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भन्त्रारमको सॊक्षऺप्त ऩरयचम 
 

 िताभान सॊविधान तथा प्रदेश सयकाय कामाविबाजन मनमभािमर 2०७४ फभोक्षजभ 

भन्त्रारमको स्थाऩना बएको हो । 

सॊक्षिम स्तयभा मसॊचाइ, ऊजाा, जर तथा भौसभ विऻान विबाग य सो अन्त्तगातका 

सॊयचनाहरूफाट सम्ऩादन हनेु कामाक्रभहरू मस भन्त्रारमको कामाऺ ेर मबर यहेको छ ।  

कणाारी प्रदेश सयकायद्वाया स्िीकृत प्रदेश सयकाय (कामा विबाजन) मनमभािरी, 

२०७४ भा उल्रेक्षर्खत कामाहरु मस भन्त्रारमको कामा क्षजम्भेिायीभा याक्षर्खएको छ । 

 



 प्रदेशस्तरको उर्जा, विद्युत, व िंचजइ, खजनेपजनी, र्ल उत्पन्न प्रकोप व्यिस्थजपन  म्वन्धि 

अध्ययन अनु िजन, नीवत, कजनुन, मजपदण्ड, गुरुयोर्नज वनमजाण, आयोर्नज वनमजाण, ममात 

 िंभजर, कजयान्वयन वनयमन र  मन्वय 

 उले्लन्धखत  ेिजको गुणस्तर र  ेिजको शुल्कको आधजर वनधजारण र वनयमन 

 वनवर् के्षत्रको  हभजवगतज र लगजनी प्रिधान  म्विी नीवत तथज मजपदण्ड वनधजारण र वनयमन 

 प्रदेश व मज नदीकज र्लउपयोग  म्विी आयोर्नजको पवहचजन, वनमजाण,  िंचजलन,  म्भजर र 

व्यिस्थजपन 

 नदी  िंरक्षण  म्विी योर्नज तथज गुरु योर्नज तरु्ामज, कजयजान्वयन र अनुगमन तथज मुल्जिंकन 

 मौ म र र्लमजपन  चजिंर  िंर्जल व्यिस्थजपन 

 र्लगुण तथज िजयुगुण  म्विी प्रयोगशजलज व्यिस्थजपन 

 र्लजधजर  िंरक्षण तथज र्लउपयोग नीवतको तरु्ामज तथज कजयजान्वयन 

 प्रविवध विकज  र व्यिस्थजपन 

भन्त्रारम अन्त्तयगत सम्ऩादन हनेु कामाहरु 
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य  आिमज  िंचजवलत विकज  आयोर्नज र कजयाक्रमहरुको 
अधािजवषाक प्रगवत(वितीय र भौवतक) 
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 भन्त्रारम स्थाऩना बएऩमन हारसम्भ O&M अनसुायका दयफन्त्दी ऩदऩमुता हनु सकेको 
छैन ।  

 सॊि, प्रदेश य स्थानीम तहको कामा सॊचारनभा दोहोयोऩना मसजाना बएको । 
 भन्त्रारमरे आफ्नो कामा सॊचारनको गमत ऩक्रदैं गदाा विश्वव्माऩी भहाभायीको 

रुऩभा COVID-19 (कोयोना) को प्रबाि य आमथाक िर्ाको शरुुिात देक्षर्ख नै सॊगठन 
सॊयचना सम्िन्त्धी विर्म अदारतभा गएकोरे कामा सॊचारनभा सभस्मा बएको। 

 बौगोमरक विकटताको कायण अनगुभन सॊमन्त्र प्रबािकायी हनु नसकेको । 
 प्रदेशफाट विमबन्न नीमत मनमभ तथा मनभााण कामाको नम्सा स्िीकृमत नबएको हुॉदा 

विविधताऩूणा केन्त्रको नम्सा प्रमोगभा सभस्मा । 

 Construction Material Testing Lab को अबाि । 

 क्षजल्रा क्षस्थत कामाारमहरुको आफ्नै कामाारम बिनको अबाि ।  
 
 

 

आमोजना कामाक्रभ सॊचारनभा देक्षर्खएका सभस्माहरु 



 मनभााण सम्ऩन्न बएका मोजनाहरुराई भभात सॊबायभा आिश्मक िजेट ब्मिस्था नहुॉदा 
सभम सभमभा मोजना सॊचारन गना सभस्मा आइ ऩने । 

 मनभााणामधन मोजनाहरुभा ऩमााप्त िजेटको मफमनमोजन नहदुा मोजना सम्ऩन्न गना धेयै फर्ा 
राग्ने गयेको । 

 विमबन्न मनकामफाट मनभााण बएको सडक सॊयचनाहरुरे गदाा र्खानेऩानी तथा मसॊचाई 
मोजनाहरुको सॊयचनाहरुभा ठुरो ऺती बएको य मत मोजनाहरुराई ऩनु सॊचारन गना भभात 
सॊबायको आिश्मकता यहेको देक्षर्खन्त्छ । 

 याजनीमतक प्रबािको आधायभा  हनेु वितयणभरु्खी य टुके्र मोजनाहरुको छनोट, ऩवहचानभा 
कठठनाई य कामाान्त्िमनभा वििाद । 

 सशता कामाक्रभभा दावमत्ि बन्त्दा ज्मादै न्त्मून िजेट विमनमोजन हनु ु। 
 मनभााण व्मिसामीहरुभा क्षजम्भेिायी फोध नबई रुग्न उन्त्भरु्ख  ठेक्का ऩट्टाहरु यहेको । 

 
 

 

 
 
 
 

आमोजना कामाक्रभ सॊचारनभा देक्षर्खएका सभस्माहरु 



 अनगुभन य भूल्माङ्कन ऩरयऩाटी िैऻामनक गयाइ मनभााणामधन आमोजनाहरुको गणुस्तय 
कामभ गना प्रबािकायी अनगुभन सॊमन्त्र मनभााण गनुाऩने । 

 आमोजनाको गणुस्तय कामभ गना सफै सयोकायिाराहरुको प्रत्मऺ सहबामगताभा 
सहबामगताभूरक फजेट मनभााण हुॉदा कामाान्त्िमनभा सहज हनुे । 

 ऩूिा सॊबाव्मता अध्ममन बएका आमोजनाहरुभा आमोजना सम्ऩन्न हनु आिश्मक फजेट 
विमनमोजन हुॉदा आमोजनाभा प्रबािकायी हनुे । 

 काभ गने कभाचायीहरुको भनोिर उच्च फनाउनको रामग Reward तथा 
Punishment साथै प्रमाप् त Logistic Support उऩरब्ध हनुऩुने । 

 फजेट मनभााण अगाडी कामाक्रभको दोहोयोऩना हनु नठदन सफै तहफीच ऩमााप्त छरपर 
गने  । 

 मनभााण व्मिसामीहरुभा क्षजम्भेिायी फोध नबई रुग्न उन्त्भरु्ख  ठेक्का ऩट्टाहरु यहेकोभा 
त्मस्ता ठेक्का ब्मिस्थाऩनको रामग नीमतगत मनणाम हनु ुऩने । 

 प्रदेश सयकायफाट सॊचारन गरयाने आमोजनाको रामग फजेटको मसभा (जस्तै १ कयोड 
भामथका भार) तोवकन ुऩने । 

 मोजना छनौट प्रवक्रमाराइ ब्मिक्षस्थत गना “मोजना छनौट भाऩदण्ड” तमाय गरयन ुऩने 
। 

प्रदेशस्तयीम सभस्मा सभाधान समभमतभा ऩेश गरयएका सभस्माहरु 



 विमबन्न मनकामफाट मनभााण बएको सडक सॊयचनाहरुरे गदाा र्खानेऩानी तथा मसॊचाई 
मोजनाहरुको सॊयचनाहरुभा ठुरो ऺती बएकोभा  मत मोजनाहरुराई ऩनु सॊचारन गना 
भभात सॊबायको आिश्मकता । 

प्रदेशस्तयीम सभस्मा सभाधान समभमतभा ऩेश गरयएका सभस्माहरु 



 
 सॊिीम शसता अनदुान तपा का मसॊचाइ र्खानेऩानी उजाा रगामतका मोजनाहरुभा फजेट 

विमनमोजन गदाा आिश्मकता य भागका आधायभा गरयन ुऩने । 
 गत विगतभा सशता अनदुान तपा  नदी मनमन्त्रण ऩवहयो ब्मिस्थाऩन(जर उत्ऩन्न प्रकोऩ 

ब्मिस्थाऩन) जस्ता कामाक्रभहरु हार स्थमगत बएकोरे कामाक्रभ मनयन्त्तयता हनु ुऩने 
। 

 फैदेक्षशक रगानीभा सॊचामरत बइयहेका विमबन्न ऺेरका आमोजनाको कामाऺ ेर कणाारी 
प्रदेशभा  ऩमन विस्ताय गनुा ऩने। 

 सॊिीम सयकायका कामाारमहरुरे ऩमन साना साना मोजना कामाान्त्िमन गनुा बन्त्दा प्रदेश 
सयकायका कामाारम िा स्थानीम तह भापा त सॊचारन गदाा सहज हनेु । 

 जनताको जरविद्यतु कामाक्रभ (सॊचारन तथा ब्मिस्थाऩन) कामाविमधभा प्रदेश 
सयकायको वहस्सा न्त्मून (फढीभा ५ प्रमतशत) यहेकोभा सो वहस्सा फढाउन ुऩने । 

 हार कणाारी प्रदेशभा विद्यतुको ऩहुॉच जम्भा ३४ प्रमतशतभा भार यहेको सन्त्दबाभा 
साथै विद्यतु प्रामधकयणको सरेु्खत कामाारमफाट प्राप्त जानकायी अनसुाय हमु्रा डोल्ऩा 
रगामतका दगुाभ फस्तीभा केक्षन्त्रम राइन ऩगु्न ५ फर्ा राग्न सक्ने हदुा सो 
िस्तीहरुभा रक्षऺत उज्मारो कामाक्रभ सॊिीम सयकायरे सॊचारन गनुा ऩने । 

 प्रदेशभा यहेका साना तथा रि ु जर विद्यतु अन्त्तयगतका आमोजनाहरुको हारको 
अिस्था य भभात सॊबायको रामग िैकक्षल्ऩक उजाा प्रिदन केन्त्ररे ऩहरकदभी मरनऩुने 
। 
 
 
 

 

याविम मोजना आमोगभा सहक्षजकयणको रामग मसपारयस गनुाऩने विर्महरु 




