका मध्यपजिम र्वश्व र्वध्यालय 500 420 920 

दैले
र्ख 

नारायणनगरपातलका नारायणक्याम्पस 500 420 920 

नौमलेु गाउँपातलका नौमलेु प्राथतमक स्वास््य केन्त्र 500 420 920 

ठाँटीकाध गाउँपातलका-१ लकान्त्र प्राथतमक स्वास््य केन्त्र 500 420 920 

आठर्वस नगरपातलका - ४ राकम कणािली स्वास््य चौकी 500 420 920 

दलु्ल नगरपातलका दलु्ल ुअस्पिाल 500 420 920 

क
ातल

क
ोट

 पचालझरना गाउँपातलका-४ राम्नाकोट स्वास््य चौकी 500 420 920 

नरहरीनाथ गाउँपातलका  - ३ कुमालगाँउ प्राथतमक स्वा. केन्त्र 500 420 920 

तिलागफुा नगरपातलका   - ५ िरु्वथा स्वास््य चौकी 500 420 920 

रास्कोटनगरपातलका रास्कोट सामदुार्यक अस्पिाल 500 420 920 

िम्
ला

 िािोपानीगापा िािोपानीस्वास््य चौकी 500 420 920 

तसँिा गाउँपातलका- ३ नराकोटस्वास््य चौकी 500 420 920 

िम्मा 12500 10430 22930 
स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख 

सामाजिक र्वकास मन्त्रालय माफि ि कोतिड १९ तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिको लातग मेतसनरी औिार, िौतिक 
पूवािधार सधुार, मास्क सेतनटाइिर स्प्र,े र्प.र्प.इ. सेट, िनशजि ब्यवस्थापन, औषतध र्खररद, प्रबधिनात्मक 
गतिर्वतध, स्वास््यकतमिको िोजर्खम ित्ता आर्द प्रयोिनको लातग िम्मा ३० करोड ८७ लार्ख ४० हिार 
बिेट ब्यवस्थापन िएको तथयो । सो बिेट सामाजिक र्वकास मन्त्रालयलाइ र्वतनयोिन गररएको बिेटबाट 
रकमान्त्िर गरी, प्रदेश तबपद् ब्यवस्थापन कोषबाट, अथि बिेटबाट, संघीय सरकारबाट र सहयोगी संस्थाबाट 
पूतिि गररएको तथयो । 

साझेदार संस्थाहरूबाट कोतिड-१९ तनयन्त्रण प्रतिकायिको लातग प्राप्त सहयोग 

कोतिड-१९ तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिको लातग र्वतिन्न रार्ष्ट्रय िथा अन्त्िरािर्ष्ट्रय साझेदार संस्थाहरूले र्वतिन्न 
सामाग्रीहरू सहयोग गरेका तथए िसलाइ तनम्न अनसुार िातलमा प्रस्ििु गररएको छ- 

तस.नं. साझेदार संस्था प्राप्त सामाग्री र पररमाण प्राप्त तमति 
१ यतुनसेफ सजििकल मास्क ३००००,  सेतनटाइिर ३०० र 

ररर्क्रयशन र्कट ५ सेट 

२०७६।१२।१७ 
२०७६।१२।२६  

२ सेि द जचल्रेन र्प.र्प.इ. सेट ४३०, सजििकल मास्क १००००, N95 

मास्क १००, लिु ग्लोि २२६५०, मेटे्रस ६०, 
२०७६।१२।१९, 
२०७६।१२।२५, 
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सेतनटाइिर २५, आइआर थमोतमटर ६, तडस्पोिेबल ब्याग 
२५, गमबटु २०, टोपी २०, बटु सिु किर १३५, एप्रोन 
५०, स्टीकर १००००, तडसइ्न्त्फेक्टेन्त्ट ४०, ब्यानर 
१२, स्प्र ेकन्त्टेनर १०, यरु्टतलटी ग्लोि ९० र पोस्टर 
पम्पलेट ११००० 

२०७७।०१।०९ 
२०७७।०२।०२  

३ य.ुएस.एड.-SSBH मेटे्रस ५०, ब्यानर ४० र पोस्टर पम्पलेट ८०००० २०७६।१२।१७  

४ चौधरी ग्रपु र्प.प.इ.सेट ५०, सजििकल मास्क ३००००, लिु ग्लोि 
५०००, मेटे्रस ६० र सेतनटाइिर १५ 

२०७६।१२।१२ 

२०७६।१२।१७ 

२०७६।१२।२४ 

५ नेतबल (NABIL) बैंक र्प.तस.आर. मेतसन थान १ २०७७ बैशार्ख 

६ एनएमतब (NMB) बैंक र्प.प.इ.सेट ५०, N95 मास्क १०० २०७६।१२।२९ 

िम्मा सामाग्री प्राप्तः 
र्पर्पइ सेट ५८०, सजििकल मास्क ४००००, N95 मास्क २००, लिु ग्लोि २२६५०, मेटे्रस ११०, सेतनटाइिर 
३४०, आइआर थमोतमटर ६, तडस्पोिेबल ब्याग २५, गमबटु २०, क्याप २०, बटु श ुकिर १३५, एप्रोन ५०, 
स्टीकर १००००, तडसइ्न्त्फेक्टेन्त्ट ४०, ब्यानर ५२, स्प्र ेकन्त्टेनर १०, यटुुतलटी ग्लोि ९० र पोस्टर पम्पलेट 
८११०० 

स्रोिः मन्त्रालय/स्वा.से.तन.को अतिलेर्ख 
कणािली प्रदेशमा कोतिड तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिको लातग प्रदेश स्िरमा सामाजिक र्वकास मन्त्रालय वा 
अन्त्िगिि मा समन्त्वय गरी यतुनसेफ, सेि द जचल्रेन, य.ुएस.एड. स्वास्यका लातग सक्षमा प्रणाली , लेतबल 
बैंक, एन.एम.तब. बैंक र चौधरी ग्रपुले र्प.तस.आर. मेतसन, र्प.र्प.इ. सेट, मास्क, सेतनटाइिर, ग्लोि, स्वास््य 
जशक्षा सामग्री आर्दमा सहयोग गरेका तथए ।  

स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालय बाट कोतिड-१९ तनयन्त्रण प्रतिकायिको लातग प्राप्त सामाग्री 

कोतिड-१९ तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिको लातग संघीय स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयबाट र्वतिन्न सामाग्रीहरू 
प्राप्त िएको थयो िसलाइ तनम्न अनसुार िातलमा प्रस्ििु गररएको छ- 

तस.नं. प्राप्त सामाग्री र पररमाण प्राप्त तमति 
१ र्पर्पइ सेट ५, आइआर थमोतमटर ५, पोस्टर पम्पलेट ५००० २०७६।११।१६ 

२ र्पर्पइ सेट ५०, सजििकल मास्क ३००००, तिर्टएम र्कट १०००, 
क्लोररन टयाब्लेट २०, स्प्र ेट्रयांक ५, सेतनटािर ३०  

२०७६।१२।१२ 

३ र्पर्पइ १०००, सजििकल मास्क १००००, N95 मास्क ४८०, लिु 
ग्लोि २००००, आइआर थमोतमटर १०,  

२०७६।१२।१६ 

४ र्पपइ सेट १००, सजििकल मास्क १००००, सोतडयम हारोक्लोराइड 
५ तल., गगल्स २५ 

२०७६।१२।१७ 

५ र्पपइ गाउन ५०, सजििकल मास्क ९६००, लिु ग्लोि ५००, 
सेतनटाइिर २०,  

२०७६।१२।२४ 

६ आरतडटी र्कट ५०००, क्लोररन ४०० के.िी.  २०७६।१२।२७ 

७ आरतडटी र्कट ३००० २०७७।०१।०७ 
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तस.नं. प्राप्त सामाग्री र पररमाण प्राप्त तमति 
८ र्पपइ सेट २००, सजििकल मास्क ३०००, लिु ग्लोि २५००, 

सेतनटाइिर ३००, स्प्र े पम्प ७, आइआर थमोतमटर ५०, गमबटु 
२०० 

२०७७।०१।१३ 

९ तिर्टएम र्कट ५०० २०७७।०१।१४ 

१० र्पपइ गाउन १००, N95 मास्क १००, लिु ग्लोि २००, सेतनटाइिर 
२०, क्याप १००, स ुकिर १००, गगल्स २०, फेस जशल्ड ५० 

२०७७।०१।२४ 

११ आरएनए र्कट ७००, तिर्टएम र्कट ७०० २०७७।०१।२६ 

१२ तिर्टएम र्कट ५०० २०७७।०१।३१ 

१३ र्पपइ गाउन १००, सजििकल मास्क ४०००, लिु ग्लोि १०००,  २०७७।०२।०२ 

१४ र्पपइ गाउन २६००, सजििकल मास्क ८०००००, लिु ग्लोि 
१२५००, सेतनटाइिर ५७६, हेति ग्लोि २४०, गम बटु २८८, 
क्याप १२००, स ुकिर २००, गगल्स ९६०, बोडी ब्याग ५० 

२०७७।०२।०५ 

१५ आरतडटी र्कट ५५००,  २०७७।०२।०५ 

१६ सजििकल मास्क २००००, र्पतसआर र्कट ५०००, आरएनए र्कट 
१०००, तिर्टएम र्कट २०००,  

२०७७।०२।११ 

१७ र्पर्पइ २००, सजििकल मास्क ५०००, N95 मास्क ३००, लिु 
ग्लोि ४००, आरतडटी र्कट ५०००, सेतनटाइिर १०, क्याप २००, 
स ुकिर २००, गगल्स १००, फेस जशल्ड ५० 

२०७७।०२।१६ 

१८ आरएनए र्कट १०००, आरतडटी र्कट २५०० २०७७।०२।२६ 

१९ र्पर्पइ प्रोटेक्टि १४२००, र्पर्पइ १५१३०, सजििकल मास्क 
२१७९००, N95 मास्क १४५०, लिु ग्लोि १२०२००, आइआर 
थमोतमटर ८०, गमबटु ४५७, बायोहेिाडि ६८३, क्याप १३००, स ु
किर १८००, पोलीकाबोनेट गगल्स १९५६, गगल्स ७६९०, फेस 
जशल्ड १९५१ 

२०७७।०२।२८ 

२० तिर्टएम र्कट ३०००,  २०७७।०३।२४ 

२१ तिर्टएम र्कट ३२००, आरतडटी र्कट १९८०० २०७७।०३।३१ 
िम्मा सामाग्री प्राप्तः र्पर्पइ सेट ३५५, र्पर्पइ प्रोटेजक्टि क्लतथङ १४२००, र्पर्पइ गाउन १९१२०, 
सजििकल मास्क ११०९५००, N95 मास्क २३३०, र्पतसआर र्कट ५५००, आरएनए र्कट २७००, 
लिु ग्लोि १५७३००, तिर्टएम र्कट १०९००, आरतडटी र्कट ५८०००, सेतनटाइिर ९५६, स्प्र े

पम्प ७, आइआर थमोतमटर १४५, क्लोररन ४०० के.िी., क्लोररन ट्याब्लेट २०, हेति ग्लोि २४०, 
गम बटु ९४५, बायोहेिाडि ६८३, क्याप १२८००, स ुकिर २३००, पोतलकाबोनेट गगल्स १९५६, 

गगल्स ८७९५, बडी ब्याग ५०, फेस जशल्ड २०५१, स्प्र ेट्यांक ५ र पोस्टर पम्पलेट ५००० 
स्रोिः स्वास््य सेवा तनदेशनालय, सरेु्खि 

कणािली प्रदेशमा कोतिड तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिको लातग स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयबाट र्पर्पइ सेट, 
र्पर्पइ प्रोटेजक्टि क्लतथङ, र्पर्पइ गाउन, सजििकल मास्क, N95 मास्क, र्पतसआर र्कट, आरएनए र्कट, लिु 
ग्लोि, तिर्टएम र्कट, आरतडटी र्कट, सेतनटाइिर, स्प्र ेपम्प, आइआर थमोतमटर, क्लोररन, क्लोररन ट्याब्लेट, 
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हेति ग्लोि, गम बटु, बायोहेिाडि, क्याप, स ुकिर, पोतलकाबोनेट गगल्स, गगल्स, बडी ब्याग, फेस जशल्ड, 
स्प्र ेट्यांक र पोस्टर पम्पलेट हरू प्राप्त िएको तथयो  । 

कोतिड-१९ तनयन्त्रण प्रतिकायिको लातग स्वास््य सेवा तनदेशनालय, आपूतिि शार्खाबाट र्खररद िएको 
सामाग्रीहरू 

कोतिड-१९ तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिको लातग सामाजिक र्वकास मन्त्रालय अन्त्िगिि स्वास््य सेवा तनदेशनालय 
सरेु्खिबाट र्वतिन्न सामाग्रीहरू स्वास््य सेवा कायािलयहरू माफि ि र्विरण एवं प्रयोगको लातग र्खररद िएको 
तथयो िसलाइ तनम्न अनसुार िातलमा प्रस्ििु गररएको छ- 

तस.नं. र्खररद िएको सामाग्री र पररमाण प्राप्त तमति 

१ 

र्पर्पइ सेट १००, र्पर्पइ गाउन ४००, सजििकल मास्क ४०००, 
N95 मास्क ४५०, तिर्टएम र्कट ४०, पोस्टर पम्पलेट ४५०००, 
स्टीकर १०००० 

२०७६।१२।१४ 

२ 

र्पर्पइ गाउन १०००, सजििकल मास्क १२०००, N95 मास्क ४५०, 
लिु ग्लोि ७०००, तिर्टएम र्कट ४०, सेतनटाइिर २५०, तडजिटल 
थमोतमटर ४६०, श ुकिर ३०, क्याप ३५०, गमबडु ८८, बतड 
ब्याग १०, गगल्स ४९२, यरु्टतलटी ग्लोि ४० 

२०७७ बैशार्ख 

३ र्पर्पइ सेट १००, तिर्टएम र्कट १६००,  २०७७।०२।१४ 

िम्मा सामाग्री र्खररदः  

र्पर्पइ सेट १२५०, र्पर्पइ गाउन १४००, सजििकल मास्क १६०००, N95 मास्क ६५०, लिु ग्लोि 
७०००, तिर्टएम र्कट १६७०, सेतनटाइिर २५०, तडजिटल थमोतमटर ४६०, श ुकिर ३०, क्याप 
३५०, गमबटु ८८, बतड ब्याग १०, गगल्स ४९२, यरु्टतलटी ब्याग ४०,  पोस्टर पम्पलेट ४५००० 
र स्टीकर १०००० 

स्रोिः स्वास््य सेवा तनदेशनालय, सरेु्खि 
कणािली प्रदेशमा कोतिड तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिको लातग प्रदेश स्िरमा स्वास््य सेवा तनदेशनालयको आपूतिि 
शार्खाबाट र्पर्पइ सेट, र्पर्पइ गाउन, सजििकल मास्क, N95 मास्क, लिु ग्लोि, तिर्टएम र्कट, सेतनटाइिर, 
तडजिटल थमोतमटर, श ुकिर, क्याप, गमबटु, बतड ब्याग, गगल्स, यरु्टतलटी ब्याग,  पोस्टर पम्पलेट  र 
स्टीकरहरू र्खररद गरी जिल्लाहरूमा र्विरण गररएको तथयो । 

कोतिड-१९ तनयन्त्रण प्रतिकायिको लातग प्राप्त िएको र र्खररद िएको सामाग्रीहरूको र्विरण अवस्था 

स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालय, र्वतिन्न साझेदार संस्थाहरूबाट उपरोि अनसुार स्वास््य सेवा 
तनदेशनालयमा प्राप्त िथा तनदेशनालयमा र्खररद गररएका सामाग्रीहरूको र्विरण लगि तनम्न अनसुार िातलकामा 
देर्खाइएको छ ।कोतिड १९ प्रतिकायि िथा तनयन्त्रणको लातग प्राप्त सामाग्रीहरूलाइ १० वटा िन/स्वास््य 
सेवा कायािलयहरू र माफि ि स्थानीय िहहरूमा, प्रदेश अस्पिाल, मेहेलकुना अस्पिाल, र्पतसआर प्रयोगशाला, 
कणािली स्वास््य र्वज्ञान प्रतिष्ठान, चौरिहारी अस्पिाल िथा बफर स्टकको लातग र्विरण गररएको तथयो । 
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स्रोिः स्वास््य सेवा तनदेशनालय, सरेु्खि 
२०७७ असार मसान्त्ि सम्मको कोतिड-१९ को अध्यावतधक अवस्था 

२०७७ असार मसान्त्ि सम्ममा कणािली प्रदेशमा रहेका िम्मा क्वारेन्त्टाइन संख्या, िम्मा क्वारेन्त्टाइन बेड 
संख्या, क्वारेन्त्टाइनमा िनाि िएका िम्मा संख्या, क्यारेन्त्टाइनमा रहेका संख्या, आइसोलेसन बेड संख्या, 
आइसोलेसनमा िम्मा िनाि संख्या र  आइसोलेसनमा रहेका संख्यालाइ तनम्न अनसुार िातलमा प्रस्ििु गररएको 
छ । 
जिल्ला िम्मा 

क्वारेन्त्टाइन 
संख्या 

िम्मा 
क्वारेन्त्टाइन 
बेड संख्या 

क्वारेन्त्टाइनमा 
िनाि िएका 
िम्मा संख्या 

क्वारेन्त्टाइनमा 
रहेका संख्या 

िम्मा 
आइसोलेसन 
बेड संख्या 

िम्मा 
आइसोलेसनमा 
िनाि संख्या 

आइसोलेसनमा 
रहेका संख्या 

डोल्पा ५३ ९८५ ४८३ ४१० ८ ४ ० 

मगु ु ८ ३५० १३१७ ३० ९२ ५ ० 

हमु्ला १३४ २३२६ ७५१ ६११ १६ २ १ 

िमु्ला १४ ८०० १५४४ १४ १२० ४० ० 

कातलकोट १२ १३९५ ६२०३ ११० ८० ६० ११ 

दैलेर्ख २४९ ११०९२ १२८५१ २२५ ६३८ ८०१ ४६ 

िािरकोट ३३ १५९५ ३०५७ १८०२ ६ १८ ७ 

रूकुम पजिम ८८ २९०४ २८६६ १८० ९५ १९ १० 

सल्यान १०९ ३८२४ ५२६६ २११८ २२ २१६ १९ 

सरेु्खि २४ २२२४ १५५९१ ६६५ ३१० ४९६ १३९ 

िम्मा 724 27495 49929 6165 1387 171४ २३३ 
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स्रोिः आ.मा. िथा कानून मन्त्रालय, सा.र्व. मन्त्रालय 

जिल्ला अनसुार क्वारेन्त्टाइनमा िनाि िएका िम्मा संख्या िलको बार जचरमा देर्खाइएको छ । क्वारेन्त्टाइनमा 
िनाि िएका िम्मा संख्या ४९९२९ छ िने सवैिन्त्दा बिी सरेु्खि जिल्लामा १५५९१ र िने सविन्त्दा कम 
डोल्पामा ४८३ छ । 

 

स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख 
यस प्रदेशमा जिल्लागि रूपमा िम्मा र्प.तस.आर. िाँच संख्या, आर.तड.टी. िाँच संख्या, िम्मा संक्रतमि 
संख्या, कोतिड १९ को कारण िम्मा मतृ्य ुसंख्या र उपचार िै घर फकेको संख्या तनमन अनसुार िातलकामा 
देर्खाइएको छ । 

जिल्ला 
िम्मा र्प.तस.आर. 

िाचँ संख्या 
िम्मा आर.तड.र्ट. 

िाचँ संख्या 
िम्मा संक्रतमि 

संख्या 
िम्मा मतृ्य ु

संख्या 
उपचार िै घर फकेको 

िम्मा संख्या 
डोल्पा ११०६ १२४१ ४ १ २ 
मगु ु १६५० ९४८ ५ - ३ 

हमु्ला २४१८ ४०९ २ - १ 

िमु्ला ४७७६ ६७९ ४० - ६२ 

कातलकोट ३७८५ २७७१ ६० - ४४ 

दैलेर्ख ४९५४ ११७९५ ८०१ ३ ७५६ 

िािरकोट ३०५६ २२१२ १८ - ६ 

रूकुम पजिम २८८३ ११२४ १९ - २२ 

सल्यान १९७४ ४६५३ २१६ - १८४ 

सरेु्खि ६३५६ २१७५६ ४९६ २ ३५२ 

अन्त्य प्रदेश २०६५ - ५३ - ५३ 
िम्मा 35023 ४७५८८ 1714 ६ १४८५ 

स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख 
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कणािली प्रदेशमा जिल्ला अनसुार २०७७ असार मसान्त्ि सम्मको कोरोना संक्रतमि संख्या तनम्न अनसुार 
नक्सामा समिे देर्खाइएको छ ।बिी संक्रतमि संख्या िएका जिल्लाहरूमा क्रमशः दैलेर्ख, सरेु्खि र सल्यान 
छन ्िन ेकम संक्रतमि िएका जिल्लाहरूमा क्रमशः हमु्ला, डोल्पा र मगु ुरहेका छन ्।यस प्रदेशमा अन्त्य 
प्रदेशका संक्रतमि संख्या ५३ रहेको देजर्खन्त्छ । 

 

स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख 

कणािली प्रदेशमा २०७७ असार मर्हनामा कोरोनाबाट दैतनक संक्रतमि संख्या हेदाि शरुूका र्दनहरूको 
िलुनामा पतछल्ला र्दनहरूमा संक्रतमि संख्या घट्दै गएको देजर्खन्त्छ िने कोरोना जििेर घर फकि नेको संख्या 
बढ्दै गएको देजर्खन्त्छ ।यो कुरा तनम्न रेर्खाजचरहरूबाट अवलोकन गनि सर्कन्त्छ । 

 
स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख 
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स्रोिः मन्त्रालयको अतिलेर्ख 

कोतिड १९ को प्रतिकायिमा िएका मखु्य उपलब्धीहरू 

• प्रदेशस्िरमा स्थापना िएका हेल्थ डेस्कहरू माफि ि कोतिड १९ को तनयन्त्रण सम्िव िएको, 
• प्रदेशस्िरमा नै प्रयोगशाला स्थापनाले कोतिड १९ को िाँच गनि सफलिा, पाप्त िएको र सबैको 

पहुँच 

• जचर्कत्सक सर्हिको स्वास््यकमीको टीम पररचालनले रोग तनयन्त्रणमा सफलिा प्राप्त 

• केश अनसुन्त्धान िथा कन्त्ट्याक्ट टे्रतसङ कायिले रोगको तनयन्त्रणमा सहयोग तमलेको 
• सूचनाको संप्रषेणले िनस्िरमा चेिनामा बरृ्द्द िइि स्वस््यकर वातनव्यवहारमा बरृ्द्द िएको 
• समन्त्वय र सहकायि माफि ि कोतिड १९ लाइि तनयन्त्रणमा राख्न सर्कएको 

 

आ.व. २०७६।७७ मा िएका मखु्य कायिहरू 

आतथिक वषि २०७६।७७ मा सम्पादन िएका प्रमरु्ख कायिहरू  

१. स्वास््य 

• कोतिड व्यवस्थापन अन्त्िगिि ४७५८८ को RDT वाट पररक्षण, ३५ हिारिन्त्दा बिीको 
को PCR बाट पररक्षण, Quarantine, Isolation व्यवस्थापन, शव व्यवस्थापन,एम्बलेुन्त्स 
व्यवस्थापन, कन्त्ट्याक्ट टे्रतसंग 

• अस्पिाल औिार उपकरण ब्यवस्थापन 
• िौतिक पूवािधार तनमािण कायि 
• र्प.तस.आर. प्रयोगशाला संचालन 
• कोरोना तबशेष अस्पिाल संचालन 
• ज्वरो जक्लतनक संचालन 
• अस्पिालका तबतिन्न र्विागहरुमा तबशेषज्ञ जचर्कत्सक थप िइ सेवा र्वस्िार 
• कोरोना संक्रमणको समयमा ओ.र्प.तड. सेवा केर्ह समय बन्त्द रहेको र अन्त्य सेवाहरु 

यथावि संचालन गररएको  
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• कोरोना संक्रमण तनयन्त्रण िथा उपचारका लातग तबतिन्न जिल्लामा जचर्कत्सक िथा 
स्वास््यकमी पररचालन  

• तबतिन्न संघ संस्थाहरु संग समन्त्वय गरर कोरोना उपचारका लातग आइ.तस.य.ु बेड, 
िेजन्त्टलेटर, लगायि उपकरण सामाग्री सहयोग । 

• दादरुा रूबेला अतियान संचालन 
• रोटा र्खोप सरुूवाि 
• कणािली प्रदेश सरकारको सतु्केरी पोषण कोसेली कायिक्रम कायािन्त्वयन, २५ हिार बिीलाइ 

सतु्केरीलाइ पोषण कोषेली ित्ता र्विरण 

• ४९ िना क्यान्त्सर रोगीहरूलाइ रू १० हिारका दरले यािायाि र्खचि र्विरण 
•  एचआइिी संक्रतमिहरूलाइ पोषण ित्ता उपलब्ध गराइएको 
• कणािली प्रदेश सरकारको सतु्केरी पोषण कोसेली कायिक्रम कायािन्त्वयन 

• प्रदेश स्वास््य नीति २०७६ तनमािण र कायािन्त्वयन, स्वास््य र्वधेयक ियारी 
• प्रदेश अस्पिालमा ३०० शैयाको लातग पूवािधार र्वकास, जिल्ला स्िरका अस्पिालहरू ५० 

शैयाको लातग िौतिक ब्यवस्था हनुेगरी स्रोिसाधनको ब्यवस्था 
• ४७ वटा सामदुार्यक स्वास््य एकाइहरूको स्थापना र कायािन्त्वयन, बतथिङ सेन्त्टर पवुािधार 

सहयोग 

• ७९ वटै स्थानीय िह र २५० िन्त्दा बिी स्वास््य संस्थाबाट अनलाइन स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थापन सञ्चालन । अस्पिालहरूमा र्वदु्धिीय अतिलेर्ख प्रणालीको शरुूवाि गने प्रकृया 
शरुू िएको । 

• प्रदेशका ४३४१ मर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वकाहरूको सेवालाइ प्रिावकारी बनाउन थप 
मौर्रक प्रोत्साहन ब्यवस्था कायािन्त्वयन 

• प्रदेश आयवेुद औषधालयमा रूरल फामेसीको स्थापना गरी २८ प्रकारका आयवेुर्दक 
औषतधहरूको उत्पादन शरुू 

• र्वशेषज्ञ स्वास््य सेवा र्वस्िार र स्वास््य जशर्वरहरूको सञ्चालन 

• िर्टल प्रसिुी अवस्थामा माि ृिथा जशशहुरूको उद्धार गरी माि ृिथा नविािजशश ुमतृ्य ु
घटाइएको 

• स्वास््य सेवाको कम पहुंच िएका दगुिम स्थानहरूमा २०१ सामदुार्यक नसि पररचालन 

• प्रदेश अन्त्िगििका अस्पिालहरूमा जचर्कत्सक लगायि अन्त्य अत्यावश्यक स्वास््यकमीहरूको 
ब्यवस्थापन 

• रोगको आउटबे्रकको अवस्थामा प्रिावकारी ब्यवस्थापन गरी संक्रमण तनयन्त्रण 

• कोरोना तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिका लातग हेल्थ डेस्क ियारी, िनशजि पररचालन, औषतध 
उपकरण लगायिका सामाग्रीको आपूतिि 

• कोरोना तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिका लातग बिेट पररचालन माफि ि अस्पिालहरू को 
सदुृिीकरण 

• स्थानीय िहहरूलाइ कोरोना तनयन्त्रण िथा प्रतिकायिका लातग सहयोग र समन्त्वय 

• टेतलमेतडतसन सेवाको शरुूवाि 

• सरेु्खिमा २ वटा समूहमा COFP Counseling Training सञ्चालन 
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• िेरी अञ्चल अस्पिालमा ३ वटा समूहमा Implant Training सञ्चालन 

•  प्रदेश अस्पिाल ३ र िेरी अञ्चल अस्पािाल १ मा SBA Training  ४ समूहमा सञ्चालन 

• तमसन अस्पिाल पाल्पा १ र प्रदेश अस्पिाल सरेु्खि १ गरी २ वटा समूहको MLP 

Training सञ्चालन 

• धनगिी अस्पिालमा मेतडकल अर्फसरहरूको लातग CAC Training सञ्चालन 

• सरेु्खिको पञ्चपरुी र वराहिाल पातलकामा मनोवैज्ञातनक प्राथतमक सल्लाह गोष्ठी सञ्चालन 

• आयवेुद र्वशेषज्ञ स्वास््य सेवा माफि ि अर्हलेको आकजश्मक अवस्थामा घरदैलोमा नै 
स्वास््य सेवा प्रदान 

• मानतसक स्वास््यको व्यवस्थापनका लातग स्वास््यकमीहरूलाइि िातलम, 

२.जशक्षा िथा रे्खलकूद 

• जशक्षा नीति, जशक्षा र्वधेयक ियारी 
• र्वद्यालयहरूको िवन तनमािण िथा िौतिक पूवािधार सधुार 

• छोरी बहुारी, प्रार्वतधक उच्चजशक्षा, िेहेन्त्दार उच्चजशक्षा, दतलि उच्चजशक्षा, अपांग 
उच्चजशक्षा, प्रदेश स्थापना शर्हद उच्चजशक्षा िथा डुम, मसुहर, चमार छारबजृत्तको 
ब्यवस्थापन र कायािन्त्वयन 

• १३ औ दजक्षण एजशयाली रे्खलकूदमा स्वणि, रिि र काश्य पदक प्राप्त गने कणािली प्रदेशका 
६ िना रे्खलाडीहरूलाइ सम्मान िथा प्रोत्साहन 

•  शैजक्षक क्लस्टरको तबपद प्रतिकायि योिना 
• रे्खलकूद ऐन ियार िइ तनयमावली बने्न क्रममा रहेको 
• रे्खलकुद सम्बन्त्धी पूवािधार तनमािण 

• स्वयंसेवक पररचालन कायिर्वतध ियारी 
• ५९५ िनालाई एस.इ.इ.को मलु प्रमाणपरको प्रतितलर्प उपलव्ध गराइएको । ४५० 

िनालाई माकि तसटको प्रतितलप उपलव्ध गराइएको । 

• ७१ िनाको प्रमाणपर संसोधन गररएको, ६ िनालाई माइग्रसेन प्रमाण पर उपलव्ध 
गराइएको 

• िमु्लामा ६ मर्हने कम््यटुर सीप र्वकास िातलम सञ्चालन  

• वार्षिक कायिक्रम अतिमजुर्खकरण िथा िातलम सञ्चालन कायियोिना तनमािणका लातग गोष्ठी 
सञ्चालन 

• इजिआरपी प्रजशक्षक प्रजशक्षण िथा र्टर्पतड प्रजशक्षक क्षमिा र्वकास िातलम सञ्चालन 

• स्थानीय पाठ्यक्रम र्वकासका लातग क्षमिा र्वकास िातलम सञ्चालन 

• प्रधान अध्यापकहरूलाइ व्यवस्थापन िातलम सञ्चालन 

• जशक्षक सेवा आयोगबाट तसफाररस िै पदस्थापन िएका नवप्रवेशी जशक्षकहरुको सेवाप्रवेश 
िातलम सञ्चालन 

• माध्यतमक िहमा अग्रिेी र र्वज्ञान र्वषयको जशक्षकको पेशागि र्वकास िातलम सञ्चालन 

• आधारििु िह ६ ८ को अग्रिेी गजणि र नेपाली र्वषयको जशक्षकको पेशागि र्वकास 
िातलम सञ्चालन 
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• र्वद्यालय जशक्षकहरुको लातग आइतसर्ट िातलम सञ्चालन 

• सरेु्खि दैलेर्ख  िािरकोट र हमु्लामा र्वद्यालयको लेर्खा व्यवस्थापन िातलम सञ्चालन 

• र्टर्पतड िातलम पूरा गरेका जशक्षकहरुको नतििा प्रकाशन िथा प्रमाणीकरण 

• िातलम प्राप्त जशक्षकहरुलाइ प्रमाणपर र्विरण  

• मानव संसाधन र्वकास केन्त्रको सञ्चालन कायिर्वतध िथा र्दघिकातलन सोच परको मस्यौदा 
ियारी 

• मानव संसाधन र्वकास केन्त्रको िौतिक संरचनाको सधुारात्मक कायि सञ्चालन 

• मानव संसाधन र्वकास केन्त्रको वेिसाइट िथा सचुना प्रणाली र्वकास 

 

३. सामाजिक र्वकास 

• सहयोगापेक्षी सडकमानव रर्हि कणािली प्रदेश २०७६ माघ ४ मा घोषणा 
• कणािली प्रदेश सरकारको बैंकर्खािा छोरीको कायिक्रम कायािन्त्वयन 

• र्हंसा प्रिार्वि, सडक बालबातलका, सहारातबर्हन, सडक मानव िथा ज्यषे्ठ नागररकहरूको 
सेवा 

• लैंतगक र्हंसा प्रिार्वि मर्हला िथा बालबातलकाहरूको लातग ६ जिल्लामा सेफहाउस स्थापना 
र सञ्चालन 

• लैंतगक र्हंसा सम्बन्त्धी र्वधेयक ियारी 
• प्रदेश स्िरमा र्हंसा प्रिार्विहरूको लातग दीघिकातलन पनुस्थापन केन्त्र स्थापना र सञ्चालन  

• प्रदेश स्िरमा बदृ्धाश्रम सञ्चालन ब्यवस्थापन सहयोग र ४ जिल्लामा बदृ्ध र्दवासेवा केन्त्र 
सञ्चालन 

• लोपोन्त्मरु्ख राउटे समदुायको सामाजिर्ककरण, मलुप्रवाहीकरण सहयोग 

• बाल संरक्षण प्रणालीको सदुृिीकरण स्रोि सामाग्री प्रकाशन  

• समािमा  रहेमा सामाजिक तबकृति न्त्यूतनकरण गनि सामाजिक अतियान कायिक्रम 
सन्त्चालनका लातग सन्त्चालन िथा ब्यवथापन 

• िोजर्खममा रहेका बालबातलकाहरुलाई सहयोग 

• मर्हला बालबातलका िथा समािकल्याण सम्बन्त्धी तनति काननु मापदण्ड तनमािण 

• र्हंसा प्रिार्वि ब्यजिहरुका लातग प्रदेशस्िररय र्दघिकातलन / अल्पकातलन आश्रय सर्हिको 
पनुिस्थापना केन्त्द संचालन सहयोग 

• मर्हला बालबातलकासंग सम्बजन्त्धि तबतिन्न र्दबस संचालन 

• सडक बालबातलकाहरुको पनुस्थापना कायिक्रम 

• गैसस/अगैससको प्रोफाइल ियारी 
• मर्हला बालबातलका िथा समािकल्याण सम्बन्त्धी तनति काननु मापदण्ड तनमािण 

• सेवाकेन्त्रहरुको बार्षिक सतमक्षा 
• र्कशोर र्कशोरीहरूका लातग रूपान्त्िरण कायिक्रम सञ्चालन 

 

४. श्रम िथा रोिगार 

• श्रम िथा रोिगार प्रबधिन नीति ियारी िथा कायािन्त्वयन 
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• रोिगार ब्यवस्थापन सूचना प्रबधिन 

• सरुजक्षि आप्रवासन परामशि िथा सहायिा कक्ष सञ्चालन  

• दतलि, अपांग िथा तबपन्न वगिलाइ सीपमूलक िातलम िथा सीपिन्त्य सामग्री र्विरण 

• सूचना, सन्त्देश िथा सचेिनामूलक गतिर्वतधहरू 

• आ.व. २०७६/०७७ का लातग स्वीकृि कायिक्रमहरुको कायिर्वधी तनमािण 

• सामाजिक र्वकास कायािलयहरुका लातग बिेट बाँडफाँड 

• वैदेजशक रोिगार सम्बन्त्धी आप्रवासन सहायिा कक्ष गै.स.स. माफि ि संचालन (जिल्ला 
प्रशासन कायािलय, सरेु्खि र सरेु्खि वसपाकि मा)  

• श्रतमकका टे्रडयतुनयन िथा रोिगारदािाका प्रतितनतधमूलक संस्थाका प्रतितनधीहरु वीच 
समन्त्वयात्मक बैठक 

• सामाजिक सरुक्षा र्दवस (मंतसर ११ गिे) मा सरोकारवालाहरु र्वच अन्त्िर्क्रि या कायिक्रम 

• वैदेजशक रोिगार सम्बन्त्धी सन्त्देशमूलक सूचना िथा रेतडयो कायिक्रम एफएम रेतडयोहरुबाट 
प्रसारण  

• औद्योतगक श्रम सम्बन्त्धी अन्त्िरर्क्रया िथा अतिमरु्खीकरण कायिक्रम सम्पन्न 

• प्रदेश श्रम सल्लाहकार पररषद गठन सम्बन्त्धी तनदेजशका मस्यौदा ियार  

• जिल्ला प्रशासन कायािलय सरेु्खिमा रहेको आप्रवासन सहायिा कक्षबाट हालसम्म िम्मा 
१६८७ (मर्हला ४६२ र परुुष १२२५) िनालाई वैदेजशक रोिगार सम्बन्त्धी परामशि 
सेवा उपलब्ध गराइएको छ िने वसपाकि बाट १८ िनालाई । 

• मन्त्रालयमा तडजिटल तडस््ले बोडि राजर्ख वैदेजशक रोिगारमा िानेहरुका लातग सन्त्देशमूलक 
सूचना िथा समसामर्यक सन्त्देशमूलक सूचना प्रवाह गररएको । 

• सामाजिक र्वकास मन्त्रालय, सामाजिक र्वकास कायािलयहरु िथा CTEVT बाट संचातलि 
श्रम िथा रोिगार सम्बन्त्धी कायिक्रम, छोटो अवतधको िातलम कायिक्रमको अनगुमन 
गररएको । 

• आ.व.को मध्येतिर मन्त्रालयमा रहेको श्रम िथा रोिगार सम्बन्त्धी कायिक्रमको बिेट सर्हि 
जिल्ला जस्थि सामाजिक र्वकास कायािलय र जशक्षा र्वकास तनदेशनालयमा कायािन्त्वयनका 
लातग अजख्ियारी र्दइएको । 

 

बिेट कायािन्त्वयनबाट हातसल िएका मखु्य उपलब्धीहरू 

स्वास््य 

• प्रदेश स्वास््य नीति २०७६ तनमािण र कायािन्त्वयन 

• प्रदेश िथा जिल्लास्िरमा तमिब्ययी िथा सेवामैरी स्वास््य संगठन संरचना बनाइ सोको 
कायािन्त्वयन 

• प्रदेश अस्पिालमा ३०० शैयाको लातग पूवािधार र्वकास, जिल्ला स्िरका अस्पिालहरू ५० 
शैयाको लातग िौतिक ब्यवस्था हनुेगरी स्रोिसाधनको ब्यवस्था 

• कणािली प्रदेश सरकारको सतु्केरी पोषण कोसेली कायिक्रम कायािन्त्वयन 

• ४७ वटा सामदुार्यक स्वास््य एकाइहरूको स्थापना र कायािन्त्वयन 
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• ७९ वटै स्थानीय िह र २५० िन्त्दा बिी स्वास््य संस्थाबाट अनलाइन स्वास््य सूचना 
ब्यवस्थापन सञ्चालन । अस्पिालहरूमा र्वदु्धिीय अतिलेर्ख प्रणालीको शरुूवाि गने प्रकृया 
शरुू िएको । 

• प्रदेशका ४३४१ मर्हला स्वास््य स्वयंसेर्वकाहरूको सेवालाइ प्रिावकारी बनाउन थप 
प्रोत्साहन ब्यवस्था कायािन्त्वयन 

• प्रदेश आयवेुद औषधालयमा रूरल फामेसीको स्थापना गरी २८ प्रकारका आयवेुर्दक 
औषतधहरूको उत्पादन शरुू 

• र्वशेषज्ञ स्वास््य सेवा र्वस्िार र स्वास््य जशर्वरहरू माफि ि सेवा प्रवाह 

• िर्टल प्रसिुी अवस्थामा माि ृिथा जशशहुरूको उद्धार गरी माि ृिथा नविािजशश ुमतृ्य ु
घटाइएको 

• स्वास््य सेवाको कम पहुंच िएका दगुिम स्थानहरूमा २०१ सामदुार्यक नसि पररचालन 

• प्रदेश अन्त्िगििका अस्पिालहरूमा जचर्कत्सक लगायि अन्त्य अत्यावश्यक स्वास््यकमीहरूको 
ब्यवस्थापन 

• रोगको आउटबे्रकको अवस्थामा प्रिावकारी ब्यवस्थापन गरी संक्रमण तनयन्त्रण 

• एच.आइ.ति. संक्रतमिहरूलाइ जशक्षामा सहयोग साथै क्यान्त्सर रोग र्पतडिहरूको लातग प्रषेण 
र्खचि ब्यवस्थापन 

• कोरोना कोतिड- १९ को सम्िार्वि संक्रमण रोक्न र्वतिन्न स्थानमा हेल्थडेस्क स्थापना गरी 
स्वास््य िनशजि समेि र्खटाइएको, िनचेिनामूलक कृयाकलापहरू सञ्चालन 

• पवुिकमि/पंचकमि कक्ष तनमािण सर्हि मर्हला/परुुषको लागी छुट्टा छुट्टा कोठा र 
अभ्यिकिािबाट स्नेहन/स्वदेन/जशरोधारा/नश्य/िान/ुकटीबस्िी सर्हिका सेवाहरु संचालन 
िएको ।   

• पवुिकमि/पंचकमि सेवा र्वहान/र्दउसो र साँझमा संचालनमा रहेको । 

• प्रयोगशाला सर्हिको सेवा संचालन िएको । 

• क्षारसरु कक्ष तनमािण सर्हि क्षारसरु  सेवा संचालन गरीएको । 

• रुलर फामिसीबाट औषधीहरु उत्पादन गरी (८ प्रकारका )  यो वषि थप २ (वदेनाहर िैल 
र अमिृ जचया )  सर्हि कणािली प्रदेशका सवै आयबेुद संस्थाहरुमा र्विरण गररएको । 

• प्रदेश आयबेुद औषधालयलाइ प्रदेश स्िररय आयबेुद िथा बैकल्पीक अस्पिालको  
संचालनका लागी  USG, Hematology & semi bio-medical Analyzer र्खरीद िएको । 

• िेष्ठनागररक असाहय अपाििा िएका नागररकहरुलाइ सवै प्रकारका सेवा तनशलु्क गरीएको 
। 

• प्रदेश आयबेुद औषधालयबाट ३५ प्रकारका आयबेुद औषधीहरु तनशलु्क र्विरण गने कायि 
सरुु िएको ।िला थप िथा योग िवन तनमाणि शरुु गररएको 

• टेतलतमतडतसन सेवा सञ्चालन माफि ि सेवाबाट बजञ्चि नागररकहरूले र्वशेषज्ञ स्वास््य सेवा 
प्राप्त गरेको, 

• तबतिन्न सरकारी िथा अन्त्िरािर्ष्ट्रय गैरसरकारी तनकायहरूसँगको समन्त्वय र सहकायिमा 
संक्रामक रोगहरूको तनयन्त्रणमा टेवा पगेुको, 
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• अस्पिालको न्त्यनुिम सेवा मापदण्ड सहिीकरण कायिक्रम माफि ि अस्पिाल सदुृिीकरणका 
योिना तनमािण िथा कायािन्त्वयन, 

• आयवेुद िथा योग सम्बन्त्धी र्क्रयाकलापहरूको तनरन्त्िरिाले िनाव व्यवस्थापन िथा स्वस््य 
िीवनशैलीमा पररवििन िएको,  

• िपसील बमोजिमका िनशजिहरुको क्षमिा र्वकास िएको 
• COFP Counseling Training/ Save the Children – ३१ िना 
• Implant Training – १७ िना 
• SBA Training – ४६ िना 
• MLP Training – २० िना 
• CAC Training for medical officer – ८ िना 
• मनोवैज्ञातनक प्राथतमक सल्लाह गोष्ठी – ४० िना 
• कम््यटुर सीप र्वकास िातलम – २०  िना   

 

जशक्षा िथा रे्खलकूद 

• र्वद्यालयहरूको िवन, रे्खल मैदान, क्याम्पस र किडि हल तनमािण को र्ववरण 

जिल्ला 
२ कोठे र्वद्यालय िवन 

६ कोठे िवन र्वद्यालय 
िवन 

िम्मा र्वद्यालय िवन 
रे्खल मैदान 
वा सौचालय 

क्याम्पस कििडहल 

संख्या कोठा सम्पन्न संख्या कोठा सम्पन्न संख्या कोठा सम्पन्न सम्पन्न सम्पन्न सम्पन्न 

सरेु्खि 18 36 7 11 66 1 29 102 8 5 1 0 

दैलेर्ख 13 26 3 11 66 3 24 92 6 2 0 0 

िािरकोट 10 20 2 7 42 0 17 62 2 2 1 0 

सल्यान 10 20 4 11 66 4 21 86 8 2 1 0 

रुकुम पजिम 7 14 5 6 36 2 13 50 7 2 1 0 

कातलकोट 11 22 1 9 54 2 20 76 3 0 0 0 

िमु्ला 11 22 0 8 48 0 19 70 0 0 0 1 

मगु ु 7 14 2 4 24 0 11 38 2 0 0 0 

हमु्ला 14 28 5 7 42 3 21 70 8 0 5 0 

डोल्पा 4 8 6 8 48 7 12 56 13 1 2 1 

िम्मा 105 210 35 82 492 22 187 702 57 14 11 2 

 

• छोरी बहुारी, प्रार्वतधक उच्चजशक्षा, िेहेन्त्दार उच्चजशक्षा, दतलि उच्चजशक्षा, अपांग 
उच्चजशक्षा, प्रदेश स्थापना शर्हद उच्चजशक्षा िथा डुम, मसुहर, चमार छारबजृत्तको 
ब्यवस्थापन र कायािन्त्वयन 
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• १३ औ दजक्षण एजशयाली रे्खलकूदमा स्वणि, रिि र काश्य पदक प्राप्त गने कणािली प्रदेशका 
६ िना रे्खलाडीहरूलाइ सम्मान िथा प्रोत्साहन 

• मखु्यमन्त्री रोिगार कायिक्रम प्रगति 

कायािलय प्राप्त रकम र्खचि रकम र्खचि प्रतिशि 
सामाजिक र्वकास कायािलय रुकुम 42013000 39285000 93.5 

सामाजिक र्वकास कायािलय सल्यान 62825000 59844084 95.3 

सामाजिक र्वकास कायािलय डोल्पा 36677000 36677000 100.0 

सामाजिक र्वकास कायािलय िमु्ला 51000000 49580804 97.2 

सामाजिक र्वकास कायािलय मगु 24058910 11912526 49.5 

सामाजिक र्वकास कायािलय हमु्ला 4700000 2514465 53.5 

सामाजिक र्वकास कायािलय कातलकोट 59300000 52900000 89.2 

सामाजिक र्वकास कायािलय िािरकोट 4000000 2148572 53.7 

सामाजिक र्वकास कायािलय दैलेर्ख 69319000 63046000 91.0 

जशक्षा र्वकास तनदेशनालय,सरेु्खि 57600000 42951272.73 74.6 

कूल िम्मा 411492910 360859724 87.7 

 

• तनसिि िफि  ५७० र ससिि िफि  १८३/१७४८ िनालाइ लामो िथा छोटो अवतधको 
िातलम सञ्चालन 

• दैलेर्खमा इजिआरपी िातलम सञ्चालनका लातग ३० िना प्रजशक्षक प्रजशक्षण ियारी िएको 
िथा र्टर्पतड िातलम सञ्चालनको लातग ५० िना रोष्टर प्रजशक्षकको ियार िएको 

• ५१ िना प्रअहरुले र्वद्यालय व्यवस्थापन िातलम प्राप्त िएको 
• सरेु्खिका १४९ िना नवप्रवशेी जशक्षकहरुलाइ सेवाप्रवशे िातलम र्दइएको 
• माध्यतमक िहमा अग्रिेी र र्वज्ञान र्वषय ३१ िना जशक्षकले पेशागि र्वकास पर्हलो 

चरण िातलम प्राप्त 

• आधारििु िह ६ ८ को अग्रिेी गजणि र नेपाली र्वषयको ७१ िना जशक्षकले  पेशागि 
र्वकास िातलम प्राप्त गरेका । 

• ४ जिल्लाका ११४ िना जशक्षकले लेर्खा व्यवस्थापन िातलम प्राप्त गरेको । 

• र्वगि ३ वषि देजर्ख र्टर्पतड िातलम पूरा गरेका जशक्षकहरुको नतििा प्रकाशन िथा 
प्रमाणीकरण 

• केन्त्र सञ्चालन कायिर्वतध िथा र्दघिकातलन सोच परको मस्यौदा ियार िएको 
• केन्त्रको िौतिक संरचनाको ममिि िथा सधुार गररएको (बगैचा, क्याजन्त्टन, होषे्टल, 

िातलमहल िथा कायिकक्ष तनमािण सधुार) 

• केन्त्रको विेसाइट ियार िएको www.hrdc.karnali.gov.np 

• िातलम अतिलेर्ख प्रणालीका लातग सफ्टवयेर र्वकास िएको । 

 

सामाजिक र्वकास 

• सहयोगापेक्षी सडकमानव रर्हि कणािली प्रदेश २०७६ माघ ४ मा घोषणा 
• कणािली प्रदेश सरकारको बैंकर्खािा छोरीको कायिक्रम कायािन्त्वयनको उपलब्धी यस प्रकार 

रहेको छ- 

http://www.hrdc.gov.np/
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बैंकर्खािा छोरीको कायिक्रमको प्रगति र्ववरण प्राप्त पातलका  ५३ 

बैंकर्खािा छोरीको कायिक्रम कामहनु नसकेको पालीका ९ 

प्रगति प्राप्त हनु नसकेको पातलका १७ 

िम्मा छोरीको संख्या ६५१५ 
र्खचि रकम  २३८३४००० 
प्रगति प्रतिशि ६२ 

 

• र्हंसा प्रिार्वि, सडक बालबातलका, सहारातबर्हन, सडक मानव िथा ज्यषे्ठ नागररकहरूको 
सेवा 

• लैंतगक र्हंसा प्रिार्वि मर्हला िथा बालबातलकाहरूको लातग ६ जिल्लामा सेफहाउस स्थापना 
र सञ्चालन 

• प्रदेश स्िरमा र्हंसा प्रिार्विहरूको लातग दीघिकातलन पनुस्थापन केन्त्र स्थापना र सञ्चालन  

• प्रदेश स्िरमा बदृ्धाश्रम सञ्चालन ब्यवस्थापन सहयोग र ४ जिल्लामा बदृ्ध र्दवासेवा केन्त्र 
सञ्चालन 

• राउटे समदुायको सामाजिर्ककरण 

• छाउपडी प्रथा र्वरूद्दको सम्मेलन र प्रतिबद्धिा 
• १४६७ िना र्हंसाप्रिार्वि मर्हला िथा बालबातलकाहरुले अल्पकातलन आश्रय सर्हिको 

सेवा प्राप्त गरेको  

• देशमै पर्हलो प्रदेशको रुपमा सहयोगापेक्षी सडक मानव मिु कणािली प्रदेश घोषणा िएको, 
• र्दघिकातलन पनुिस्थापना केन्त्र माफि ि १२६ िनालाई संरक्षण प्रदान गरीएको िसमा ७० 

िनालाई उद्धार िथा ४६ िना लाई पाररवारीक पनुितमलन गराईएको,  

• नेपालममा बालश्रमको अवस्थाः एक र्वश्लषेण पसु्िक छपाई सिले गदाि सूचनामकूलक 
िथा सन्त्देशमूलक स्रोि सामाग्री ियार िएको  

•  प्रादेजशक गै स स प्रोफाईल व्यबस्थापन प्रणाली ियार िई २७९ वटा संस्थाहरु सूजचकृि 
िएको,  

•  मर्हला बालबातलका िथा समाि कल्याण नीतिको मस्यौदा ियारी 
•  बालबातलका अतधकार संरक्षण संम्वन्त्धी र्वधेयकको प्रारजम्िक मस्यौदा ियार िएको, 
•  छाउ गोठ अन्त्त्य िथा मयािर्दि मर्हनावारी प्रवधिन सम्वन्त्धी कायिर्वतध २०७६ ियार गरर 

आन्त्िररक मातमला िथा काननु मन्त्रालयबाट सैदाजन्त्िक सहमति समेि प्राप्त िएको, 
• अल्पकातलन आश्रय सर्हिको जिल्ला सेवा केन्त्र संचालन कायिर्वतध २०७६  

• प्रादेजशक र्दघिकातलन पनुस्थािपना केन्त्र संचालन सम्वन्त्धी कायिर्वतध २०७७ को मस्यौदा 
ियारी िएको   

• प्रदेश बालअतधकार सतमति गठन संचालन िथा व्यवस्थापन कायिर्वतध २०७६ मस्यौदा 
गरीएको  

• बाल सहिागीिा सम्बन्त्धी कायिर्वतध मस्यौदा ियार गरेको 
• १८ िना सडक बालबातलकाको उद्धार िथा व्यवस्थापन गरीएको  
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• सामाजिक अतियान अन्त्िगिि रुकुम जिल्लाको चौरिहारीमा ३०० िना व्यजिहरुलाई 
छाउपडी िथा मयािर्दि मर्हनावारी सम्वन्त्धी अन्त्िरर्क्रयात्मक कायिक्रम संचालन गरीएको, 

• असहाय अनाथ िथा िोजर्खमा रहेका िथा अति र्वपन्न  ६३ िना बालबातलकाहरुलाई न्त्यानो 
कपडा र्विरण गरीएको र ५० िना बालबातलकाहरुको लातग झोला सर्हिको शैजक्षक 
सामाग्री र्विरण गररएको,  

• एकल मर्हला समूह (आमा घर) मा १३ िना बालबातलकाहरुलाई अल्पकातलन 
व्यवस्थापनमा सहयोग प्राप्त गरेको  

• राउटे समुदुायका ४६ घर पररवारलाइ  सहिकिाि माफि ि दैतनक सहजिकरणका साथै 
र्खाद्यान्न, स्वास््य उपचार लगायिका सेवा प्रदान गररएको 

श्रम िथा रोिगार 

• श्रम िथा रोिगार प्रबधिन नीति ियारी िथा कायािन्त्वयन 

• रोिगार ब्यवस्थापन सूचना प्रबधिन 

• दतलि, अपांग िथा तबपन्न वगिलाइ सीपमूलक िातलम िथा सीपिन्त्य सामग्री र्विरण  

• जिल्ला प्रशासन कायािलय सरेु्खिमा रहेको आप्रवासन सहायिा कक्षबाट हालसम्म िम्मा 
१६८७ (मर्हला ४६२ र परुुष १२२५) िनालाई वैदेजशक रोिगार सम्बन्त्धी परामशि 
सेवा उपलब्ध गराइएको छ िने वसपाकि बाट १८ िनालाई । 

• श्रतमकका टे्रडयतुनयन िथा रोिगारदािाका प्रतितनतधमूलक संस्थाका प्रतितनधीहरु वीच 
समन्त्वयात्मक बैठकबाट प्रदेश श्रम सल्लाहकार पररषद गठन सम्बन्त्धी तनदेजशका मस्यौदा 
ियार गनि सझुाव प्राप्त 

• वैदेजशक रोिगार सम्बन्त्धी सन्त्देशमूलक सूचना िथा रेतडयो कायिक्रम १० वटै जिल्लाका 
र्वतिन्न एफएम रेतडयोहरुबाट प्रसारण  

• औद्योतगक श्रम सम्बन्त्धी अन्त्िरर्क्रया िथा अतिमरु्खीकरण कायिक्रम (सहिागी ६० िना) 

• मन्त्रालयमा तडजिटल तडस््ले बोडि राजर्ख वैदेजशक रोिगारमा िानेहरुका लातग सन्त्देशमूलक 
सूचना िथा समसामर्यक सन्त्देशमूलक सूचना प्रवाह 

•  

बेरूि ुर बेरूि ुफछियोटको अवस्था 
र्खासै बेरूि ुनिएको, सैद्दाजन्त्िक र तनयतमि गनुिपने सामान्त्य बेरूिहुरू तनयतमि गररएको । 

 

कायािन्त्वयनमा देजर्खएका समस्याहरू 

• बिेट ियारी र पनुरावलोकनमा र्िलाइ 

• संरचनात्मक पररवििनले अन्त्योलिा 
• नतििामरु्खी िन्त्दा प्रकृयामरु्खी कायािन्त्वयनले वाजछछि उपलब्धी हातसल हनु नसकेको 
• बिेट र कृयाकलापहरूको आकार बिी िर कायािन्त्वयनको गति न्त्यून 

• बिेट कायािन्त्वयनको लातग पयािप्त र दक्ष कमिचारीको अिाव 

• बिेट कायािन्त्वयनको लातग अजख्ियारीमा तबलम्ब 
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• कमिोर सपुररवेक्षण अनगुमन प्रणाली 
• बिेटको माग बिी िर कायािन्त्वयन/प्रगति कम 

• मािहि कायािलयहरूबाट प्रगति प्रतिवदेनमा समस्या 
• जिल्लामा सामाजिक र्वकास कायािलय स्थापनाले गदाि बिटे िथा कायिक्रम र अजख्ियारी र्िलो प्राप्त 

हुंदा समयमा नै सवै कायिक्रम गनि नसर्कएको । 

• प्रार्वतधक कमिचारीहरुको अिावले गदाि र्वद्दालयको िौतिक पवुािधार कायिक्रम कायािन्त्वयनमा र्िलाइ 
िइ रहेको । 

• कुनै कुन ैकायािलयमा आफ्नो दरबन्त्दीको लेर्खामा काम गने कमिचारी नहदुाँ कायिक्रम कायािन्त्वयनमा 
समस्या आएको । 

• कतिपय कायिक्रमको कायिर्वतधमा समेि अस्पष्टिा(सामाजिक र्वकास र श्रम रोिगार )ले कायिक्रम 
संचालनमा र्द्वधा िएको । 

• िौगोतलक र्वकटिा िथा प्रतिकुल मौसमको कारणले गदाि समयमै कायिक्रमहरु संचालन गनि 
नसर्कएको ।  

• स्वीकृि कायिक्रम िन्त्दा बार्हर गएर र्वद्यालयहरुले कायिक्रम गनि इच्छा देर्खाउन ु। 

• वाल र्वकास केन्त्रका सहयोतग जशक्षकहरूको पाररश्रतमक पयािप्त निएको, रकमान्त्िर नहुंदा ििुानी 
गनि नसर्कएको 

• कोतिड १९ का कारणले समयमै िौतिक तनमािणका कायि हनु सकेनन िन े चालू िफि का 
िेला,िातलम,गोष्ठी िस्िा कायिक्रम हनु सकेनन । 

• स्थानीयस्िरमा स्थापना िएका सामदुार्यक स्वास््य इकाइिको  DHIS2 मा Recognize निएको, 
• अस्पिाल िनी घोषणा गररएका स्वास््य संस्थाहरूको स्िरोन्नति गनि नसर्कएको,  

• दरबन्त्दी अनसुार िनशजि पदपूतिि गनि नसर्कएको,  

• कतिपय स्वास््य संस्थाहरूको मापदण्ड अनसुार िवनहरू बनाउन नसर्कएको िन ेअझैपतन Sick 

Project हरू रहेको, 
• कोतिड १९ को सन्त्दििमा िैतिक पूवािधार (प्रतिक्षालय, बेग्लै कोठा, आर्द) पयािप्त निएको 
• अकश्माि ्िएको COVID-19 को Pandemic अवस्थाका कारण कतिपय बार्षिक कायिक्रमहरू सञ्चालन 

गनि नसर्कएको,  

• जिल्लाहरूमा दरबन्त्दी अनसुार िनशजि पदपूतिि नहुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लातग धेरै समय 
र्खजचिनपुरेको, 

• स्वास््य सेवाको पनुस्थािपना लगायि िैतिक पूवािधारमा ध्यान र्दनपुने अवस्था रहेको, 
• तबतिन्न नीतिगि योिनाहरू ियार हनु नसकेका कारण काम गनि सहि निएको, 
• कोतिडका कारण तनयतमि सञ्चालन िएका कायिक्रमहरूको तनयतमि अनगुमन गनि नसर्कएको 
• वििमान अवस्थामा िातलम सञ्चालनको िाँचामा पररवििन गनुिपने देजर्खन्त्छ 

• कोरोना संक्रमणको बारेमा िानकारी िएिा पतन कमिचारी संक्रतमि िए पिाि कमिचारी ियतिि । 

• पूवि ियारी गररएिा पतन प्रथम केश आउदा अलमलको अवस्था 
• बन्त्दाबजन्त्दको अवस्थाले गदाि अत्यावश्यक सामाग्री, औिार उपकरणको अिाव िथा र्खररद गनि 

कर्ठनाइ र मूल्यमा एकरुपिा निएकोले र्खररद प्रर्क्रयामा समस्या । 
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• प्रदेश प्रयोगशाला निएकोले र्प.तस.आर. सेवा अन्त्यर संचालन गनुि परेको  

• संघबाट समान रुपले सामाग्री र्विरण निएको 
• धेरै स्वाव संकलन िएकाले र्प.तस.आर. िाच र्िला िएको र समयमा नै ररपोटि र्दन नसर्कएको  

• प्रदेश अस्पिालको इमरिने्त्सी, आइ.तस.य,ु ओ.र्ट.मा कोरोना संक्रतमि िेर्टएकाले धेरै कमिचारी 
क्वारेजन्त्टनमा राख्नन ुपरेको साथै १८ िना कमिचारी संक्रतमि िइ सेवा प्रदान गनि कर्ठनाइ 

• िोजर्खम ित्ताको व्यवस्था िए पतन तबिरणका लातग ठोस तनणिय नहदुा अन्त्योल िएको 
• बन्त्दाबजन्त्दको कारण र्खररद सम्झौिा िएका र्खररद कायि सम्पन्न हनु नसकेको र चाल ुआ व मा 

बिेटको व्यवस्था निएको   

• आयवेुद िफि  दरबन्त्दी न्त्यनु िइ िनशिी अिावका कारण  सेवा सचुारु गनि असजिलो िएको । 

• आयवेुद िफि  िौतिक पवुािधारको अिाव । 

• हाल सम्म पतन प्रदेश स्िररय आयबेुद अस्पिालमा रुपान्त्िरण नगररएको । 

• प्रदेश आयवेुद औषधालयमा सवारी साधन नहदुा कायािलयबाट संचातलि तबतिन्न कायिक्रमहरु िथा 
औषधालयको फामेसीमा उत्पार्दि औषधीहरु कणािली प्रदेशका जिल्ला िथा पातलकाहरुमा पयुािउन 
असजिलो िएको। 

• अस्पिालहरूमा कतिपय दरबजन्त्द ररि रहेकोले आइसोलेसन र तनयतमि सेवा संचालन गनि कर्ठनाइ 
िएको 

• माहामारीको कारण तनयतमि कायिक्रम संचालन गनि नसर्कएको 
• स्थानीय िहसंगको समन्त्वय िथा सहकायिको बािावरण नहनु ु

• प्रदेशका अन्त्य स्थानहरुमा िातलम हवहरु नहदुा सबै िातलमहरु केन्त्रमा मार सञ्चालन गनि कर्ठनाइ 
िएको 

• प्रदेशमा स्वास््य सम्बजन्त्ध र्वतिन्न िातलम सञ्चालनका लातग उपयिु site को निएको/अिाव िएको  

• जिल्लाजस्थि सामाजिक र्वकास कायािलयहरुलाई यथाजशघ्र बिेट अजख्ियारी प्रदान गने िथा यथेष्ट 
िनशजिको व्यवस्थापन गरर श्रम िथा रोिगारसम्बजन्त्ध कायिक्रमहरु सञ्चालनमा गति प्रदान गनुि 

• कणािली प्रदेश सरकारका अन्त्य मन्त्रालयबाट सम्पादन हनुे श्रम िथा रोिगारसँग सम्बजन्त्धि 
कायिक्रमहरुलाई र्वषयगि मन्त्रालयको रुपमा रहेको सामाजिक र्वकास मन्त्रालयसँग समन्त्वय र 
सहकायि गने 

• िीनै िहका सरकारबाट सञ्चातलि श्रम िथा रोिगारसँग सम्बजन्त्धि कायिक्रमर्वच एकरुपिा ल्याइ 
कायिक्रमलाई पररणाममजुर्ख बनाउने र िनिाको िीवनस्िर सधुारमा योगदान पयुािउन े

• संर्वधानमै प्रत्याििु मौतलक हकको रुपमा रहेको रोिगारीको हकलाई मिुि रुप र्दन आबश्यक 
काननु, नीति िथा कायिक्रमको ििुिमा र कायािन्त्वयन गने 

• प्रधानमजन्त्र रोिगार कायिक्रम र कणािली प्रदेश सरकारको मखु्यमजन्त्र रोिगार कायिक्रमतबच 
िादाम्यिा कायम गरर उपरोि कायिक्रमको लाि सबै बेरोिगार नागररकलाई समान रुपमा र्विरण 
गने 

• कोतिड-१९ लगायिका अन्त्य महामारीबाट श्रम िथा रोिगारका के्षरमा शृ्रिना हनु सक्ने 
िोजर्खमलाई मध्यनिर गरेर दीघिकातलन योिनासर्हि प्रदेशतिरै रोिगार िथा स्वरोिगारका 
अवसरहरु शृ्रिना गनुि 
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• प्रदेश तिर औद्योतगक रोिगारीका अवसर कम हनु ु। 

•  सामाजिक र्वकास मन्त्रालय र मािहिका तनकायबाट प्रदान गररने र्वतिन्न सीपमूलक िातलम तलएका 
नागररकहरुले िातलममा तसकेका कुरा ब्यवहारमा प्रयोगमा ल्याए नल्याएको, ब्यवसाय गरे नगरेको 
अनगुमन हनु ुपने । 

• व्यवसायीको उत्पार्दि बस्ि ुिथा सेवाहरुलाई बिारसम्मको पहुँच स्थार्पि गनुिपने 

• सीप िथा िातलमप्राप्त िनशजिको Business start up को लागी सहजिकरण गनुिपने 

• मर्हला बालबातलका सम्वन्त्धी नीति काननु िथा कायिर्वतध समयमा स्वीकृि नहुँदा सेवा प्रवाहमा 
समस्या  

• सामाजिक र्वकास महाशार्खामा उपलब्ध िनशजिले सामाजिक र्वकास कायािलयलाई मर्हला िथा 
बालबातलका सम्वन्त्धी कायिक्रम संचालनमा पयािप्त सहयोग गनि नसकीएको  

• वडा स्थानीय िह र जिल्लािहमा मर्हला िथा बालबातलका संग सम्वजन्त्धि संयन्त्रहरुमा स्रोि 
साधनको अिावका कारण मर्हला र बालबातलकाहरुको समस्या समयमा सम्वोधन नहनु ु

• कोतिड १९ बाट प्रिार्वि मर्हला िथा बालतबलकाहरुको समस्या सम्वोधन गनि जिल्ला िथा 
स्थानीयस्िरमा संरक्षण कलष्टर गठन नहनु ुर िसले गदाि समस्या सम्वोधन गनि विटे नहनु ु

• मर्हला बालबातलका सम्बजन्त्ध घटनाहरु बढ्दो मारामा रहेको िर सम्बोधन गने संयन्त्रको अिाव, 

•  नयाँ संरचनाको कारण एउटै काममा पटक पटक समय व्यतिि गनुि परेको 
 

समस्या समाधानका लातग गररएका प्रयासहरू 

• सहिातगिामूलक र नतििामा आधाररि बिेट कायिक्रम ियारीको प्रयास 

• संरचनात्मक पररवििनले ल्याएको अन्त्योलिालाइ समाधान गदै लतगएको 
• नतििामरु्खी बिेट कायािन्त्वयनमा िोड र्दइएको 
• आवतधक सतमक्षाहरू गरी प्रगति र समस्या, समाधानका उपायको बारेमा छलफल 

• कमिचारी/स्वास््यकतमिहरू करारमा तलइ कमिचारीको कमीलाइ समाधान गने प्रयास 

• बिेट कायािन्त्वयनको लातग सहजिकरण, आवश्यकिा अनसुार रकमान्त्िर, स्थानीय िहलाइ कायिक्रम 
हस्िान्त्िरण गररएको 

• Buck passing, comfort zone, Risk तलन नचाहने प्रबतृ्तीलाइ सकिर तनरूत्सार्हि गररएको 
• कमिोर सपुररवेक्षण अनगुमन प्रणालीलाइ ब्यवजस्थि गनि तनदेजशका बनाउन लातगएको 
• बिेटको प्रिावकारी कायािन्त्वयन/प्रगति गनि गराउन सहजिकरण 

• मािहि कायािलयहरूलाइ समयमै प्रगति प्रतिवदेन गनि सहिीकरण 

• हाल प्राप्त बिेटबाट केर्ह िौतिक पवुािधारहरु तनमािणाधीन अवस्थामा रहेका । 

• केर्ह कमिचारीहरु कायिक्रम करारबाट िएतन तलएर सेवा सचुारु गरीएको ।  

• र्वतिन्न तमतिमा सामाजिक र्वकास मन्त्रालय ,आतथिक मातमला िथा योिना मन्त्रालय र मखु्यमन्त्री 
िथ मन्त्रीपररषदको कायािलययमा दरवन्त्दी िेररि सर्हिको प्रदेश स्िररय आयबेुद अस्पिाल तनमािणको 
लागी प्रस्िाव गरर पठाइएको । 
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• र्वतिन्न तमतिमा आयबेुद िथा बैकल्पीक जचर्कत्सा र्विाग र स्वास््य िथा  िनसंख्या मन्त्रालयमा 
प्रदेश स्िररय आयबेुद अस्पिाल तनमािणको लागी िौतिक पवुािधारहरु तनमािण का लागी प्रस्िाव गरर 
पठाइएको । 

• रोष्टर प्रजशक्षकको पररचालन गररएको 
• स्थानीय िहसंग सहकायिको बािावरण बनाउन अन्त्िर्क्रि या तनरन्त्िर सम्पकि  र समन्त्वय बिाइएको 

। 

• िातलम हवको लातग अन्त्य तनकाससंग सहकायि गररएको । 

• बन्त्दाबन्त्दीको समयमा अनलाइन माफि ि िातलम सञ्चालन सम्बन्त्धी क्षमिा अतिवृर्द्धका लातग प्रयास 
बिाइएको 

• जिल्लामा सामाजिक र्वकास कायािलयहरु स्थापना गरर उपलब्ध हनु सकेसम्म कमिचारीको 
ब्यवस्थापन गरर अन्त्य तनकायबाट यस मन्त्रालय अन्त्िरगि सामाजिक र्वकास कायािलयमा आउन 
चाहने कमिचारीलाई सहमति र्दइएको । 

• मर्हला बालबातलका सम्वन्त्धी नीति काननु िथा कायिर्वतध समयमा स्वीकृि नहुँदा सेवा प्रवाहमा 
समस्या  

•  प्रदेश मजन्त्रपररषदबाट प्रादेजशक बालबातलका सम्वन्त्धी र्वधेयक ििुिमाका लाग सहमति प्राप्त 
िएकोले मस्यौदा ियारी गरेको साथै अन्त्य ४ वटा कायिर्वतध ियार िई प्रर्क्रयागिरुपमा अगाडी 
विाएको  

• सामाजिक र्वकास महाशार्खामा उपलब्ध िनशजिले सामाजिक र्वकास कायािलयलाई मर्हला िथा 
बालबातलका सम्वन्त्धी कायिक्रम संचालनमा पयािप्त सहयोग गनि नसकीएको  

• बार्षिक योिना ििुिमा आवश्यक सहयोग िातलमहरुको कायििातलका स्रोि सामाग्री सहयोग गरेको 
• वडा स्थानीय िह र जिल्लािहमा मर्हला िथा बालबातलका संग सम्वजन्त्धि संयन्त्रहरुमा स्रोि 

साधनको अिावका कारण मर्हला र बालबातलकाहरुको समस्या समयमा सम्वोधन नहनु ु

•  बालबातलकाहरुको समस्या सम्वोधन गनि ९ जिल्लामा रुपान्त्िरण िातलम माफि ि दक्ष सहिकिाि 
ियार गरी स्थानीय िहमा पठाएको  

• प्रदेश मजन्त्रपररषदबाट प्रादेजशक बालबातलका सम्वन्त्धी र्वधेयक ििुिमाका लाग सहमति प्राप्त िएकोले 
मस्यौदा ियारी गरेको साथै अन्त्य ४ वटा कायिर्वतध ियार िई प्रर्क्रयागिरुपमा अगाडी विाएको 

• बार्षिक योिना ििुिमा आवश्यक सहयोग िातलमहरुको कायििातलका स्रोि सामाग्री सहयोग गरेको 
• बालबातलकाहरुको समस्या सम्वोधन गनि ९ जिल्लामा रुपान्त्िरण िातलम माफि ि दक्ष सहिकिाि 

ियार गरी स्थानीय िहमा पठाएको 
• कोतिड १९ बाट मर्हला िथा बालबातलकाहरुको समस्या सम्वोधन गनि यतुनसेफ संग साझेदरीमा 

कायिक्रम संचालन गरेको 
 

िार्व कायियोिना (Way Forward) 

• प्राप्त कायिक्रमहरूको बार्षिक क्यालेण्डर बनाइि फोकल पसिन िोकी कायिक्रम सम्पन्न गने, 

• चाल ुअ.ब.मा काम गनि कर्ठनाइ िएका कायिक्रमहरूलाइि कायितबतध माफि ि स्पष्ट पारी कायियोिना 
बनाउने, 

• महामारी रोकथामको पूविियारीका लातग योिना, कायिक्रम िथा बिेटको श्रोि सतुनजिि गने,  
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• कायिक्रम अनरुूप तबतिन्न कायितबतध, SoPs, तनदेजशकाहरू ियार गने,  

• तनयतमि स्वास््य सेवा प्रदायक स्वास््य संस्थाहरूको अनगुमन िथा सपुरीवेक्षण गने,  

• तबतिन्न संघसंस्थाहरूसँग समन्त्वय र सहकायिलाइि तनरन्त्िरिा र्दइने,  

• कायिक्रमका आधारमा अन्त्िरमन्त्रालय समन्त्वयलाइि प्रातथमकिा र्दन े

• स्िरोनन्त्िी िएका स्वास््य संस्थाहरुको िवन तनमािण गररदा  रोग संक्रमण हनु सक्ने र्वषयलाईपतन  
मापदण्डमा समावशे सहजिकरण गने 

• तनमािण कायि अवरुद्ध िएका संस्थाहरुको  स्थातनय िह संग समन्त्वय गरी तनमािण कायि  सम्पन्न 
गने 

• कणािली प्रदेशमा सबै दरबन्त्दीको पदपूतिि निएका कारणले  दरवन्त्दी पूतििका लातग उपयिु 
कायियोिना बनाउने, 

• स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालय िथा सामाजिक र्वकास मन्त्रालयसँग थप िनशजिका लातग माग 
गने,  

• अन्त्य सरोकारवाला तनकायहरूसँगको समन्त्वयमा आवश्यक िनशजि पररचालन गने 

• अत्यावश्यक स्वास््य सेवालाइि तनरन्त्िरिा र्दन  अनगुमन अनजुशक्षण र सवि पजक्षय सहकायि गररन े

• अत्यावश्यकीय औषतध उपकरण हरुको र्खररद प्रर्क्रया समयमै  अगाडी बिाउन े । र उि 
औषतधहरुको अिाव हनु नर्दने 

• स्वास््यकमी िथा अन्त्य व्यजिको सरुक्षाका लातग PPE लगायि सरुक्षा सामग्रीको संकलन, िण्डारण 
र व्यवजस्थि र्विरणका साथै उजचि प्रयोग गनि प्ररेरि गने 

• सूचनाहरूलाइि  समयमै र पूणि रुपमा  अद्याबतधक गरी सम्बजन्त्धि तनकायमा प्रतिवदेन प्रषेण कायिलाइि 
तनरन्त्िरिा र्दन े

• तड एच आइ एस २ लाई सदुृर्िकरण गनि अनजुशक्षण  िथा िातलमलाई तनरन्त्िरिा र्दने , अनगुमन 
गने 

• स्थानीय िहसँग तनरन्त्िर समन्त्वय, सहकायि र सहिीकरण,  

• अस्पिालमा उपचार व्यवस्थापनको  अनगुमन, सपुरीवेक्षण  िथा सहजिकरण गने  

• सबै जिल्ला अस्पिालहरूमा पयािप्त उपकरण ICU िेजन्त्टलेटरको थप र्वस्िार िथा गणुस्िर  अतिबदृ्धी 
का साथै िनशजिको व्यवस्थापन 

• प्रदेश स्िररय प्रार्वतधक सर्हिको तनदेशक तबशेष सतमतिको गठन गरर पूविियारी योिना र तनदेजशका 
बनाइ जिल्लालाइ पररचालन गने साथै जिल्ला स्िरीय व्यवस्थापन सतमति गठन गने  

• जिल्लामा हनु सक्ने माहामारीको अनमुान गरर साधन श्रोिको व्यवस्थापन गने 

• िनशजि पररचालनमा तबशेष ध्यान र्दन ुपने 

• जिल्ला स्िरीय व्यवस्थापन सतमतिको तनयतमि बैठक बतस बस्ि ुजस्थिीको िानकारी गराउने 
• प्रदेश अन्त्िरगिका अस्पिालहरुमा माहामारी उपचारका लातग व्यवस्था तमलाउने  

• माहामारी उपचारका लातग आवश्यक सरुक्षा सामाग्री, उपकरण र िनशजि ियारी अवस्थामा राख्नन ु
पने साथै आपूिीको सतुनजिििा गने । 

• कजम्िमा ६।६ मर्हनामा माहामारी उपचार िथा तनयन्त्रणका लातग पूविअभ्यासको व्यवस्था हनु ुपने 
। 
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• दीगो रूपमा Hygiene and Sanitation को अतिबरृ्द्दका लातग सबै सरोकारवालाहरूसँग समन्त्वय र 
सहिीकरण गने, 

• सरोकारवालाहरूको समन्त्वय र सहकायिमा मनोसामाजिक परामशिलाइि समदुायसम्म र्वस्िार गने 
साथै साथै क्वारेन्त्टाइनमा रहेका व्यजिहरूलाइि मनोसामाजिक परामशि र्दने कायिमा सहिीकरण 
गने, 

• िीवनशैली पररवििनका लातग शारररीक व्यायम, योगाभ्यास र मनलाइि तनयन्त्रण गने उपायहरूको 
अभ्यास गराउन सहिीकरण गने, 

• स्वास््य जशक्षा सूचनाको संप्रषेण सघन रूपले सबै स्थानमा गनेगरी तनरन्त्िरिा र्दन े

• आवश्यक िनशजि O&M गरी पास गरीन ुपने र औषधालय को नाम प्रदेश आयवेुद अस्पिाल 
नामाकरण गरीन ुपने । 

• िौतिक पवुािधार ,िनशिी सर्हिको प्रदेश स्िररय ररफरल िथा सरु्वधा सम्पन्न आयबेुद अस्पिालको 
रुपमा र्वकास गदै लैिान ुपने । 

• आयबेुदको बरृ्द्ध र्वकासका लागी कणािली प्रदेशका ९ जिल्लाका आयबेुद संस्थाहरु सार्वकको झै 
स्विन्त्र राख्न े

• आयवेुद स्वास््य संस्था निएका कणाितल प्रदेशका ५१ स्थानीय िहमा आयवेुद  सेवाको र्वस्िार 
गररनपुने । 

• प्रदेशमा आयवेुदको र्वद्यमान संगठन िथा संरचनाको थप सरु्रतधकरण गरर सस्था/शार्खाहरुको 
स्िरोन्नति गररनपुने । 

• प्रादेजशक योगकेन्त्र र पंचकमि केन्त्रको स्थापना गररनपुने । 

• प्रदेशमा िएका ितडवरु्टको सदपुयोगका लागी  प्रादेशीक ितडबटुी प्रशोधन केन्त्रको स्थापना संचालन 
गररन ुपने ।  

• बिेट र कायिक्रमको अतिमरु्खीकरण गराउन े

• कायिर्वतध तनमािण गरी स्वीकृि गराउन े

• कायिक्रम कायािन्त्वयन कायियोिना तनमािण गने 

• कमिचारीलाइ क्षमिा वृर्द्धका लातग िातलमको व्यवस्था गने  

• कायिसम्पादन सम्झौिा गने गराउने 
• अनगुमन मूल्यांकनमा िोड र्दने । 

• समन्त्वयलाई प्राथतमकिा र्दन े

• नपगु िनशजिको पतुिि िथा कायिरि िनशजिको क्षमिा र्वकास िथा प्रोत्साहन 

• िातलमको प्रकृतिअनसुार िातलम हवहरु र्वकास 

• अनलाइन माफि ि िातलम सञ्चालन सम्बन्त्धी कायिर्वतध (प्रर्क्रया िथा र्खचि मापदण्ड) र्वकास 

• स्थानीय िहले िातलमलाइ अपनत्व तलने बािावरणको र्वकास 

• िातलम सञ्चालन सम्बन्त्धी स्थानीय र प्रदेश सरकारको ितुमका स्पष्ट गनि प्रादेजशक िातलम नीति 
ििुिमा  

• सामाजिक र्वकास कायािलयमा दरबन्त्दी अनसुारको िनशजि िथा स्रोिसाधन सम्पन्न बनाइन ुपने  

• सफ्टवयर तनमािणगरी बैंकर्खािा छोरीको सरुक्षा जिवन िररको कायिक्रमको अतिलेर्ख िथा  प्रतिवेदन 
प्रणालीलाई व्यबजस्थि गनुिपने, 
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•  बैंकर्खािा छोरीको सरुक्षा जिवन िररको कायिक्रममा पातलका िथा जिल्ला कायािलयहरुलाई 
िातलमको ब्यबस्था गनुिका साथै अनगुमनको जिम्मेवारी प्रदान गनुिपने, 

• प्रादेजशक मर्हला, बालबातलका, अपाििा िएका व्यजि, िेष्ठनागररक, िोजर्खममा रहेका 
बालबातलकाहरुको सूचना संकलन गनेगरी सूचना व्यबस्थापन प्रणाली स्थापना गनुिपने,  

• मन्त्रालय अन्त्िगिि जिल्लािहका कायिक्रम िन्त्दा प्रादेजशक कायिक्रम, तनति तनमािण िथा अनगुमनको 
कायिलाइ प्राथातमकिा र्दइन ुपने । 

•  

• श्रम िथा रोिगारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्त्ध राख्न ेर्वषयगि मन्त्रालय िथा तनकायहरु र स्थातनय िहहरुतबच 
समन्त्वय हनु ुपने । 

• सामाजिक र्वकास मन्त्रालय र मािहिका तनकायबाट प्रदान गररने र्वतिन्न सीपमूलक िातलम तलएका 
नागररकहरुले िातलममा तसकेका कुरा ब्यवहारमा प्रयोगमा ल्याए नल्याएको, ब्यवसाय गरे नगरेको 
अनगुमन हनु ुपने । 

• व्यवसायीको उत्पार्दि बस्ि ुिथा सेवाहरुलाई बिारसम्मको पहुँच स्थार्पि गनुि 
• सीप िथा िातलमप्राप्त िनशजिको Business start up को लागी सहजिकरण गनुि 
• वैदेजशक रोिगारीमा िान राहदानी बनाउन जिल्ला प्रशासन कायािलयमा आउने सेवाग्राहीलाई परामशि 

सेवा र्दन गि र्वगि देजर्ख संचातलि सहायिा कक्षलाई तनरन्त्िरिा र्दन ुपने 

• रोिगारीका लातग िारि िफि  िानेहरुलाई सरुजक्षि रोिगार िथा र्वतिन्न महामारी रोगबाट बच्ने 
उपायका वारेमा सचेिनामूलक कायिक्रम संचालन गनुि पने (वसपाकि /तसमा के्षरमा हेल्पडेस्क राख्न ु
पने) 

•  
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तडएचआइएस िातलम 

प्रदेश अस्पिालको नवतनतमिि िवन 
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बैंकर्खािा छोरी कायिक्रमका लािग्राहीहरू 

सहयोगापेक्षी सडकमानवयिु कणािली प्रदेश घोषणा 



 

54 | वा र्षि क  प्र ग ति  प्र ति वे द न २ ० ७ ६ । ७ ७ :      सा मा जि क  र्व का स  म न्त्रा ल य  क णाि ली  प्र दे श  

 

  
 

 

मानवसेवा आश्रममा राहि सामग्री र्विरण 

आमाघरमा बस्ने वालवातलकाहरूलाइ शैजक्षक सामग्री र्विरण 
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वीरेन्त्रनगर र्खलुाचौर जस्थि कोतिड १९ क्वारेन्त्टाइन 

नेरा.आ.र्व. िटे्टसेरा चौकुने, सरेु्खि 
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कुमारी फाउण्डेशनले प्रदेश अस्पिाललाइ कोतिड १९ तनयन्त्रणको लातग सामाग्री हस्िान्त्िरण 

कोतिड संक्रतमिहरूलाइ प्रतिरोधी आयवेुद औषधी र्विरण, प्रदेश अस्पिाल 
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कोतिड १९ को उपचार िै घर फर्किं दै गरेका हरूको र्वदाइ, प्रदेश अस्पिाल 

नया ँितडड मेमोग्राफ मेतसन, प्रदेश अस्पिाल 
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कोतिडको लातग आइसोलेसन रूम, प्रदेश अस्पिाल 

र्पतसआर प्रयोगशाला, प्रदेश अस्पिाल 
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दादरुा रूबेला र्खोप अतियानको शिुारम्ि 

कोतिड हेल्थडेस्क 
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बबइ नाकामा हेल्थडेस्कको मानीय मखु्यमन्त्रीज्यूबाट अनगुमनल्थडेस्क 

स्वास््य नीति ियारी सम्बन्त्त्धी छलफल 
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सागमा पदक प्राप्त कणािली प्रदेशका रे्खलाडीहरूलाइ सम्मान 

सामाजिक र्वकास मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा २०७६।७७ 



 

62 | वा र्षि क  प्र ग ति  प्र ति वे द न २ ० ७ ६ । ७ ७ :      सा मा जि क  र्व का स  म न्त्रा ल य  क णाि ली  प्र दे श  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मानननीय िदस्यज्यूहरू संग पूविबिेट छलफल  

लोपोन्त्मरु्ख राउटे समदुायको सामाजिर्ककरण 



 

63 | वा र्षि क  प्र ग ति  प्र ति वे द न २ ० ७ ६ । ७ ७ :      सा मा जि क  र्व का स  म न्त्रा ल य  क णाि ली  प्र दे श  

 

 

 

 

 

कोतिड प्रतिकायिको लातग उच्चस्िरीय बैठक 

प्रदेश स्वास्य नीतिको तबमोचन 
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च्याउरे्खति सम्बजन्त्ध िातलम 

चौरीपट बनुाइ सम्बन्त्धी िातलम 
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जशक्षक िातलम 

स्वास््यकतमि िातलम 
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र्वतिन्न आयवेुर्दक उपचार पद्धिी 

वीरेन्त्रनगर सरेु्खि ्घण्टाघर र्खलु्ला मैदान जस्थि कोतिड १९ को लातग क्वारेन्त्टाइन 
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िीवन ज्योति मा.र्व. ररम, सल्यानको तनमािण सम्पन्न ६ कोठे र्वद्यालय िवन 

र्हमजशर्खर बहमुरु्खी क्याम्पस िेरीगंगा, सरेु्खि 
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सामाजिक र्वकास मन्त्रालय र अन्त्िगििका कायािलय र कायािलय प्रमरु्खहरूको फोन नं. र इमेल ठेगाना 

कायािलय कायािलय प्रमरु्ख फोन/मोबाइल नं. इमेल ठेगाना 
सामाजिक र्वकास मन्त्रालय सरेु्खि लोकनाथ पौड्याल ९८५८०८९६०० mosdsurkhet@gmail.com 

स्वास््य सेवा तनदेशनालय,सरेु्खि रीिा िोशी िण्डारी ९८५८०५५१७१ hdsurkhet@gmail.com 

प्रदेश अस्पिाल, वीरेन्त्रनगर,, सरेु्खि डा. डम्बर र्खड्का ९८५१०६२७८५ drdkhadka@gmail.com 

जशक्षा  र्वकास तनदेशनालय  सरेु्खि दीपा हमाल ९८५८०५१५८० redsurkhet@gmail.com 

मानव संसाधन र्वकास केन्त्र,  सरेु्खि धमिजिि शाही ९८४८३०४७५२ etcsurkhet@gmail.com 

प्रदेश आयवेुद औषधालय सरेु्खि डा. शंकर ररिाल ९८४८१०६३०३ sprijal056@gmail.com 

प्रदेश संग्रहालय , सरेु्खि डवल प्रसाद शमाि ९८४८०६३०४६ Dabal440@gmail.com 

मेहलकुना अस्पिाल, गिुािकोट, सरेु्खि डा. मतनष तमश्र 9858080502 mehelkunahospital@gmail.com 

स्वास््य सेवा कायािलय, रुकुम पजिम डा. महेश चौलागाइ 9848124169 dhorukum@gmail.com 

स्वास््य सेवा कायािलय, सल्यान दशरथ कुमार शे्रष्ठ ९८४७८४४१८४ hosalyan2075@gmail.com 

स्वास््य सेवा कायािलय, डोल्पा डा तसिन रावल 9860987277 sesonrawal@gmail.com 

िनस्वास््य सेवा कायािलय, िमु्ला कृष्ण सापकोटा ९८५८२२२०८१ Hojumla2075@gmail.com 

स्वास््य सेवा कायािलय, मगु ु डा तनमिल नगरकोटी 984742193 muguhospital@gmail.com 

स्वास््य सेवा कायािलय, हमु्ला  प्रमे बहादरु तसंह ९८५८०५१४६५ pbsingh465@gmail.com 

स्वास््य सेवा कायािलय, कातलकोट डा. तिष्म पोर्खरेल ९८५८३२२६६५ hokalikot@gmail.com 

स्वास््य सेवा कायािलय, िािरकोट डा. सतुनल पनु ९८४१५६९०२८ hsojajarkot@gmail.com 

स्वास््य सेवा कायािलय, दैलेर्ख डा. तनरञ्जन पन्त्ि 9858028१17 dho_dailekha@yahoo.com 

िनस्वास््य सेवा कायािलय, सरेु्खि चेिननीतध वाग्ले ९८५८०५३७४४ hosurkhet75@gmail.com 

सामाजिक र्व. कायािलय रुकुम पजिम जर्खम प्रसाद िकाल ९८४८०४१८५३ khimdhakal45@gmail.com 

सामाजिक र्वकास कायािलय सल्यान तिम प्रसाद पोर्खरेल ९८५७८३५१०५ bhimg2075@gmail.com 

सामाजिक र्वकास कायािलय डोल्पा धनन्त्िय आचायि 9858088099 sdodolpa@gmail.com 

सामाजिक र्वकास कायािलय िमु्ला बलर्वर सनुार ९८५८०५१४३१ balbir.sunar6@gmail.com 

सामाजिक र्वकास कायािलय मगु लोक प्रसाद पौडेल 9848038948 lppoudel2@gmail.com 

सामाजिक र्वकास कायािलय हमु्ला दान बहादरु गरुुङ 9851191970 sdohumla@gmail.com 

सामाजिक र्वकास कायािलय कातलकोट राम प्रसाद उपधायाय 9848024627 Ramprasedyou45@gmail.com 

सामाजिक र्वकास कायािलय िािरकोट धन बहादरु तबस्ट 9858051943 bistdhan@gmail.com 

सामाजिक र्वकास कायािलय दैलेर्ख झलक कोइराला  ९८४८२४७६७२ jhalakkoiral09@gmail.com 
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आ.व. २०७६।७७ को वार्षिक प्रगति  र्ववरण ियारीमा संलग्न  ब्यजिहरू 
 

 

 

समन्त्वय, सम्पादन, सहयोग एवं सल्लाहकार 

र्वष्णपु्रसाद अतधकारी, प्रशासन िथा योिना महाशार्खा प्रमरु्ख 

िवाहरलाल हमाल, यवुा िथा रे्खलकुद महाशार्खा प्रमरु्ख 

र्वश्वमणी िोशी, सामाजिक महाशार्खा प्रमरु्ख 

डा. लक्ष्मीनारायण तिवारी िैसी, स्वास््य सेवा महाशार्खा 
 

र्वशेष सहयोग 

धमिजिि शाही, तनदेशक मानव संशाधन र्वकास केन्त्र 

 

 

सूचना ि्याकं  ब्यवस्थापन, लेर्खन, टाइर्पङ, सेर्टङ  

र्वनोद आचायि  

ि्यांक/योिना अतधकृि  

प्रशासन िथा योिना महाशार्खा 

 

 

प्रार्वतधक सहयोग िथा छपाइ 

रािन आचायि, अतधकृि 

बेलमिा बस्निे, कम््यटुर अतधकृि 

प्रशासन िथा योिना महाशार्खा  

 

     

 

 



 

 

 



 

 

 


