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भमूिका 
 

आमथिक वर्ि २०७७/०७८ पन्ध्रौं योजना (आ.व. 2076/77 - 2080/81) कायािन्ध्वयनको दोस्रो वर्िको 
रुपिा रहेको छ। यस योजनािा ‘सिदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली’ को दीर्िकालीन सोचलाई हामसल गनि राष्ट्रिय लक्ष्य तथा 
रणनीमत, रूपान्ध्तरणका प्रिखु संवाहक र सहयोगी क्षेत्रको सिेत पष्ट्रहचान गररएको छ। साथै, ष्ट्रवश्वव्यापी िहािारीको 
रुपिा फैमलएको कोरोना (कोमभड-१९) संक्रिणका कारण उत्पन्न ष्ट्रवर्ि पररस्थथमतलाई सिेत उस्चत व्यवथथापन गनुिपने 
भएको छ। सो बिोस्जि कोरोना (कोमभड-१९) िहािारीको संक्रिणबाट अथितन्ध्त्रिा पनिसक्ने असर र प्रभाव न्ध्यूनीकरण 
गदै अथितन्ध्त्रको पनुरोत्थान गदै पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्य र उद्देश्य हामसल गने तफि  केस्न्ध्ित रहो यस वर्िको वाष्ट्रर्िक 
ष्ट्रवकास कायिक्रि तजुििा गररएको छ।  

नेपालको संष्ट्रवधानिा पररलस्क्षत नीमत तथा दाष्ट्रयत्व एवि ् संर्, प्रदेश र थथानीय तहका अमधकार सूची, पन्ध्रौं 
योजनाका राष्ट्रिय लक्ष्य, रणनीमत तथा नमतजा सूचक, नेपाललाई ष्ट्रव.सं. 2079 सम्ििा अमत कि ष्ट्रवकमसत िलुकुबाट 
ष्ट्रवकासशील राििा थतरोन्नमत गने लक्ष्य, ष्ट्रव.सं. 2087 सम्ििा ददगो ष्ट्रवकास लक्ष्य हामसल गदै उच्च िध्िि आयथतर 
र ष्ट्रव.सं. 2100 सम्ििा सिनु्नत रािको थतरिा परु् याउने दीर्िकालीन सोचको िागिस्चत्रका आधारिा यो वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास 
कायिक्रि तयार गररएको छ।सो अनसुार नेपाल सरकारको नीमत तथा कायिक्रि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, 
रूपान्ध्तरणकारी आयोजना तथा प्रिखु कायिक्रिको कायािन्ध्वयनिा यस वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कायिक्रि केस्न्ध्ित रहेको छ। साथै, 
नेपाल सरकार िस्न्ध्त्रपररर्द बाट थवीकृत संर्, प्रदेश र थथानीय तहको कायिस्जम्िेवारीिा पने ष्ट्रवकास कायिक्रि तथा 
आयोजनाको वगीकरण तथा बााँडफााँट सम्बन्ध्धी िापदण्ड, २०७६ का आधार कायािन्ध्वयन गने गरी ष्ट्रवकास कायिक्रि 
तथा आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी प्रथततु गररएको छ। 

प्रथततु वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कायिक्रिलाई िध्यिकालीन खचि संरचनािा रहेका ष्ट्रवर्य क्षेत्रगत पषृ्ठभमूि, सोच, उद्देश्य 
र रणनीमत दोहोरो नहनुे गरी छररतो रूपिा तयार गररएको छ। सबै ष्ट्रवर्य क्षेत्र, कायिक्रि तथा आयोजनाले आगािी 
आमथिक वर्ििा हामसल गनुिपने नमतजाको थपष्ट खाका, प्रिखु प्रमतफल, हालसम्िको उपलस्धध, आ.व. २०७७/७८ िा 
सञ्चालन हनुे प्रिखु ष्ट्रक्रयाकलाप र सोको लामग ष्ट्रवमनयोस्जत बजेट तथा स्रोत प्रथततु गररएको छ। यस वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास 
कायिक्रिबाट ष्ट्रवकासका सरोकारवाला पक्षलाई ष्ट्रवकास कायिक्रिको बारेिा जानकारी हनुकुा साथै आयोजना सशुासन 
कायि राख् न सहयोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ। साथै, यसको कायािन्ध्वयनिा सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग हनुे र आगािी 
आमथिक वर्िको नीमत तथा कायिक्रिको सफल कायािन्ध्वयन भई पन्ध्रौं योजनाले मलएका दीर्िकालीन सोच, राष्ट्रिय लक्ष्य 
तथा उद्देश्य हामसल गनि ठोस योगदान पगु्ने ष्ट्रवश्वास मलइएको छ।  

अन्ध्त्यिा, यस वाष्ट्रर्िक ष्ट्रवकास कायिक्रि तयार गने कायििा सहयोग परु् याउने सबै संवैधामनक मनकाय, नेपाल 
सरकारका िन्ध्त्रालय तथा मनकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदामधकारी तथा कििचारी लगायत सम्बद्ध सबैलाई आयोग 
धन्ध्यवाद ज्ञापन गदिछ। 

 

राष्ट्रिय योजना आयोग 

जेठ, २०७७ 
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परिच्छेद १ 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को ववकास लक्ष्य, कायिक्रम तथा बजेट 

१.१ पषृ्ठभरू्म 

नेपाल सिकािले र्लएको समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली को िाविय आकाङ्क्षा पूिा गनि दीर्िकालीन सोच, २१०० को 
मागिचचत्र तय भएको छ। यसका लार्ग दीर्िकालीन सोच सवितको पन्ध्रौं योजना (2076/77 -2080/81) कायािन्ध्वयनमा 
आएको छ।ववश्वव्यापी मिामािीको रूपमा फैर्लएको कोिोना भाइिस संक्रमण (कोर्भड १९) का कािण पन्ध्रौं योजनाले र्लएका 
लक्ष्य तथा उद्देश्य प्रार्िमा थप मेिनत गनुिपने देचखएको छ। तसथि यस मिामािीका नकािात्मक असि न्ध्यूनीकिण गनि तथा 
अथितन्ध्त्रको पनुरूत्थान गने ादाामा आर्थिक वर्ि 2077/78 को बजेट तथा वावर्िक ववकास कायिक्रम केचन्ध्ित गनुिपने छ। 
यसको लार्ग अथितन्ध्त्रका पयिटन, यातायात, उद्योग, कृवर्, चाषा, स्वास््य षेत्र लगायतका षेत्रमा र्सचजित नकािात्मक प्रभावबाट 
पनुरूत्थान गने कायिक्रममा जोड ादनपुने भएको छ। यस सन्ध्दभिमा उत्पादनाील िोजगािी र्सजिना गदै सरूवा िोगको र्नयन्ध्त्रण, 
उपचाि, स्वास््य पूवािधाि र्नमािण तथा सदुृढीकिण गदै न्ध्यूनतम मानवोचचत कल्याणका कायिमा वावर्िक बजेट तथा कायिक्रम 
केचन्ध्ित गनुिपने छ। यसका लार्ग ववद्यमान ववकास कायिक्रम तथा आयोजनाको पनुःप्राथर्मकीकिण ि पनुसंिचना गदै नया  तथा 
र्सजिनाील कायिक्रम सञ्चालनमा ल्याई लचषत उद्देश्य तथा गन्ध्तव्य िार्सल गने गिी आ.व. 2077/78 को वावर्िक ववकास 
कायिक्रम तयाि गरिएको छ। 

संववधानमा उल्लेचखत िाज्यका र्नदेाक र्सद्धान्ध्त, नीर्त तथा दावयत्व एवम ्संर्, प्रदेा ि स्थानीय तिका अर्धकाि सूची 
लगायतका अन्ध्य प्रावधान बमोचजम ववकास कायिक्रम ि आयोजना सञ्चालन जोड ादनपुने छ। आ.व. २०७7/७8 को वावर्िक 
ववकास कायिक्रम तयाि गदाि पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, िणनीर्त तथा प्राथर्मकता, नेपाल सिकािको वावर्िक नीर्त तथा 
कायिक्रम, बजेटका र्सद्धान्ध्त तथा प्राथर्मकता, ादगो ववकास लक्ष्य २०३० को मागिचचत्र, नेपाललाई अर्तकम ववकर्सत मलुकुबाट 
ववकासाील मलुकु तथा वव.सं. २०८७ सम्म मध्यम आय भएको मलुकुमा स्तिोन्नर्त गने लक्ष्य लगायत अन्ध्य अन्ध्तिािविय 
प्रर्तवद्धतािरूलाई समेत आधाि र्लइएको छ। 

साुासन, ववकास ि समवृद्धको िाविय कायिसूची िार्सल गनिका साथै ववश्वव्यापी मिामािीको रूपमा फैर्लएको कोिोना 
भाइसिको संक्रमणको असि तथा प्रभाव न्ध्यूर्नकिण गदै उच्च आर्थिक ववृद्ध ि उत्पादनमूलक िोजगािी र्सजिना गने ि अथितन्ध्त्रलाई 
सबल ि समनु्नत बनाउने कायिक्रम/आयोजनालाई बजेट तथा वावर्िक कायिक्रममा प्राथर्मकता ादनपुने छ। आर्थिक कायिववर्ध तथा 
ववत्तीय उत्तिदावयत्व ऐन, २०७६ को दफा ६ मा योजना आयोगले आवर्धक योजनाको आधािमा प्रत्येक आर्थिक वर्िमा तीन वर्ि 
अवर्धको मध्यमकालीन खचि संिचना तयाि गनुिपने ि प्रत्येक मन्ध्त्रालयले आवर्धक योजना ि षेत्रगत नीर्तको आधािमा आगामी 
तीन वर्िमा िनुे खचिको प्रषेपण सवितको मन्ध्त्रालयगत मध्यमकालीन खचि संिचना तयाि गनुिपने व्यवस्था ििेको छ। 
मध्यमकालीन खचि संिचनामा समावेा िनुे ि वावर्िक बजेटमा िकम ववर्नयोजन गरिने आयोजना िाविय आयोजना बैंकमा प्रववष्ट 
गनुिपने व्यवस्था समेत सोिी ऐनको दफा ९ ि १७ मा व्यवस्था ििेको छ। तसथि, समवष्टगत आर्थिक स्थावयत्व, तीन तिको 
सिकािको अन्ध्तिसम्बन्ध्ध तथा समन्ध्वय, नर्तजामखुी बजेट ि साविजर्नक खचिको जवाफदेविता कायम गनि मध्यमकालीन खचि 
संिचनालाई यस वावर्िक ववकास कायिक्रम तयाि गदाि आधाि र्लइएको छ। साथै, नेपाल सिकाि (मचन्ध्त्रपरिर्द्) बाट स्वीकृत 
संर्, प्रदेा ि स्थानीय तिको कायि चजम्मेवािीमा पने ववकास कायिक्रम तथा आयोजना वगीकिण तथा बा डफा ट सम्बन्ध्धी मापदण्ड, 
२०७६ लाई ववाेर् ध्यान ादइएको ि िाविय गौिबका आयोजना, रूपान्ध्तिणकािी आयोजना, प्राथार्मकताप्राि प्रमखु कायिक्रम 
समयमै सम्पन्न गने तथा ववकास आयोजनाको प्रभावकािी कायािन्ध्वयन गने गिी वावर्िक ववकास कायिक्रममा र्बाेर् जोड ादइएको 
छ।  
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मलुकुमा आर्थिक समवृद्ध ि नागरिकलाई सखुको अनभुरू्त प्रदान गनि साविजर्नक  खचिको कुाल, र्मतव्ययी ि नर्तजामखुी 
व्यवस्थापन गनुिपने िनु्ध्छ। ववकास कायिक्रम तथा आयोजनालाई आवर्धक योजना तथा वावर्िक बजेटस ग सामञ्जस्यता कायम गनि 
मध्यमकालीन खचि संिचनामा आयोजना प्राथर्मकीकिणका आधाि तय गरिएका छन।् सोको आधािमा आयोजनाको पविलो ि 
दोस्रो प्राथर्मकता क्रम र्नधाििण गरिएको छ। प्रस्ताववत नया  ववकास कायिक्रम तथा आयोजनालाई पन्ध्रौं योजनाका समवष्टगत तथा 
षेत्रगत लक्ष्य ि उद्देश्य िार्सल गनि सियोग परु् याउन ेगिी वावर्िक ववकास कायिक्रममा समावेा गरिएको छ। कोिोना भाइिसको 
संक्रमण लगायत ववद्यमान समस्या तथा चनुौतीलाई समयमै र्निाकिण गदै अनगुमन तथा मूल्यांकन पद्धर्तलाई नर्तजामखुी बनाई 
ववकास कायिक्रम तथा आयोजना तोवकएको लागत ि समय सीमा र्भत्र सम्पन्न गिी लचषत प्रर्तफल िार्सल गरिनेछ। 

१.२ पन्ध्रौं योजनाको उद्दशे्य तथा िणनीर्त 

 मलुकुमा उत्पादनाील िोजगािी र्सजिना, न्ध्यायोचचत ववतिण तथा सामाचजक संिषण ि सिुषा सवितको उच्च आर्थिक 
ववृद्ध िार्सल गने गिी पन्ध्रौं योजना तजुिमा गरिएको छ। आन्ध्तरिक तथा बाह्य स्रोत-साधन ि अन्ध्तिसिकािी ववत्तको ादगो ि 
प्रभावकािी परिचालनबाट आर्थिक समवृद्ध ि नागरिक सखुको अनभुरू्तको आधाि र्नमािण गने योजनाको रूपमा पन्ध्रौं योजनामा 
देिायका िाविय उद्देश्य तथा िणनीर्त तय गरिएका छन।् 

िाविय उद्दशे्य 

१. सविसलुभ, गणुस्तिीय ि आधरु्नक पूवािधाि र्नमािण, उत्पादनाील ि मयािादत िोजगािी अर्भववृद्ध, उच्च, ादगो ि समावेाी 
आर्थिक ववृद्ध तथा गरिबी र्नवािण गदै समवृद्धको आधाि र्नमािण गनुि। 

२. गणुस्तिीय स्वास््य तथा चाषा, स्वस्थ तथा सन्ध्तरु्लत वाताविण, सामाचजक न्ध्याय ि गणुस्तिीय एवम ्जवाफदेिी साविजर्नक 
सेवा कायम गिी संर्ीय ाासन व्यवस्थाको सदुृढीकिण गदै नागरिकलाई मयािादत ि परिष्कृत जीवनयापनको अनभुरू्त 
गिाउन।ु 

३. सामाचजक-आर्थिक रूपान्ध्तिण तथा स्वाधीन िाविय अथितन्ध्त्र र्नमािण गिी देाको स्वार्भमान, स्वतन्ध्त्रता ि िाविय वितको 
संिषण गनुि। 

िाविय िणनीर्त 

१. तीव्र, ादगो ि िोजगािमूलक आर्थिक ववृद्ध गने, 
२. सलुभ तथा गणुस्तिीय स्वास््य सेवा ि चाषाको सरु्नचितता गने, 
३. आन्ध्तरिक तथा अन्ध्तिदेाीय अन्ध्तिआबद्धता एवम ्ादगो ािि/बस्ती ववकास गने, 
४. उत्पादन ि उत्पादकत्त्व अर्भववृद्ध गने, 
५. पूणि, ादगो ि उत्पादनाील सामाचजक सिुषा तथा संिषण प्रदान गने, 
६. गरिबी र्नवािण ि आर्थिक सामाचजक समानता सवितको न्ध्यायपूणि समाज र्नमािण गने, 
७. प्राकृर्तक स्रोतको संिषण ि परिचालन तथा उत्थानाीलताको ववकास गने, ि 

८. संर्ीय ाासन प्रणालीको सदुृढीकिण ि साविजर्नक सेवाको प्रभावकारिता अर्भववृद्ध गने।  
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१.३ पन्ध्रौं योजना ि आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को आर्थिक ववृद्धको लक्ष्य 

पन्ध्रौं योजना अवर्धमा कृवर् षेत्रको औसत ववृद्धदि लक्ष्य 5.४ प्रर्तात ि गैि कृवर् षेत्रको ववृद्धदि लक्ष्य 11.0 
प्रर्तात र्नधाििण गिी योजना अवर्धको वावर्िक औसत ववृद्धदि 9.6 प्रर्तात ििने अनमुान गरिएको छ। लचषत आर्थिक ववृद्धदि 
प्राि गनि योजना अवर्धमा कुल चस्थि लगानी रू. 92 खबि 29 अबि 29 किोड आवश्यक पने अनमुान गरिएको छ। यसमध्ये 
साविजर्नक षेत्रबाट रू. 35 खबि 98 अबि 32 किोड र्नजी षेत्रबाट रू. 51 खबि 34 अबि 9 किोड ि सिकािी षेत्रबाट रू. 
4 खबि 96 अबि 87 किोड लगानी िनुे अपेषा गरिएको छ। कुल लगानीमा यी तीन षेत्रको विस्सा क्रमा: 39 प्रर्तात 
55.6 प्रर्तात ि 5.4 प्रर्तात ििनेछ।पन्ध्रौं योजनाको दोस्रो आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को बजेट कायािन्ध्वयनबाट 7.0 
प्रर्तातको आर्थिक ववृद्ध िनुे अनमुान गरिएको छ ।यसमा कोर्भड-१९ ले अथितन्ध्त्रमा पने असि तथा प्रभावलाइि समेत ध्यान 
ादइएको छ ।  

१.४ आर्थिक वर्ि २०७7/७8 को ववकास कायिक्रम बजेटको बा डफा ट 

 आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा सञ्चालन िनुे ववकास आयोजना ि कायिक्रमिरूको बजेट िकमको बा डफा ट देिायका 
तार्लकामा ादइएको छ।  

(क) साधािण, ववकास तथा प्रदेा ि स्थानीय तिलाई प्रदान गरिएको अनदुानको िकमको आधािमा ववर्नयोचजत बजेट 

आ.व. २०७7÷७8 को लार्ग प्रस्ताववत बजेटको साधािण, ववकास तथा प्रदेा ि स्थानीय तिलाई प्रदान गरिएको 
अनदुानको वगीकिण अनसुािको ववर्नयोचजत िकम देिायको तार्लका १.१ ि मन्ध्त्रालयगत/र्नकायगत ववविण अनसूुची १.१ मा 
उल्लेख गरिएको छ।  

तार्लका १.१ साधािण तथा ववकास बजेट ि प्रदेा ि स्थानीय तिलाई प्रदान गरिएको अनदुान िकम 

(िकम रू. लाखमा) 

क्र.सं. खचि 
बजेट 

िकम प्रर्तात 
१ साधािण 5,32,91,57 36.1 

२ ववकास कायिक्रम 5,79,09,84 39.3 

३ प्रदेा ि स्थानीय तिलाई प्रदान गरिएको अनदुान 3,62,63,13 24.6 

 जम्मा 1,47,464,54 100 

(ख) खचिका आधािमा ववकास कायिक्रमको ववर्नयोचजत बजेट 

 आ.व. २०७7÷७8 को लार्ग प्रस्ताववत बजेटको चाल ु खचि, पु जीगत खचि ि ववत्तीय व्यवस्थाको ववर्नयोचजत बजेट 
ववविण तार्लका १.२ मा उल्लेख गरिएको छ। ववकास कायिक्रममा साधािण खचि तथा प्रदेा ि स्थानीय तिलाई प्रदान गरिएको 
ववत्तीय समानीकिण ि साति अनदुान समावेा गरिएको छैन। ववकास कायिक्रमको ववर्य षेत्रगत ववविण अनसूुची 1.2 तथा 
िणनीर्तक स्तम्भ, लैंर्गक संकेत, ादगो ववकास लक्ष्य संकेत ि जलवाय ुसंकेतका आधािमा ववस्ततृ ववविण अनसूुची 1.३ देचख 1.7 
सम्म प्रस्ततु गरिएको छ। 
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तार्लका १.२ चाल,ु पु जीगत ि ववत्तीय व्यवस्थाको आधािमा ववकास कायिक्रमको ववर्नयोचजत बजेट 

                                (िकम रू. लाखमा) 

क्र.सं. खचि 
बजेट 

िकम प्रर्तात 

१ चाल ुखचि 1,66,00,14 28.7 

२ पु जीगत खचि 3,08,66,23 53.3 

३ ववत्तीय व्यवस्था 1,04,43,47 18.0 

  जम्मा 5,79,09,84 100.0 

(ग) िणनीर्तक स्तम्भका आधािमा ववकास कायिक्रमको ववर्नयोचजत बजेट 

 पन्ध्रौं योजनाका िणनीर्तक स्तम्भको आधािमा ववर्नयोचजत बजेटको ववविण तार्लका १.३ मा उल्लेख गरिएको छ। सोको 
ववर्य षेत्रगत आधािमा ववर्नयोचजत बजेटको ववस्ततृ ववविण अनसूुची १.३ मा उल्लेख गरिएको छ। िणर्नर्तक संकेत र्नधाििण 
गदाि प्रदेा ि स्थानीय तिमा प्रदान गरिएको समपूिक अनदुान तथा ववाेर् अनदुानलाई समावेा गरिएको छैन। 

तार्लका १.३ िणनीर्तक स्तम्भका आधािमा ववकास कायिक्रमको ववर्नयोचजत बजेट 

                              (िकम रू. लाखमा) 
िणनीर्तक 
स्तम्भ 

िणनीर्त 
कायिक्रम/आयोजना 

संख्या 
बजेट 

िकम प्रर्तात 

१ तीव्र, ादगो ि िोजगािमूलक आर्थिक ववृद्ध 34 93,04,56 16.1 

२ 
सलुभ तथा गणुस्तिीय स्वास््य सेवा ि चाषाको 
सरु्नचितता 

68 98,97,41 17.1 

३ 
आन्ध्तरिक तथा अन्ध्तिदेाीय अन्ध्तिआबद्धता 
एवम ्ादगो ािि/बस्ती ववकास 

82 2,11,11,20 36.5 

४ उत्पादन ि उत्पादकत्त्व अर्भववृद्ध 68 53,32,05 9.2 

५ 
पूणि, ादगो ि उत्पादनाील सामाचजक सिुषा 
तथा संिषण प्रदान 

5 15,68,38 2.7 

६ 
गरिबी र्नवािण ि आर्थिक सामाचजक समानता 
सवितको न्ध्यायपूणि समाज र्नमािण 

15 3,09,37 0.5 

७ 
प्राकृर्तक स्रोतको संिषण ि परिचालन तथा 
उत्थानाीलताको ववकास 

28 84,14,35 14.5 

८ 
संर्ीय ाासन प्रणालीको सदुृढीकिण ि 
साविजर्नक सेवाको प्रभावकारिता अर्भववृद्ध 

24 19,72,52 3.4 

  जम्मा 324 5,79,09,84 100.0 
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(र्) प्राथर्मकता क्रमका आधािमा ववकास कायिक्रमको ववर्नयोचजत बजेट 

 प्राथर्मकताको आधािमा गरिएको ववर्नयोचजत बजेट तार्लका १.४ मा उल्लेख गरिएको छ। सोको ववर्य षेत्रगत आधािमा 
ववर्नयोचजत बजेटको ववस्ततृ ववविण अनसूुची १.४ मा उल्लेख गरिएको छ। 

तार्लका १.४ प्राथर्मकता क्रमका आधािमा ववकास कायिक्रमको ववर्नयोचजत बजेट 

                               (िकम रू. लाखमा) 

क्र.सं. प्राथर्मकता क्रम संकेत 
कायिक्रम/आयोजना 

संख्या 
बजेट 

िकम प्रर्तात 

१ पविलो (P1) 260 5,27,36,23 91.1 

२ दोस्रो (P2) 64 51,73,61 8.9 

  जम्मा 324 5,79,09,84 100.0 
 

(ङ) ादगो ववकास लक्ष्य संकेतका आधािमा ववकास कायिक्रमको ववर्नयोचजत बजेट 

 ादगो ववकास लक्ष्य संकेतका आधािमा भएको ववर्नयोचजत बजेट तार्लका १.५ मा ादइएको छ। सोको ववर्य षेत्रगत 
आधािमा ववर्नयोचजत बजेटको ववस्ततृ ववविण अनसूुची १.५ मा उल्लेख गरिएको छ। 

तार्लका १.५ ादगो ववकास लक्ष्य संकेतका आधािमा ववकास कायिक्रमको ववर्नयोचजत बजेट 

(िकम रू. लाखमा) 

संकेत नं ादगो ववकास लक्ष्य संकेत 
कायिक्रम/आयोजना 

संख्या 
बजेट 

िकम प्रर्तात 

१ गरिबीको अन्ध्त्य 19 11,66,94 2.02 

२ ाून्ध्य भोकमिी 55 56,36,34 9.73 

३ स्वस्थ जीवन 32 53,00,60 9.15 

४ गणुस्तिीय चाषा 8 14,92,63 2.58 

५ लैविक समानता 5 4,53,35 0.78 

६ स्वच्छ पानी तथा सिसफाइ 19 32,39,91 5.59 

७ आधरु्नक ऊजािमा पिु च 35 66,93,84 11.56 

८ समावेाी आर्थिक ववृद्ध तथा मयािादत काम  8 11,72,80 2.03 

९ उद्योग, नवीन खोज ि पूवािधाि 72 1,88,31,62 32.52 

१० असमानता न्ध्यूनीकिण 5 1,07,66 0.19 

११ ादगो ािि ि बस्ती 27 94,91,35 16.39 

१२ ादगो उपभोग तथा उत्पादन 3 22,46,00 3.88 
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संकेत नं ादगो ववकास लक्ष्य संकेत 
कायिक्रम/आयोजना 

संख्या 
बजेट 

िकम प्रर्तात 

१३ जलवाय ुपरिवतिन अनकूुलन 10 3,56,88 0.62 

१४ सामाुिक स्रोतको उपयोग   - 

१५ भ-ूसति स्रोतको उपयोग 11 6,81,17 1.18 

१६ ााचन्ध्त, न्ध्याय ि सबल संस्था 10 7,58,17 1.31 

१७ ादगो ववकासका लार्ग साझेदािी 5 2,80,58 0.48 

  जम्मा 324 5,79,09,84 100 

(च) लैंर्गक संकेतका आधािमा ववकास कायिक्रमको ववर्नयोचजत बजेट 

 लैँर्गक संकेतका आधािमा भएको ववर्नयोचजत बजेट तार्लका १.६ मा उल्लेख गरिएको छ। सोको ववर्य षेत्रगत आधािमा 
ववर्नयोचजत बजेटको ववस्ततृ ववविण अनसूुची १.६ मा उल्लेख गरिएको छ। 

तार्लका १.६ लैंर्गक संकेतका आधािमा ववकास कायिक्रमको ववर्नयोचजत िकम 

                        (िकम रू. लाखमा) 

संकेत नं लैंर्गक संकेत 
कायिक्रम/आयोजना 

संख्या 
बजेट 

िकम प्रर्तात 

१ प्रत्यष 91 1,49,71,78 25.9 

२ अप्रत्यष 177 2,89,32,70 50.0 

३ तटस्थ 56 1,40,05,36 24.2 

  जम्मा 324 5,79,09,84 100.0 
 

(छ) जलवाय ुसंकेतका आधािमा ववकास कायिक्रमको ववर्नयोचजत बजेट  
 जलवाय ुसंकेतका आधािमा भएको ववर्नयोचजत बजेट तार्लका १.७ मा उल्लेख गरिएको छ।सोको ववर्य षेत्रगत आधािमा 
ववर्नयोचजत बजेटको ववस्ततृ ववविण अनसूुची १.७ मा उल्लेख गरिएको छ। 

तार्लका १.७ जलवाय ुसंकेतका आधािमा ववकास कायिक्रमको ववर्नयोचजत बजेट 

                          (िकम रू. लाखमा) 

संकेत नं जलवाय ुसंकेत 
कायिक्रम/आयोजना 

संख्या 
बजेट 

िकम प्रर्तात 

१ अत्यन्ध्त सान्ध्दर्भिक 59 62,44,26 10.8 

२ सान्ध्दर्भिक 80 1,51,99,97 26.2 

३ तटस्थ 185 3,64,65,61 63.0 

  जम्मा 324 5,79,09,84 100.0 
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१.५ षते्र/उपषते्रगत ववकास आयोजना तथा कायिक्रमको ववविण 

 आर्थिक वर्ि २०७7/७8 मा ववर्भन्न मन्ध्त्रालय, कायािलय तथा र्नकायिरू अन्ध्तगित जम्मा ३२४ ववकास कायिक्रम तथा 
आयोजना सञ्चालन िनुछेन।् ववर्य षेत्रगत आधािमा ववकास कायिक्रम/आयोजनाको प्राथर्मकताक्रम, िणनीर्तक स्तम्भ, लैंर्गक 
संकेत, ादगो ववकास लक्ष्य संकेत ि जलवाय ु संकेत अनसुािको कायिक्रम/आयोजनाको संख्यात्मक ववविण तार्लका १.८ मा 
ादइएको छ। 
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 1 2 3

1
कृषि तथा पशपुन्छी 
षिकास

3 19 1 2 2 25 2 12 14 1 2 16 9

2
भमूि व्यिस्था, सहकारी 
तथा गररबी मििारण

3 1 2 1 1 7 1 2 4 2 1 7

3 िि तथा िातािरण 1 4 2 8 14 1 7 7 1 13 2
4 अथथ 1 4 1 4 6 4 2 6 2 2 8

5
उद्योग, िाणणज्य तथा 
आपमुतथ

3 2 2 1 3 11 2 5 4 1 10

6
संस्कृमत, पयथटि तथा 
िागररक उड्डयि

2 5 1 5 8 5 5 2 6 1 12

7
णशक्षा, षिज्ञाि तथा 
प्रषिमि

6 3 3 6 6

8 स्िास््य तथा जिसंख्या 28 1 12 17 12 17 1 28

9 खािपेािी 1 17 1 1 15 5 9 8 3 11 7 2
10 यिुा तथा खेलकुद 1 2 3 2 1 3

11
िषहला,बालबामलका तथा 
जेष्ठ िागररक

1 1 3 5 3 2 5

12
श्रि, रोजगार तथा 
सािाणजक सरुक्षा

1 1 1 2 1 2 1 3

13
ऊजाथ, जलस्रोत तथा 
मसिँचाइ

13 8 37 10 62 6 18 37 13 27 26 15

14
भौमतक पूिाथिार तथा 
यातायात

9 6 43 1 53 6 3 43 13 2 15 42

15 सञ्चार तथा सूचिा प्रषिमि 1 1 2 1 1 2

16 शहरी षिकास 1 9 1 5 9 7 3 10 3 1 3 12
17 पिुमिथिाथण 1 1 1 1

18
संघीय िामिला तथा 
सािान्य प्रशासि

2 8 1 2 4 14 3 5 11 1 1 4 12

19 गहृ 3 1 4 2 2 1 3
20 योजिा तथा त्याङ्क 4 2 2 1 2 1 4

21 अथथ - षिषिि (षिकास) 2 1 2 1 1 2 1 1 1

34 68 82 68 5 15 28 24 260 64 91 177 56 59 80 185

लैंमगक संकेत जलिाय ुसंकेत

तामलका १.८ षििय के्षत्रगत षिकास कायथक्रि/आयोजिाको रणिीमतक स्तम्भ 
प्राथमिकताक्रि तथा बजेट संकेत अिसुारको संख्या

जम्िा

क्र. सं. षििय के्षत्र
रणिीमतक स्तम्भ प्राथमिकताक्रि
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1
कृषि तथा पशपुन्छी 
षिकास

2
भमूि व्यिस्था, सहकारी 
तथा गररबी मििारण

3 िि तथा िातािरण
4 अथथ

5
उद्योग, िाणणज्य तथा 
आपमुतथ

6
संस्कृमत, पयथटि तथा 
िागररक उड्डयि

7
णशक्षा, षिज्ञाि तथा 
प्रषिमि

8 स्िास््य तथा जिसंख्या

9 खािपेािी
10 यिुा तथा खेलकुद

11
िषहला,बालबामलका तथा 
जेष्ठ िागररक

12
श्रि, रोजगार तथा 
सािाणजक सरुक्षा

13
ऊजाथ, जलस्रोत तथा 
मसिँचाइ

14
भौमतक पूिाथिार तथा 
यातायात

15 सञ्चार तथा सूचिा प्रषिमि

16 शहरी षिकास
17 पिुमिथिाथण

18
संघीय िामिला तथा 
सािान्य प्रशासि

19 गहृ
20 योजिा तथा त्याङ्क

21 अथथ - षिषिि (षिकास)

जम्िा

क्र. सं. षििय के्षत्र
जम्िा

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 27

3 2 2 1 8

6 9 15
3 1 2 1 2 1 10

1 7 3 11

3 5 5 13

1 5 6

29 29

2 18 20
3 3

1 3 1 5

3 3

22 35 1 6 1 3 68

11 1 45 2 59

2 2

1 12 1 1 1 16
1 1

3 1 1 1 7 1 1 2 17

1 1 2 4
2 2 4

2 1 3

19 55 32 8 5 19 35 8 72 5 27 3 10 0 11 10 5 324

ददगो षिकास संकेत

तामलका १.८(क्रिश:)
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१.6 िाविय गौिव तथा रूपान्ध्तिणकािी आयोजनाको संचषि ववविण 

1.6.1 िाविय गौिवका आयोजना 

 सिकािले आ.व. 2068/69 देचख मलुकुको आर्थिक-सामाचजक ववकासमा मित्वपूणि योगदान परु् याउने  ूला पूवािधाि 
र्नमािण ि संस्कृर्त एवम ् वाताविण संिषण सम्बन्ध्धी िणनीर्तक मित्वका आयोजनालाई िाविय गौिवका आयोजानाको रूपमा 
कायािन्ध्वयनमा ल्याएको छ। नेपाल सिकािले कायािन्ध्वयन गरििेिका िाविय गौिवका २१ आयोजनाको ववविण तार्लका 1.९ 
अनसुाि ििेको छ।आ.व. 2077/78 मा यी आयोजनाको लार्ग रू. 87 अबि 79 किोड ४6 लाख बजेट ववर्नयोजन गरिएको 
छ। 

तार्लका 1.९ िाविय गौिवका आयोजनाको आ.व. 2077/78 को ववर्नयोजन 
                                                                                           (रू. लाखमा) 

क्र.सं. ब.उ.ाी.नं. आयोजना 
आ.व. 

2075/76 
को यथाथि 

आ.व. 
2076/77 को 
संाोर्धत अनमुान 

आ.व. 
2077/78 
को ववर्नयोजन 

1 30800101 बढुी गण्डकी जलववद्यतु आयोजना 9,78,98 5,57,49 8,00,84 

2 30803112 बबई र्स चाइ आयोजना 75,81 1,06,67 1,49,91 

3 30803116 र्सक्टा र्स चाइ आयोजना 1,47,24 1,03,74 1,55,74 

4 30803119 
िानी जमिा  कुलरिया र्स चाइ आयोजना  
(प्रणाली आधरु्नकीकिण समेत) 

1,51,05 1,64,23 2,17,56 

5 30803120 भेिी - ववई  डाइभसिन बिउुदे्दश्यीय आयोजना 3,79,96 2,98,09 3,11,17 

6 50108110 
मार्थल्लो तामाकोाी जलववद्यतु आयोजना (४५६ मे. 
वा.) 

50,00 99,76 1,00,00 

7 30500108 र्मर्लर्नयम च्यालेन्ध्ज एकाउण्ट नेपाल 89,82 6,32,18 9,10,53 

8 31300101 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 2,65,06 3,91,92 5,46,45 

9 32551011 पापुर्त षेत्र ववकास कोर् 34,87 22,75 35,00 

10 32551012 लचुम्बनी ववकास कोर् 87,71 58,01 1,00,00 

11 50125103 दचषण एचाया पयिटन पूवािधाि ववकास आयोजना 15,52,90 1,78,03 4,72,50 

12 50125104 पोखिा षेत्रीय अन्ध्तिािविय ववमानस्थल 7,04,71 4,17,38 10,75,00 

13 50125105 दोस्रो अन्ध्तिािविय ववमानस्थल र्नजगढ, बािा 30,00 1,06,50 50,00 

14 32900104 िािपर्त चिेु संिषण कायिक्रम - 1,07,11 1,55,63 

15 33700101 का माडौं-तिाई मधेा फाष्ट ट्रयाक 5,73,37 3,16,89 8,93,88 

16 33701114 पषु्पलाल िाजमागि (मध्य पिाडी िाजमागि) 11,62,06 6,91,57 8,27,40 

17 33701118 उत्ति दचषण िाजमागि (कणािली, कालीगण्डकी ि कोाी) 3,10,06 3,41,75 4,09,67 

18 33701128 िलुाकी िाजमागि (पलुिरू समेत) 9,66,94 8,30,59 7,01,52 

19 33702101 िेल, मेट्रो िेल तथा मोनो िेल ववकास आयोजना 3,44,05 4,07,09 8,66,66 

जम्मा 79,04,59 58,31,75 87,79,46 
 

1.6.2 रूपान्ध्तिणकािी आयोजना 

 कुल गाििस््य उत्पादनमा योगदान, ववर्यगत षेत्रगत उपलचव्धमा योगदान, िोजगािी र्सजिना, बिृत लाभाचन्ध्वत जनसंख्या 
एवम ् ववर्य षेत्रगत ि प्रादेचाक सन्ध्तलुन कायम गने आधािमा स्थानीय तिदेचख नै सवल अथितन्ध्त्रको आधाि र्सजिना गनि ि 
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प्रादेचाक सन्ध्तलुन कायम गदै उच्च आर्थिक ववृद्धदि िार्सल गनि बिृत ्प्रभावी ि ववचाष्ट प्रकृर्तका आयोजनालाई रूपान्ध्तिणकािी 
आयोजनाको रूपमा छनौट गिी आ.व. 2077/78 मा रू. ६० अबि ८५ किोड ४० लाख बजेट ववर्नयोजन गरिएको छ। 
रूपान्ध्तिणकािी आयोजनाको ववविण तार्लका 1.१० वमोचजम ििेको छ। 

तार्लका 1.१० रूपान्ध्तिणकािी आयोजनाको आ.व. 2077/78 को ववर्नयोजन 

(रू. लाखमा) 

क्र.सं. ब.उ.ाी.नं. आयोजना 
आ.व. 

2075/76 को 
वास्तववक खचि 

आ.व. 
2076/77 को 
संाोर्धत अनमुान 

आ.व. 
2077/78 
को ववर्नयोजन 

1 30700101 
औद्योर्गक पूवािधाि ववकास कायिक्रम  
(ववाेर् आर्थिक षेत्र समेत) 

1,17,47 1,07,84 2,64,32 

2 30803124 सनुकोाी मरिन डाईभसिन बिउुदे्दश्यीय आयोजना 1,74 1,03,06 2,45,85 

3 50108101 १३२ के.भी. तथा अन्ध्य प्रसािण लाइन ववस्ताि 14,81,96 13,60,96 19,94,31 

4 50108122 अपि अरूण जलववद्यतु आयोजना कम्पनी र्लर्मटेड 39,99 49,88 20,00 

5 31200106 प्रधानमन्ध्त्री कृवर् आधरु्नकीकिण परियोजना 1,85,48 2,52,57 3,23,11 

6 32900105 सम्ववृद्धका लार्ग वन - - 11,00 

7 33600103 
जग्गा प्राासन सदुृढीकिण तथा अनौपचारिक भसूम्बन्ध्ध 
ब्यवस्थापन कायिक्रम 

2,04,97 71 25,18 

8 33701109 
गल्छी-र्त्रालुी-मैलिु-स्याफु्रवेाी-िसवुागढी सडक 
आयोजना 

1,44,47 1,12,04 1,37,19 

9 

 पवृि पचिम िाजमागि स्तिोचन्ध्त आयोजना    

33701145 सासेक िाजमागि सधुाि आयोजना - 2,66,54 4,38,19 

33701167 षेत्रीय ब्यापारिक मागि ववस्ताि आयोजना - 19,74 3,49,77 

33701171 काकिर्भट्टा इनरुवा, पथलैया नािायणर्ाट खण्ड - - 1,03,75 

10 34000105 िािपर्त मविला साचिकिण परियोजना 7,64 14,53 25,00 

11 34701110 नया  सिि आयोजना 1,17,67 1,56,09 2,00,11 

12 34701118 ाििी कोरिडोि आयोजना - - 12,68 

13 36501112 प्रादेचाक तथा स्थानीय सडक सधुाि कायिक्रम - 3,54 5,00,00 

14 37000116 एकीकृत स्वास््य पूवािधाि ववकास कायिक्रम 4,99,24 4,01,39 14,34,94 

जम्मा 28,00,63 28,48,89 60,85,40 
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परिच्छेद 2 

कृषि, भमूि व्यवस्था, सहकािी तथा वन के्षत्र 
२.१ कृषि तथा पशपुन्छी षवकास  

क. नमतजा सूचक  

क्र .स.  सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ को 

उपलब्धि 
आ.व. २०७६/७७ को अनिुामनत 

उपलब्धि 
आ.व. २०७७/०७८ को 

लक्ष्य 
१ कृषिको उत्पादकत्व  िेषिक टन / हेक्टि 3.13 3.32 3.62 

२ िानको उत्पादकत्व िेषिक टन / हेक्टि 3.76 3.80 4.16 

३ िकैको उत्पादकत्व िेषिक टन / हेक्टि 2.84 3.02 3.55 

४ गहुुँको  उत्पादकत्व िेषिक टन / हेक्टि 2.85 3.10 3.30 

५ तिकािीको उत्पादकत्व िेषिक टन / हेक्टि 14.05 14.09 17.05 

६ आलकुो उत्पादकत्व िेषिक टन / हेक्टि 16.05 17.15 19.20 

७ फलफूलको  उत्पादकत्व िेषिक टन /   हेक्टि 9.79 10.50 11.20 

८ िाछाको उत्पादकत्व िेषिक टन /   हेक्टि 4.93 4.95 4.97 

९ दूि दूिाल ुपशु वेत/ /मलटि 1050 1100 1200 

१० िास ु वि गरिएको पश/ु केजी 75 77 79 

११ अन्डा पन्छी/ गोटा 245 250 252 

१२ षवश्व व्यापी खाद्य सिुक्षा सूचकाङ्क स्कोि  ४६ ५० ५३ 

१३ प्रिखु बालीहरूको बीउ प्रमतस्थापन दि  प्रमतशत 16 18 20 
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ख. वाषििक षवकास कायिक्रि  

 

क्र.सं. ब .उ. शी .नं.  कायिक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 

िणनीमतक 
स्तम्भ 

प्रिखु प्रमतफल हालसम्िको प्रगमत ब्स्थमत 
आ. व. 2077/78 िा सञ्चालन हनु े

प्रिखु षक्रयाकलाप 

१.  31200101 कृषि  षवकास 
िणनीमत अनगुिन 
तथा सिन्वय  
कायिक्रि 

१  कृषि षवकास िणनीमत 
कायािन्वयन गनिको लामग 
सम्बब्न्ित नीमत 
तजुििा/परििाजिन तथा 
पनुिावलोकन भएको हनु,े 

 संघीय संिचना अनरुुप कृषि 
षवकास िणनीमत परििाजिन 
भएको हनु,े 

 कृषि क्षेत्रको षवषवि पक्षहरू 
सिेटी कृषि तथ्याङ्क पबु्स्तकाहरू 
प्रकाशन हनु,े   

 पश ुस्वास्थ्य, िास ुतथा 
िासजुन्य पदाथि सम्बन्िी िाषिय 
िापदण्ड तयाि भएको हनुे,   

 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्िनको लामग 
संघ, प्रदेश ि स्थानीय तह 
सुँगको सिन्वयको खाका तयाि 
भएको   
हनुे ।  

 प्रत्येक प्रदेश िन्त्रालय सुँग कृषि षवकास 
िणनीमत कायािन्वयन, परििाजिन तथा 
पनुिावलोकन सम्बन्िी दात ृमनकायहरु 
सुँगको सहयोगिा गोष्ठी सम्पन्न भएको, 

 कृषि षवकास िणनीमत परििाजिन सम्बन्िी 
छलफल सकी ड्राफ्ट तयाि भइिहेको, 

 िान, िकै, गहुुँको न्यूनति सिथिन िू्य 
तोषकएको 

 उख ुउत्पादन गने षकसानहरुलाई 
उत्पादनको आिाििा नगद अनदुानको 
व्यवस्थापन सम्बब्न्ित ब्ज्लाको कोि 
तथा लेखा मनयन्त्रण कायािलयबाट भकु्तानी 
हनुे गरि मिलाईएको। 

 

 कृषि तथा पशपंुक्षीका लामग िाहत 
तथा पनुस्थािपना कायिक्रि संचालन 
गने। 

 प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्िन कायिक्रि 
संचालन गने। 

 Bilateral Joint Agriculture 

working group meeting (India,  

Pakistan, China, Israel, Qatar) 
संचालन हनुे, 

 कृषिसुँग सम्बब्न्ित नीमतहरुको 
संगालो प्रकाशन गने, 

 दूि तथा दगु्िजन्य पदाथि सम्बन्िी 
षवद्यिान नीमत कायािन्वयन सम्बन्िी 
िाषियस्तििा GAP Analysis 
संचालन गने,  

 खाद्य वासलात तयािी तथा प्रकाशन 
गने, 

 GVP Protocol तयाि गने । 

२. 2 ३१२00102 षवशेि कृषि उत्पादन 
कायिक्रि 

 

२  4 लाख 55 हजाि िे.टन. 
िसायमनक िल षवतिण भएको 
हनुे, 

 प्राङ्गारिक िल उत्पादन उद्योग 
अनगुिन मनरिक्षण भएको हनु े

  श्रावण िषहना देब्ख चैत्र िषहनासम्ि कृषि 
सािामि कम्पनी मलमिटेड ि सा्ट िेमडङ्क 
कम्पनीबाट यरुिया 169439.5 िे.टन 
मडएषप 93641.7 िे.टन तथा पोटास 
4862.7 िे.टन गिी जम्िा 
267943.9 िे.टन षवषक्र षवतिण 
भएको,  

 साथै 118910 िे.टन गोदाििा िौजदुा 

 4 लाख 55 हजाि िे.टन. 
िसायमनक िल षवतिण हनु े 

 प्राङ्गारिक िल उत्पादन उद्योग 
अनगुिन मनरिक्षण हनु,े 

 कृषि सािािी ि सा्ट िेमडङको 
गोदाि अनगुिन मनरिक्षण हनु।े 
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क्र.सं. ब .उ. शी .नं.  कायिक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 

िणनीमतक 
स्तम्भ 

प्रिखु प्रमतफल हालसम्िको प्रगमत ब्स्थमत 
आ. व. 2077/78 िा सञ्चालन हनु े

प्रिखु षक्रयाकलाप 

िहेको तथा 71000 िे.टन िासायमनक 
िलखाद िागिस्थलिा िहेको 

३.  ३१२00103 वीउ प्रविर्द्न तथा  
गणु मनयन्त्रण 
कायिक्रि 

२  स्थान षवशेिका षवमभन्न 
बालीका नयाुँ जातहरूको 
उन्िोचन तथा दताि गिी खेती 
गनि मसफारिस भएको हनु,े 

 दताि प्रषक्रयाबाट आयातीत 
जातहरूको (Hybrids, OPVs) 
सूब्चकृत गिी मबक्री षवतिणिा 
ि बीउको गणुस्तििा मनयिन 
भएको हनु,े 

 बीउ मबजनको वासलात तयाि 
गिी षवमभन्न बालीका स्रोत 
बीउको  (Source Seed) स्रोत 
तोषकएको हनुे,  

 बीउ बजािबाट निूना संकलन 
ि पिीक्षण गिी बीउ 
व्यवसायबाट मबक्री षवतिण 
हनुे बीउको गणुस्तिको 
जानकािी एवं मनयिन भएको 
हनुे   

 मिमत २०७५/०८/२४ गते नेपाल 
सिकािबाट नपेाल िाजपत्रिा प्रकाब्शत 
गिी व्यवसाषयक कािोबािको लामग षवमभन्न 
बालीका १९ वटा जातहरु उन्िोचन तथा 
दताि गरिएको, 

 वाली मनरिक्षक तथा बीउ मबजन निूना 
संकलक तामलि,  मनजी तथा सिकािी 
फािि बीउ षवजन कम्पनी बीउ उत्पादक 
सिूह/सहकािीको मनिीक्षण अनगुिन, 
बीउ उत्पादन प्रशोिन तथा आयात 
मनयाितिा सहभागी व्यवसायीहरुको 
अनगुिन मनिीक्षण गरिएको, 

 िान, गहुुँ ि िकैबालीको Promising 
लाइनहरुिा DUS परिक्षण गरिएको, 

 िानिा हर्दिनाथ हाईमिड िान -१ , हर्दिनाथ 
हाईमिड िान -३ , हर्दिनाथ साम्बा िसलुी , 
हर्दिनाथ बोिो िान -१ , सदुोिन 
कालानिक उन्िोचनको प्रषक्रयािा िहेको 

 ८८ बालीका ६६८ जातहरु संकलन 
गरिएको ि ३७ बालीका ३७० स्थानीय 
जातहरुका बीउलाई सिुब्क्षत रुपिा 
िध्यकालीन तथा दीघिकालीन संिक्षण 
कक्षिा िाब्खएको । 

 षवद्यिान बीउ सम्बन्िी नीमत, ऐन 
तथा मनयिावलीहरुलाई सिय 
सापेब्क्षकरुपिा परिवतिन गदै संघ, 

प्रदेश ि स्थामनय िैत्री बनाउन े

 षवमभन्न बालीहरुको Molecular Level 

अध्ययन तथा गणुस्ति मनयिनका 
लामग DNA/GMO Lab स्थापना गने 

 च्याउ, फलफूल, घाुँस, फूल लगायत 
षवमभन्न बालीहरुको बीउको गणुस्ति 
मनयिन गने 

 २०० हेक्टि बीउ बाली खेत 
मनिीक्षण गने, 

 २००० िे टन बीउ प्रिाणीकिण गने 
, 

 १५० वटा बीउ बजाि निूना 
पिीक्षण गने,  

 १-१ पटक िान गहुुँ ि िकैको 
DUS Test पिीक्षण गने 

४. 8 31200104 प्लाण्ट क्वािेण्टाईन 
तथा षविादी 
व्यवस्थापन कायिक्रि  
 

२  षवरुवा स्वस्थताको प्रिाण पत्र   
ि आयत ईजाजत पत्र   जािी 
भएको हनु,े 

 बाली मबरुवािा आकब्स्िक 

 ४९७७ षवरुवा स्वस्थताको प्रिाणपत्र ि 
२३०७८ वटा आयात ईजाजतपत्र षवतिण 
गरिएको । तथा ३८ पटक पोष्ट ईब्न्ि 

क्वािेब्न्टन मनरिक्षण गरिएको, 

 National Agricultural Pest Database 

Software खरिद गने,   

 उपभोक्ता िञ्च लगायत सिोकािवाला 
मनकायसंगको सहकायििा मबिादी 
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क्र.सं. ब .उ. शी .नं.  कायिक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 

िणनीमतक 
स्तम्भ 

प्रिखु प्रमतफल हालसम्िको प्रगमत ब्स्थमत 
आ. व. 2077/78 िा सञ्चालन हनु े

प्रिखु षक्रयाकलाप 

रुपिा देब्खएका िोगकीिाहरूको 
पषहचान गिी व्यवस्थापन भएको 
हनुे, 

 आइ. एि. पी. पद्दमतको प्रयोग 
गिी स्वस्थ उत्पादनलाइि बढवा 
र्दएको हनुे,  

 बाली शत्रकुो प्रबेश, स्थापना ि 
फैलावट िा न्यूनीकिण भएको 
हनुे, 
 

  “षविादी प्रयोग िकु्त सप्ताह २०७6” 
सम्पन्न गरिएको,  

 ३१८ वटा खदु्रा षविादी षवके्रता इजाजत 
पत्र नषवकिण भएको तथा षविादी 
पसलहरु अनगुिन भएको,  

 प्रदेशस्ति भमूि व्यवस्था, कृषि तथा 
सहकािी िन्त्रालयका सब्चवज्यूहरुसुँग 
सिन्वय बैठक सम्पन्न भएको । 

न्यूमनकिण जनचेतना गोष्ठी आयोजना 
गने,   

 षवमभन्न बालीको Agricultural Pest 

Survey and Surveillence  गने, 
 िाषियस्तििा षविादी प्रयोगिकु्त 

सप्ताह आयोजना गने,  
 षविादी पुँजीकिण प्रिाणपत्र षवतिण 

ि अमभलेखीकिण गने, 

 षविादी खदु्रा षवके्रता इजाजतपत्र 
षवतिण ि अमभलेखीकिण तथा 
नवीकिण गने, 

 सनु्तलाजात फलफुल ब्चन मनयाितका 
लामग आवश्यक प्राषवमिक िापदण्ड 
तथा  आिािहरु तयाि गने,  

 षवमभन्न बालीहरुको शत्रबु्जवहरुको  
Fact sheet  तयाि गने । 

५. 1
1 
31200105 कृषि सूचना तथा 

प्रब्शक्षण कायिक्रि  
 

४  कृिक सिदुाय लगायत 
सिोकािवाला सवैको कृषि 
प्रकाशन साििीिा पहुुँच वषृर्द् भई 
ज्ञान, सीप ि व्यवहाििा सिुाि 
आएको हनुे, 

 षकसान कल सेन्टि स्थापना ि 
सन्चालन भएबाट कृिकहरूले 
कृषि सम्बन्िी सूचना जानकािी ि 
सिस्याहरू सिािानिा पहुुँच वषृर्द् 
भएको हनु,े 

 सेवाकामलन (३ पटक) तथा 
सेवाप्रवेश तामलि (१ पटक) 
संचालन भएको हनुे, 

 नेपाल टेमलमभजनबाट प्रसािण भईिहेको 
कृषि कायिक्रिबाट षकसानहरु लाभाब्न्वत 
भएको, 

 षकसान कल सेन्टि मनयमित सञ्चालन भइ 
कृिकहरुको व्यवसाषयकतािा सिुाि 
भएको। 

 कृषि डायिी ि कृषि क्यालेन्डि प्रकाशन 
गिी सूचना प्रसािणिा सेवा पगुकेो 

 30 हजाि कृषि चौिामसक पमत्रका एवं 
कृषि प्रमबमि पबु्स्तका प्रकाशन भएको 

 स्नातकोत्ति तथा मबद्याबारिमि तफि का २० 
जना शोिकतािलाई अनदुान उपलधि 
गरिएको। 

 कृषि दै्विामसक 18००० प्रमत, 

पबु्स्तका 18००० प्रमत, कृषि 
क्यालेण्डि ५००० प्रमत, कृषि डायिी 
15००० प्रमत छपाई तथा षवतिण 
गने,  

 िेमडयो नेपाल ि नेपाल 
टेमलमभजनसुँगको सहकायििा कृषि 
कायिक्रि उत्पादन तथा प्रसािण गने, 

 अमिकृतस्ति आिािभतू सेवाकामलन 
तामलि सञ्चालन गने, 

 १२औ,ं १३औ ंि १४ औ योजना 
अन्तगितका आयोजनाहरूलाई सशति 
शोिभनाि उपलधि गिाउने, 
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 १८ हजाि प्रमत कृषि प्रमबमिक 
पबु्स्तका प्रकाशन भै सिसािषयक 
कृषि प्रमबमिहरु कृिक तथा अन्य 
सिोकािवाला सिक्ष प्रबाह भएको 
हनुे, 

 १८ हजाि प्रमत कृषि चौिामसक 
पमत्रका प्रकाशन भै नमबनति 
कृषि प्रमबमिहरु कृिक तथा अन्य 
सिोकािवाला सिक्ष प्रबाह भएको 
हनुे। 

  कोिको आमथिक अनदुानिा संचामलत 
आयोजनाहरूको अनगुिन िू्यांकन 

गने,  

 केन्द्रको Mobile App संन्चालन 
भएको हनु,े  

 प्रदेश स्तिका कृषि तामलि 
केन्द्रहरुसुँग तामलििा एकरुपता 
सम्वन्िी सिन्वय गोष्ठी आयोजना 
गने, 

 षवमभन्न षवियिा अमिकृतस्तिीय 
तामलि संचालन गने । 

६. 1
8 
31200106 प्रिानिन्त्री कृषि 

आिमुनकीकिण 
परियोजना 

 

२,४  आयोजनाको अन्त्य सम्ि 
कम्तीिा १० हे. क्षेत्रफलका 
१०००० साना व्यवसाषयक कृषि 
उत्पादन केन्द्र (पकेट  हरू 
सन्चालन  भएको हनुे, 

 कम्तीिा १०० हे. क्षेत्रफलका 
१५०० व्यवसाषयक कृषि 
उत्पादन केन्द्र (धलक हरू 
सन्चालन  भएको हनुे, 

 कम्तीिा 500 हे. क्षेत्रफलका 
३०० कृषि उत्पादन तथा 
प्रशोिन केन्द्र (जोन  हरू 
सन्चालन  भएको हनुे, 

 कम्तीिा १००० हे. क्षेत्रफलका 
२१ बहृत ्कृषि उत्पादन तथा 
औद्योमगक क्षेत्र (सपुि जोन  
स्थापना भएको हनुे। 

 देशै भरि १०६ वटा जोन (खाद्यान्न २२, 

तिकािी १७, आल ु१०, दलहन ि 
तेलहन ४, फलफुल वाली २२, 

मनयाितजन्य उच्च िू्य वाली १९ ि 
पशपुालन तफि  १२ ि १६ वटा 
सपुिजोन (खाद्यान्न ६, तिकािी १, आल ु
२, फलफुल ३, कफी १ ि िाछा ३  
गरि ७७ वटा ब्ज््लाहरुिा परियोजना 
कायािन्वयन इकाई िाफि त जोन तथा 
सपुिजोन कायािन्वयनको लामग कूल ७५ 
वटा परियोजना कायािन्वयन ईकाइ 
िाफि त कायिक्रि संचालन भईिहेको,   

 जोन तथा सपुिजोनहरुवाट १०१ वटा 
सौयि उजाििा आिारित साना मसंचाई 
आयोजनाको मनिािणको लामग िाग सुँकलन 
गरि िू्याकन कायि जािी िहेको, 

 षवमभन्न ब्ज्लािा ८० वटा कस्टि 
हायरिङ्ग थप मनिािणको लामग अनगुिन 

 बाली षवशेिको क्षेत्रफल षवस्ताि,  

 कृषि स्नातक (इन्टनि  खटाउने 
प्रयोजनाथि षवश्वषवद्यालय, अध्ययन 
संस्थान ि कृषि कलेजहरुलाई 
अनदुान उपलव्ि गिाउने,  

 भण्डािण, प्रथामिक प्रशोिन वा 
प्रशोिन उिोग स्थापना गने, 

 साना मसंचाई मनिािण तथा ििित 
संभाि गने, स्यालो ट्युब वेल जडान 
गने,  

 स्थानीय तहको सिन्वयिा तिकािी 
तथा फलफूल नसििी स्थापना गने, 

 प्रषवमिक ब्शक्षालयको साझेदािीिा 
व्यवसाषयक उत्पादन कायिक्रि 
संचालन अनदुान प्रदान गने,  

 जोन/सपुिजोन क्षेत्रिा कृषि 
यान्त्रीकिण सहयोग गने,  

 स्थानीय तहसुँगको सिन्वयिा 
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िू्याङ्कन सम्पन्न भै मनिािण कायि सरुु 
गिीएको, 

 गत आ.व. िा सम्झौता भएको १ 
ब्शतभण्डाि मनिािण सम्पन्न भएको ३ वटा 
मनिािणिा िहेको, ि सम्झौता गरिएका 
वाुँकी ६ वटा ब्शत भण्डाि गहृहरुसुँग 
२०७६/१०/२६ गते   सम्झौता िर्द् 
गरिएको,  

 230 कृषि ईन्टनि परिचालनको लामग 
छनौट भएका कृषि तथा वन षवब्श्ववद्यालय 
ि िहेन्द्रित्न वहिुखुी क्याम्पस,ईलािसग 
सम्झौता भई ईन्टनि षविाथीहरु परिचालन 
भैिहेको । 

साविजमनक जग्गािा फलफूल बगैंचा 
स्थापना गने,  

 स्थानीय तहसुँगको सिन्वयिा पश ु
नश्ल श्रोत केन्द्र स्थापना/सदुृढीकिण 
गने, 

  प्रशोिन केन्द्र एवि ्बजािीकिण 
लगायतका पूवाििािको सम्भाव्यता 
अध्ययन गने । 

 

७. 2
5 
3१२00107 लाइभस्टक सेक्टि 

इन्नोभेसन आयोजना  
 

५  16गाउुँपामलका/नगिपामलकािा 
पश ुसेवा केन्द्रको भवन मनिािण 
भएको हनु,े  

 प्रदेश नं 3 ि 5 िा पश ुसेवा 
तामलि केन्द्र स्थापना भएको 
हनुे। नेपाल पश ुब्चषकत्सा 
परििद्को भवन मनिािण भएको 
हनुे,  

 भेटेिीनिी औिमि ऐन ि पश ु
क्याण ऐन तजुििा भएको हनु,े  

 १६० वटा गाई भैसीको ि 
१६० वटा बाख्राको गोठ तथा 
खोि सिुाि भएको हनु,े  

 पशपुन्छीसुँग सम्बब्न्ि सोि कायि 
गनिको लामग षवश्वषवद्यालयहरु 

िाफि त सहयोग गिेको हनुे । 

 सिोकािवाला षवचाि षविशि िञ्च कायिषवमि, 

गनुासो व्यवस्थापन कायिषवमि तयाि भएको,   

 Project Implementation Manual 

अध्यावमिक गरिएको, 
 Nepal Veterinary Council to draft 

Infectious Disease Act, Veterinary 

Drug Act, and Livestock Breeding 

Policy सम्झौता सम्पन्न भएको, 
 १९ लाख ४१ हजाि १ सय ५० डोज 

FMD vaccine खरिद गिी िाषिय िोग 
मनयन्त्रण कायिक्रििा प्रयोग भएको,  

 स्थानीय स्तििा सिोकािवालाहरुसुँग 
अन्तिषक्रया/अमभिखुीकिण गोष्ठी सम्पन्न 
भएको 

 २६३ हेक्टििा कन्ियाट फािि िाफि त 
घाुँसको वीउ उत्पादन भएको। 

 

 दिु संकलनको लामग Road Tanker 

खरिद गने,  

 पशपुन्छी िोग अन्वेिण 
प्रयोगशालाहरुिा िोग मनदान, 

गणुस्ति परिक्षणको लामग रिएजेन्ट, 

केमिकल, षकट,  एब्न्टजेन,  

एब्न्जवमड खरिद, FMD Vaccine 

खरिद गने,  

 मनिािणामिन संिचना( पश ुब्चषकत्सा 
परििद, कणािमल प्रदेशको पश ुसेवा 
तामलि केन्द्र, पशपुन्छी बजाि, BSL2 

or above आदी   हरुको भकु्तामन 
र्दने,  

 िलुो दिु कािखाना  स्थापना 
(कोहलपिु  गने,  

 पशपुन्छी संकलन केन्द्र, पशपुन्छी 
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बजाि तथा slaughter house मनिािण 
गने,  

 िाषिय पश ुप्रजनन कायािलय 
लाहानिा वीयि उत्पादन तथा प्रशोिन 
प्रयोगशाला मनिािण गने,  

 लबु्म्वमन दगु्ि मबतिण आयोजना 
लामग Cream Seperator, 

Homoginizer, Pasteurizer, 

Chiling VAT आर्द खरिद गने,  

 RTPCR िेब्शन खरिद गने । 

८. 2
0 
82111213 खाद्य तथा पोिण 

सिुक्षा सिुाि 
आयोजना 

४  आिमुनक तथा उन्नत कृषि 
प्रषवमिहरुको (जलवाय ुअनकुुल 
सषहत  अनसुिण गने कृिकको 
संख्या 31800 (कब्म्तिा ६५ 
प्रमतशत  पगुकेो हनुे, 

 आयोजनाको प्रत्यक्ष 
लाभिाहीहरुको खाद्य असिुक्षा 
अनभुव स्केल (FIES) िा 40 
प्रमतशतले सिुाि भएको हनु,े  

 खाद्य सिुक्षा प्रवर्द्िन ि गरिवी 
मनवािण भएको हनुे।  

 प्राषवमिक सहायता FAO लगायत 
आयोजना क्लष्टि ईकाईहरुिा कििचािी 
पदपूमति भएको, 

 कायिक्रि कायािन्वयनका लामग आवश्यक 
कायिषवमिहरुको तयािी अब्न्ति चिणिा 
िहको, 

 आयोजनाको लाभिाही छनौट सभेक्षण 
अब्न्ति चिणिा िहेको।  

 सािदुाषयक वीउ भण्डाि घि मनिाणि 
गने,  

 गा.पा का कृषि प्राषवमिकहरु, एिोभेट 
मडलिहरु, अगवुा कृिकहरु तथा 
सिाब्जक परिचालकहरुलाई षवमभन्न 
षवियिा सीप षवकास तामलि 
संचालन गने,  

 कृिक पाठशाला स्थापना तथा 
संचालन (बाली, तिकािी ि 
पशपुन्छी  गने, 

 पोिण पाठशाला स्थापना तथा 
संचालन गने, 

  िूख्य खाद्यान्न वाली ि पोिणयकु्त 
वालीको प्रदशिन गने, 

 गाुँउस्ति निूना बगैचा स्थापना गने, 
 बीउ उत्पादन कायिक्रि संचालन    

गने । 
९. 1

9 
31211210 कृषि क्षेत्र षवकास 

कायिक्रि 

 

४  िािीण पूवाििाि षवकास भएको 
हनुे 

 कायिक्रि सिन्वय कायािलय सखेुत, 
कोरिडोि कायािलय जाजिकोट, स्यान ि 

 उच्च िू्य कृषि वस्तकुा िू्य 
शृ्रङ्खला षवकासको लामग पूिक 
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 120 िू्य शृ्रङ्खला षवकासिा 
सिूह, सहकािी सुँग सहलगानी 
भएको हनु े

 षहिाली ि पहाडी क्षेत्रका 
वामसन्दाको गरिवी मनवािण ि 
खाद्य सिुक्षा वषृर्द् भएको हनुे। 

जमु्लािा स्थापना भएको,  
 कृषि क्षेत्र षवकास कायिक्रिको षवशेिज्ञहरु 

किाििा मलने कायि सम्पन्न भएको, 
 कायिक्रि कायािन्वयन मनदेब्शका तयाि 

भएको,  
 चाि िू्य शंृ्रखलााः स्याउ, सनु्तला, अदवुा 

ि बेसािका लामग Strategic Investment 
Plan को शोिकायि तयाि भएको । 

अनदुान षवतिण गने, 
 िािीण पूवाििाि षवकास तथा 

मनिािणका लामग पूुँजीगत अनदुान 
(िािीण सडक,बजाि केन्द्र, मसंचाइ 
पूवाििाि  अनदुान र्दन,े 

 वहसुिोकािवाला प्लेटफिि (MSP) 

गठन तथा कायिशाला गोष्ठी 
संचालन गने, 

 कषि व्यवसायीहरुका लामग 
प्रमतस्पिाित्िक िू्य शृ्रखलािा 
सहलगानी गने, 

 Drudgery किीका लामग 
षकसानहरुलाई उपकिण खरिद तथा 
षवतिण गने। 

१०. 1
6 
३१२00111 
 

जलवाय ुप्रकोप 
सितु्थान मनिािण 
आयोजना -कृषि 
व्यवस्थापन तथा 
सूचना प्रणाली 

 

७  कृषि धयवस्थापन सूचना 
प्रणालीको वेभपोटिल स्थापना 
भएको हनु,े 

 जलवायू परिवतिनबाट कृषि 
क्षेत्रिापने असि ि प्रभाव तथा 
न्यूनीकिणका उपायहरू 
सिेषटएको जलवाय ुतथा िौसि 
जमडत कृषि सूचनाहरू तथा 
Agroadvisory को षवकास 
गिी प्रवाह हनुे, 

 AMIS को केन्द्र देब्ख स्थानीय 
स्तिसम्ि पूवाििािको षवकास 
हनुे। 

 यस अवमििा सखेुत, ब्चतवन, िोिङ्ग ि 
िहोत्तिी ब्ज्लाका षकसान तथा सहकािी 
का सदस्यहरुिा िोमभंग सेमिनाि सम्पन्न 
गरिएको,  

 कणािली प्रदेश, प्रदेश नं 3, प्रदेश नं 1 ि 
प्रदेश नं 2 अन्तगित पामलका तहका 
प्राषवमिकहरुलाई जलवाय ुपरिवतिन, यसका 
असि ि न्यूनीकिणका उपाय सम्बन्ििा 
दक्षता अमभवषृर्द् तामलि प्रदान गरिएको । 

 Project Completion Workshop  

गरिने,  

 वाषििक प्रगमत प्रमतवेदन छपाइ तथा 
षवतिण गने, 

 आयोजनाको प्रभाव सम्बब्न्ि Video 

Documentary मनिािण गने, 
 Roving Semimar संचालन गने,  

११. 2
1 
82111221 नेपाल कृषि बजाि 

षवकास कायिक्रि 

३  व्यवसाषयक ि अन्तिसम्बब्न्ित 
बजािहरु िाफि त षपछमडएका ि 

 िकै ि तिकािीको गणुस्तिीय षवउ षवजन, 

िाईक्रोन्यषुटएन्ट, जैषवक िल, षविार्द आर्द 
 कृषि बजािसुँग सम्वर्द् पक्षहरूको  

कायिक्षिता अमभवषृर्द् गने,  
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 िषहला घििलुी भएका िािीण 
साना कृिक घि परिवािको 
ब्जषवकोपाजिन र्दगो रुपिा सिुाि 
भएको हनुे। 

प्रयोग गनि कृिकहरुको क्षिता अमभवदृ्घी 
भएको,  

 बाख्रापालक कृिकहरुलाई गणुस्तिीय प्रजनन 
सेवा र्दनका लामग बाख्रा प्रजनन ्फाििहरु, 

कृमति प्रजनन सेवा प्रदान गने सिकािी 
मनकायहरुसुँग सझेदािी गरिएको, 

 वाख्रापालक कृिकहरुलाई गणुस्तिीय 
भेटेरिनिी सेवा प्रदान गनि औिमि उत्पादन 
कम्पनी एवं पािाभेटहरुसुँग साझेदािी 
गरिएको। 

 मनजी व्यवसायी तथा सिकािी 
मनकायहरुलाई कृषि बजारिकिणिा 
सहयोग उपलव्ि गिाउने । 

१२.  ३१२01101 िाषिय आल ुतिकािी 
तथा िसला षवकास 
कायिक्रि 

 

२ 

 

 तिकािीको िूल तथा श्रोत बीउ 
उत्पादन भएको हनुे, 

 अलैँचीका िोगिस्त बगान 
सदुृढीकिण तथा प्रमतस्थापन 
कायिक्रिबाट िोगिकु्त बषढ 
उत्पादनशील बगान स्थाषपत 
हनुे, 

 ५०० हे. क्षेत्रफलिा करिब 
६००० िे टन प्याज गानो 
उत्पादन भएको हनु,े 

 संिब्क्षत कृषि सम्बन्िी प्रषवमि 
षवकास भएको हनु,े 

 स्थानीय तहिा ससति अनदुान 
िाफि त ६०० हे. क्षेत्रफलिा 
करिब १०,००० िे.टन खायान 
आल ुउत्पादन भइ चौथो बिििा 
३०० स्थानीय तह िाफि त 
४५०० हे, क्षेत्रफलबाट करिब 
एक लाख िे. टन खायन आल ु

 तिकािी तफि  4089232 िे.टन हनुे। 
साथै आलकुव उत्पादन 3.63 प्रमतशतले 
बषृर्द् भई 3225879 िे.टन भएको, 

 ईलाि ि रुकुि सिकािी फािििा नेचिु्ली 
भेब्न्टलेटेड िीन हाउस मनिािण सम्पन्न 
भएको, 

 प्राङ्गािीक तिकािी खेती कायिक्रि; प्रदेश 
नं. ३ का  ८ वटा ि गण्डकी प्रदेशका 
५ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरुिा प्राङ्गारिक 
खेती पिीक्षण कायिक्रि (Pilot Program) 
का लामग सूचना प्रकाशन गिी कृिकहरु 
छनौट गने कायि भैिहेको, 

 वीउ आल ुउत्पादन एंव प्रिाब्णकिण 
सम्वन्िी अमिकृत Seed  Inspector 

स्तरिय केन्द्रीय तामलि सन्चालन भएको, 
 आल ुतिकािी तथा िसला वालीको िाषिय 

स्तिको गोषष्ठ सन्चालन गिी बतििान 
अबस्था ि भामब िणमनतीको बािेिा 
दस्ताबेज तयाि भएको । 

 बीउआल ुआत्िमनभिि कायिक्रि 
संचालन गने, 

 प्याज आत्िमनभिि कायिक्रि संचालन 
गने, 

 नेपाल बीउ व्यवसायी संघको 
सहकायििा तिकािी वीउ उत्पादन 
कायिक्रि संचालन गने, 

 प्राङ्गारिक खेती प्रषविी प्रब्शक्षक 
प्रब्शक्षण तामलि (सहायकस्ति तथा 
अमिकृतस्ति   संचालन गने, 

 स्क्रीन हाउसिा 36 हजाि पूवि िूल 
वीउ आल ुउत्पादन  तथा षवतिण 
गने, 

 1 लाख 80 हजाि अलैँचीको 
मबरुवा उत्पादन गने,गोलभेडाको 
वणिशंकि  जात सजृनाको बीउ 
उत्पादन गने, 

 तिकािी जििप्लाज्ि संकलन तथा 
सम्वर्द्िन गने, 
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उत्पादन भएको हनुे, 
 पूवि िूल बीउ (PBS- Pre 

Basic Seed) उत्पादन 
कायिक्रि िाफि त करिब 
३०,००० िे. टन बेमसक-१ ि 
करिब ३ लाख िे. टन उन्नत 
बीउ उत्पादन भइ  करिब २ 
लाख हे. आल ुखेती हनुे 
क्षेत्रफलिा गणुस्तिीय मबउआल ु
प्रयोग गिी खायन आल ु
उत्पादन भएको हनुे।   

  तिकािीको िूल तथा उन्नत वीउ 
उत्पादन तथा षवतिण गने, 

 िाइकोडिाि उत्पादन गने। 

 

१३. 3 ३१२01102 िाषिय फलफूल 
षवकास कायिक्रि  
 

१,२  नयाुँ लगाइएको बगैंचा लगाएको 
५ विि पमछ प्रमत हेक्टि ९ 
िे.ट.का दिले र्दन ेउत्पादनवाट 
आ.व. ०७९/८० सम्ि थप 
४०००० िे.टन/विि स्याउ 
उत्पादन भएको हनुे¸ 

 पिुाना सनु्तला बगैंचा 
सदुृढीकिण हुुँदै जान ेि 
कायिक्रि संचालन हनु े८ 
ब्ज्लाबाट ४० पकेट क्षेत्रिा 
करिब १५०० बगैंचा िनी 
कृिकहरू प्रत्यक्ष लाभाब्न्वत 
भएको हनु,े  

 उन्नत जैतनु उत्पादन तफि  
कृिकहरू आकषिित हनु ेि 
क्रिश संभाषवत  ब्ज्लाहरूिा 
षवस्ताि गरिने,  

 5 लाख ४० हजाि गणुस्तरिय 

 षहउुँदे फलफूल षवरुवा उत्पादन भई 
६2140  षवरुवा मबषक्र षवतिण भएको, 

 हालसम्ि लक्ष्य  सनु्तलाजात तथा विे 
फलफूलको षवरुवा   13161 वटा 
षवतिण भएको, 

 विे षवरुवाहरुलाई साविजमनक स्थलहरुिा 
सिेत िोपण गने षहसावले षवरुवा हकुािउन े
कायि जािी िहेको 

 षवमभन् न फािि केन्द्रहरु िाफि त १४५००० 
फलफूल रुटस्टक षवरुवा उत्पादन, 
११९२३० गोटा फलफूल मबरुवा 
उत्पादन, ५६१८९ गोटा फलफूल 
मबरुवा मबषक्र षवतिण भएको,  

 हषटिक्चि सोसाईटी सुँगको साझेदािीिा 
बागवानी गोष्ठी सम्पन्न भएको,  

 षवमभन्न फलफुल षवरुवाको िाग संकलन 
गरि वासलात तयाि भएको,  

 ७३५ के.जी. तिकािी वीउ उत्पादन 

 फलफूल तथा पषु्ि बालीको जात 
उन्िोचन तथा दताि प्रषकयािा 
सहजीकिण गने, 

 नसििीको षवरुवाको िापदण्द तयािी 
तथा प्रकाशन गििे।  

 नेपाल हषटिक्चि सोसाइिटी 
खिुलटािसुँगको संयकु्त आयोजनािा 
साकि स्तिीय बागवानी गोषष्ठ आयोजना 
गने,  

 एचएलबी/पीसीआि ि 
सीटीभी/इलाइजा परिक्षण गने,  

 स्थाषपत Tissue culture 

्याबहरुबाट स्याउको Clonal 

rootstock (M-9, MM-106, MM-

111, MP) खरिद गिी षवरुवा 
उत्पादन गने, 

 साविजमनक जग्गािा फलफूल षवरुवा 
षवतिण गने, 
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फलफुल मबरुवा उत्पादन भएको 
हनुे, 

 १८ वटा मनजी नसििी 
सदुृषढकिण भएको हनुे । 

भएको ।  
 

 मनजी जग्गािा फलफूल खेती षवस्ताि 
गने, 

 150000 रुटस्टक मबरुवा 
उत्पादन गरिन े

 फलफूल मबरुवा उत्पादन तथा षवक्री 
षवतिण गने। 

१४. 9 31201103 व्यवसायीक कीट 
षवकास कायिक्रि 

 

२  १००० हेक्टि कीम्ब ुक्षेत्र 
षवस्तािबाट १२०० िे ट 
कोकुन उत्पादन भएको हनु,े 

 आिमुनक प्रषविीयकु्त 
च्याउखेतीको षवकास ि निनुा 
प्रदशिन भएको हनुे,  

 षकम्ब ुबगैचा फािि व्यवस्थापन,  
िेशि षवज कोय उत्पादन, िेशि 
षवज उत्पादन ि षकम्ब ुमबरुवा 
उत्पादन भएको हनुे,  

 हाइजमनक िौिी िानकुो 
उपलधिता भएको हनुे। 

 कलस्टििा िेशि खेतीको षवस्ताि 
कायिक्रि अन्तगित ५ वटा प्रस्तावहरुको 
स्थलगत प्रिाब्णकिण सम्पन्न भएको, 

 िेशि षकिाको ३५ जातको िातसृ्रोत 
संिक्षण भएको,  

 षकम्व ुबगैचा फािि व्यवस्थापन, चौकी 
षकिा पालन, िेशि षवज उत्पादन, िौिीको 
िाइट व्यवस्थापन अमभयान सञ्चालन 
भएको,  

 िकवानपिु,तनहुुँ ि प्यठुानिा सञ्चालन ि 
E.F.B. व्यवस्थापन अमभयान कषपलबस्त,ु 

अघािखाुँची, जमु्ला ि प्यठुानिा सञ्चालन 
भएको,   

 स्वस्थ िान ुउत्पादनको लामग पा्पा ि 
लिजङुबाट आिा गोला खरिद भएको । 

 षकम्ब ुबगैँचा फािि व्यवस्थापन पिुानो 
बगैँचा हटाउन ेतथा नयाुँ बगैँचा 
स्थापना ि क्षेत्र षवस्ताि गने, 

 िेशि षवज उत्पादन तथा षवतिण 
गने, 

 ३५ जातका िेशि कीिाको िातशृ्रोत 
संिक्षण गने, 

 पी पी पी िोडलिा िेडीसीनल  स्िाटि 
बी कीपीङ्ग सषहतको श्रोत केन्द्रस्तिीय 
निनुा एपीयिी  सञ्चालन सहयोग 
गने,  

 िौिी श्रोतकेन्द्र स्थापना घाि मनिािण 
तामलि संचालन गने, 

 क्लष्टििा िेशि खेती षवस्ताि गने,  

 बगैचा षवस्ताि (200 क्लष्टििा   
गने, 

 २ वटा श्रोत केन्द्र स्तिीय तालीि 
सन्चालन गने। 

 

१५. 1
0 
३१२01104 बाली षवकास तथा  

जैषवक षवषविता 
संिक्षण कायिक्रि  
 

६,७  9 िे.टन िान ि 9 िे.टन 
गुँहकुो िूल बीउ उत्पादन 
भएको हनु,े 

 िान उत्पादन प्रबर्द्िन कायिक्रि 

 कृषि षवकास फािि चन्द्रडाुँगीिा:  
o 56 िे. टन िान 
o 7 हे. िा िकै,  
o 7 हे. िा गहुुँ ि  

 

 िमसना तथा बासनादाि िान बाली 
प्रवर्द्िन कायिक्रि संचालन गने, 

 िैथाने बाली प्रवर्द्िन कायिक्रि 
संचालन गने, 
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िाफि त 35 स्थानीय तहिा िान 
खेती षवस्ताि उत्पादन ि 
उत्पादकत्विा बषृर्द् भएको हनु,े 

 िकै उत्पादन प्रवर्द्िन कायिक्रि 
िाफि त 32 स्थानीय तहिा 
बहृत्ति िकै उत्पादन कायिक्रि 
संचालन भएको हनु।े 

o 10 हे. िा िान स्रोत बीउ 
उत्पादन भएको।  

साथै, 
o तोिी 480 के.जी. ि 
o िसुिुो 1100 के.जी. स्रोत बीउ 

हाभेष्ट गरि सषकएको,  
 कृषि षवकास फािि, सनु्दिपिुाः 1 हे. िा 

िकै, गहुुँ 11.5 हे. िङु्ग/िास 1 हे. िा 
बीउ उत्पादन कायि सञ्चालन भएको, 

 62.5 िे. टन िानको बीउ उत्त्पादन 
भएको।4 वटा कृषि ज्ञान केन्द्र, 5 वटा 
स्थानीय तह, 2 वटा बीउ कम्पनी ि 
िानी जििा गलुिीया मसुँचाइ आयोजनालाइ 
15 िे.टन गहुुँ बीउ मबक्री 
गरिएको।साथै पिाल मबक्रीबाट 38 जना 
ि 18 िे.टन खायन गहुुँ मबक्रीबाट 11 
जना लाभाब्न्वत भएको।  

 दानाको आयात प्रमतस्थापनका लामग 
िकै उत्पादन प्रवर्द्िन कायिक्रि 
संचालन गने, 

 िान, गुँह ुि िकैको श्रोत बीउ 
उत्पादन 75 िे.टन उत्पादन गने। 
 
 

१६. 1
2 
३१२01105 केन्द्रीय कृषि 

प्रयोगशाला  
कायिक्रि  
 

२  िाटो परिक्षण ३०००, िलखाद 
परिक्षण २५० भएको हनु,े 

 घबु्म्त प्रयोगशालाबाट मसषवि 
संचालन ७०,  प्रयोगशाला 
संचालन तामलि २ भएको हनु,े 

 तिकािी तथा फलफूलािा 
RBPR प्रणालीबाट गणुस्ति 
पिीक्षण भएको  
हनुे। 

 िाटोको निूना षवश्लिेण २८७ वटा, 
िलखादको गणुस्ति षवश्लिेण ४० वटा, 
िाटो तथा षवरुवाको निूना संकलन तथा 
सकु्ष्ि तत्व षवष्लेशण ३७ वटा भएको, 

 घबु्म्त  प्रयोगशाला िाफि त ४ वटा िाटो 
परिक्षण ब्शषवि संचालन भएको,  

 षवमभन् न RBPR ्यावहरु िाफि त  
56168 निनुा परिक्षण कायि भएको, 

 मबउ निूना परिक्षण २३ वटा,  
 ISTA बाट प्राप्त िध्यस्त निूना परिक्षण 

(Proficiency sample)  २ पटक, िोग, 

कीिा ि झािपातको निूना संकलन तथा 

 िाटो परिक्षण  गने,  

 िलखाद परिक्षण  गने, 

 घबु्म्त प्रयोगशालाबाट मसषवि संचालन  
गने, 

 िाटो ि षवरुवाको निूना संकलन 
तथा सकु्ष्ि तत्व षवश्लिेण गने, 

 प्रयोगशाला संचालन तामलि  संचालन 
गने,  

 इन्टोिोप्याथोजेमनक मनिाटोड 
उत्पादन गने, 

 िाइकोडिाि मभरिमड उत्पादन गने, 

 एन.पी.भी.  उत्पादन गने, 
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म्यबु्जयि स्थापना ि व्यवस्थापन २ पटक 
गरिएको, 

 षवश्व िाटो र्दवस िनाइएको। 

 RBPR प्रयोगशाला संचालन गने, 

 ISTA बाट प्राप्त िध्यस्त निूना 
(Proficiency sample) परिक्षण 
गने। 

१७. 1
3 
3१२01106 कृषि पूवाििाि षवकास 

तथा कृषि  
याब्न्त्रकीकिण 
प्रवर्द्िन कायिक्रि 

 

४  काठिाण्डौको २ स्थानिा कृषि 
बजाि पवुाििाि मनिािण भई 
संचालनिा आएको हनु,े 

 संघ अन्तिगत िहेका ५ वटा 
कृषि उपज थोक 
बजािस्थलहरुको पूवाििाि 
षवस्ताि तथा स्तिोन्नती भएको 
हनुे, 

 िणनीमतक िहत्वका ५ 
स्थानहरुिा कृषि उपज 
बजािस्थलहरुको मड.षप.आि. 
तयाि हनु,े 

 कृषि यन्त्र/औजाि/ 
उपकिणहरुको   स्पेमसषफकेसन 
सषहतको िापदण्ड तयाि भई 
कायािन्वयन भएको, 

 षवमभन्न स्तिका कृषि उपज 
बजािस्थल तथा अन्य कृषि 
पूवाििािहरुको िापदण्ड तयाि 
गने,  

 ५ वटा कष्टि हायरिङ्ग सेन्टि 
मनिािण भई संचालनिा आउने, 

 १० वटा मडप ट्यबुवेल जडान 
भई ८००० हे. थप क्षेत्रफलिा 
मसुँचाई सषुविा उपलधि भएको 

 ८ स्थानिा मडपट्युवेलको कायि सम्पन्न 
भएको तथा ५ स्थानिा मनिािण कायि  
चाल ुिहेको, 

 स्यालो ट्युववेलका हकिा ९०० वटा 
स्यालो टयूववेलको सम्झौता कायि सम्पन्न 
भई ५०० वटा जडान भइ अन्य जडान 
प्रषकयािा िहेको, 

 पाुँचथििा २, प्यूठानिा १ वटा ि 
अघािखाुँचीिा ३ वटा अनदुान प्रवाह भई 
६ कस्टि हायरिङ्ग सेन्टि स्थापना भएको, 

 तािकेश्वििा  बजािस्थल मनिािणको लामग  
डीषपआि को िस्यौदा प्रस्ततुीकिण भइ 
अब्न्ति प्रमतवेदन प्राप्त हनु ेक्रििा िहेको, 

 बढुामनलकण्ठ न.पा. ि कागशे्विी िनोहिा 
न.पा. िा बजािस्थल मनिािणको मडषपआि 
तयाि गनि पिािशिसेवाको लामग   
छामनएका ६ वटा पिािशिदात ृ  
िू्यांकनको कायि शरुु गरिएको,   

 साविजमनक मनजी साझेदािी अविािणािा 
पशपुन्छी अक्सन िाकेट स्थापनाको लामग 
दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गदाि सिेत 
एउटा मनवेदन पमन प्राप्त नभएको । 

 काठिाण्डौं उपत्यकाको ताकेश्वि ि 
कागशे्विी िनोहिािा DPR तयाि भए 
अनसुाि वाताविब्णय प्रभाव िु् याङ्कन 
सषहत कृषि उपज बजाि 
पूवाििािहरुको मनिािण गने, 

 संघ अन्तिगत िहेका कृषि उपज 
थोक बजािस्थलहरु (कावासोती, 
पोखिा, ििान, सखेुत, अत्तरिया 
आर्द को पूवाििाि षवस्ताि तथा 
स्तिोन्नती गने, 

 स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त िाग 
अनसुाि आिमुनक कृषि उपज 
बजािस्थलको DPR तयाि गने, 

 प्रयोगिा िहेका तथा षकसानहरुबाट 
िाग हनु ेकृषि 
यन्त्र/औजाि/उपकिणहरुको 
स्पेमसषफकेसन सषहतको िापदण्ड 
तयािी गने, 

 कििचािीहरुको लामग Procurement 

Management Training सञ्चालन 
गने, 

 कृिकहरुबाट जनसहभामगतािा पम्प 
हाउस मनिािण, षविूतीकिण तथा  
िान्सफि िि मनिािण, पम्प जडान तथा 
भमुिगत नाला मनिािण कायि सम्पन्न 
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हनुे, 
 नया तथा षवगतको मडप

ट्युववेलिा १० वटा पम्प 
हाउस ि २० वटा भमुिगत 
नाला मनिािण साथै २५-२५ 
वटा पम्प तथा िान्सफििि 
जडाुँन भई मसुँचाई सषुविा 
उपलधि भएको हनु े। 

गने,
 डीप टयूववेल किाण्ड क्षेत्रिा

कस्टि हायिीङ सेन्टि मनिािण
सम्पन्न गने,

 िान, गहुुँको िूल वीउ उत्पादन गने
। 

१८. 1
5
 िानी जििा कुलरिया 

मसंचाई आयोजना 
(प्रणाली 
आिमुनकीकिण कृषि 
कायिक्रि 

२,४  वीउ उत्पादन कायिक्रिबाट
८००  िेट उन्नत वीउ
उत्पादन भएको हनुे,

 तिकािी उत्पादन कायिक्रिबाट
१५०० िेट भन्दा िेिै ताजा
तिकािी उत्पादन भई
तिकािीको उपलधिता वषृर्द्
भएको हनु,े

 फलफूलको धलक प्रदिशन
कायिक्रिबाट फलफूलको क्षेत्र
षवस्ताि भएको हनु,े

 िकु्त किैयाहरूको आयआजनििा
वषृर्द् भई जीषवनस्तििा सिुाि
भएको
हनुे ।

 िानीजििा कुलिीया मसचाई आयोजनाबाट
३०० कृषि यत्र्त्त्र षवतिणको लामग
कृिकहरु छनौट भएको,

 अनदुानिा कृषि उपकिण षवतिण कायि
सरुु भएको,

 बीज बषृर्द् कायिक्रिबाट २००० िे.टन
बीउ उत्पादन भएको,

 केिा खेती प्रबर्द्िन तथा बजािीकिणको
लामग संजाल मनिािण भएको ।

 बीज बषृर्द् कायिक्रि 500 हे.,
तिकािी बालीको प्रदशिन 100 हे.
कायिक्रि संचालन गने,

 फलफूलको बगैँचा प्रदिशन कायिक्रि
केिा 500 हे. आुँप ,मलब्च ि
कागती 20 हे. , कायिक्रि संचालन
गने,

 तिकािी बीज बषृर्द् कायिक्रि
(तिकािी षवकास कायिक्रि- आल ु 
सञ्चालन गने,

 Polyhouse/Nethouse

(एमिनेट/मिननेट  मभत्र धयावसाषयक
तिकािी खेमत कायिक्रि- ७५%
अनदुान सहयोग कायिक्रि सञ्चालन
गने,

 गरिब िकु्त किैया ि मसिान्नकृत
कृिकका लामग आयआजिनिा
आिारित सहयोग (७५% अनदुान  
प्रदान गने,

 उन्नत (थोपा मसुँचाइ, िलब्चङ्गआदी  
प्रमबमििा आिारित केिा खेमत

31201107
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षवस्ताि कायिक्रि सञ्चालन गने,  

 पश ुउत्पादन प्रषवमि प्रदिशन सहयोग 
कायिक्रि सञ्चालन गने,  

 बाषढ प्रभाषवत क्षेत्रका लामग षवशेि 
कायिक्रि गने,  

१९. 2
3 
31202101 ित्स्य षवकास 

कायिक्रि  
 

२  ित्स्य ह्याचिी िापदण्ड तयािी 
भएको हनु,े  

 फािि तथा प्रजनन ्केन्द्रिा 
स्टक रिप्लेस्िेन्ट तथा नश्ल 
सिुाि कायियोजना तयाि गिी 
कायािन्वयन भएको हनु,े  

 भिुा उत्पादनिा प्रयोग हनुे शरु्द् 
नश्लका २००० संख्यािा 
िाउहरु प्रमतस्थापन भएको हनु,े  

 आगािी आ. व. २०७७।७८ 
िा ७ किोड ह्याच उत्पादन 
भएको हनु,े १९ लाख फ्राई 
भिुा उत्पादन भएको हनु,े १९ 
लाख षफंगिमलङ्ग तथा ११ 
लाख एडभान्स षफंगिमलङ्ग 
उत्पादन भएको हनुे, 

 देश लाई आबश्यक पने िूल 
बीउ ि उपयोगी जातका कापि 
तथा पंघास िाछा भिुा 
उपलधिता देशिै समुनब्ित 
भएको हनु े। 

 ४ किोड ५४ लाख ६ हजाि ित्स्यका 
भिुा, फ्राई, ह्याचमलङ्क, एडभान्स, षफुँ गरिमलङ्कस 
तथा सौदयि िाछा षवतिण भएको, 

 ित्स्य मबज ऐनको िस्यौदा तयाि भई 
मबमभन्न तहिा छलफल भएको, 

 ित्स्य स्वास्थ्य घबु्म्त ब्शषवि संचालन गिी 
१४० ित्स्य पालक कृिक व्यवसाषयको 
सिस्या सिािान भएको,  

 संघ प्रदेश ि स्थानीय तहिा कायिित 
ित्स्य प्राषवमिकहरु वीच मबमबि मबियिा 
छलफल अन्तिषक्रया गिी  सिस्या 
सिािान गनि प्रयास भएको। 

 Fishery master plan तयाि गने, 
 फािि संचालन कायिषवमि परििाजिन 

तथा गरुुयोजना तयाि गने, 
 ित्स्य ह्याचिी िापदण्ड तयािी तथा 

प्रकाशन गने, 
 Fish disease profile तयािी तथा 

प्रकाशन गने,  
 फ्राईभिुा ि षफंगिमलङ्गभिुा उत्पादन 

तथा षवतिण गने,  
 ित्स्य ह्याचिीको स्तिोन्नमत/ भिुा 

उत्पादन क्षिता बरृ्द्द गनि outdoor 
कंडीसमनङ्ग, िाकेषटंग ट्यांक मनिािण 
गने,  

 शरु्द् नस्लका चाइमनज कापिका १० 
लाख षफंगिमलङ्ग, ५ लाख एडभान्स 
षफंगिमलङ्ग ि १० किोड ह्याच 
उत्पादन हनुे, 

 आिमुनक ह्याचिी मनिािण, ििित तथा 
ब्जणोर्द्ाि मनिािण गने, 

 40000 सौन्दयििाछा उत्पादन, 
षवतिण गने।  

२०. 2
4 
३१२02102 पश ुस्वास्थ्य िोग 

अन्वेिण सेवा तथा 
क्वािेन्टाईन कायिक्रि 

  मनयमित प्रयोगशाला सेवा 
अन्तगित देशभिी ६० हजाि 
निनुा जाुँच भएको हनु,े     

 भ्याब्क्सनहरु उत्पादन  तथा मनाःशु् क 
षवतिण भएको,   

 मनजी, सिकािी ि गैह्र सिकािी मनकायलाई 

 4 किोड 45 लाख डोज भ्याब्क्सन 
उत्पादन तथा व्यवस्थापन गने, 

 प्राकृमतक प्रकोप, आकब्स्िक तथा 
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 आमथिक दृषष्टकोणबाट प्रथमिकता 
प्राप्त िोगहरु षप.षप.आ.ि, िानीखेत, 
मस.एस.एफ लागायतको 
िोगहरुको मनयमित परिक्षण सेवा 
उपलधि भएको हनु,े 

 AI, PPR, ND, Rabies जस्ता 
िोगको Gold standard 

protocol तयाि भएको हनु े

 Laboratory Quality control 

Manual अध्यावमिक भएको हनु े

 िाषिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला 
िेमबज खोप उत्पादन यमुनट 
सिेत BSL2 plus िा स्तिोन्नती 
भएको हनु े

 खोप उत्पादन सेवा षवस्ताि गनि 
Enterotoxaemia, IB, IB ND 

F1 and IB Lasota उत्पादन 
प्रकृया सरुु भएको हनु े

 

शु् क भ्याब्क्सन मबषक्र गरि िाजश्व 
संकलन गरिनकुा साथै पशपुन्छी िोग 
मनयन्त्रणिा सघाउ पगुकेो, 

  टेली भेटेरिनिी िेमडमसन सेवा एवं 
भेटेरिनिी एम्बलेुन्स सेवा संचालनिा 
भएको, 

 ४६७५ पटक पशपुन्छी  क्वािेन्टाईन जाच 
भएको ।   

िहािािी िोग िोकथाि तथा   
मनयन्त्रण गने, 

 षवमभन्न पशपुन्छी तथा जनुोषटक 
िोगहरूको सेिोलोब्जकल परिक्षण 
गने,   

 प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकायििा 
सािदुाषयक कुकुिको मनशु् क 
बन्ध्याकिण गने,  

 पशपुन्छीका खोपको गणुस्ति 
सम्बब्न्ि SOP तथा Protocol तयाि 
तथा परििाजिन गने,  

 िोगको निूना संकलन तथा परिक्षण 
गने, 

 केन्द्रीय तथा अन्य प्रयोगशालाहरूका 
लामग केमिकल तथा रिएजेन््स  
खरिद गने, 

 आकब्स्िक िोग अन्वेिण टोली 
परिचालन गने, 

 सेललाइन उत्पादन, भाइिस संिक्षण 
तथा व्यवस्थापन गने, 

 िाषिय खोिेत िोग मनयन्त्रण कायिक्रि 
संचालन गने। 

२१. 2
6 
3१२02103 पशपंुक्षी श्रोत 

व्यवस्थापन तथा 
प्रवर्द्िन कायिक्रि 

२  गाई भैसी तथा बाख्रािा गरिने 
कृमत्रि गभाििान सेवा हालको 
वाषििक ६ लाख २२ हजािबाट 
७ लाख पगुकेो हनु,े 

 बंगिु औिोमगक पाकि को स्थापना 
तथा संचालन िाफि त गणुस्तरिय 
िास ुउत्पादन तथा 

 पश ुनश्ल सिुािका लामग 469437 
पशहुरूिा कृमत्रि गभाििान गरिएको,  

 187062 मल तिल नोईिोजन खरिद 
तथा षवतिण भएको,   

 575762 डोज िाुँगो, साुँढे तथा बोकाको 
जिेको वीयि उत्पादन भएको तथा 
669263 षवतिण भएको,  

 व्यवसाषयक फाििहरूको तथ्याङ्क 
अध्यावमिक गने, 

 सिकािी फाििहरूको वाह्य श्रोत 
कायिषविी तयाि गने, 

 असल पशपुालन अभ्यासका लामग 
िापदण्ड, परििाजिन  पश ुउत्पादन(  
तयाि गने, 
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बजारिकिणिा टेवा पगुकेो हनु,े 
 च्याङ्ग्िा स्रोतकेन्द्र स्थापना 

िाफि त िास ुतथा पब्श्िना 
उत्पादनिा टेवा पगुकेो हनुे, 

 फािि केन्द्रहरु Centre of 

Excellence  को रुपिा 
षवकास भएको हनु,े 

 िैथाने जातका पशपुन्छी तथा 
घाुँसका जातहरुको संिक्षण तथा 
प्रवर्द्िन भएको हनु,े 

 िाषिय पश ुप्रजनन कायािलय 
पोखिाको िात्र वीयिको उत्पादन 
६ लाख ५० हजाि पगुकेो 
हनुे। 

 खसीबोका उत्पादन तथा बजािीकिण 
कायिक्रि संचालनको लामग ९ ब्ज्लािा 
स्थान छनौट गरि समिमत गठन पश् चात 
अमभिूब्खकिण कायिक्रि भएको,  

 षवमभन्न पश ुषवकास फाििबाट बहवुषििय 

घासको ३७९४८ ब्स्लप से्स तथा 
१२.९४ िेटन घासको षवउ मबक्री 
षवतिण भएको, 

 बषुढतोला बाख्रा षवकास फािििा बाख्राको 
खोि ि ब्चत्लाङ्गको बाख्रा फािििा 
कम्पाउन्ड पखािल तथा Rotational 

grazing system को संिचना मनिािण कायि 
सरुु भएको, 

  िब्ञ्चतपिु घाुँसे वामल फािििा Seed 

Processing Unit and storage 

मनिािणको कायि जािी िहेको ि पषहलो 
षकस्ता भकु्तानी भएको । 

 जिेको षवयि उत्पादन, ्याव सदुृषढकिण 
गने, 

 तिल नाइिोजन खरिद गने, 
 उच्च प्रजनन िान भएका भ्रणु खरिद 

गने, 
 षवमभन्न घाुँसको मबउ उत्पादन गने,  

 जसी न्यकु्लीयस हडि व्यवस्थापन, 
बंगिुको न्यब्क्लयस हडि/िाउ पालन 
गने, 

 सेकस्ड सीिेनबाट जन्िेका 
गाईहरुको धयबस्थापन गने । 

२२. 2
7 
३१२02104 पश ुआहािा तथा 

लाइभस्टक गणु 
व्यवस्थापन कायिक्रि 

२  १२ वटा दाना पिीक्षण घमु्ती 
ब्शषवि संचालनहरुबाट सातैवटा 
प्रदेशिा यस प्रयोगशालाबाट 
प्रदान गरिने सेवाहरु पगुकेो हनुे,  

 दाना उद्योगहरुबाट उत्पार्दत 
१२०० तयािी दानाहरुको 
निूना संकलन तथा परिक्षण 
भएको हनु,े 

 षवमभन्न १०० प्रजामतका 
घाुँसहरुको निूना संकलन तथा 
परिक्षण भएको हनुे, 

 स्थामनय तहबाट १८०० दाना 

 दाना उद्योगहरुको तथा षफड सब्प्लिेन्ट 
षवक्री षवतिण गने फििहरुको अनिुगन 
तथा मनिीक्षण भएको,  

 ११२६ वटा पशजुन्य औिमि ि खोपको 
गणुस्ति परिक्षण, दिुको ४३५, दानाको 
१९८० ि घासको   ६२२ निूना 
सुँकलन तथा परिक्षण कायि सम्पन्न भएको,   

 १३४० निनुा  संकलन गरि दूि तथा 
िासिुा ड्रग िेमसड्य ुपिीक्षण भएको, 

 गणुस्तिीय दाना उत्पादन सम्बन्िी १ र्दने 
अन्तिषक्रया गोष्ठी संचालन गरिएको, 

 प्रयोगशालािा वायोसेक्यरुिटीको दृषष्टले 

 दानाको उद्योगहरुबाट उत्पार्दत 
तयािी दानाहरुको निूना संकलन 
तथा परिक्षण गने, 

 स्थामनय तहबाट दानाहरुको निूना 
संकलन तथा परिक्षण गने, 

 दानाको परिक्षण गनि घबु्म्त ब्शषवि 
संचालन गने, 

 षवमभन्न प्रजामतका घाुँसहरुको निूना 
संकलन तथा परिक्षण गने,  

 दिुको निनुा संकलन तथा परिक्षण 
गने, 

 पश ुआहािाको िाग ि आपूमति 

28



क्र.सं. ब .उ. शी .नं.  कायिक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 

िणनीमतक 
स्तम्भ 

प्रिखु प्रमतफल हालसम्िको प्रगमत ब्स्थमत 
आ. व. 2077/78 िा सञ्चालन हनु े

प्रिखु षक्रयाकलाप 

तथा ५०० दाना कच्चा 
पदाथिहरुको निूना संकलन तथा 
परिक्षण भएको हनु े। 

 

पाषटिसन भएको। 

 

अध्ययन पश ुआहािा सम्बन्िी नीमत 
िापदण्ड मनिािण षवगतका पश ु
आहािा कायिक्रिको षवश्लिेण गने। 

२३. 7 ३१२03101 खाद्य पोिण तथा 
प्रषवमि कायिक्रि 

४  खाद्य तथा दाना ऐनको 
प्रभावकािी कायािन्वयनबाट खाद्य 
तथा दाना पदाथिको गणुस्ति 
तथा स्वच्छतािा अमभवषृर्द् भएको 
हनुे,  

 खाद्य/दाना उद्योग, होटल 
िेषु्टिेण्ट, िाजिागिका होटल 
अनगुिन मनिीक्षण भएको हनु,े 

 होटल िेषु्टिेन्टहरुिा उपलव्ि 
हनुे खाद्य वस्तहुरुको स्वच्छतािा 
अमभवषृर्द् भएको हनु,े 

 स्विोजगाििूलक तामलि, खाद्य 
प्रशोिन, स्वच्छता ि SPS 
सम्बन्िी तामलि संचालन भएको 
हनुे, 

 स्थामनय कृषि उपजहरुवाट 
पोषिलो परिकािहरु  षवकास भइ 
खाद्य तथा पोिण सिुक्षािा टेवा 
भएको हनु,े 

 असल खानपानको प्रचाि 
प्रसािका िाध्यि वाट खानपान 
कािणले शृ्रब्जत नसने प्रकािका 
िोगहरुको अवस्थािा सिुाि 
भएको हनु े।  

 २८४६ वटा खाद्य निूना संकलन गरिएको 
त्यसै गिी १००५७ खाद्य निूना षवश्लिेण 
तथा ३०५ वटा आहािपिुक खाद्य पदाथि 
षवश्लिेण भएको, 

 खाद्य तथा गणु मनयन्त्रण षवभागबाट खाद्य 
तथा  दाना बजाि उद्योग/होटेल/िेषु्टिेन्ट 

संयकु्त कायिदलबाट ३७०९ पटक 
अनगुिन भएको, 

 षवमभन्न १४७०९वटा आयात अनिुमत जािी 
गिीएको तथा ५३७ होटेल स्तिीकिण 
लोगो षवतिण एवं २८ वटा िदु्दा दायि 
भएको, 

 खाद्य तथा दाना उद्योगहरुको उत्पादन 
स्वच्छता सम्बन्ििा १११२ पटक 
मनिीक्षण अनगुिन भएको, 

 आयात मनयाित प्रिाब्णकिणको लामग 
१५२१६ खाद्य वस्तकुा निूना जाचं 
पिीक्षण भएको, 

  खाद्य प्रषवमि षवकासका लामग षवमभन्न 
स्तििा ४ वटा िायल पिीक्षण तथा 
अध्ययन भएको, 

 खाद्य स्वच्छता, तथा गणुस्ति एवि SPS 

लगायत अन्य स्विोजगाि िूलक तामलि 
प्रदान भएको । 

 4000 वटा अनगुिन मनिीक्षण 
(खाद्य/दाना उद्योग, होटल िेषु्टिेण्ट, 

िाजिागिका होटल  गने, 

 खाद्य स्वच्छता तथा गणुस्ति 
अमभयान कायिक्रि संचालन गने, 

 GAP प्रिाब्णकिण कायिक्रि सञ्चालन 
गने, 

 प्रयोगशाला षवष्लेिण सेवा तथा 
एकृमडटेसन क्षेत्र षवस्ताि गने,   

 होटल स्तरिकिण तथा लोगो षवतिण 
कायिक्रि गने, 

 खाद्य तथा दाना अनजु्ञापत्र  
मसफारिस, जािी तथा नषवकिण गने, 

 6000 वटा आयात अनिुमत जािी 
गने, 

 3200 वटा निूना संकलन गने, 
 १००००  वटा खाद्य आयात मनयाित 

मनिीक्षण तथा प्रिाब्णकिण गने, 
 स्विोजगाि िूलक तामलि, खाद्य 

प्रशोिन, स्वच्छता ि SPS सम्बब्न्ि 
तामलि संचालन गने ।  

 

२४. 2३१२31012 िाषिय दगु्ि षवकास १  दूि तथा दगु्ि पदाथि सुँग  प्रशोमित प्याकेट दूिको No return को  दूिको गणुस्ति परिक्षणको लागी 
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8 वोडि  
 

सम्बब्न्ित षवमभन्न षवियहरूको 
ब्स्थमत अवगत भई योजना 
तजुििािा सहयोग हनु,े 

 दिुको बजारिकिण प्रबर्द्िन हनुे 
तथा गणुस्तििा वषृर्द् भएको हनु,े  

लामग अनगुिन गरि दूिको गणुस्ति 
सिुाििा सहयोग पगुकेो,  

 केषह दगु्ि उत्पादन सहकािी 
संघ/संस्थाहरुबाट दगु्ि पदाथि उत्पादन गने 
कायिको शरुुवात भएको, 

 मि्क एनालाईजि ििित तामलि, Ration 

Balancing Application सचालन भएको, 
 तामलि ि सहकायििा गणुस्तिीय दूि 

उत्पादन तालीि सम्पन्न भएको, 
  School Milk कायिक्रि सञ्चालन भएको। 

 

प्रयोगशाला तालीि सञ्चालन गने, 
 गणुस्तिीय ब्चज उत्पादन तालीि 

आयोजना गने, 
 दूि तथा दूग्ि पदाथिको उत्पादन 

तथा उपभोग बढाउन सूचनािलुक 
सन्देश टेमलमभजनबाट प्रचाि प्रसाि 
गने, 

 दूि क्षेत्रका प्रमतस्पिाित्िकता क्षिता 
अमभवषृर्द् गनि षवद्यिान नीमत, मनयि, 
कानूनको सिीक्षा गने, 

 दिु ि दिुजन्य वस्तहुरूको उत्पादन 
गनेलाई मनयमित  अनगुिन ि 
मनयिन गिी गणुस्ति सिुाििा जोड 
र्दने षक्रयाकलाप संचालन गने, 

 दिु ि दिुजन्य वस्तहुरूको लागत 
कि गनि अध्ययन, अनसुन्िान गिी 
प्रमतवेदन तयाि गने। 

२५. 1
4 

 

३१२४११०१ कृषि अनसुन्िान 
कायिक्रि 

२  प्रदेश ५ ि सदूुि पब्िि प्रदेशिा 
कृषि अनसुान्िान केन्द्र स्थापना 
भएको हनु,े 

 िान, िकै ि तिकािीबालीको 
बणिशंकि जातको षवकास ि 
षवस्ताि भएको हनु,े 

 गणुस्तिीय मबउ तथा बेनाि ि 
पशपुन्छीको नश्ल उत्पादन 
भएको हनु,े 

 भागौमलक अवस्था अनकुुल कृषि 
याब्न्त्रकिणको षवकास भएको 
हनुे  

 प्रदेश नं ५ को लामग िो्पा ब्ज्लाको 
गंगादेब गाउुँपामलका षहलेचौि वडा नं ३ 
तथा सदूुि पब्िि प्रदेशिा कृषि अनसुन्िान 

केन्द्र स्थापनाको लामग कैलाली ब्ज्लाको 
गोदाविी नगिपामलका क्षेत्र मभत्रको १०० 

मबघा जमिन प्राप्तीको भएको,  

 षवमभन्न वामलिा उन्िोचन भएको (गहुुँिा 
'षव. एल. ४३४१, 'िसुिुोिा खजिुा िसुिुो 
४, िासिा 'िािपिु िास ि खजिुा िास १, 

'िङु्गिा प्रमतज्ञा, आलिुा खिुल षवकास ि 
काुँक्रोिा भक्तपिु लोकल , 

 मबमभन्न वामलहरूको पंजीकिण भएको 

 षवमभन्न वालीका ९ वटा जातहरू 
उन्िोचन गने, 

 कृषि यन्त्रीकिणको 1 वटा नुँया 
प्रमबमिको षवकास गने, 

 वाताविण िैत्री ३ वटा नुँया 
प्रमबमिको षवकास गने , 

 िाषिय तथा अन्तिाषिय अनसुन्िान 
संस्थाहरूको सहकायििा िानको 
आनवुांमसक स्रोतको षवकास, सिुाि ि 
षवस्ताि गने,  

 नेपालको कृषि अनसुन्िान 
नीमत/िणनीमत तयाि गने,  
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क्र.सं. ब .उ. शी .नं.  कायिक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 

िणनीमतक 
स्तम्भ 

प्रिखु प्रमतफल हालसम्िको प्रगमत ब्स्थमत 
आ. व. 2077/78 िा सञ्चालन हनु े

प्रिखु षक्रयाकलाप 

 जैषवक प्रमबमि 
(Biotechnology) को उपयोग 
बढेको हनु,े  

 िमसनो तथा बास्नादाि िानको 
जात षवकास भएको हनु,े 

 उखकुो जातीय षवकास तथा  
याब्न्त्रकीकिणिा जोड र्दने, 

 ब्चप्सको लामग उपयोगी आलकुो 
जातीय षवकास भएको हनु े। 

 भैसीिा नश्ल सिुाि कायिक्रि 
संचालन भएको हनु े

(िानिा कालो चािल ि चाि हाईमिडहरु 
एरिज़ आइमिया, श्रीिाि खसु्बू ,यल. षप. 
एन. मब.आि ि  अ्िा सपुि, लटे्टिा 
िािेछाप हरियो लटे्ट, कगमतिा तेह्थिु 
स्थानीय, सनु्तलािा खोकु स्थानीय, स्क्वास 
फसी िा Super Squash Ball, मतते 
किेलािा  CG ०१ ि CG ०२, मसिीिा  
Long Green Bean ि  Semi Light Long  

Bean ि तने बोडीिा Great wall-२ ि 
Great wall-३ , 

 हर्दिनाथ हाईमिड िान -१ ि हर्दिनाथ 
हाईमिड िान -  १० प्रस्तावना पेश हनुे 

क्रििा िहेको, बदाििा सिषृर्द्  अनिुोदन, 

उन्िोचन तथा दताि उप समितबाट पारित 
भएको, 

 पशपंुछी अनसुन्िान तफि : गाईिा ललु ु
(1८ , मसिी (1४ , आछािी (1 , भैसीिा 
गड्डी (1 , बाख्रािा तिाई (2 , खिी(7 , 

मसन्हाल(2 , भेडािा लािपछेु्र (8 , काग े
(9 , बरुवाल (8 , बंगिुिा बािपडु्के(7 , 

नागपिुी (5 , च्वाचे (५ ,बदेल(1 , ि 
कुखिुािा  साषकनी (50  संिक्षण भएको। 

 जीन बैंकिा २५० स्थानीय जात 
संकलन गने साथै २ वटा पश ु
नश्लहरू संिक्षण गने | 

ग. बजेट  

आ.व. 2077/78 को लामग यस क्षेत्र/िन्त्रालयको लामग चाल ुतफि  रु . 2617.74 किोड,  पुुँजीगत तफि  रु. 315.02 किोड षवत्तीय व्यवस्थातफि  रु 400.00 
किोड गिी जम्िा रु. 3332.76 किोड षवमनयोजन गरिएको छ।  
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2.2 भमूि व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मिवारण  

2.2.1 भमूि व्यवस्था 
क. िमतजा सूचक 

मस.िं. सूचक एकाई 
आ.व २०७५/०७६ को 

उपलव्व्ि 
आ.व २०७६/०७७ को 

अििुामित उपलव्व्ि 
आ.व 207७/०७८ को 

लक्ष्य 

१ भ-ूअमभलेख सूचिा व्यवस्थापि प्रणालीबाट जग्गा प्रशासि 
सम्बन्िी अिलाईि सेवा प्रवाह ववस्तार 

कायाालय 75 40 16 

२ िालपोत कायाालयिा कम््यटुर प्रववष्ट डाटाको परीक्षण गिे क्षेत्र एवि ्व्जल्ला - - 60 

३ िालपोत कायाालयहरुिा शे्रस्ता स््यामिङ् गरी ववद्यतुीय अमभलेख 
तयार गिे। 

कायाालय 2 62 - 

४ िाप ि्सा तथा भमूि व्यवस्थापििा तामलि प्राप्त किाचारी 
(भ.ूव्य.प्र.के.बाट) 

जिा 7539 225 250 

५ भवि मििााण (िालपोत कायाालयहरू) सङ्ख्या 23 5 6 

६ भवि मििााण (िापी ववभाग) सङ्ख्या 57 5 6 

७ िाप ि्सा तयार (गाउँ ब्लक) हे्टर 11550 500 400 
 

8 मडव्जटल प्रववमिबाट िापि्सा हे्टर (हजार) 52 2 2 

9 द्वन्द्वबाट क्षमतग्रस्त भमूि लगतको पिुःस्थापिा हे्टर (हजार) 258 10 
 

11 
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ख. वावषाक ववकास कायाक्रि 

मस.िं. ब.उ.शी.िं. कायाक्रि/आयोजिा 
क्षते्रगत 
रणिीमतक 
स्तम्भ 

प्रिखु प्रमतफल हालसम्िको प्रगमत व्स्थमत 
आ.व. 207७/०7८ िा संचालि हिु े

प्रिखु वक्रयाकलाप 

१. 33600103 भमूिसिुार कायाक्रि, 
िकु्त किैया तथा िकु्त 
हमलया पिुःस्थापि 
कायाक्रि 

 

२  िकु्त किैया पिुः स्थावपत 
भएको हिु,े 

 िकु्त हमलया पिुस्थापिा काया 
सम्पन्न भएको हिुे। 

 

िकु्त किैया तफा  

 ७55 पररवार लाई जग्गा खररद 
अिदुाि उपलब्ि गराउि ेलक्ष 
रहेकोिा 361 पररवारलाई जग्गा 
खररद अिदुाि, 394 स्रोत 
हस्तान्तरण भएको,  

 758 पररवार लाई घर मििााण 
रहेकोिा 364 पररवारलाई घर 
मििााण अिदुाि र 394 पररवारको 
स्रोत हस्तान्तरण भएको, 

 ११413 पररवारलाई काठ खररद 
अिदुाि उपलब्ि गराउि ेलक्ष 
रहेकोिा 10208 पररवारलाई काठ 
खररद अिदुाि,१०80 पररवारको 
स्रोत हस्तान्तरण र 125 पररवारको 
लगत कट्टा भएको, 

 4507 पररवार लाई घर मििााण 
भकु्तािी बाँकी परुािो उपलव्ि 
गराउिे रहेकोिा  4000 
पररवारलाई भकु्तािी गराइएको र 
507 को हकिा बजेट हस्तान्तरण 
/लगत कट्टा भएको । 

िकु्त हमलया तफा  

 1276 पररवारलाई जग्गा खररद 

 छुटपटु रहेका बाकँी रहेको काया 
स्थिीय तहबाट संचालि गिे । 
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मस.िं. ब.उ.शी.िं. कायाक्रि/आयोजिा 
क्षते्रगत 
रणिीमतक 
स्तम्भ 

प्रिखु प्रमतफल हालसम्िको प्रगमत व्स्थमत 
आ.व. 207७/०7८ िा संचालि हिु े

प्रिखु वक्रयाकलाप 

अिदुाि उपलब्ि गराउि ेलक्ष 
रहेकोिा 486 पररवारलाई जग्गा 
खररद अिदुाि उपलब्ि, 450 
पररवारको स्रोत हस्तान्तरण र 340 
पररवारको लगत कट्टा  भएको, 

 1718 पररवार लाई घर मििााण 
परुािो उपलब्ि गराउिे लक्ष रहेकोिा 
450 पररवारलाई अिदुाि 639 
पररवारको स्रोत हस्तान्तरण र 629 
पररवारको लगत कट्टा भएको,  

 ४504 पररवार लाई घर ििात 
उपलव्ि गराउिे लक्ष रहेकोिा  
3100 पररवारलाई अिदुाि 496 
पररवारको स्रोत हस्तान्तरण र 908 
पररवारको लगत कट्टा भएको, 

 िकु्त किैया तथा िकु्त हमलया 
पिुस्थापिा कायाक्रिः आगािी वषा 
सम्पन्न गिे लक्ष्य भएपमि यसै वषा सो 
काया सम्पन्न गिे व्यवस्था मिलाइ 
स्थािीय तहिा 47 करोड बजेट 
(स्रोत) हस्तान्तरण भएको, 

 व्यस्थापि गिा बाँवक रहेका िकु्त 
हमलयालाई चाल ुआ.व.िा अिदुाि 
बापत रु. ५ करोड ५० लाख ६० 
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मस.िं. ब.उ.शी.िं. कायाक्रि/आयोजिा 
क्षते्रगत 
रणिीमतक 
स्तम्भ 

प्रिखु प्रमतफल हालसम्िको प्रगमत व्स्थमत 
आ.व. 207७/०7८ िा संचालि हिु े

प्रिखु वक्रयाकलाप 

हजार िालपोत कायाालय भकु्तािी 
भएको । 

२. 33601101 िालपोत अमभलेख 
सरुक्षा तथा सदुृढीकरण 
कायाक्रि 

 

७  अिलाइि सेवा संचालि गिे र 
शे्रष्ता संरक्षण भएको हिु ेl 

 

 108 वटा कायाालयिा अिलाइि 
सेवा संचालि भएको l 

 सबै िालपोत कायाालयिा अिलाइि 
सेवा संचालि गिे l 

 ६2 वटा िालपोत कायाालयहरुिा 
शे्रस्ता स््यामिङ् गरी ववद्यतुीय 
अमभलेख तयार गिे। 

३. 33602101 वकत्ता िापी कायाक्रि 

 

५  गाउँ व्लक तथा द्वन्द्वबाट 
क्षमतग्रस्त भमूि लगतको 
पिुःस्थापिा भएको  हिु,े 

 िोरङ, व्चतवि, सखेुत र 
कास्की लगायतका 
व्जल्लाहरूिा सूचिा तथा संचार 
प्रववमि सञ्चालि भएको हिुे l 

 

 13१५८ हे्टर गाउँब्लक िापी र 
29६३२.६३ हे्टर पिु:िापी तथा 
ववशेष िापी काया सम्पन्न भएको, 

 िापी कायाालय कलंकीिा Cadastral 

Application System (CAS) पररक्षण 
काया सम्पन्न भएको, 

 वामलङ्ग र गलु्िीिा िया ँ कायाालयको 
भवि मििााण काया सम्पन्न भएको, 

 ५९ वटा कायाालयका भविको 
मििााण काया सम्पन्न भएको । 

 ४०० हे्टर गाउँब्लक िापी गिे, 
 २ हजार हे्टर पिुःिापी गिे । 

 १1 हजार हे्टर द्वन्दबाट क्षमतग्रस्त 
भमूि लगत पिु:स्थापिा गिे |  

  

४. 33602102 स्थलरुप िापी तथा भ-ू
उपयोग व्यवस्थापि 
कायाक्रि 

 

७  LiDAR Surveying and 

Mapping  सम्पन्न भएको हिु,े 
 गा.पा/ि.पा. स्तरीय भ-ूउपयोग 

ि्सा/ डाटा तयार भएको हिु,े 

 दरु सम्वेदि मबमिबाट स्थलरुप 
ि्सा अद्यावमिक भएको हिु,े 

 ियाँ स्थािीयतहहरुको डाटावेश 
तयार भएको हिु,े 

 संघीय संरचिा अिरुुप 

 दरुसम्वेदि ववमिबाट 201 सीट 
ि्सा स्थलरुप ि्सा अद्यावमिक 
भएको, 

 संघीय संरचिा अिरुुपका ववमभन्न 
व्जल्ला ि्सा, प्रशासमिक ि्सा, 
प्रादेव्शक ि्सा, ववषयगत ि्साहरु 
तथा Metadata Service तयार गरी 
मि:शलु्क रुपिा GIID को वेवसाइट 
िाफा त डाउिलोड गिे व्यवस्था 

 2० हजार वगा वक.मि. िा LiDAR 

Surveying and Mapping गिे। 

 221 स्थािीय तहको भ-ूउपयोग 
ि्सा डाटा तयार गिे। 

 दरु सम्वेदि ववमिबाट १०० मसट 
स्थलरुप ि्सा अद्यावमिक गिे  . 
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मस.िं. ब.उ.शी.िं. कायाक्रि/आयोजिा 
क्षते्रगत 
रणिीमतक 
स्तम्भ 

प्रिखु प्रमतफल हालसम्िको प्रगमत व्स्थमत 
आ.व. 207७/०7८ िा संचालि हिु े

प्रिखु वक्रयाकलाप 

िेपालको ि्शा प्रकाशि 
भएको हिुे। 

भएको, 
 652 स्थािीय तहको भ-ूउपयोग 

ि्सा/डाटा तयार भएको, 
 369 स्थािीय तहको ि्सा डाटा 

सम्बव्न्ित स्थािीय तहलाई 
हस्तान्तरण भएको,   

 भ-ूउपयोग कायाान्वयिका लामग 
प्राववमिक सहयोग गिे कायाक्रि 
अन्तगात ६ प्रदेशका ५० वटा 
स्थािीय तहहरुिा भ-ूउपयोग 
ि्सा/डाटाको प्रयोग सम्बन्िी 
अमभिखुीकरण तामलि सम्पन्न भएको, 

 िेपाल-भारत सीिाका 2035 सीिा 
स्तम्भ मििााण र 1६98 सीिा स्तम्भ 
ििात संभार भएको । 

५. ३3602103 खगोल तथा भ-ूिापि 
कायाक्रि 

 

७  भकूम्प प्रभाववत क्षेत्रिा रहेका 
ववमभन्न दजााका मियन्त्रण 
ववन्दिुा पूवेक्षण भएको हिु,े 

 सितलि सवेक्षण भएको हिु,े 
 GNSS/भ-ूआकषाण सभेक्षण हदुैँ 

भएको हिुे। 

 सगरिाथाको उचाई िापिको लामग 
२४८ वक.मि. सितलि िापी, १२ 
ववन्दहुरुिा मत्रकोणमितीय सितलि 
सवेक्षण सम्पन्न, २९८ ववन्दहुरुिा 
जी.वप.एस. र भ-ूआकषाण सवेक्षण 
काया सम्पन्न भएको, 

 प्राववमिक किाचारीले सगरिाथा 
आरोहण काया सम्पन्न गरी GNSS 

वविीबाट उचाई सम्बन्िी तत्थाङ्क 
संकलि सम्पन्न भएको,  

 खकुोट-हका परु सडकखण्डिा ६६ 
वक.मि. र मिचैया-बर्दाबास 

 सगरिाथाको उचाई िापि सम्बन्िी 
सम्पूणा काया सम्पन्न गरी 
सगरिाथाको उचाई घोषणा गिे, 

  CORS Network को DPR तयार 
गिे,  

 ७ प्रदेशका िापि्सा हिुे क्षते्रिा 
तेस्रो दजाा र चौथो दजााका मियन्त्रण 
ववन्दहुरुको सदुृढीकरण गिे, 

 २० वक.मि. सितलि िापी गिे,  

 १५ वटा प्रथि दजााका मियन्त्रण 
ववन्दहुरुको सवेक्षण गिे 
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सडकखण्डिा ४४ वक.मि. सितलि 
िापी सम्पन्न, सितलि िापी भएको 
सडकखण्डिा ९३ ववन्दहुरुिा 
जी.वप.एस. िापी र भ-ूआकषाण 
सवेक्षण सवेक्षण सम्पन्न भएको । 

६. ३३६०४०११ भमूि व्यवस्थापि 
प्रव्शक्षण केन्र 

 

३,४  आिमुिक तथा प्रयोगात्िक 
ववमिबाट िाप ि्सा तथा भमूि 
व्यवस्थापि क्षेत्रिा लािो तथा 
छोटो अवमिका तामलि संचालि 
गरी जग्गा िापजाँच र भमूि 
व्यवस्थापिको क्षेत्रिा दक्ष 
जिशव्क्त उत्पादि भएको हिुे। 

 मसमियर िापी तामलि, जमुियर िापी 
तामलि, व्जयोम्यावट्स इव्न्जमियररङ्ग 
मड्लोिा, स्िातक र भमूि प्रशासिको 
स्िातकोत्तर र िाप ि्सा तथा भमूि 
व्यवस्थापि सँग सम्बव्न्ित ववमभन्न 
ववषयका छोटो अवमिको तामलि 
संचालि गरी करीब ७539 जिालाई 
तामलि सम्पन्न भएको l 

 मसमियर िापी तामलि, जमुियर िापी 
तामलि, व्जयोम्यावट्स इव्न्जमियररङ्ग 
मड्लोिा, स्िातक र भमूि प्रशासिको 
स्िातकोत्तर र िाप ि्सा तथा भमूि 
व्यवस्थापिसँग सम्बव्न्ित ववमभन्न 
ववषयका छोटो अवमिको तामलि 
संचालि गिे, 

 GIS/RS/GNSS/cadastral स्थािीय 
तहिा भ-ूउपयोग सम्बन्िी तामलि 
संचालि हिुे, 

 अमिकृतस्तर र सहायकस्तरका 
सेवाकामलि तामलि संचालि हिु े।  

7. ५०१३६१०१ भमूि बैक कम्पिी ४  बाँझो जग्गाको सदपुयोग भएको 
हिुे, 

 कृवषको उत्पादकत्व ववृि हिुे, 
 बैदेव्शक रोजगारबाट फवका एका 

तथा स्वदेशिा रहेका यवुाहरु 
व्यवसायीक खेमततफा  आकवषात 
हिुे, 

 जग्गािा पहुँच िभएका 
व्यव्क्तहरुले खेमतका लामग भमूि 
बैक िाफा त जग्गा मलजिा प्राप्त 

 ियाँ कायाक्रि  संघीय तहिा िीमतगत व्यवस्थापि 
सम्बन्िी संरचिा तयार गिे 

 भमूि बैक संचालि कायाववमि तयार 
गिे 

 स्थािीय तहिा भमूि बैकका इकाईहरु 
गठि गिे 

 आफ्िो जग्गा मलजिा र्दि चाहिे 
व्यव्क्तहरुबाट जग्गाको वववरण 
संकलि गिे 

 जग्गा मलजिा मलई व्यवसाय गिा 
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गिे 

 खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभमूत हिु े

 राविय उत्पादि बढि े

 रोजगारी सजृिा हिु,े 
 गररवी न्यूमिकरण हिु े

चाहिे जो कोहीलाई जग्गा मलजिा 
उपलब्ि गराउिे, 

 जिु प्रयोजिका लमग जग्गा मलजिा 
मलएको हो सोही प्रयोजिका लामग 
उपयोग भए िभएको अिगुिि गिे 
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2.2.2 सहकारी तथा गररबी मिवारण  

क. िमतजा सूचक 

मस.िं. सूचक एकाई 
आ.व २०७५/०७६ को 

उपलव्व्ि 
आ.व २०७६/०७७ को अििुामित 

उपलव्व्ि 
आ.व 207७/०७८ को लक्ष्य 

१ 
सहकारी संघ संस्थाको कूल बचत 

 

रू. अबािा 347 7 7 

२ 
सहकारी संघसंस्थाको ऋण लगािी 
 

रू. अबािा 338 11 11 

३ 
सहकारी संघ र संस्था सं्या 
 

सं्या 34763 462 335 

४ 
सहकारी संघ संस्थाको कुल सदस्यता 
 

सं्या (लाखिा) 66 1 1 

५ सहकारी संघसंस्थाको शेयरपूजँी रू. अबािा 77 4 1 

६ सहकारी तामलि तथा प्रव्शक्षण जिा 810 1000 1000 

7 
गररब घर पररवारलाई पररचय पत्र 
ववतरण 

व्जल्ला 
26 23 28 

ख. वावषाक ववकास कायाक्रि 
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१. 33600101 गररब घर पररवार 
पवहचाि तथा पररचयपत्र 
मबतरण कायाक्रि  

२   गररब घरपररवारको पवहचाि 
भएको हिु,े 
 

  गररब घरपररवारलाई पररचय–

पत्र ववतरण हिु।े 

 २६ वटा व्जल्लाका २४१ स्थािीय 
तहिा गररब घरपररवार पवहचाि 
भएको,  

 २६ वटा व्जल्लाका २४१ गररब 
घरपररवार पररचय–पत्र ववतरण भएको, 

 गररवी मिवारण सम्बन्िी तथयांक 
संकलि कायाका लामग ३९ व्जल्लािा 
प्रव्शक्षक तथा प्रव्शक्षण तालीि सम्पन्न 
भएको, 

 २६ वटा व्जल्लाका २४१ स्थािीय 
तहिा पवहचाि गररएका गररब 
घरपररवारलाई पररचय–पत्र ववतरण गिे।  

 28 व्जल्लाका सबै स्थािीय तहिा गररव 
पररवार पवहचाि गिे। 
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 थप २३ व्जल्लािा संचामलत गररव घर 
पररवार पवहचाि तथा पररचय पत्र 
ववतरण कायाक्रिका लामग ५ लाख 
३५ हजार घर पररवारको तथयांक 
केन्रीय सभारिा प्राप्त भएको, 

 गररव घर पररवार पवहचाि तथा 
पररचय पत्र ववतरण कायाक्रिको 
तामलि संचालि लगायतका 
कायाक्रिका लामग स्थािीय तहिा रु 
४५ करोड ववव्त्तय हस्तान्तर भएको,  

 १२ व्जल्लाका व्जल्ला सिन्वय 
समिमतका गणक तथा 
सपुरीवेक्षकहरुलाई तामलि कायाक्रिका 
लामग रु 2 करोड ४३ लाख १ हजार 
हस्तान्तरण भएको,  

 गररव घर पररवार पवहचाि तथा 
पररचय पत्र ववतरण मिदेव्शका, 
2075 जारी भएको, 

 गररव घर पररवार पवहचािको तथयांक 
संकलि गिा Tablet Based & Web 

Based Application मििााण भएको, 
 गररबसँग ववश्वशे्वर कायाक्रि अन्तगात 
गररबी सूचकाङ्किा पमछ परेका सात 
प्रदेशका १४ गा.पा./िगरपामलका 
अमतववपन्न सिदुायिा उिीहरुको 
जीविस्तर उकास्ि गररव लव्क्षत 
ववशेष कायाक्रि संचालि गिा 
रु.५०/५० लाख सम्वव्न्ित स्थािीय 
तहिा मिकासा पठाईएको, 

 गररबसँग ववश्वशे्वर कायाक्रि अन्तगात 
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३६ व्जल्लािा रहेको ववउँ पूव्ज 
चालकुोष व्जल्ला सिन्वय समिमत 
िाफा त स्थािीय तहिा हस्तान्तरण गिे 
व्यवस्था भएको। 

२. 33603012 सहकारी प्रव्शक्षण तथा 
अिसुन्िाि केन्र   

 

४  मियािक मिकायको 
जिशव्क्त क्षिता तथा िेततृ्व 
ववकास भएको हिु,े  

 सहकारीकिीहरूको क्षिता, 
िेततृ्व, व्यवस्थापि सीप 
ववकास भई स्वरोजगारी 
सजृिा, आय आजाि, 

व्यवसावयक वक्रयाकलापिा 
ववृि भई सिग्रिा गररबी 
मिवारणिा सहयोग पगुकेो 
हिुे। 

 मियािक मिकायको जिशव्क्त क्षिता 
तथा िेततृ्व ववकास कायाक्रि सञ्चालि 
भएको, 

 सहकारीकिीहरूको क्षिता, िेततृ्व, 

व्यवस्थापि सीप ववकास भई 
स्वरोजगारी सजृिा, आय आजाि ववृि, 

व्यवसावयक वक्रयाकलापिा ववृि भई 
सिग्रिा गररबी मिवारणिा सहयोग 
पगुकेो। 

 स्थािीय तहका किाचारीहरूलाई 
सहकारीको ३४२ जिा मियािक 
मिकायका सहकारी शाखा/ फाँट हेिे 
किाचारीहरुलाई सहकाररता सम्बन्िी 
ज्ञािका अमतररक्त मियिि गिा 
अिवु्शक्षण गरी सक्षि बिाइएको,  

 संघ प्रदेश र स्थामिय तहका १७९ 
जिा  किाचारीहरुलाई सहकारी 
सम्वन्िी प्रव्शक्षक प्रव्शक्षण तामलि 
र्दई दक्ष प्रव्शक्षक तयार भएको, 
सहकारी संघ संस्थाहरुिा कायारत 
कािाचारी तथा सञ्चालकहरु िध्येवाट 
१०० जिा प्रव्शक्षक तयार भएको, 

 ११३ जिा सहकारीका सञ्चालक तथा 
व्यवस्थापकहरुलाई िेततृ्व ववकास 
तथा व्यवस्थापि तामलि प्रदाि 
गररएको, 

 सहकारी सघ संस्थाहरूको सञ्चालक तथा 
किाचारीहरूको सीप ववकास, 

सशक्तीकरण, क्षिता ववकास, 

रोजगारीिूलक कायाको लामग १५ र्दि े
प्रव्शक्षक प्रव्शक्षण तथा सहकारी िेततृ्व 
तथा व्यवस्थापि ववकास तामलि ५÷५ 
वटा सञ्चालि गरी २५० जिशव्क्तको 
क्षिता ववकास गिे।१७५ जिा सहकारी 
संस्थाको सञ्चालक तथा किाचारीहरुको 
लामग िेततृ्व ववकास तथा व्यवस्थापि 
तामलि प्रदाि गिे, 

 १७५ जिा सहकारी संस्थाको सञ्चालक 
तथा किाचारीहरुको लामग सहकारी 
प्रव्शक्षक प्रव्शक्षण तामलि प्रदाि गिे, 

  १७५ जिा सहकारी व्यवसायिा संलग्ि 
सञ्चालक किाचारीहरुलाई उमिहरुले 
गररआएको  व्यवसाय प्रविािका लामग 
व्यवसाय प्रवदाि तामलि प्रदाि गिे, 

 बचत तथा ऋणको िू्य व्यवसायिा 
संलग्ि संस्थाका सञ्चालक तथा 
किाचारीहरुलाई  ववव्त्तय व्यवस्थापि 
तथा COPOMIS तामलि प्रदाि गिे, 

 मियािक मिकायहरुका १०० जिा 
किाचारीहरुलाई प्रव्शक्षक प्रव्शक्षण तथा 
पूितााजगी तामलि प्रदाि गिे, 

 ववमभन्न स्थािीय तहका १७५ जिा 
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  ववगत २ वषा अगावढ केन्रबाट 
सञ्चामलत  लेखा व्यवस्थापि तथा 
प्रव्शक्षक प्रव्शक्षण तामलिको 
प्रभावकाररता अध्ययि र तामलि 
पाठ्यक्रि पररिाजािको लामग तामलि 
आवश्यकता पवहचाि सम्बन्िी अध्ययि 
भएको। 

सहकारी शाखा हेिे किाचारीहरुलाई 
सहकाररताको आिारभतु ज्ञािको साथै 
COPOMIS operation  सम्बन्िी तामलि 
प्रदाि गिे, 

 तामलि आवश्यकता पवहचाि, तामलि 
प्रभावकाररता अध्ययि, व्यवस्थापि 
परािशा र पाठ्यक्रि स्तरोन्नमत सम्बन्िी 
काया गिे, 

३. 33603101 सहकारी क्षेत्र 
सदुृवढकरण आयोजिा  

३,५  सहकारी िूल्यिान्यता र 
मसिान्तको प्रचलिबाट 
सहकारी आन्दोलिको 
गणुात्िक ववकासिा सहयोग 
पगुकेो हिु,े  

 सहकारी क्षेत्रको प्रविाि र 
ववकास कायािा सहयोग 
पगुकेो हिु,े  

 सहकारीिा लव्क्षत वगा तथा 
सिूहको आविता ववृि भई 
िागररक सशक्तीकरण 
भएको हिु,े 

 सहकारी उद्यि व्यवसाय 
ववस्तार भई उत्पादि ववृि 
तथा रोजगारी सजृिा भएको 
हिुे, 

 सहकारी व्शक्षा,सूचिा र 
संचारको ववकास भएको 
हिुे, 

 सहकारी क्षेत्रिा सशुासि 
कायि भएको हिुे।
  

 

 ७७ व्जल्लािा सहकारी 
संघरसंस्थाहरूको प्रवद्र्िि, कृषक, 
िवहला तथा लव्क्षत वगाका सिूहको 
सहकारीकरण, मिव्ष्क्रय सहकारी 
संस्थाको दताा खारेजी, ५८७ वटा 
संघसंस्थाहरूको सघि अिगुिि, 
१,८६८ सहकारीहरूको मियमित 
अिगुिि कायाहरू सम्पन्न भएको, 

 ८,५११ व्यव्क्तहरूलाई सीप तथा 
क्षिता ववकास तामलि सम्पन्न भएको, 

 सहकारी व्यवसाय प्रविाि गिे क्रििा 
ववमभन्न ९ वटा सहकारी उद्यिहरू 
संचालिको लामग पुजँीगत अिदुाि 
प्रदाि भएको,  

 राविय, केन्रीय, प्रदेश तथा व्जल्ला 
तहका सहकारी संघहरुको क्षिता 
ववकास तथा संस्थागत सदुृढीकरण 
अिदुाि कायाक्रि अन्तगात १५ वटा 
सहकारीहरुलाई अिदुाि ववतरण 
भएको, 

 स्याङ्खजा व्जल्लािा मििााणामिि 
व्शतभण्डार मििााणको लामग आवश्यक 

 प्रदेश तथा स्थािीय तहसँगको सहकायािा 
सहकारी औद्योमगक क्षेत्र स्थापिा गरी 
सञ्चालििा ल्याउि पूवासम्भाव्यता 
अध्ययि गिे।  

 िहािगरपामलकासँगको सहकायािा कृवष 
उत्पादिको सहकारी बजारस्थल मििााण 
तथा सञ्चालिका लामग पूवासम्भाव्यता 
अध्ययि (पोखरा उपििपा) गिे।  

 स्थािीय तहसँगको सहकायािा परुािा 
साझा (सहकारी) संघ संस्थाहरूको 
सम्पव्त्त संरक्षण र उपयोग गरी स्थािीय 
कृवष उत्पादिको सञ्चय, प्रशोिि र 
बजारीकरण कायाक्रिका लामग सञ्चालि 
अिदुाि र्दिे।  

 प्रदेश तथा स्थािीय तहसँगको सहकायािा 
सहकारी व्चिी कारखािा स्थापिा (प्रदेश 
२ िा खाँडसारी व्चिी ्लान्ट एवं प्रदेश 
२ र ५ िा िझौला व्चिी कारखािा 
स्थापिाथा पूवासम्भाव्यता अध्ययि) गिे,  

 ववगत वषादेव्ख मििााणािीि व्चतवि र 
स्याङ्खजाका शीत भण्डार मििााण तथा 
सञ्चालि गिे,  
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आ.व. 207७/०7८ िा संचालि हिु े
प्रिखु वक्रयाकलाप 

रकि स्थािीय तहिा ववव्त्तय 
हस्तान्तरण भएको, 

 फलफूल तथा तरकारी उत्पादिको 
प्रभावकारी व्यवस्थापि तथा 
बजारीकरणका लामग सहकारी 
संस्थाहरुको क्षिता अमभबवृि तफा  २५ 
वटा सहकारी संस्थालाई सहयोग प्रदाि 
भएको, 

 ३२ वटा िध्ये 25 वटा संकलि 
केन्र सम्पन्न भई प्रदेश तथा स्थािीय 
तहिा हस्तान्तरण भएको, 

 सहकारी तथा गररवी सम्बन्िी 
व्यवस्थापि सचुिा प्रणालीिा 
(COPOMIS) ३२५१ सहकारी संस्था 
आवि भएको। 

 कायाक्रि अिदुाि (राविय िहासंघ तथा 
केन्रीय, प्रदेश र व्जल्ला तहका संघलाई 
संस्थागत ववकास अिदुाि) र्दि,े  

 सहकारी संस्थाहरूसँगको साझेदारीिा 
व्यावसावयक आयोजिाका लामग पूजँीगत 
अिदुाि (उत्पादििूलक २२ र उपभोक्ता 
भण्डार र्दिे,   

 ठूला सहकारी आयोजिाको पूवा 
लेखाजोखा तथा अिदुाि प्राप्त सहकारी 
आयोजिाको अिगुिि गिे,  

 सम्पव्त्त शिुीकरणसम्बन्िी सपुररवेक्षण 
अमभिखुीकरण कायाक्रि संचालि गिे। 

ग. बजेट  

आ.व. २०७७/७८ को लामग यस क्षेत्र/िन्त्रालयको लामग चालतुफा  रु. 567.42 करोड,  पुजँीगततफा  रु.255.27 करोड र ववत्तीय व्यवस्थातफा  रु 50.00 करोड  
गरी जम्िा रु. 872.69 करोड ववमियोजि गररएको छ।  
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2.3 वन तथा वातावरण  

क नततजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ 

को उपलब्धि 

आ.व. २०७६/७७   को    

अनमुातनत उपलधिी 
आ.व.  २०77/7८  

को लक्ष्य 

१ प्रभाव     

१.१ वन क्षेत्रबाट प्राप्त अनमुातनत राजस्व रकम रु. अबब ३.११ ३.५ 4 
१.२ वकृ्षरोपण गररएको क्षेत्रफल हेक्टर ४००० ७००० 10000 

१.३ तबरुवा उत्पादन  गोटा (हजारमा) २०५०० २२००० 25000 

१.४ वन अनसुन्िानको स्थायी नमनुा प्लटहरुको पनुः वन मापन संख्या ० ८४२ 250 

१.५ वनजंगल घनत्व रुख प्रततहेक्टर ४३० ४३० 440 

१.६ वन ववज्ञानका स्नातक तहका ववद्याथीहरुको लातग इन्टनबशीप जना ० २०० 40० 

१.७ वन्यजन्तकुो पालन प्रजातत - २ २ 

१.८ वन उद्यमको ववकास तथा प्रवर्द्बन गोटा २००० २००० २००० 

१.९ वैज्ञातनक वन व्यवस्थापन भएको क्षते्रफल हेक्टर (हजारमा) ८४ ९० 95 

१.१० साझेदारी वन ववकास हेक्टर (हजारमा) ७५.६६५ ७५.६६५ 75.665 

१.११  दताब भएका तनजी वन ववकास हेक्टर (हजारमा) २.३६० २.५०० 3 

१.१२ कबतुलयती वन ववकास हेक्टर (हजारमा) ४५.०४३ ४५.०४३ ४५.043 

१.१३ गैर काष्ठ वनपैदावारको व्यावसावयक खेती गररएको कुल  क्षेत्रफल हेक्टर ०.० ४०० 800 

१.१४ संरब्क्षत क्षेत्रमा पयबटक  संख्या(हजारमा ७००.० ७५०.० 800 

१.१५ कुल गाहबस््य उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान प्रततशत १.७७ १.८० 1.9 

१.१६ वाय ुप्रदूषणको कारणबाट हनु ेमतृ्यदुर प्रतत लाख १२० ११० 100 

२ असर     

२.१ वन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल प्रततशत ४४.७४ ४४.७४ 44.7 

२.२ संरब्क्षत क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल प्रततशत २३.३९ २३.३९ २३.३९ 

२.३ जैववक वपण्ड टन प्रततहेक्टर १९४.०० १९४.०० 198 
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क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ 

को उपलब्धि 

आ.व. २०७६/७७   को    

अनमुातनत उपलधिी 
आ.व.  २०77/7८  

को लक्ष्य 

२.४ लोपोन्मखु, सङ्कटापन्न र जोब्खममा परेका प्रजातत/वनस्पतत संरक्षण  प्रजातत ५०६.०० ५०६.०० ५०६. 
२.५ संकटापन्न अवस्थामा रहेका प्राणीहरुको प्रजाती संरक्षण कायबयोजना प्रजातत ५.०० ५.०० ५.०० 

२.६ दलुबभ लोपउन्मखु सङ्कटापन्न र जोब्खमयकु्त वनस्पतत प्रजातत संरक्षण कायबयोजना तनमाबण  संख्या ०.०० २.०० ४.०० 

२.७ वाय ुप्रदषुणको औसत मात्रा (वप एम २.५) माइक्रोग्राम प्रतत घनतमटर ५३.०० ५०.०० 48.०० 

२.८ 
वायमुा सस्पेन्सन पावटबकुलेटको गाढापन (TSP, Intensity, per m3, २४ घण्टाको औषत) 
(मापन केन्रको आिारमा) 

माइक्रोग्राम प्रतत घनतमटर २३०.०० २१०.०० 190 

२.९ 
वायमुण्डलमा तवुााँलो (PM 10) को गाढापन (२४ घण्टाको औषत) (मापन केन्रको 
आिारमा) 

माइक्रोग्राम प्रतत घनतमटर १२० ११० 100 

२.१० सल्फरडाइअक्साइडको गाढापन (२४ घण्टाको औषत) माइक्रोग्राम प्रतत घनतमटर . . - 

२.११ सरुब्क्षत रूपमा प्रशोिन गररएको उद्योग प्रततष्ठानको फोहोर पानीको अनपुात  प्रततशत ५.०० ७.०० 10.00 

२.१२ प्रशोिन नगररएको औद्योतगक फोहोर पानीको अनपुात प्रततशत ९५.०० ९०.०० 85.०० 

२.१३ जलवाय ुपररवतबन अनकुुलन योजना तयार भई कायाबन्वयन भएका स्थानीय तह संख्या २१७.०० २८०.०० 350.०० 

३ प्रततफल     

३.१ काठ उत्पादन घन वफट (लाख) १९४ २०० 225 

३.२ दाउरा उत्पादन चट्टा संख्या ४००० ४२०० 4500 

३.३ संकटापन्न अवस्थामा रहेका प्राणीहरुको प्रजनन ्केन्र स्थापना गरी संरक्षण प्रजातत संख्या ४ ४ ४ 

३.४ स्थानान्तरण गरी संरक्षण गररएका प्राणीहरुको प्रजातत प्रजातत संख्या ४ ४ ४ 

३.५ बाघ संख्या – गणना/अनगुमन संख्या २३५ २३५ २35 

३.६ गैंडा संख्या – गणना/अनगुमन संख्या ६४५ ६४५ ६45 

३.७ अनाब संख्या – गणना/अनगुमन संख्या ४४१ ४४१ ४53 

३.८ बाह्रतसंगा संख्या – गणना/अनगुमन संख्या २२४६ २२४६ २२50 

३.९ गौरीगाई संख्या – गणना/अनगुमन संख्या ४७३ ४७३ 480 

३.१० कृष्णसार संख्या – गणना/अनगुमन संख्या ३०० ३२० 32० 

३.११ सामदुावयक वन उपभोक्ता समूह संख्या (हजारमा) २२ २३ २3 

३.१२ तनजी वन/पाररवाररक वन हेक्टर (हजार) ३ ५ १0 
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क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ 

को उपलब्धि 

आ.व. २०७६/७७   को    

अनमुातनत उपलधिी 
आ.व.  २०77/7८  

को लक्ष्य 

३.१३ कबतुलयती वन हस्तान्तरण हेक्टर (हजार) ४५.०४३ ४५.०४३ ४५.०४३ 

३.१४ घााँसे मैदान व्यवस्थापन  हेक्टर ३५० १८०० 1800 

३.१५ वकृ्षरोपण गररएको क्षेत्रफल हेक्टर ४००० ७००० 1०००० 

३.१६ वन क्षेत्रको अततक्रमण हटाइएको क्षेत्रफल हेक्टर ३५०० २५०० २५०० 

३.१७ वन्यजन्तकुो पालन प्रजातत - २ २ 

३.१८ वन उद्यमको ववकास तथा प्रवर्द्बन गोटा २००० २००० २००० 

३.१९ वनस्पतत सम्बन्िी डीएनए बैंक प्रजातत संख्या ० ५० 100 

३.२० सङ्कटापन्न प्राणी/जीव प्रजातत सम्बन्िी डीएनए बैंक प्रजातत संख्या १० १० १० 

३.२१ पानी महुान, पोखरी संरक्षण र तसमसार क्षेत्र व्यवस्थापन गोटा २१३ २३५ 250 

३.२२ गल्छी/पवहरो/ खहरे तनयन्त्रण तथा रोकथाम गोटा १६५ २०१ 220 

३.२३ भतूमगत जलपनुभबरण/संरक्षण पोखरी/तालतलैया संरक्षण गोटा ६० ११६ १28 
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ख. वावषबक ववकास कायबक्रम 

क्र.सं. ब.उ.ब्श.नं कायबक्रम÷आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत ब्स्थतत 

आ.ब. २०७७÷७८ मा संचालन हनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

1 33900101 नेपाल जलवायू पररवतबन 
सहयोग कायबक्रम 

२  स्थानीय अनकूुलनका उपायहरु 
कायाबन्वयन हनुे, 

 जलवाय ु पररवतबन अनकूुलनलाइब 
योजना तथा ववकास प्रवक्रयामा 
मलुप्रवाहीकरण हनुे। 

 ४३ वटा स्थानीय तहहरुमा अनकूुलनका 
आयोजनाहरु संचालनमा भएको । 

 ४३ वटा गाउ तथा नगरपातलकामा भौततक 
पूवाबिार तनमाबण, आय आजबन, क्षमता ववकास, 

जलवायजुन्य जोब्खम न्यनुीकरणका कायबक्रमहरु 
संचालन गने। 

2 33900102 रेड फरेष्ट्री तथा जलवाय ु
पररवतबन कायबक्रम 

४  रावष्ट्रय रेडप्लस रणनीतत तयार 
हनुे,  

 रावष्ट्रय वन सूचना प्रणाली संचालन 
हनुे,  

 वन आिार तबन्द ु (FRL) तयार 
हनुे ।   

 रावष्ट्रय रेडप्लस रणनीतत तयार भएको, 
  रावष्ट्रय वन अनगुमन कायब भएको,   
 सरोकारवालाहरुको क्षमता अतभववृर्द् भएको ।   

 मखु्य रुख प्रजाततहरुको आयतन र वायोमास 
मोडल तयार गने,  

 सेफगाडब सूचना प्रणाली स्थापना र संचालन गने, 

  रावष्ट्रय वन एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गने, 
 वनको आिार तबन्द ुअध्यावतिक गनब अध्ययनहरु 
गने, क्षमता अतभववृर्द्का कायबहरु गने। 

3 33900103 पहाडी साना वकसानका 
लातग अनकूुलन आयोजना 

२  जलवाय ु जन्य सङ्ककटासन्न 
न्यूनीकरण तथा जलवाय ु
अनकुुलन हनु े। 

 २०० वटा वडा स्तरीय स्थानीय अनकूुलन 
योजना तयारी भएको । 

 २०० वटा वडा स्तरीय स्थानीय अनकूुलन 
योजना कायाबन्वयन गने, 

 १५४ वटा महुान संरक्षण गने, 
 १०५ वटा तसंचाइ पोखरी तनमाबण गने, 
 ७००० पररवारले जलवाय ु मैत्री तरकारी 
खेतीको अभ्यास गने । 

४ 329०1०४ राष्ट्रपतत चरेु-तराइब मिेश 
संरक्षण ववकास कायबक्रम 

३  नदी प्रणालीमा आिाररत रही चरेु 
भावर क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण 
तथा व्यवस्थापन हनुे । 

 २९ वटा नदी प्रणालीमा भ ूसंरक्षणका एकीकृत 
वक्रयाकलापहरु कायाबन्वयनमा भएको,  

 1८.५ वक.तम. नदी तथा खोला वकनारा 
स्थीरीकरण भएको, 

 २०० वटा गल्छी पैरो तनयन्त्रण भएको, 
 ८६ स्थानमा भतूमगत जल पनुभबरण र 
सतहमतुनको पानी उपयोग भएको, 

 १५ स्थानमा पयाबपयबटन क्षेत्र प्रवर्द्बन भएको, 
 १२ वटा ताल तलैयाको संरक्षण भएको, 

 ४५ वटा नदी प्रणालीमा भ ूसंरक्षणका एकीकृत 
वक्रयाकलापहरु कायाबन्वयनमा गने,  

 २२.३१ वक.तम नदी खोला वकनार ब्स्थरीकरण 
गने, 

 १३८ वटा गल्छी पैरो तनयन्त्रण गने, 
 ४ स्थानमा क्षतीग्रस्त भतूम पनुस्थाबपना गने, 
 २० लाख वनको ववरुवा उत्पादन गने, 
 १३५ हे.मा कृवष वन ववस्तार तथा प्रवर्द्बन गने, 
 १३९ हे. तारवार सवहतको वकृ्षारोपण गने, 
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क्र.सं. ब.उ.ब्श.नं कायबक्रम÷आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत ब्स्थतत 

आ.ब. २०७७÷७८ मा संचालन हनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

 ४६,५०० फलफूलको ववरुवा उत्पादन/खररद 
भएको, 

 ४,४०,०००ववरुवा उत्पादन तथा वकृ्षारोपण 
भएको । 

 ५८ वटा भतूमगत जल पूनभबरण गने, 
 ६९ हे. हररत पेटी तनमाबण गने, 

 २७ वटा ताल तलैया प्रवर्द्बन गने, 
 ११ वटा पयबटकीय क्षेत्र प्रवर्द्न गने । 

 
५ 32900105 समवृर्द्का लातग वन   वन क्षेत्रको उत्पादकत्व ववृर्द् गरी 

रावष्ट्रय अथबतन्त्रमा योगदान हनु,े 
 वन उद्यमको ववकास र ववस्तार 
हनुे । 

 नयााँ कायबक्रम ।  प्रतत प्रदेश १ नमूना गरी जम्मा  ७ वटा नमूना 
कृवष वन कायबक्रम गने, 

 प्रदेश १ र २ मा सशबत अनदुान माफब त 
२६३३२ हे. वैज्ञातनक एवं ददगो वन 
व्यवस्थापन गने, 

 जतडवटुी उत्पादन तथा प्रशोिन क.तल.लाई १० 
करोड ऋण उपलधि गराउने, 

 वन क्षेत्रमा सरल ऋण कजाबको थालनी गने । 
६ 32900108 जलवाय ुउत्थानशील चरेु 

कायबक्रम 

  चरेु संरक्षण कायबक्रममा योगदान 
हनुे 

 नयााँ कायबक्रम ।  नदी स्तरीय व्यवस्थापन योजना तयारी गनब, 
 स्थानीय स्तरमा समहुहरूको स्थापना र 
पररचालन गने । 

७ 32901101 रावष्ट्रय वन ववकास तथा 
व्यवस्थापन कायबक्रम 

१ र २  रावष्ट्रय वनको संरक्षण, 
व्यवस्थापन तथा ददगो उपयोग 
हनुे । 

 ५ वटा वनस्पतत प्रजातत संरक्षण कायब योजना 
तयार कायब भइरहेको,  

 सामदुावयक तथा सहकारीमा आिाररत 
प्रस्तावहरु छनौट गरी उद्यम प्रबर्द्बन सम्बन्िी 
कायब भइरहेको,  

 वन उपभोक्ता समूह माफब त ववरुवा उत्पादन 
तथा वकृ्षारोपण कायब संचालनको तयारी  
भइरहेको,  

 ३० वटा भन्दा वढी रावष्ट्रय प्राथतमकतामा प्राप्त 
आयोजनाको अनगुमन भएको, 

 CITES सम्बन्िी प्रततवेदन तयारी तथा पेश 
गरेको . 

 १० वटा वन सम्बन्िी कानूनहरु समय सापके्ष 
संशोिन तथा तनमाबण गने, 

 कब्म्तमा ३० वटा वन उद्यमका लातग अनदुान 
ददने, 

 ३ वटा संकटापन्न प्रजाततको संरक्षण योजना 
कायाबन्वयन गने, 

 ३ वटा संकटापन्न प्रजाततको संरक्षण योजना 
तयारी गने, 

 अन्तर प्रादेब्शक क्षेत्रमा फैतलएको वन क्षेत्रको 
रणनीतत योजना तयारी गने, 

 १० वटा शहरमा शहरी वन ववकास गने, 
 १०० वटा रावष्ट्रय प्राथतमकतामा प्राप्त 
आयोजनाको अनगुमन गने, 
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स्तम्भ 
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आ.ब. २०७७÷७८ मा संचालन हनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

 CITES महासब्न्िको प्रततवेदन गने। 

८ 32901102 जलािार संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन कायबक्रम 

४  ४ वटा वहृत जलािार प्रणालीमा 
रहेर भ ू संरक्षण तथा 
व्यवस्थापनका कायबक्रमहरु 
संचलन हनु े. 

 १५ वटा गल्छी/पवहरो तनयन्त्रण कायब सम्पन्न 
भएको, 

 १२ वटा पानी मूहान/श्रोत संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन भएको, 

 ९ वक तम. खोला वकनारा संरक्षण कायब सम्पन्न 
भएको, 

 ७ वटा संरक्षण तथा तसचााँई पोखरी तनमाबण कायब 
सम्पन्न भएको । 

 ६ स्थानमा ग्रातमण सडकसंग भ-ूसंरक्षण कायबको 
नमनुा प्रदशबन तनमाबण गने, 

 ३१ स्थानमा आकब्स्मक बाढी/पवहरो ववपद् 
व्यवस्थापन कायबक्रम संचालन गने, 

 २७ लाख ५० हजार बहबुषीय ववरुवा उत्पादन 
गने, 

 ९ स्थानमा पानी श्रोत संरक्षण एकीकृत 
कायबक्रम संचालन गने, 

 १४ वक.तम. हररत पेटी सवहतको खोला/नदी 
वकनारा संरक्षण गने, 

 ३१ वटा एकीकृत भकू्षय रोकथाम तथा पवहरो 
व्यवस्थापन कायबक्रम संचालन गने । 
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९ 32901901 प्रकृततमा आिाररत पयबटन 
कायबक्रम 

१  संरक्षण क्षेत्र, तसमसार क्षेत्र तथा 
वन क्षेत्रहरुलाई प्रकृततमा 
आिाररत पयबटन गन्तव्य रुपमा 
ववकास हनु े

 २ वटा ववद्यतुीय पयबटक सूचना केन्र तनमाबण 
भएको, 

 १ वटा हात्तीको बाथटब तनमाबण भएको, 
 २ वटा प्रकृततमा आिाररत पयबटन कायबयोजना 
तनमाबण भएको, 

 ३० जनालाई प्रकृतत पथ (नेचरगाईड ) तातलम 
ददइएको, 

 ८ वटा होमस्टेलाई पयबटन प्रवर्द्बनका लातग 
सहयोग भएको । 

 ४ वटा पयबटक सूचना केन्र तनमाबण तथा 
व्यवस्थापन गने, 

 २ वटा क्यानोपी विज तनमाबण गने, 
 ७ वटा वन्यजन्त ुमैत्री अवलोकन मचान तनमाबण 
गने, 

 २४ वक.मी. सवै मौसममा चल्ने बाटो तनमाबण 
गने, 

 २० वक.तम. हाईवकङ टे्रल तनमाबण गने, 
 ४ वटा Signage Plan तयार, 
 १ पटक ममुाब गाउाँलाई Antique Village को 
रुपमा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने, 

 ४० हेक्टर क्षेत्रमा कृष्णसारको लातग बासस्थान 
व्यवस्थापन गने, 

 ४ वटा स्थानीय संस्कृतत झल्कन े सामदुावयक 
संग्रालय स्थापना तथा व्यवस्थापन गने । 

१० 32902101 जतडबटुी ववकास 
कायबक्रम 

२  वनस्पततको अध्ययन अनसुन्िान 
खेती प्रववति ववस्तार 
वनस्पततहरुको गणु पररक्षण तथा 
प्रमाणीकरण प्रयोगशाला तनमाबण 
तथा स्तरोन्नती 

 काठमाडौं र बाकेंको प्रयोगशाला भवन तनमाबण 
कायब अब्न्तम चरणमा रहेको, 

 ८ स्थानमा २७६७९६ संख्यामा जडीबटुी 
गणुस्तरीय तबरुवा र ४६००० संख्यामा 
फलफूलको तबरुवा  उत्पादन भएको, 

 ११ वटा भन्सार नाकाहरुमा जतडबटुी पवहचान 
प्रयोगशाला सम्बन्िी अध्ययन भएको, 

 १६ प्रजाततका वनस्पततको ४८ वटा 
सारतत्वहरुको एण्टीमाइक्रोववयल क्षमता 
परीक्षण गररएको, 

 कणाबली क्षेत्रमा व्यावसावयक जतडबटुी खेती गनब 
२८ पकेट पवहचान भएको, 

 काठमाडौंमा अत्याितुनक प्रयोगशालाको तनमाबण 
सम्पन्न गने, 

 सेवाग्राहीबाट प्राप्त १५०० नमूनाहरुको टे्रड 
सपोटब तबश्ललेषण, प्रमाणीकरण,  गणु तनयन्त्रण 
तथा तसफाररस सेवा गने, 

 ८ लाख जडीबटुी गणुस्तरीय ववरुवा उत्पादन 
गने, 

 ५ वटा नमूना तथा २ वटा साना नसबरी तनमाबण 
गने, 

 ७ प्रजाततहरुको गणुस्तर ववकासको लातग खेती 
प्रववति अनसुन्िान गने, 

 ८ स्थान/प्रजाततहरुमा भेराईटी ववकास कायबक्रम 
कायाबन्वयन गने, 
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 सेवाग्राहीबाट प्राप्त ८८२ नमनुाहरुको ववश्लषेण, 

प्रमाणीकरण तथा तसफाररस कायब सम्पन्न भएको 
। 

 वनस्पततहरुको DNA Isolation  र PCR तथा 
Sequencing गने, 

 कब्म्तमा ४० जतडवटुी अध्ययन अनसुन्िान 
कायबक्रम गने, 

 कणाबली प्रदेशमा जडीबटुी पकेट क्षेत्र 
कायबक्रमको कायाबन्वयन हनु,े 

 सूदरुपब्िम प्रदेशमा जतडवटुी पकेट क्षते्र 
कायबक्रम कायाबन्वयनको शरुुवात हनुे । 

११ 32902102 वनस्पतत संरक्षण तथा 
उद्यान ववकास आयोजना 

२  वनस्पतत उद्यानहरुको संचालन 
तथा व्यवस्थापन हनुे, 

 दलुबभ तथा लोपोन्मखु वनस्पततको 
संरक्षण हनु े। 

 ८ वनस्पतत उद्यानहरुमा ११९७६७ गोटा 
मौसमी शोभनीय फूल तबरुवा उत्पादन भएको, 

 ८ वनस्पतत उद्यानहरुमा ७२३०४ बहवुषीय 
शोभनीय फूल तबरुवा उत्पादन भएको,  

 ११ वनस्पतत उद्यानहरुमा ववतभन्न वकतसमका 
ल्याण्डस्केप जाती ववशेष उद्यानहरु व्यवस्थापन 
भएको । 

 ११ वटा उद्यानको ववकास , व्यवस्थापन र 
पूवाबिार सिुार हनु,े 
 Seed Gene Bank संचालनको लातग उपकरण 
खररद गने, 

 ५ स्थानमा वनस्पतत उद्यान तनमाबण गने, 
 १ लाख Avenue वकृ्षारोपणका तबरुवा उत्पादन 
गने, 

 ९० Thematic Garden सौन्दयीकरण तथा 
जैववक वववविता संरक्षण गने । 

१२ 32902103 वनस्पतत अध्ययन 
अनसुन्िान तथा 
बजारीकरण कायबक्रम 

६  हवेरीयम नमनुा पवहचान, संरक्षण, 
व्यवस्थापन तथा Digitization 
हनुे, 

 नेपाल फ्लोरा कायबक्रम 
कायाबन्वयन हनुे, 

 वनस्पतत प्रजाततहरुको अध्ययन 
अनसुन्िान तथा बजारीकरण हनु े
।  

 A handbook of flowering plants of Nepal 

Vol.3, Fern and Fern Allies of Nepal Vol.3 र 
A handbook of Algal Flora of Nepal Vol.1 को 
पवहलो ड्राफ्ट तयार भएको, 

 संकतलत ६ वटा नमूनाहरुको सगुब्न्ित तेल 
प्रशोिन गरी GCMS बाट परीक्षण गने कायब 
सम्पन्न भएको, 

 Coelogyne (Orchid) र Saffron को वटष्यकुल्चर 
प्रववति ववकास कायब भएको,  

 जैववक परम् परागत ज्ञानको अतभलेखीकरणको 
ढााँचा र Community Protocol तयारी सम्बन्िमा 
IUCN नेपालसाँगको सहकायब भएको, 

 १५ वनस्पतत प्रजाततहरुको गणुस्तर तनिाबरण, 

रसायन ववश्लषेण, प्रववति ववकास तथा ववस्ततृ 
अध्ययन गने, 

 १७०००० हवेररयम नमूनाहरुको housing, 

संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने, 
 फ्लोरा अफ नपेाल कायबक्रम  कायाबन्वयन 

गने, 
 ३०००० हवेररयम नमनुाहरुको 

Digitization कायब गने, 
 ५० प्रजाततका वनस्पततहरुको DNA 

Barcoding, genomic characterization 
अध्ययन गने । 
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 1200 वटा वनस्पतत सम्बन्िी परम्परागत 
ज्ञानको वववरण Card Catalogue मा प्रवववि 
भएको । 

१३ 32903011 रावष्ट्रय तनकुञ्ज तथा 
वन्यजन्त ुसंरक्षण ववभाग 

२  सािारण प्रशासतनक खचब र प्राणी 
उद्यानहरुको तनमाबण व्यवस्थापन, 

मध्यवती क्षेत्र सहयोग कायबक्रम 
गने, 

 ३ वटा (डब्ल्फन,सारस र कस्तरुी मगृ) प्रजातत 
संरक्षण कायब योजना तनमाबणको कायब भैरहेको, 

 ६ वक.तम. प्राणी उद्यान फेब्न्सङ  
भएको, 

 २ वटा प्राणी उद्यानहरुको DPR  तयार भैरहेको, 
 रा.तन.तथा वन्यजन्त ु संरक्षण ऐनको दफा 
२५क. बमोब्जम मध्यवती क्षेत्रहरुलाइ सहयोग 
भएको। 

 ३ वटा प्रजातीका वन्यजन्तकुो अनगुमन तथा 
गणना गने, 

 २ वटा प्राणी उद्यानहरुको DPR तयार गने,  

 १३ वक.मी. प्राणी उद्यान फेब्न्सङ गने, 
 ४ वटा वन्यजन्त ुपक्राउका होब्ल्डङ केज तनमाबण 
गने, 

 ९ वटा वन्यजन्त ुप्रजाततका कायबयोजना छपाई 
गने, 

 वन्यजन्तबुाट भएको क्षततको राहत ववतरण गने, 
 रा.तन.तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण ऐनको दफा २५क. 
बमोब्जम मध्यवती क्षेत्रहरुलाई सहयोग गने। 

१४ 32903101 रावष्ट्रय तनकुञ्ज तथा आरक्ष 
आयोजना 

२  वासस्थान संरक्षण हनुे, 
 मानव बन्यजन्त ुद्वन्द्व व्यवस्थापन 
हनुे, 

 वन्यजन्तकुो अध्ययन अनसुन्िान, 
सवेक्षण हनु,े 

 पयाबपयबटन प्रवर्द्बन हनुे, 
 भौततक पूवाबिार तनमाबण हनुे ।  

 ६२५ हे. घााँसे मैदान तनमाबण तथा व्यवस्थापन 
भएको, 

 ७२ वटा वन्यजन्तकुा पानी पोखरी तनमाबण तथा 
व्यवस्थापन भएको, 

 ७३४ वक.तम. वनपथ तथा गोरेटो बाटो तनमाबण 
तथा ममबत भएको, 

 २१ वक.मी. मानव वन्यजन्त ु द्वन्र्द् 
न्यूनीकरणका लातग मेषजाली सवहतको तारवार 
र सोलार फेन्स तनमाबण भएको, 

 २६ वटा पयबटक ववश्रामस्थल तनमाबण भएको, 
 २६ वटा मचान (भ्यू टावर) तनमाबण तथा ममबत 
सिुार भएको,  

 ११ वटा क्याम्पसाईट तनमाबण भएको, 
 २ वटा वन्यजन्त ुउर्द्ार केन्र तनमाबण भएको, 

 ३३०० हेक्टर घााँसे  मैदान तनमाबण तथा 
व्यवस्थापन गने, 

 १७१ वटा वन्यजन्तकुा पानी पोखरी तनमाबण 
तथा व्यवस्थापन गने, 

 २९५ वक.तम. वनपथ, गोरेटो बाटो तथा 
पयबटकपथ तनमाबण तथा व्यवस्थापन गने, 

 ८३ वक.तम. मानव वन्यजन्त ुद्वन्द न्यूनीकरणका 
लातग मेषजाली सवहतको तारवार तनमाबण गने, 

 १५ वटा मचान (भ्यू टावर) तनमाबण गने, 
 ४ वटा वन्यजन्त ुउर्द्ार केन्र तनमाबण गने, 
 १३ वटा क्याम्पसाईट तनमाबण गने, 
 ७ वटा प्रजातीको अनगुमन तथा गणना गने,  
 ६ वटा वन्यजन्त ुपक्राउका होब्ल्डङ केज तनमाबण 
गने,  
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 ६५ हेक्टर अततक्रमण तनयन्त्रण तथा 
व्यवस्थापन भएको, 

 ५७ पटक चोरी ब्शकार तनयन्त्रण स्वीप 
अपरेशन सञ्चालन भएको, 

 १०२ पटक चोरी ब्शकार तनयन्त्रण स्वीप 
अपरेशन सञ्चालन गने । 

१५ 32903102 तसमसार व्यवस्थापन 
कायबक्रम 

 

२  तसमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा 
बवुर्द्मतापूणब उपयोग हनु े। 

 १० वटा रामसार/तसमसार क्षेत्र व्यवस्थापन/ 
पनुस्थाबपना भएको, 

 २ वटा संरब्क्षत क्षेत्रका तसमसार क्षेत्रहरुको 
अध्ययन र अतभलेखीकरण  भएको, 

 २ स्थानमा ताल क्षेत्रको तथग्रीकरण न्यूनीकरण 
एकीकृत कायबक्रम सम्पन्न भएको । 

 २५ वटा रामसार/तसमसार क्षेत्र व्यवस्थापन/ 
पनुस्थाबपना गने, 

 १०७ वटा वन्यजन्तकुा पानी पोखरी, तसमसार 
क्षेत्र तथा ताल तलैया ममबत सिुार गने, 

 २ स्थानमा जलीय जैववक वववविताको अध्ययन 
गने, 

 १७ वटा ताल क्षेत्रको तथग्रीकरण न्यूनीकरण 
एकीकृत  कायबक्रम सञ्चालन गने, 

 ८ स्थानमा पानीको गणुस्तर मापन गने ।  
१६ 32904101 वन अनसुन्िान तथा 

सवेक्षण आयोजना 
६  वनको सवेक्षण, वन सम्बन्िी 

अध्ययन अनसुन्िान हनु े

 

 ४११ गोटा स्थायी नमनुा प्लटहरुको मापन र 
पनुमापन सम्पन्न भएको, 

 बह ुउपयोगी वन ववकासका लातग वन उपयोग 
मस्यौदा रणनीतत तयार भएको, 

 वनको प्रकार र पाररब्स्थततकीय प्रणालीको 
नक्साङ्कनका लातग प्रस्तावना तयार भएको, 

 परुाना २११३८ वटा हवाईब्चत्रहरुको 
digitization कायब सम्पन्न भएको, 

 १००० प्रतत वनको जानकारी Peer  Review 

Journal प्रकाशन भई ववतरण भएको, 
 वन क्षेत्रसंग सम्बब्न्ित ववतभन्न १० वटा 
अध्ययन अनसुन्िान भैरहेको । 

 वन ववज्ञानका स्नातक तहका १८० 
ववद्याथीहरुका लातग इन्टनबब्शप व्यवस्था गने, 

 वैज्ञातनक वन व्यवस्थापनको प्राववतिक पररक्षण 
गने, 

 Vegetative Propagation बाट वकृ्षारोपण गनबको 
लातग उपयकु्त नसबरी पद्दतत ववकास गने, 

 ववतभन्न तमचाहा प्रजाततको रोकथाम गने 
उपायहरुको परीक्षण गने, 

 नेपालमा बााँस प्रजाततको सवेक्ष गने, 
 ५ वटा Shrub species को algometric equations 

तयार गने, 
 उच्च वहमालमा रहेका २५० स्थायी नमनुा 
प्लटहरु स्थापना तथा मापन गने, 

 वनको प्रकार तथा पाररस्थततकीय प्रणालीको 
नक्साङ्कन गने । 
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१७ 32905011 वातावरण ववभाग १  वातावरण संरक्षण, वातावरण 
सम्बन्िी अध्ययन अनसुन्िान 
तथा अनगुमन  
हनुे । 

 सात वटै वाय ुगणुस्तर मापन केन्र स्थापनाको 
तयारी भइरहेको, 

 २१ वटा Digital Display Board स्थापनाको 
तयारी भइरहेको, 

 १०७ वटा उद्योगहरु अनगुमन भएको, 
 ७ वटा आयोजनाहरुको वातावरणीय परीक्षण 
भएको, 

 २९ वटा आयोजनाहरुको अनगुमन भएको । 

 प्रतत प्रदेश १ वटा वातावरण मैत्री शहरी वहृत 
हररत उद्यान तनमाबण गने, 

 स्थानीय तहको सहकायबमा फोहरमैला 
व्यवस्थापन गने, 

 ४० वटा आयोजनाहरुको वातावरणीय अनगुमन 
गने, 

 ८ वटा आयोजनाहरुको वातावरणीय परीक्षण 
गने, 

 प्रयोगशाला सदुृढीकरण गने, 
 वातावरण प्रदूषण सम्बन्िी अनगुमन एवं 
तनरीक्षण गरी नमूना संकलन गने, 

 १५० वटा उद्योग/आयोजना अनगुमन गने । 
18 ३२900107 स्वच्छ वातावरण   प्राकृततक स्वच्छता र हररयाली 

कायम  
हनुे । 

 देशका ववतभन्न ठाऊाँ मा १० वटा भन्दा वढी 
उद्यान तनमाबण भएको । 

 नमूनाको रुपमा १ वटा प्रदेशमा अस्पतालजन्य 
फोहरमैला व्यवस्थापनको कायब गने, 

 स्थानीय तहको सहकायबमा १२ वटा भन्दा साना 
तथा मझौला स्तरका उद्यान तनमाबण गने, 

 काठमाडौं उपत्यकामा सडक पेटीमा शोभनीय 
प्रजाततको वकृ्षारोपण गने ।  

१9 32906011 केन्रीय वन तालीम केन्र ६  कमबचारी तातलम तथा क्षमता 
अतभववृर्द् हनु े। 

 १२० जना कमबचारीहरुलाइ तातलम ददइएको ।  १५० जना कमबचारीहरुको क्षमता अतभववृर्द्  
गने । 

20 50129101 जतडबटुी उत्पादन तथा 
कम्पनी तलतमटेड 

  जतडबटुीको उत्पादन र  
वजाररकरण हनु े। 

 जतडबटुी उत्पादन र प्रसोिन र तबक्री ववतरण 
गने । 

ग. बजेट 

आ.व.२०७७।७८ का लातग यस मन्त्रालयको लातग चाल ुतफब  रु.803.40 करोड, पुाँजीगत तफब  रु. 453.78 र ववत्तीय व्यवस्था तफब  रु 10.00 करोड गरी जम्मा  
रु. 1267.18 करोड ववतनयोजन गररएको छ     ।     
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परिच्छेद ३ 

आर्थिक के्षत्र 

३.१ अथि  मन्त्त्रालय 

क. नर्िजा सूचक  

क्र.सं. सूचक एकाइ 

आ.व. २०७५/७६ को  
उपलब्धि 

आ.व. 207६/7७ को 
अनमुार्नि उपलब्धि 

आ.व. २०७७/७८ को लक्ष्य 

1 बाली सिुक्षण प्रिर्मयम अनदुान  हेक्टि 5721 5711 2400 

2 सामाब्जक ि सामदुाप्रयक कायिक्रम संख्या 015  150 511 

3 उद्यमशीलिा प्रवकास िार्लम संख्या 386 350 350 

4 शीिघि र्नमािण (धयाज अनदुान) मेप्रिक टन - - 1111 

5 साना प्रकसान बैंक (प्रवप्रवि) कायिक्रम संख्या 405 450 450 

6 लघ ुर्बमा सहयोग कायिक्रम (पशिुन सिुक्षण)  संख्या (हजािमा) 116.84 70.4 91.4 

7 पशिुन िथा कजाि सिुक्षण िार्लम   संख्या 600 325 125 

8 सहरु्लयिपूणि कजाि धयाज अनदुान  रू अबिमा  - 2 ५ 

9 लघ ुप्रवत्त िथा प्रवपन्न वगि कजाि सिुक्षण संख्या (हजािमा) 358.5 777.1 800 

10 कृप्रि कजाि सिुक्षण संख्या 3829 3918 4500 

11 िाप्रवर्िक ब्शक्षा िथा शैब्क्षक बेिोजगाि कजाि सिुक्षण संख्या - 5 51 

12 र्नयािि कजाि सिुक्षण संख्या - - 51 

13 र्नक्षेप सिुक्षण संख्या (हजािमा) 22180 26104 26500 
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ख. वाप्रििक प्रवकास कायिक्रम  

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
िणनीर्िक 
स्िम्भ 

िमखु िर्िफल हालसम्मको िगर्ि ब्स्थर्ि 
आ.व.२०७६/७७मा सञ्चालन हनु े

िमखु प्रक्रयाकलाप 

1  ३०५०००११ अथि मन्त्त्रालय 9  मददिा िथा सिुीजन्त्य पदाथिमा ब्स्टकिको 
ियोगमा ल्याइएको हनु,े 

 मददिाको काटुिनमा मात्र ब्स्टकि टााँस्ने 
गिेकोमा हाल ित्येक मददिाको बोिलमा 
ब्स्टकि टााँस्न ेव्यवस्था भएको हनुे, 

 ब्स्टकिको गणुस्ििमा सिुाि आएको हनुे, 
 सिुी िथा मददिा जन्त्य पदाथिमा 
अन्त्िशलु्क र्नदेब्शका बनाएि व्यवब्स्थि 
भएको हनु,े 

 नक्कली ब्स्टकिलाई र्नयब्न्त्त्रि गरिएको 
हनुे,  

 शरुुमा स्थानीय स्ििमा अन्त्िशलु्क 
ब्स्टकि छाप्रपन े गिेकोमा हाल सिुक्षण 
कम्पनीमा छाप्रपएको हनु,े 

 ियाक एण्ड िेसको पद्धर्ि अवलम्बन गनि 
ियास भएको हनु।े 

  

2  305००१०१ साना प्रकसान 
प्रवकास बैंक 
(प्रवत्तीय संस्था) 
प्रवप्रवि 

4  साना प्रकसानलाइि िार्लम गोष्ठी, साना 
प्रकसान सहकािी र्नमािण, पशिुन िवद्धिन, 
सीप िथा दक्षिा अर्भवपृ्रद्ध भएको हनुे। 

 उद्यमशीलिा प्रवकास िार्लम 
350  वटा ि  सामाब्जक 
/ सामदुाप्रयक प्रवकास 
150 वटा ि 350 वटा 
व्यवसाय िवद्धिन सम्बन्त्िी 
कायिक्रम सम्पन्न भएको,  

 30 वटा कृप्रि सहकािी 
अनसुिण ि सेवा प्रवस्िाि 
कायिक्रम ि 70 वटा 
संस्थागि पनुिसंिचना 
सम्बन्त्िी  कायिक्रमहरु 
सम्पन्न भएको, 

 स्थानीय प्रवत्तीय स्रोि सप्रहिको 
परिचालनबाट संस्थागि प्रवकास, 
क्षमिा प्रवकास, दक्षिा अर्भवपृ्रद्ध, 
व्यवसाय िवद्धिन िथा सामदुाप्रयक 
परिचालन जस्िा 950 वटा 
प्रक्रयाकलाप संचालन गने। 
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
िणनीर्िक 
स्िम्भ 

िमखु िर्िफल हालसम्मको िगर्ि ब्स्थर्ि 
आ.व.२०७६/७७मा सञ्चालन हनु े

िमखु प्रक्रयाकलाप 

3  305००10२ लघ ुर्बमा सहयोग 
कायिक्रम (पश ु
बाली स्वास््य) 

6  वाप्रििक ४० हजािभन्त्दा बढी पश ु
वस्िकुो सिुक्षण भई साना प्रकसानहरुको 
पशवुस्िकुो मतृ्य ु ि बााँझोपनको 
जोब्खमबाट उन्त्मबु्ि भएको हनु,े 

 पशिुन सिुक्षण, लघ ु िथा प्रवपन्न वगि 
कजाि सिुक्षण, साना िथा मझौला उद्यम 
कजाि सिुक्षण, कृप्रि कजाि सिुक्षण ि 
िाप्रवर्िक ब्शक्षा िथा शैब्क्षक बेिोजगाि 
कजाि सिुक्षण भएको हनुे, 

 पशिुन ि वालीको  सिुक्षण ि प्रवकास 
िथा कृिकहरु ि संस्थाहरुको  क्षमिा ि 
दक्षिा अर्भवपृ्रद्ध भएको हनुे। 

 ७०,४०० पशकुो सिुक्षण 
गरिएको, 

 पशिुन सिुक्षण कायिक्रम 
अन्त्िगिि बैंक िथा प्रवत्तीय 
संस्थाहरुबाट पशिुन 
सिुक्षण गरिएको,  

 लघ ु िथा प्रवपन्न वगि कजाि 
सिुक्षण कायिक्रम अन्त्िगिि 
सदस्य संस्थाहरुबाट 
७७७,१०३ ऋणीको कजाि 
सिुक्षण गरिएको, 

 साना िथा मझौला उद्यम 
कजाि सिुक्षण कायिक्रम 
अन्त्िगिि सदस्य 
संस्थाहरुबाट आर्थिक विि 
२०७६/७७ मा १,०१८ 
ऋणीको  कजाि सिुक्षण 
गरिएको। 

 ९१,४०० पश ु िन ि २,400 
हेक्टिको बाली सिुक्षण गने,  

 ३२५ वटा सो सम्बन्त्िी िार्लम 
ददने, 

 लघ ुिथा प्रवपन्न वगि कजाि सिुक्षण 
कायिक्रम अन्त्िगिि ८ लाख जनाको 
कजाि सिुक्षण गरिने 4,500 
जनाको कृप्रि कजाि सिुक्षण गने, 

 साना िथा मझौला उद्यम कजाि 
सिुक्षण अन्त्िगिि १२00 
ऋणीहरुको कजाि सिुक्षण गने । 

 

4  305००1०५ बजेट सिुाि 
आयोजना 

8    

5  305००10१ साविजर्नक प्रवत्तीय 
व्यवस्थापन सिुाि 
कायिक्रम 

8  बजेट िथा िाजस्व व्यवस्थापनमा सिुाि, 
साविजर्नक खरिद िप्रक्रयामा सिुाि िथा 
अब्न्त्िम लेखा पिीक्षण िणालीमा सिुाि 
भएको हनुे। 

  

6  305००१०८ र्मर्लर्नयम च्यालेञ्ज 
एकाउण्ट नेपाल 

3    सबस्टेशन ि िशािण लाइनको 
कायि िािम्भ गने, 

 िणनीर्िक सडकको ममिि संभाि 
शरुु गने। 

7  305००१13 आर्थिक पनुरुत्थान, 
िाहि िथा 

5 दैप्रवक िकोप िथा महामािीबाट िभाप्रवि 
व्यब्ि समदुाय िथा संघसंस्था ि उद्योग 

नयााँ  
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
िणनीर्िक 
स्िम्भ 

िमखु िर्िफल हालसम्मको िगर्ि ब्स्थर्ि 
आ.व.२०७६/७७मा सञ्चालन हनु े

िमखु प्रक्रयाकलाप 

सहरु्लयि कायिक्रम व्यवसायलाई पनुरुत्थान, िाहि िथा 
सहरु्लयि िदान भएको हनुे ।  

8  305०5०११ साविजर्नक ऋण 
व्यवस्थापन 
कायािलय 

8  साविजर्नक ऋण व्यवस्थापनको फ्रन्त्ट 
अप्रफस, र्मडल अप्रफस ि व्याक 
अप्रफसलाइि एकै छािा मरु्न िाखी 
व्यवस्थापकीय चसु्ििा कायम गदै 
अन्त्ििािप्रिय मापदण्ड अनसुाि ऋण 
व्यवस्थापन भएको हनुे। 

  

9  305०3१०१ भन्त्साि सिुाि 
कायिक्रम 

8  भन्त्साि िशासनमा स्वचालन िणालीको 
प्रवकास िथा अवलम्बन, भन्त्साि सम्बन्त्िी 
काननुको परिमाजिन, भौर्िक 
पूवाििािहरुको प्रवकास, जोब्खम 
व्यवस्थापन िणालीको प्रवकास भएको 
हनुे। 

 भन्त्साि मूल्याङ्कन िथा जााँचपास िणालीमा 
सिुाि भइि िाजस्व संकलन वपृ्रद्ध भएको 
हनुे।  

  

10  ५०१०५१०१ लगानी-प्रवप्रवि 4    
11  5०१०५१०२ पशपुालन  

-मासजुन्त्य ि 
दगु्िजन्त्य_ कजाि 

4  मास ु िथा दिु ि ििकािी उत्पादनमा 
आत्मर्नभिि उन्त्मखु भएको हनुे। 

 प्रकसान परिवािमा कृप्रि ऋण सेवामा 
पहुाँच िथा साना प्रकसानको ििकािी 
खेिीमा व्यवसायीकिण भएको हनु।े 

 दिु िथा मासजुन्त्य 
पशपुालन गनि 22,000 
प्रकसानलाई कजाि िवाह 
भएको। 125000 वटा 
पश ु ि 250 हेक्टिमा 
ििकािी खेिीका लागी कजाि 
ददएको । 

 23,000 प्रकसानलाई कजाि िवाह 
गने। 

12  501०५१०३ साविजर्नक संस्थान 
सिुाि कायिक्रम 

4  संस्थानमा सेयि/ऋण लगानी भएको 
हनुे। 

 महालेखा र्नयन्त्त्रक कायािलय ि 
सम्बब्न्त्िि साविजर्नक संस्थानको 
अर्भलेख अनसुाि शेयि िथा ऋण 

 संस्थानमा सेयि/ऋण 
लगानी भएको। 

 सम्पब्त्तको अर्भलेख अद्यावर्िक 
भएको हनु,े 

 साविजर्नक संस्थान व्यवस्थापन 
सूचना िणालीको परिमाजिन भई 
स्ििोन्निी  भएको हनु,े 
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
िणनीर्िक 
स्िम्भ 

िमखु िर्िफल हालसम्मको िगर्ि ब्स्थर्ि 
आ.व.२०७६/७७मा सञ्चालन हनु े

िमखु प्रक्रयाकलाप 

िकममा भएको फिकको र्मलान कायि 
भएको हनु,े 

 साविजर्नक संस्थानहरु र्नदेशन िथा 
व्यवस्थापन सम्बन्त्िी एप्रककृि कानून 
कायािन्त्वयन भएको हनुे,   

 संस्थानका कमिचािीको सेवा सपु्रविाको 
अध्ययन कायि भएको हनुे। 

 साविजर्नक संस्थानहरूको प्रवत्तीय 
ब्स्थर्िको अध्ययन भएको हनु,े 

 साविजर्नक संस्थान सदुृढीकिणको 
लार्ग प्रवर्भन्न गोष्ठी, सेर्मनाि ि 
सम्मलेन भएको हनु,े  ि 

 र्नब्जकृि ि साविजर्नक 
संस्थानहरूको अर्भलेख प्रवद्यिुीय 
माध्यममा िाब्खएको हनुे ।   

ग. बजेट  

आ.व. २०७७/७८ को लार्ग यस क्षेत्र/मन्त्त्रालयको लार्ग चालिुफि  रु 2501.03 किोड, पुाँजीगििफि  रु 954.67 किोड ि प्रवत्तीय व्यवस्थािफि  रु 853.00 
किोड गिी जम्मा रु 4308.70 किोड प्रवर्नयोजन गरिएको छ।  
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3.२ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति  

३.2.1 उद्योग  
क.  नर्तजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ को 

उपलणधि 
आ.व. २०७६/७७ को 

अनमुार्नत उपलणधि 
आ.व. 2077/78 

को लक्ष्य 

१. औद्योर्गक लगानीको वदृ्धिदर प्रर्तशत - ६.० ८.० 

२. औद्योर्गक क्षेत्रको रोजगारीमा ठूला उद्योगको द्धिस्सा प्रर्तशत ७.१ ७.५ ८.५ 
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१ ३०७००१०१ औद्योर्गक 
पूवाििार 
द्धवकास 
कायिक्रम 

2  बााँकेको नौवस्ता, 
णचतवनको शणिखोर र 
कञ्चनपरुको दैजी र 
र्समारामा द्धवशेष आर्थिक 
क्षेत्र र्नमािि सम्पन्न भएको 
िनुे,  

 िनगढीमा द्धवशेष आर्थिक 
क्षेत्रको DPR तयार भएको 
िनुे, 

 ९१ वटा औद्योर्गक क्षेत्र 
र्नमािि कायि सरुु भएको 
िनुे ।  

 

 काभ्रकेो पााँचखालमा द्धवशेष आर्थिक क्षेत्रको 
प्रशासर्नक भवन र्नमािि खररद योजना अनसुार 
चाल ुआ.ब. मा र्नमािि सम्पन्न भएको, 

 नेपाल र चीन बीचको Cross Border 
सम्बन्िमा अध्ययन गरी प्रर्तवेदन ददन चीन र 
नेपालका प्रर्तर्नर्ि रिेको सर्मर्त गठन भई 
अध्ययन भइरिेको, र िालसम्म ४५ प्रर्तशत 
र्नमािि कायि सम्पन्न भएको, 

 र्समारा गामेन्ट प्रशोिन क्षेत्र र्भत्र प्रशासर्नक 
तथा अन्य भवन र्नमािि कायि कररव ७० 
प्रर्तशत सम्पन्न भएको,  

 र्समारा व्लक ए गामेन्ट प्रशोिन द्धवस्तार क्षेत्र 
(१७८)  मा जग्गा द्धवकास, खोला तटवन्ि, 
कम्पाउण्ड वाल र्नमािि कायिको वोलपत्रिरुको 
प्राद्धवर्िक प्रस्ताविरुको मूलयांकन कायि अणन्तम 
चरिमा रिेको । 

 द्धवद्यतु प्रशारि लाइन र्नमािि गने, 
 र्समरा द्धवशेष आर्थिक क्षेत्रको भौर्तक 

संरचना भवन र्नमािि गने, 
 पााँचखाल द्धवशेष आर्थिक क्षेत्रको भौर्तक 

संरचना भवन र्नमािि गने, 
 भैरिवा द्धवशेष आर्थिक क्षेत्रको भौर्तक 

संरचन र्नमािि गने  
 SEZ स्थापनाथि द्धवस्ततृ इणन्जर्नयररङ्ग र्डजाइन 

कायि सम्पन्न गने, 
 द्धवशेष आर्थिक क्षेत्रको जग्गा प्रार्ि तथा 

अध्ययन कायि गने, 
 नौवस्ता, शणिखोर, मयरुिाप औद्योर्गक 

क्षेत्रको जग्गा द्धवकास कायि गने, 
 मोर्तपरु, लम्की, दैजी औद्योर्गक क्षेत्रको 

पखािल र्नमािि, Fencing, जग्गा द्धवकास कायि 
सम्पन्न गने,  

 नौवस्ता, शणिखोर औद्योर्गक क्षेत्रको 
र्समाना तारवार लगायत पखािल र्नमािि गने,  

 नौवस्ता र मयूरिान औद्योर्गक क्षेत्रको भवन 
र्नमािि गने,  

 औद्योर्गक क्षेत्र द्धवस्तारको लार्ग द्धवद्यतु 
आपूर्ति पूवाििार र्नमािि गने, 

 सञ्चालन रिेका औद्योर्गक क्षेत्रिरूको 
पूवाििारको विृत ममित सम्भार गने, 

 किािली प्रदेश, लक्ष्मीपरु, कोते्र, दोिारा 
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चााँदनी लगायत नेपाल सरकार माफि त 
घोषिा िनु ेअन्य औद्योर्गक क्षेत्रको Detail 

Project Report तथा Environment Impact 

Assessment  तयारी गने, 
 औद्योर्गक क्षेत्रिरू सम्बन्िी अनसुन्िान तथा 

परामशि सम्वन्िी कायि गने, 
 दमक, मोर्तपरु, चपु्प्प्रा, दोिारा चााँदनी र अन्य 

औद्योर्गक क्षेत्रका लार्ग जग्गा खररद कायि 
गने, 

 नौवस्ता, शणिखोर, दैजी लगायत औद्योर्गक 
क्षेत्रिरूको र्नमािि पूवि वन व्यवस्थापन, 
जग्गा भोगार्िकार, मआुधजा र रूख 
कटानको क्षर्तपूर्ति प्रदान गने । 

२ 30700102 औद्योर्गक 
लगानी 
प्रवििन 
कायिक्रम  

२  लघ ुघरेल ुसाना तथा 
मझौला उद्योगिरुको 
पनुस्थािपना, उद्योगिरुको 
प्रर्तस्पिाित्मक क्षमता 
अर्भवदृ्धि, यवुा स्वरोजगार 
तार्लम,परम्परागत सीप र 
ज्ञानको आिरु्नकीकरि 
एवं स्तरोन्नती गरी स्वदेशी 
उत्पादन अर्भवदृ्धि भएको 
िनुे ।  

 साविजर्नक र्नजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, 
२०७५ कायािन्वयन भएको, 

 रुग्ि उद्योग सम्वन्िी अध्ययन प्रर्तवेदन प्राि  
भएको, 

 भारतसंगको BIA  को मस्यौदाको तयारी 
अणन्तम चरिमा  रिेको, 

 द्धवदेशी लगानी तथा प्रद्धवर्ि िस्तान्तरि 
ऐन,२०७५ र औद्योर्गक व्यवसाय र्नयमावली, 
२०७५ कायािन्वयन  
भएको, 

 द्धवदेशी लगानी तथा प्रद्धविी िस्तान्तरि ऐन, 
२०७५ कायािन्वयन भएको ।  

 

 पोखरा द्धवश्वद्धवद्यालय अन्तगित उद्यमणशलता 
द्धवकास द्धवषयमा अध्ययनरत द्धवद्याथीको लार्ग 
कायिक्रम सञ्चालन गने, 

 र्िमेकी मलुकुिरूको बजार माग ,आयत 
तथा आन्तररक उत्पादन सम्बन्िी अध्ययन 
तथा द्धवश्लषेि गने, 

 Corporate Social Responsibility सम्बन्िी 
अध्ययन तथा प्रकाशन गने,  

 औद्योर्गक वस्तिुरूमा आत्मर्नभिर िनु ेगरी 
वस्तिुरूको पद्धिचान गने,  

 APO को अन्तरािद्धियस्तरको कायिक्रम 
सञ्चालन तथा सणचवालयको सञ्चालनको लार्ग 
राद्धिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक द्धवकास 
केन्रलाई अनदुान प्रदान गने,  
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 Business Incubation Center स्थापनाको 
लार्ग आवश्यक अध्ययन गने,  

 सम्भाव्य लघ ुउद्योगलाई घरेल ुतथा साना 
उद्योगमा स्तरोन्नती गने।  

३ ३०७०२१०१ खर्नज 
अन्वेषि 
तथा द्धवकास 
आयोजना  

२  िौवािी फलाम खानी को 
सम्भाव्यता अध्ययन पूरा 
भए प्प्लान्ट स्थापना भएको 
िनुे । 

 तनिुाँको आवखैुरेनीमा तामाखानी अध्ययनका 
लार्ग टोली द्धफलडमा खद्धटई अध्ययन कायि 
सम्पन्न भएको, 

 बिमूुलय पत्थर उत्पादन केन्र स्थापनाका 
लार्ग भारत सरकारको स्वार्मत्वमा रिेको 
Gemological Institute of India, Mumbai साँग 
MOU गरी प्राद्धवर्िक सियोग प्राि गने 
चरिमा रिेको । उि संस्थाको द्धवज्ञ टोली 
नेपाल आउन र्नमन्त्रिा पठाई सद्धकएको । 
तत्पश्चात केन्रको ढााँचा र संरचना तयार  
िनुे, 

 ओखलढुङ्गाको खानीडााँडामा तामा खानीको सभे 
कायिको लार्ग द्धफलड कायिक्रमको तयारी 
भएको, 

 खानी अन्वेषिको क्षेत्रफल ७५६ वगि र्मटर  
पगुकेो । 

 भवन सिुार खचि )जेमोलोजी, र्मनरलोजी 
प्रयोगशाला र्नमािि आदद( गने,,  

 सवारी सािन १ वटा खररद गने,  

 ERT Equipment's खररद, जेमोलोजी, 
र्मनरलोजी प्रयोगशाला उपकरि खररद गने,  

 द्धकमती तथा अिि द्धकमती पत्थर प्रशोिन 
केन्र स्थापना गनेेः  )सखेुत अन्वेषिात्मक 
र्िर्लङ्ग कायि, फस्फोराइट अन्वेषि क्षेत्र 
वैतडी, खर्नज प्रवििन, खर्नज अन्वेषिको 
लार्ग भौगर्भिक नक्साङ्कन कायि, खण्डेश्वरी 
तामाखानी दाच ुिलाको प्रारणम्भक अध्ययन, 
ग्याजी तामाखानी गोरखा अध्ययन, 
ओखरबोटे तामाखानी म्याग्दी, सनु-
लडुीङ्गखोला, यरेुर्नयम - लोमाङथाङ, मनाङ। 
कम्पघुाट म्याग्नेसाइट र्सर्लका अन्वेषि 
स्याङ्जा, संकर्लत खर्नज नमनुा पररक्षि, 
भौगर्भिक सभेक्षि, बिमूुलय पत्थर, 
र्नमाििमखुी खर्नज नमनुा पररक्षि 
र्नमाििमखुी खर्नज इलाम( ।  

४ ३०७०२१०२ पेट्रोर्लयम 
अन्वेषि 
पररयोजना  

  पेट्रोर्लयम खानीको द्धवस्ततृ 
अिययन भएको िनु े। 

 पेट्रोर्लयम पदाथिको अन्वेषि दैलेखको चपु्रामा 
कररव ४०० वगि द्धक.र्म .क्षेत्रका खानी तथा 
भगूभि द्धवभाग र णचर्नयााँ कम्पनीले अन्वेषि 
सम्पन्न गरी  Drilling  कायि  
गरररिेको।जसको द्धवस्ततृ नर्तजा 6 

 स्टक्चरल स्ट्राद्धटग्राफी तथा वेर्सन 
एनालाइर्सस गने, 

 भौगर्भिक सेक्कसन मेजरमेन्ट कायि गने, 

 भौगर्भिक नक्सा अपडेट गने, 
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मद्धिनापर्ि प्राि िनु े।  पेट्रोर्लयम खर्नज अन्वेषि तथा प्रवििन गने, 

 पेट्रोर्लयम अन्वेषि र्िर्लङ्ग कायि गने। 

5 ३०७०२१०३ भ ूवैज्ञार्नक 
सवेक्षि तथा 
अनसुन्िान 
आयोजना 

  प्राकृर्तक प्रकोप 
सम्वन्िमा र्नयर्मत 
अध्ययन अनसुन्िान र 
अन्वेषि भएको िनु े।  

 भौगर्भिक अध्ययन र अनसुन्िान सम्वन्िी 
कायिक्रम संचलन भएको । 

 भ-ूइणन्जर्नयररङ्ग तथा भ-ूवातावरिीय अध्ययन 
)भरपरु तथा द्धटकापरु(।गने 

 र्िप र्सटेड पद्धिरोको Pilot study गने 

 आकणस्मक पद्धिरो अध्ययन गने । 

६ ५०१०७१०१ िैवादी 
फलाम 
कारखाना 

  फलाम खानीमा 
फलामजन्य खर्नज 
सम्बन्िी अध्ययन 
अनसुन्िान गरी सोको 
आिारमा उद्योग स्थापना 
गरी फलाम उत्पादन  
गने । 

 

  कम्पनीको द्धवणिय व्यवस्थापनको रूपमा 
Capital राखी कम्पनीको शेयरको रूपमा 
लगानी गररन े। 

 कम्पनीको अर्िकृत पूाँजी रु. 10 अबि िनुेि 
। उि पूाँजीलाई रू. 100 का दरले 10 
करोड थान शेयरमा द्धवभाजन गररनेि । 

 कम्पनीको तत्काल जारी गने शेयर पूाँजी 4 
अवि िनुेि । सो पूाँजीलाई  011 का दरले 4 
करोड थान सािारि शेयरमा द्धवभाजन 
गररएको ि । 

 कम्पनीको संस्थापकिरूले तत्काल चिुा 
गनि कबलु गरेको पूाँजी देिाय बमोणजम रू. 
4 अवि िनुेि । 
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3.2.2 वाणिज्य तथा आपूर्ति  
क. नर्तजा सूचक  

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ को 

उपलणधि 
आ.व. २०७६/७७ को 

अनमुार्नत उपलणधि 
आ.व. 2077/78 को 

लक्ष्य 

१ 
कुल गाििस््य उत्पादनमा वस्त ुतथा सेवा र्नयाितको 
अनपुात 

प्रर्तशत ९.० १०.१ ११.३ 

२ 
कुल गाििस््य उत्पादनमा वस्त ुतथा सेवा आयातको 
अनपुात 

प्रर्तशत ५०.८ ५०.९ ५०.९ 

३ 
कुल गाििस््य उत्पादनको अनपुातमा व्यापार घाटा 
(वस्त ुतथा सेवा) 

प्रर्तशत ४१.८ ४०.८ ३९.६ 

४ आन्तररक व्यापारको टे्रड माणजिन प्रर्तशत १३.० १२.५ १२.० 

५ वस्त ुर्नयाित रू. अबि ९७ ११५ १३८ 

६ वस्त ुर्नयाितमा औद्योर्गक उत्पादनको अंश प्रर्तशत ११.४ १२.४ १३.४ 

 प्रर्तफल     

 आपूर्ति     

7 खाद्य सञ्चय र्डपो  सङ्ख्या १७५३९ १९२९२ २१२२२ 

8 तोद्धकएको दगुिम णजललामा खाद्यान्न ढुवानी मे.टन (िजार) १४००० २५००० २५००० 

9 
तोद्धकएको दगुिम णजललािरूमा आयोर्डनयिु ननु 
ढुवानी  

णक्वन्टल 

(िजार) 
७१ ७१.६ ७१.६ 
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ख. वाद्धषिक द्धवकास कायिक्रम 

 

क्र.सं व.उ.णश.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रिनीर्तक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रर्तफल िालसम्मको प्रगर्त णस्थर्त 

 

आ.व .२०७७/७८  मा सञ्चालन िनु ेप्रमखु 
द्धक्रयाकलाप 

1. 30700104 व्यापार सूचना तथा 
र्नयाित सियोग 
आयोजना  

  र्नयाित प्रवििन गनि 
दिपक्षीय क्षेत्रीय तथा 
विपुक्षीय व्यापार 
सम्वन्िी कायिमा 
सियोग सिजीकरि 
भएको िनु े।  

 TIFA Council को ५ औ ंवैठक Feb-7, 2020 

र्भत्र सम्पन्न गनि नेपाललाई अनकुुल भएको 
पत्र पठाईएकोमा अमेररकी पक्षलाई सो समय 
अनकुुल नभएको जानकारी प्राि भएको । पनु: 
वैठकको लार्ग र्मर्त प्रस्तावको तयारी 
भईरिेको, 

 र्नजी क्षेत्रले जिाज चलाउन े द्धवषयमा सिमर्त 
भएको,  

 नेपाल-भारत व्यापार सम्झौता दिपक्षीय सणन्िको 
पनुरावलोकन तेस्रो बैठक सम्पन्न, 

 नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता वाताि सम्पन्न। 
सन ्२०२७ सम्मलाई नवीकरि भएको, 

 नेपाल-भारत Transit Treaty पारविन सन्िीमा 
जलमागि समाद्धित गनि भारत सिमत, 

 २०२० माचि ३-४ मा बंगलादेशमा वाणिज्य 
सणचवस्तरीय व्यापार तथा पारविन वैठक 
सम्पन्न भएको । २ वटा  MOU  मा िस्तक्षर 
भएको,  

 भारतसाँग  पारविन सम्वन्िी सिसणचवस्तरीय 
दिपक्षीय वैठक सम्पन्न भएको । जलमागि 
सम्वन्िी सणचवस्तरीय भ्रमि टोलीबाट भारतका 
जलमागििरुको अवलोकन गरी भारतीय 
पदार्िकारीिरुसाँग िलफल भएको, 

 तातोपानी सखु्खा बन्दरगाि संचालनमा आएको, 
 मसु्ताङ्गको नेचङु्ग र ताप्प्लेजङु्गमा एद्धककृत जााँच 

चौकी (ICD) र्नमाििको लार्ग चीन सरकारसाँग 

 चाडपवि लणक्षत सपुथ मूलय िुट ददने, 
 किािली अञ्चलमा जन्म र मरिमा 

र्नशलुक खाद्यान्न द्धवतरि गने, 
 प्रत्येक स्थानीय र्नकायमा सिकारी 

माफि त सिरु्लयत मूलयमा खाद्यान्न द्धवक्री 
गने, 

 तोद्धकएको दगुिम णजललामा खाद्यान्न 
ढुवानी गने, 

 तोद्धकएका १७ दगुिम णजललामा 
आयोर्डनयिु ननु ढुवानी गने, 

 नेपाल चीनको र्तधवत व्यापार 
सिजीकरि बैठक गने, 

 वोडि अफ टे्रड बैठक गने, 
 अदवुा र्नकासी प्रवििन गनि अदवुा 

प्रशोिन प्प्लान्ट स्थापना गनि सम्भाव्यता 
अध्ययन तथा मोडार्लटी तयार गने, 

 संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तिमा सम्भाव्य 
र्नकासीयोग्य वस्तकुो द्धवस्ततृ द्धववरि 
तयार गने, 

 E-Commerce सम्बन्िी राद्धिय रिनीर्त 
कायािन्वयन गनि आवश्यक कानून तजुिमा 
गने, 

 नेपाल व्यापार एद्धककृत रिनीर्त (NTIS) 
3102 ले पद्धिचान गरेका वस्तिुरूको 

समग्र मूलय शंृ्खला द्धवकास गने, 
 वाणिज्य नीर्त, 2702 तथा नपेाल व्यापार 

एद्धककृत रिनीर्त (NTIS) २०१६ को 
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क्र.सं व.उ.णश.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रिनीर्तक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रर्तफल िालसम्मको प्रगर्त णस्थर्त 

 

आ.व .२०७७/७८  मा सञ्चालन िनु ेप्रमखु 
द्धक्रयाकलाप 

वाताि भएको। नेपालगञ्ज एकीकृत जााँच 
चौकीको र्नमाििका लार्ग भारतीय पक्षसाँग वाताि 
भई माइन्यदु्धटङ्ग गररएको, 

 द्धवराटनगर एकीकृत जााँच चौकीको र्नमािि 
कायि सम्पन्न भई नेपाल र भारतका सम्माननीय 
प्रिानमन्त्रीज्यूिरूबाट २०७६।१०।०७ गते 
र्भर्डयो कन्फेरेन्सबाट सामदु्धिकरूपमा 
समदु्घाटन भई सञ्चालनमा आएको, 

 भारतको कोलकातामा Container Freight 

Station र्नमािि सम्पनन् भई सञ्चालनमा 
आएको, 

 भैरिवा र नेपागञ्जमा ICP र्नमाििको लार्ग IEE 
कायि सम्पन्न भएको । नपेालगञ्ज ICP 
र्नमाििको लार्ग प्राि जग्गालाई कााँडेतार बारले 
घेररएको, 

 रसवुामा सखु्खा बन्दरगाि र्नमािि कायि प्रारम्भ 
भएको, 

 नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता वाताि सम्पन्न 
भएको। सन ् २०२७ सम्मलाई सम्झौता 
नवीकरि भएको, 

 नेपालगन्ज एकीकृत जााँच चौकीको र्नमािि गने 
र्सलर्सलामा भारतीय पक्षसाँग २ पटक समन्वय 
वैठक भएको, 

 कोरलामा सखु्खा वन्दरगाि र्नमाििको 
सम्भाव्यता अध्ययनको लार्ग चीन सरकारलाई 
अनरुोि गररएको, 

 ताप्प्लेजङुको ओलाङचङुगोलामा भन्सारको 
पूवाििार र द्धवकासको लार्ग अध्ययन गनि 

मूलयाङ्कन गने, 
 व्यापार मूल प्रवािीकरि नीर्त तथा 

रिनीर्तको कायािन्वयनको लार्ग प्रदेश 
तथा स्थानीय तिमा सचेतना, अनभुव 
आदान प्रदान र अन्तरद्धक्रया कायिक्रम 
सञ्चालन गने, 

 वाणिज्य तथा व्यापार सम्बन्िी 
द्धवषयिरूमा अध्ययन अनसुन्िान गनि 
प्रोत्सािन गने, 

 WTO MC 12 मा सिभार्गता र Post MC 

12 मा कायिशाला आयोजना गने, 
 WTO Focal Point र Trade Facilitation 

को बैठक सञ्चाल गने, 
 द्धवश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश भएका 

मलुकुिरूको सिुार अध्ययन गने, 
 सेफ गाडि, एणण्टडणम्पङ्ग र काउण्टरभेर्लङ्ग 

ऐन, र्नयमावली प्रकाशन गने, 
 पारविन ढुवानी सम्झौता ) चीर्नया 

बन्दरगाि अध्ययन(गने, 
 नेपाल चीन व्यापार बैठक गने, 
 NTTFC  को बैठक र तयारी, 
 र्नकासी पैठारी सम्बन्िी ऐन, र्नयम तथा 

सूचना अध्यावर्िक वैठक, पनुरावलोकन 
गने, 

 र्नयाित प्रवििन लगायतमा मन्त्रालयस्तरी 
बैठक गने, 

 Cross Border Entry Point अवलोकन 
प्रर्तवेदन तयार गने, 

 भारतसाँगका ३ वटा पारविन रूटको 
अध्ययन िलफल गने, 
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क्र.सं व.उ.णश.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रिनीर्तक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रर्तफल िालसम्मको प्रगर्त णस्थर्त 

 

आ.व .२०७७/७८  मा सञ्चालन िनु ेप्रमखु 
द्धक्रयाकलाप 

तयारी  
भईरिेको, 

 तातोपानी सखु्खा वन्दरगाि र्मर्त 
२०७६।३।१३ देणख संचालनमा आएकोमा 
र्मर्त २०७६।०९।०९ देणख उि सखु्खा 
वन्दरगािा संचालन तथा व्यवस्थापन २ वषिको 
लार्ग नेपाल पारविन तथा गोदाम व्यवस्था 
कम्पनीलाई ददईएको, 

 वीरगञ्ज एकीकृत जााँच चौकीमा पाद्धकि ङ याडि 
र्नमाििको कायि २५ प्रर्तशत पूरा भएको, 

 वीरगन्ज सखु्खा वन्दरगाि संचालन तथा तथा 
व्यवस्थापनको लार्ग संचालक कम्पनी 
िनौटको लार्ग र्मर्त २०७६।०८।२४ मा 
प्रकाणशत सूचना वमोणजम प्राि कागजातिरुको 
मलुयाङ्कन कायि भइरिेको, 

 भैरिवा र नेपालगन्जमा ICP  र्नमाििको लार्ग 
Initial Environment  Examination (IEE) कायि 
सम्पन्न भएको, 

 नेपालगन्ज एकीकृत जााँच चौकीका लार्ग 
आवश्यक जग्गा प्राि भईसकेको, भारतीय 
पक्षबाट जग्गा िस्तान्तरिको लार्ग पत्र प्राि 
भएको, ICP को जग्गालाई काडेतार बारले 
घेररएको, सशस्त्र प्रिरीको लार्ग व्यारेक र्नमािि 
गररएको जानकारी सिरी द्धवकास मन्त्रालयबाट 
प्राि भएको, 

 नोभेम्वर २०, २०१९ देणख औपचाररक रुपमा 
र्नमािि कायि शरुु भएको रसवुा सखु्खा 
वन्दरगािको र्नमािि कायि िाल ७ प्रर्तशत 

 Quality Advisory Form सम्बन्िी परामशि 
गने, 

 नेपाली वस्तिुरूको उत्पादन एवं र्नकासी 
िनु े७ प्रमखु स्थानिरूमा नेपाल व्यापार 
सूचना पोटिल बारे चेतनामलुक कायिक्रम 
सञ्चालन गने, 

 नेपाल व्यापार सूचना पोटिल व्यवणस्थत 
तथा वैज्ञार्नक रूपमा सञ्चालन गनि 
केन्रमा र्मनीडाटा सेन्टर स्थापना र 
उपकरि खररद गने, 

 काठमाडौ चोभारणस्थत कन्टेनर फे्रट 
स्टेशन 

र्नमािि गने। 
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स्तम्भ 
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आ.व .२०७७/७८  मा सञ्चालन िनु ेप्रमखु 
द्धक्रयाकलाप 

सम्पन्न भएको । 

२. 30700105 नेपाल भारत क्षेत्रीय 
व्यापार तथा 
पारविन आयोजना  

  नेपालको आयात 
र्नयाितलाई 
सिजीकरि गने गरी 
व्यापारजन्य 
पूवाििारको द्धवकास  
िनुे । 

 चोभारमा र्नमाििािीन सखु्खा बन्दरगािको Part 

A को ४१ प्रर्तशत र  Part B  को ५१ प्रर्तशत 
र्नमािि कायि सम्पनन् भएको, 

 आयात र्नयाित सिजीकरिकोलार्ग National 

Single Window प्रिालीको द्धवकास भइरिेको । 

 व्यापार त्याङ्क संकलन िनु,े 
 भन्सारको National Heading वगीकरि, 

प्रदेशबाट उत्पादन िनु े र्नकासीजन्य 
वस्तिुरूको पद्धिचान। 

3. 307000014 खाद्यान्न ढुवानी 
कायिक्रम (नेपाल 
खाद्य संस्थान) 

  तोद्धकएको दगुिम 
क्षेत्रमा खाद्यान्न 
ढुवानी भएको  
िनुे । 

 २०७६ माघ मसान्तर्भत्र राद्धिय खाद्य भण्डार 
र साकि  खाद्य वैंकमा जम्मा २१८९७ मे. टन 
खाद्यान्न मौज्दात रिेको, 

 सिकारी माफि त सिरु्लयत मूलयमा खाद्यान्न 
द्धवक्री गने कायिक्रम अन्तगित ३८.८ मेद्धट्रक 
टन द्धवक्री भएको, 

 किािली अंचलका णजललािरुमा प्रत्येक जन्म 
मतृ्यमुा र्नशलुक रुपमा २० के.जी. चामल 
उपलधि गराउने कायिक्रम अन्तगित कुल 
९२.२ मेद्धट्रक टन खाद्यान्न उपलधि  
गराइएको ।  

 चाडपवि लणक्षत सपुथ मूलय, 
 किािली अञ्चलमा जन्म, मरिमा र्नशलुक 

खाद्यान्न द्धवतरि, 
 प्रत्येक स्थानीय र्नकायमा सिकारी 

माफि त सिरु्लयत मूलयमा खाद्यान्न द्धवक्री, 
 तोद्धकएको दगुिम णजललामा खाद्यान्न  

ढुवानी । 

4. ३०७००१०३ कण्ठरोग र्नयन्त्रि 
काषिक्रम ( नेपाल 
सालट टे्रर्डङ  
क. र्ल.) 

  दगुिम क्षेत्रमा सलुभ 
मलुयमा आयोर्डनयिु 
ननु उपलधि िनुे ।  

 िालसम्म ४८७१९ णक्वन्टल ननु ढुवानी  
भएको ।  

 

 तोद्धकएका १७ दगुिम णजललामा 
आयोर्डनयिु ननु ढुवानी । 

ग. बजेट 

आ.व .२०७७/७८ को लार्ग यस क्षेत्र/मन्त्रालयको लार्ग चालतुफि  रु. 528.51 करोड,  पुाँजीगततफि  रु. 490.13 र द्धविीय व्यवस्थातफि  रु 50.00 करोड गरी 
जम्मा रु. 1068.64 करोड द्धवर्नयोजन भएको ि । . 

69



3.3 संस्कृति, पर्यटन  िा    रिकक ड्डयर्  

क.  तिज  सूचक 

क्र.सं. सूचक एक ई 
आ.व. २०७५/७६ 

को डपलब्धी 
आ.व. २०७६/७७ को  

अ मु त ि डपलब्धी 
आ.व. ०७७/७८ को 

लक्ष्र् 

१ म िभृ ष म  पठ प ठ  ह ुे ववद्य लर्  संख्र्  270 280 290 

2 स ंस्कृतिक सम्पद को तिजजटन इजेस  संख्र्  15500 20000 14500 

3 प्रतितलवप अतधक क संकक्षण संख्र्  1734 2000 2300 

4 ववश्वसम्पद  सूचीम  सूचीकृि स ंस्कृतिक सम्पद  संख्र्  10 10 11 

5 दइु पक्षीर् हव ई संझौि  भएक  मलुकु संख्र्  ३9 40 41 

६ ब है्र मवह   सञ्च ल  ह ु ेववम  स्ाल संख्र्  32 34 37 

7 पर्यटन ब टन ववदेशी मदु्र  आजय  अ. िलक ककोिम  52.8 89.9 132 

8 तबदेशी पर्यटनक आरम  संख्र्  (हज क) 1197 1550 2000 

9 प्रति पर्यटनक औसि बस ई दद  12.7 13 13.5 

10 प्रति पर्यटनक खचय (प्रति दद ) अमेिककी िलक 48 56 61 

11 पर्यटन  क्षेत्रम  ाप प्रत्र्क्ष कोजर की तसजय   संख्र्  (हज कम ) 200 58 75 

12 अायिन्त्त्रम  क्षेत्ररि ववृिदक (पर्यटन ) प्रतिशि 2.7 5 6 

13 आन्त्ििकक हव ई र् ि र् ि प्रर्ोर र े र् त्र ु संख्र्  (ल खम ) 28.48 31.33 34.46 

14 अन्त्िक यविर् हव ई र् ि र् ि प्रर्ोर र े र् त्र ु संख्र्  (ल खम ) 43.53 47.89 52.68 

15 अन्त्िक यविर् िा  क्षेत्रीर् ववम  स्ाल संख्र्  1 3 3 

16 आन्त्ििकक ववम  स्ालको स्िकोन्नति संख्र्  32 34 37 
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क्र.सं. सूचक एक ई 
आ.व. २०७५/७६ 

को डपलब्धी 
आ.व. २०७६/७७ को  

अ मु त ि डपलब्धी 
आ.व. ०७७/७८ को 

लक्ष्र् 

17  ेप ल आड  ेअन्त्िक यविर् ववम  म  डपलब्ध तसटन संख्र्  (ल खम ) 80 90 120 

18 पदम रय (ग्रटेन वहम लर्  टे्रल सवहि) वक.तम. १८८ ३६८ ५५६ 

१९ पवहच   िा  ववक स भएक  पर्यटनकीर् रन्त्िव्र्स्ाल संख्र्  १९२ १९२ २०८ 

२० पर्यटन  क्षेत्रम  डत्प ददि दक्ष ज शजि संख्र्  १०००० १३००० १५००० 

२१ पर्यटन  स्िकको होटनल क बेि संख्र्      

 ५ ि के होटनल होटनल संख्र्  १५ १८ २१ 

बेि संख्र्  ३१४६ ३७५६ ४३६५ 

 १–४ ि के होटनल होटनल संख्र्  १२४ १५९ १९५ 

बेि संख्र्  १०६९७ १३५१५ १६५७५ 

 अन्त्र् होटनल होटनल संख्र्  ९७७ १२३७ १४९७ 

बेि संख्र्  २९१३६ ३७११० ४४९१० 

 होमस्टेन क क्षमि  होटनल संख्र्  २५६ ३०२ ३५९ 

बेि संख्र्  ९४८ १२१० १४४० 
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ख. व वषयक ववक स क र्यक्रम 

 

क्र.सं. ब.ड.जश. ं. क र्यक्रम/आर्ोज   
क्षते्ररि 

कण ीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल ह लसम्मको प्ररति जस्ाति 
आ.व. २०७७/७८ म  संच ल  ह ु े

वक्रर् कल प 

१. ३२५०२०१४ 

 
  क र्णवहटनी दकव क 
संग्रह लर् 

४ 
 

   क र्णवहटनी दकव क संग्रह लर् 
सवु्र्वजस्ाि संच ल  भएको  
ह ुे । 

  र् ाँ खलु  रिकएक  कक्ष हरुको 
क म सम्पन्न भएको । 

 तत्रभवु  सद को प ुत यम यण, तसतसवटनभी 
जि  , आदद क र्य भइय   क र्णवहटनी 
दकब क संग्रह लर् अन्त्िक यविर् संग्रह लर्को 
रुपम  ववक स रिक े । 

२. ३२५६१०११ 

 
 ेप ल पर्यटन  िा  
होटनल व्र्वस्ा प  
प्रतिष्ठ   

५  होटनल िा  ट्र भल टे्रवकङ्ग 
ववषर्म  मध्र्म िा  
डच्चस्िकक  ज शजि 
डत्प द  भएको ह ुे । 

 

 पर्यटन  िा  होटनल सम्वन्त्धी त र्तमि 
ि तलम िा  अध्र्र्  अध्र् प  
भएको। 

 वकचे  ल्र् वको ल तर आवश्र्क 
मेजश की स म  हरु खिकद रिकएको। 

 व्र्वह िकक कक्ष  भव म  िल  ाप 
र े प्रकृर्  अजि वढेको । 

  ेप ल सकक क क सकक की स्व तमत्वक  
संिसंस्ा क  कमयच कीहरुल ई Hospitality 

सम्बन्त्धी ि तलम प्रद   रिक े। 

 प्रतिष्ठ  को श ख  क र् यलर् पोखक , 
धक  , कण यली क सदूुकपजिम प्रदेशम  
ववस्ि क रकी BHM/BTTM संच ल  र य  
आवश्र्क पूव यध क िर् क र े । 

 BHM/BTTM/MHM शैजक्षक क र्यक्रमम  
स कय  क ि िा  अन्त्र् क िक  ववध ाील इय 
छ त्रवजृिक  ल तर बजेटन डपलव्ध भइ 
अध्र्र्  शरुु र े । 

३. ३२५००१०१–३/४ 

 

 हव ई सकुक्ष  िा  
हव ई व्र्वस्ा प  
क र्यक्रम 

३  हव ई र् ि र् ि सकुजक्षि, 

रणुस्िकीर् िा  भकपदो ह ुे। 
  ेप ल   रिकक ड्डयर्  प्र तधककण 

त र् मक त क र् क क र्य सञ्च ल  
त क र्क  रुपम  ववक श र े रकी 
मस्र्ौद  िर् क रकी छलफको 
क्रमम   
कहेको ।  

 हव ई  ीति मस्र्ौद  िर् की 
छलफको क्रमम  कहेको । 

 अिेतलर् साँर हव ईसेव  सम्झौि म  
प्र कजम्भक हस्ि क्षक सम्पन्न भएको । 

 र्.ु ए. इय. साँर हव इय सम्झौि  सम्पन्न 

 हव इय सकुक्ष म  सधु क आड े क र्यक्रम 
संच ल  ह ुे एवं हव ई डद्योरको त र्म  
प्रभ वक की ब  ड े । 

  ेप लम  अन्त्िक यविर् िा  आन्त्ििकक 
ववम  स्ालहरुको आवश्र्क संख्र्  
त ध यकण, ववम  स्ालहरुको ववक स िा  
संच ल म  ववतभन्न िहक  सकक कहरु 
िा  त जीक्ष ेत्रको स झेद कीको सम्भ व   
क डपर्िु स झेद की मोिल सम्बन्त्धम  
अध्र्र्  रकी तसफ िकश र े। 

   रिकक ड्डयर् को क्षेत्रम  ववकतसि 
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क्र.सं. ब.ड.जश. ं. क र्यक्रम/आर्ोज   
क्षते्ररि 

कण ीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल ह लसम्मको प्ररति जस्ाति 
आ.व. २०७७/७८ म  संच ल  ह ु े

वक्रर् कल प 

भएको। 

  ेप ल क वफ ल्र् ण्ि सकक क बीच 
हव ई सेव  सम्झौि  र य मस्र्ौद  
आद   प्रद    
भएको । 

क विर् आवश्र्कि , ववश्वव्र् पी  वप्रविय  
क प्रववतधको ववक सल ई सम्बोध  र े 
रकी  र् ाँ हव ई  ीति ज की र े । 

  ेप ल   रिकक  डिड् र्  प्र तधककणल ई  
त र् मक क सेव  प्रद र्क संस्ा को रुपम  
स्ा प   कसंच ल  रिक   रिकक ड्डयर्  
क्षेत्र ल ई ाप सकुजक्षि, भकपदो क 
ववश्वस ीर् ब  ड े। 

 

४. ३२५२१०११-
३/४  

भ ष  आर्ोर   भ ष हरुको अतभलेजखककण क 
सकक की क मक जको भ ष  
त ध यकण र े आध क िर् क 
भएको ह ु े। 

 भ ष   तलपीको सवेक्षण,  अ सुन्त्ध   
क अतभलेजखककण रिकएको । 

 संकटन पन्न क लोपोन्त्मखु भ ष  िा  
तलवपहरुको संकक्षण, संविय  रिक े । 

  ेप लक  तलपीको अध्र्र्  रिक े। 

 भ ष  सवेक्षण िा   क्स ङ्क  रिक ।े 

५. ३२५०११०६ 

 
पर्यटन  पूव यध क 
ववक स क र्यक्रम 

3  पर्यटन  पूव यध क त म यण, 

पवयर्टन  प्रविय ,  पर्यटन  
क्षेत्रको ववक स म फय ि 
आतायक ववृि क कोजर कीक  
अवसक ववृि ह ुे। 

 क र् यन्त्वर्  म रयदशय  िर् क रकी 
प्राम वकस्ि  ब पिको ककम 
डपलब्ध रक ड  LMBIS प्रववविको 
क र्य भएको- ५५ वटन को ड्र फ्टन 
प्रोफ इल िर् क, ४५ वटन को 
प्रोफ इल िर् क र य िथर् ंक संकल  
क र्य ज की कहेको। 

 GHT को केख ङ्क  िा  पूव यध क 
त म यण अन्त्िरयि मक ल,ु कन्त्च जङ्घ , 
शेफोक्सणु्िो िा  च्छोकोल्प  क्षेत्रम  
त म यण क र्य शरुु भएको । 

 खमु्ब ुक्षेत्रम  ७ वकमी पदम रय िा  
RCC Foot Bridge  त म यण क र्य 
अजन्त्िम चकणम  कहेको। 

 क विर् कण ीतिक र्ोज   अ रुुप ७ वटैन 
प्रदेशम  एकीकृि पर्यटनकीर् ववक स 
क र्यक्रमहरु संच ल  र े। 

- प्रदेश   १ अन्त्िरयि सन्त्दकपकु क्षते्र  
ईल मम  पर्यटनवकर्  पवु यध क त म यण, 

- प्रदेश   २ अन्त्िरयि ध षु ध म क्षते्र 
ध षु म  पर्यटनवकर् पवु यध क त म यण, 

- ब रमिी प्रदेश अन्त्िरयिको ईन्त्द्रसकोवक 
क्षेत्र मकव  पकुम  पर्यटनवकर् पवु यध क 
त म यण, 

- रणिकी प्रदेश अन्त्िरयिको पन्त्च से 
क्षेत्र क स्कीम  पर्यटनवकर् पवु यध क 
त म यण,  

- प्रदेश   ५ अन्त्िरयि त रतलहव  क्षते्र 
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क्र.सं. ब.ड.जश. ं. क र्यक्रम/आर्ोज   
क्षते्ररि 

कण ीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल ह लसम्मको प्ररति जस्ाति 
आ.व. २०७७/७८ म  संच ल  ह ु े

वक्रर् कल प 

  म ु  पर्यटनकीर् रन्त्िव्र् अन्त्िरयि  
सन्त्दकपकुको ६०%, ध षु ध मको 
६०%, इन्त्द्रसकोवक ६०%,पन्त्च से 
६० %, ग्लीहव  ६० % , क क  
३५% क भ दर ाँडको ६५%  
भौतिक प्ररति सम्पन्न भएको। 

 GHT अन्त्िरयिको ववतभन्न क्षेत्रको 
१२७ वक.मी. को DPR िर् क 
भएको । 

 मक ल,ु जजकी, अन्नपूणय, ध चे 
म  स्ल,ु क्षेत्रम  पदम रय त म यण 
सम्बन्त्धी क र्य भईकहेको । 

 फुलचोकी - प ौिी, मह भ कि, 
म छ पचु्रे, क  ीमहल - रुपन्त्देही, 
भैकवस्ा   - भकुण्िे, वे ीटनोड्के - 
धौल तरकी वेश क्र् म्प, पन्त्चकोसी - 
भैकवी आदद स्ा  म  पदम रय 
त म यणको क र्य भईकहेको । 

 

कवपलवस्िमु  पर्यटनवकर् पवु यध क 
त म यण, 

- कण यली प्रदेश अन्त्िरयिको क क  क्षते्र 
मरुमु  पर्यटनवकर् पवु यध क त म यण, 

- सदुकु पजिम प्रदेश अन्त्िरयिको भ द  
क्षेत्र कैल तलम  पर्यटनवकर् पवु यध क 
त म यण । 

 प्रदेश क स्ा  ीर् सकक क संरको 
स झेद कीम  पर्यटन  पूव यध क क पर्यटनक 
डपजको ववक स र े। 

 DPR िर् क भए वमोजजम वहृिक 
ज कपकु, वहृिक ववक टन, वहृिक 
रौकीशंकक, वहृिक क क  क वहृिक खप्ति 
ररुुर्ोज   अ सु कको  त म यण क र्य सरुु 
र े । 

 GHT अन्त्िरयि कन्त्च जङ्ग  
ओल ङ्गचङु्गरोल  क्षेत्र, मक लवुरुण 
मेकवपक क्षेत्र, म  स्ल ुक्षेत्र, सरकम ा  
हेकीटेनज टे्रल, हेलम्व ुल ङ्गटन ङ्ग टे्रल, ग्रटेन 
अन्नपणु य तितलचो त लतरिक टे्रल, च्छो 
कोल्प  टे्रल, रुववभ्र् ली रणेश वहम ल टे्रल, 

दधुपोखकी क्षेत्र, जरुल वहम ल क्षेत्र, 

धौल तरिक क्षेत्र, ढोकप टन  सेफुकसणु्िो 
र् स य टे्रल, अवपवहम ल क्षेत्र, तलपलेुक 
क्षेत्रम  स वयजत क त म यण क र्य ज िक 
क ख्न े। 

 ७ प्रदेशम  Hill Station को ल तर 
आवश्र्क पवु यध क त म यणको  ल री 
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DPR िर् क रकी क र् यन्त्वर् म  लैज  े। 

 िमोक  ददम  र् र् फवटनङ्ग, स ुकोशी 
दोल लि टन हुंदै चिक  सम्म र् र् फवटनङ्ग, 

कोतस टनप्प ुबिय व जचङ्ग िा  र् र् फवटनङ्ग, 

त र ुक त महल क्षेत्रको कतलरणिकीम  
ववच िा  र् र् फवटनङ्ग, कण यली   ददम  
र् र् फवटनङ्गक  ल तर आवश्र्क पवु यध क 
त म यण र े । 

 म ताल्लो मसु्ि ङ्ग, जोमसोमम  पर्यटनक 
वसप कय , मजुि  ा िा  क रवे ीको 
DPR बमोजजमको   त म यण क र्य ज िक 
क ख्न े। 

 खप्ति िा  विीम तलक  क्षेत्रम  पर्यटनकीर् 
पवु यध क त म यण क र्य प्रदेश संरको 
स झेद कीम  ज की क ख्न े(Trail, Rest  

Shed, Park, शौच लर्, धमयश ल  िा  
अन्त्र् पवु यध क) ।  

 िी जकेु-तमल्के-जलजले (TMJ) पर्यटनवकर् 
पदम रय िा  मनु्त्दमु टे्रल  त म यण सधु क 
क र्य ज िक क ख्न े(अन्त्र् स वयजत क 
त म यण) । 

 डपत्र्क  विकपकीको प्रमखु hiking 

destination कक ी, जचस प  ी,  
चम्प देवी, व  ेश्वक ि ंि , मलु व की, कोिकु 
भन्त््र् ङ्ग आदी जोड् े क जन्त्िपकु पदम रय 
िा  अन्त्र् पवु यध क त म यण र े। 
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६. ३२५००१०२-
३/४  

 

दजक्षण एतसर्  
पर्यटन  पूव यध क 
ववक स क र्यक्रम 

१  लजुम्व ी क्षेत्रतभत्र ववतभन्न 
भौतिक संकच  हरुको 
ररुूर्ोज   अ सु क त म यण 
िा  सधु क ह ुे । 

 लजुम्व ीको ल तर ववधिुीर् सव की 
स ध  (१४ वटन  भ्र्   क ५ वटन  
वस) आपूिी को ल तर L C खोल् े 
क म अजन्त्िम चकणम  परुकेो (स  ्
२०२० ज ु) तभत्र आपूिी  
भईसक् े । 

 लजुम्वत म  सोल क िा  ववधिुीर् 
सव की स ध  च जजयङको ल री ८० 
प्रतिशि क म सम्पन्न भएको। 

 लजुम्ब ी क्षेत्रम  इलेक्ट्रोत क भेइकल 
संच ल म  ह ु ेक च जजयङ स्टेनस  संच ल   
ह ुे । 

७. ३२५०२१०१-
३/४ 

पकु ि जत्वक स्ाल 
संकक्षण आर्ोज   

४  देश भकीक  ऐतिह तसक, 
पकु ि जत्वक, ध तमयक िा  
स ंस्कृतिक महत्वक  
सम्पद हरुको संकक्षण 
सम्वधय  भई पर्यटनक 
आरव म  ववृि  भई स्ा  ीर् 
स्िकम  आर् आजय म  ववृि 
ह ुे । 

 

 

 सम्पद हरु प ुःत म यण २ वषय तभत्र 
सम्पन्न र य क र्य र्ोज   पेश 
रिकसवकएको । 

 ववतभन्न ऐतिह तसक स्ालहरुम  
डत्ख   सम्बन्त्धी क र्य भईकहेको ।  

 भकुम्पब टन क्षतिग्रस्ि सम्पद हरुको 
प ुत यम यण सम्बन्त्धी क र्य  
भईकहेको ।  

 ऐतिह तसक, ध तमयक िा  पकु ि जत्वक 
स्ालको संकक्षण सम्विय  िा  
जजणोि क सम्बन्त्धी क र्य भएको । 

 ववश्व सम्पद स्ालम  कहेक  
पकु ि जत्वक महत्वक  मूिय सम्पद हरु 
क स िवटैन प्रदेशम  कहेक  मूिय 
सम्पद हरुको अध्र्र् , अ सुन्त्ध   
िा  संकक्षण र य आवश्र्क भएक  
सम्पद हरुको संकक्षण, सम्विय  िा  
जीणोि क क र्यहरु  
भैकहेको ।  

 ७ वटैन प्रदेशक  महत्वपणुय सम्पद हरु 
(प्रदेश  ं. १ को प ाीभक , प्रदेश  ं. २ 
को ज  की मजन्त्दक, सल यहीको जशव 
मजन्त्दक, प्रदेश  ं. ३ को ऐतिह तसक 
रढीहरु, प्रदेश  ं. ४ को मजुि  ा 
पिकसकको ्व ल म ई मजन्त्दक, लोम  ा ंर 
रमु्व , प्रदेश  ं. ५ को कवपलवस्ि ु
पकु ि जत्वक स्ालको डत्ख   िा  
संकक्षण, स्वरयि की मजन्त्दक, प्रदेश  ं. ६ 
को क ाँके्रववह क, हमु्ल  ह ल्जी रमु्व , 
जमु्ल को चन्त्द   ा मजन्त्दक, प्रदेश  ं. ७ 

को द च ुयल को डकुक  भग्  वषशे िा  
देवलहरु) लर र्ि १३४ वटन  
सम्पद हरुको संकक्षण र े । 

76



क्र.सं. ब.ड.जश. ं. क र्यक्रम/आर्ोज   
क्षते्ररि 

कण ीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल ह लसम्मको प्ररति जस्ाति 
आ.व. २०७७/७८ म  संच ल  ह ु े

वक्रर् कल प 

८. ३२५०२१०२-
३/४ 

ववश्व सम्पद  क्षेत्र 
संकक्षण आर्ोज   

४  क ठम ण्िौ डपत्र्क  ववश्व 
सम्पद  स्ाल तभत्रक  ७ वटन  
संकजक्षि स्म कक क्षेत्र लर र्ि 
ववश्व सम्पद को सम्भ व्र् 
सूचीम  कहेक  १५ वटन  
क्षेत्रको संकक्षण सम्विय  िा  
व्र्वस्ा प  ह ु े। 

 

 ७ वटन  ववश्व सम्पद हरुको संकक्षण, 

जजणोि क िा  प ु त म यणको 
क र्यक्रम भएको ।  

 अन्त्र् संभ ववि ववश्व सम्पद  क्षेत्रको 
अध्र्र्  क संकक्षणको क र्य  
भएको । 

 Silk Road अन्त्िरयिको रुटनहरुम  प े 
Nodal Town को अध्र्र्  रिक  े। 

o ब  कस- बोधरर् -लजुम्वत -िकिी-
मसु्ि ङ्ग-फुक ङ्ग-ररु-ेलेह, 

o पटन  -बैश ली-तसम्रौ रढ-तसन्त्धलुी-
क ठम ण्िौ- ेजस्ि-कोद की- तसर त्से-
ल्ह स - पेवकङ्ग, 

o बोधरर् -सखेुि-जमु्ल -तसतमकोटन-
लेह-लि ख  

 ववश्व सम्पद  क्षेत्रक  सम्पद हरुको 
संकक्षण  
रिक  े। 

९. ३२५००१०३ संस्कृति प्रविय  
क र्यक्रम 

२  मिुय िा  अमूिय स स्कृतिक 
सम्पद हरुको संकक्षण भएको 
ह ुे । 

  ेप ल सकक क (मजन्त्त्रपिकषद) को 
तमति २०७६/०७/०५ को 
बैठकले मक केश सजन्त्ध, २०१३ 
ल ई अ मुोद  र यक  ल तर संजिर् 
संसदम  पेश र य संस्कृति, पर्यटन  
िा   रिकक ड्डयर्  मन्त्त्र लर्ल ई 
स्वीकृति दद े त णयर् रके अ रुुप 
अ मुोद क  ल तर संजिर् संसदम  
पठ ड े प्रकृर् म  कहेको । 

 स ंस्कृतिक सम्पद को ववशेषि  
झल्क े रकी प ल्प को कणडजेश्वकी 
भरविीको विृजचत्र त म यण सम्पन्न 
भएको। 

 स कय  हस्िकल  मेल  SAARC 

Cultural Center, Colombo संर 
सहक र्य रकी सम्पन्न  भएको। 

 भ ष , कल  क संस्कृतिल ई संिीर् 
संकच   अ रुुप जर े य र े रकी  र् ाँ 
स ाँस्कृतिक  ीति ज की र े । 

 मलुकुम  कहेक  मूिय अमूिय सम्पद को 
अ सुन्त्ध   क संकक्षण प्रबिय   र े। 

  तृ्र्, कल  क संस्कृतिको जरे   क 
प्रबिय  र े।  ेप ली स वहत्र्क  लेख 
कच  हरु प्रक श  क  पे ली भ ष को 
प्रबिय  र े। 

  ेप ली लतलिकल हरुको संकक्षण भएको 
ह ुे।  ेप ली  मौतलक  तृ्र्कल  क 
संस्कृतिको जरे   क प्रबिय  र े । 

 अमूिय स ाँस्कृतिक सम्पद को संकक्षण क 
जर े यक  ल तर क विर् अतभलेखपजुस्िक  
िर् क र े । 
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 अमूिय स ाँस्कृतिक सम्पद  ददवस स  ्
२०१९ अक्टनोबक १७ क  दद  
म  इएको । 

 ि हुाँ जजल्ल को टुनटेनप  ीम  रण्िकी 
प्रदेशक  ररुुङ्ग ज िीहरुको अमूिय 
स ाँस्कृतिक सम्पद  सम्वन्त्धी 
अतभमखुीककण ि तलम सम्पन्न 
भएको। 

 संस्ा  , ववक स सतमति क ववतभन्न 
प्रतिस्ठ  हरु व टन धमय, भ ष , संस्कृतिको 
जर े य र े । 

 सूजचकृि ५९ आददव सी ज ज िीहरुक  
प्रत्रे्क ज ज िीहरुब टन ३  ज  क  दकले 
ज ज िीहरुक  ववषर् ववज्ञहरुल इय, कल  
स वहत्र्,  संस्कृति, पकम्पक , आददव सी 
ज ि तिहरुसाँर सम्बजन्त्धि क विर् िा  
अन्त्िक यविर् ऐ  क  ू  िा  सजन्त्ध 
सम्झौि हरुक  सम्बन्त्धम   प्रजशक्षक 
प्रजशक्षणक  त तमि अतभमूजखककण 
क र्यक्रम  संच ल  (प्रच क प्रस क िा  
स म ग्री डत्प द  िा  प्रक श  क 
वविकण) र े । 

 क विर् स   स्कृतिक संग्र ह लर्को प्रकृर्  
अर िी वढ ड  े। 

 एक प्रदेश एक संस्कृतिक पवय क र्यक्रम 
संच ल   रिक े । 
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१०. ३२५४१०११-
३/४ 

बहृिक ज कपकु 
क्षेत्र ववक स पिकषद् 

२  बहृिक ज कपकु ररुर्ोज   
अ सु क ज कपकु क्षेत्रको 
संकक्षण, सम्विय  िा  ववक स 
भई ध तमयक स्ालको ववक स 
आन्त्ििकक एवं व ह्य पर्यटन म  
ववृि ह ु े। 

 

 पिकक्रम  व्र्वस्ा प  भएको । 

 ज  की मजन्त्दकको प कय  त म यण 
भएको। 

 र् त्री त व सम  रटेन त म यण  
भएको । 

 मजन्त्दक संकक्षणको क र्य  
भएको । 

 क म र्ण सवकय टन त म यणको क र्य अर ति 
बढ् े । 

 वहृिक ज कपकु क्षेत्रको सम्पद  
प ुत म यण र े। 

 पिकक्रम  व्र्वस्ा प  र े । 

 क र् यलर् पिकसक अर िीको रटेन त म यण 
क र्य र े । 

 क जदेवी मजन्त्दक जीणयि क िा  
सौन्त्दर्यककण क र्य र े । 

 ददवहव क ब ब  जीणयि क क र्य र े । 

 जलेश्वक   ा मह देव मजन्त्दक जीणयि क 
िा  सौन्त्दर्यककण क र्य र े । 

११. ३२५५१०११-४ पशपुति क्षेत्र ववक स 
कोष 

२  ररुुर्ोज   अ रुुप पूव यध क 
ववक स क र्यहरु संच ल  
भएको ह ु े। 

 पशपुति क्षेत्रको ररुुर्ोज   िर् क 
रकी सकोक कव ल  त क र्हरुम  क र् 
िा  सझु वक  ल तर पठ इएको । 

 पशपुति क्षेत्रको पूव यध क त म यण 
भएको। 

 पशपुति ररुुर्ोज   अ सु क ववक स/ 
स वयजत क त म यणको क र्य र े । 

  ेप ल वेदववद्य श्रमम  +२ भव  िा  
पूव यध क ववक स क र्य र े । 

 अन्नद   क्षेत्रम  प्रस द िक त म यण क र्य 
र े । 

 रोठ टन क जग्र म  पूव यध क ववक स िा  
तसम ङ्क  क र्य र े । 

 पिकक्रम पा त म यण क र्य  र े ( र् ाँ 
ट्रर् क) । 

 वहृि सभ  भव  त म यण क र्य र े । 
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१२. ३२५५१०१२-३ लजुम्ब ी ववक स 
कोष 

४  ररुुर्ोज   अ रुुप लजुम्व ी 
क्षेत्रको संकक्षण, सम्विय  क 
भौतिक पूव यध क ववक स 
सम्वन्त्धी क र्य सञ्च ल  
भएको ह ु े। 

 लजुम्ब ीम  ५००० ज   अट् े 
क्षमि  भएको सभ हल त म यणको 
८५ प्रतिशि क र्य सम्पन्न भएको क 
द्रिु रतिम  क म अर िी बढेको । 

 लजुम्ब ीक्षेत्रको वहृि ररुुर्ोज  को 
RFP क र्य शरुु भइसकेको । 
क मग्र मको ररुुर्ोज   त म यण क र्य 
सम्पन्न भएको ।  

 लजुम्ब ी क्षेत्रको संकक्षण, सम्बधय  िा  
ववक स र े ।  

 लजुम्व ी ररुूर्ोज   अ सु कको ९५ 
प्रतिशि क र्य पकु  र े । 

 वहृिक लजुम्व ी क्षेत्रको ररुुर्ोज   िजुयम   
र े । 

 लमु्ब ी ववक स कोषतभत्र 5000 म त स 
अट् े हल िा  ध्र्    स ध   केन्त्द्र 
भव  त म यणको पवहलो फेज त म यण 
सम्पन्न रकी  दोस्रो फेजको त म यण क र्य 
शरुु र े । 

 कवपलवस्िकु  पकु ि जत्वक क्षेत्र, देवदह, 

क मग्र म िा  सै  मै   क्षेत्रम  
पकु ि जत्वक डत्ख   ्िा  संकक्षण  
र े । 

 वहृिक लजुम्ब ी क्षेत्रतभत्र कहेक  
पकु ि जत्वक स्ालहरुम  एकरुपि  आड े 
रकी रणुस्िकीर् स इ ेज क ख्न े। 

१३. ५०१२५१०१  ेप ल   रिकक 
ड्डयर्  प्र तधककण 

३  आन्त्ििकक िा  अन्त्िक यविर् 
हव ई ड्डयर्  अ मुति प्रद   
क त र्म  भएको ह ुे । 

 ववक टन रक क ज कपकु 
ववम  स्ालम  एप्रो  िा  ट्य क्सीवे 
ववस्ि क र े क र्य सम्पन्न भएको, 

 भकिपकु क ध रढी ववम  स्ालम  
Asphalt Concrete overlay र े क र्य 
सम्पन्न भएको,  

 ववतभन्न ववम  स्ालहरुको त म यण, 

स्िकोन्नति क सधु क क र्य सम्पन्न 
भएको ।  

 आन्त्ििकक ववम  स्ालहरुल ई ाप 
सदुृढीककण क ववस्ि क रदै हव ई 
ड्डयर् को ववस्ि कल ई त कन्त्िकि  दद े । 

 ववक टन रक क  ेप लरन्त्ज ववम  स्ाल 
ववस्ि कको ल तर जग्र  खकीद र े । 
भकिपकु क सखेुि ववम  स्ालको ववस्ि क 
र े । 

 ववतभन्न ववम  स्ालहरुको त म यण , 

स्िकोन्नति क सधु क क र्य र े । 
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क्र.सं. ब.ड.जश. ं. क र्यक्रम/आर्ोज   
क्षते्ररि 

कण ीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल ह लसम्मको प्ररति जस्ाति 
आ.व. २०७७/७८ म  संच ल  ह ु े

वक्रर् कल प 

१४. ५०१२५१०२ हव ई क्षमि  
अतभववृि आर्ोज   

१  तत्रभवु  अन्त्िक यविर् 
ववम  स्ाल लर र्िक  
ववम  स्ालहरुको सधु क िा  
स्िकोन्निी भएको ह ुे।  

 

 तत्रभवु  अन्त्िक यविर् ववम  स्ालको 
टनतमय ल भव  ववस्ि कको ४५.३३% 
क र्य सम्पन्न भएको, 

 तत्रभवु  ववम  स्ाल ध व म रय 
ववस्ि क (दजक्षणिफय ) को ४२.% 
क र्य सम्पन्न भएको, 

 तत्रभवु  अन्त्िक यविर् ववम  स्ाल 
बवुटनक एर्कपोटनयको रुपम  रुप न्त्िकण 
ह ुे क र्य भइकहेको । 

 तत्रभवु  अन्त्िक यविर् ववम  स्ालल ई 
बवुटनक ववम  स्ालम  रुप न्त्िकण र े 
क र्य सम्पन्न र े। 

 अन्त्िक यविर् टनतमय ल भव को ववस्ि क 
क र्य सम्पन्न र े । सम   न्त्िक ट्य क्सी 
वे, आन्त्ििकक व र्रु्   ववश  स्ाल क 
 र् ाँ आन्त्ििकक टनतमय ल भव  त म यण 
सम्बन्त्धी ररुूर्ोज   अ सु कको ब ाँकी 
क र्य अजि बढ ड े। 

१५. ५०१२५१०४ पोख क  क्षेत्रीर् 
अन्त्िक यविर् 
ववम  स्ाल 

१  आईक ओ क्र् टनोरकी ४ िी 
स्िकको ववम   स्ाल त म यण 
भएको ह ु े। 

 पोखक  क्षेत्रीर् अन्त्िक यविर् 
ववम  स्ाल  आर्ोज   ५४ प्रतिशि 
क र्य सम्पन्न  भएको ।  Access 

Road को base क ख्न ेक र्य ,Hanger 

भव म  छ    छ ड े क र्य सम्पन्न 
भएको।टनतमय ल भव म  partition 

क र्य भैकहेको ।क वेम  primary 

Cable तबछ्य ड े क र्य सम्पन्न 
भएको। 

 पोखक  क्षेत्रीर् अन्त्िक यविर् ववम  स्ालको 
त म यण क र्य सम्पन्न र े। 

 

१६. ५०१२५१०३ 

 
दजक्षण एतसर्  पर्यटन  
पूव यध क ववक स 
आर्ोज   

१  रौिमविु ववम  स्ालको 
स्िकोन्निी रकी अन्त्िक यविर् 
ववम  स्ालको रुपम  ववक स 
भइय संच ल म  आएको  
ह ुे । 

 

 रौिमबिु अन्त्िक यविर् ववम  स्ाल 
आर्ोज   IT Building डिक िफय  
क क प वकय ङ्ग एिकर् म  क लोपते्र र े 
क म सम्पन्न भएको। 

 क क प वकय ङ्ग स्ट्रीटन ल ईटन Cable 
Layout क र्य सम्पन्न भएको। 

 IT Building देजख प्रश सत क भव , 
सेक्र्िुकटनी भव , Domestic क क 
प वकय ङ्गको डिक सम्म हर्मु प ईप 
Layout क र्य सम्पन्न भएको । 

 रौिमबिु अन्त्िक यविर् ववम  स्ालको केही 
ब ाँकी क म सम्पन्न र े । 
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क्र.सं. ब.ड.जश. ं. क र्यक्रम/आर्ोज   
क्षते्ररि 

कण ीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल ह लसम्मको प्ररति जस्ाति 
आ.व. २०७७/७८ म  संच ल  ह ु े

वक्रर् कल प 

१७. ५०१२५१०५ दोस्रो अन्त्िक यविर् 
ववम  स्ाल त जरढ 

१  दोस्रो अन्त्िक यविर् ववम  स्ाल 
त म यण क र्य सचु रु भएको 
ह ुे । 

 दोस्रो अन्त्िक यविर् ववम  स्ाल  
आर्ोज  जग्र  अतधग्रहण सम्बन्त्धी 
क र्य अजन्त्िम चकणम  कहेको । 

 डपर्िु ववकल्पम   त जरढ अन्त्िक यविर् 
ववम  स्ालको त म यण क र्य शरुू  
रिक  े। 

 

र. बजेटन  

आ.व. २०७७/७८ को ल तर र्स क्षेत्र/मन्त्त्र लर्को ल तर च लिुफय  रू.375.12 ककोि , पुाँजीरििफय  रू 191.16 ककोि क वविीर्व्र्वस्ा  रु 2045.65 ककोि 
रकी जम्म  रू 2611.93 ककोि ववत र्ोज  रिकएको छ।  
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परिच्छेद 4 

सामाजिक के्षत्र 

4.1 जिक्षा,  विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्त्रालय 
क. नधतिा सूचक  

क्र. सं सूचक एकाई 
आ.ि. २०७५/७६ को 

उपलजधि 
आ.ि. २०७६/७७ को 
अनमुाधनत उपलजधि 

आ.ि. २०७७/०७८ को 
लक्ष्य 

१ साक्षिता दि (५ िर्ष माधथ) प्रधतित ६५.९ ८५ ८८ 
२ साक्षिता दि (१५ िर्ष माधथ) प्रधतित ५८ ६५ ७५ 

३ यिुा साक्षिता दि (१५-२४ िर्ष) प्रधतित ९२ ९२ ९४ 
४ प्रािजभिक बाल जिक्षा तथा विकास/पूिष प्राथधमक जिक्षामा कूल िनाष दि प्रधतित ८५ ८८ ९० 
५ प्रािजभिक बाल जिक्षा तथा विकास/पूिष प्राथधमक जिक्षामा अनिुि िएका 

कक्षा १ मा निप्रिेिीको प्रधतित 

प्रधतित ६६.९ ६८.६ ७३ 

६ खदु िनाषदि     
(क) आिािितू तह (कक्षा१-८) प्रधतित ९३ ९६ ९८ 

(ख) माध्यधमक तह (कक्षा ९-१२) प्रधतित ४६ ४७ ५३ 
७ उच्च जिक्षाको कुल िनाष दि प्रधतित १२ १४ १६ 
८ 
 

लैविक समता दि (विद्यालय जिक्षाको खदु िनाष दिमा)     
(क) आिािितू जिक्षा (कक्षा १-८) अनपुात ०.९८ ०.९८ १ 

(ख) माध्यधमक जिक्षा (कक्षा ९-१२) अनपुात १.०७ १.०३ १ 

९ उच्च जिक्षाको कुल िनाषदिमा लैविक समता सूचकाङ्क अनपुात १.११ १ १ 
१० विकाउ दि     

(क) आिािितू तह (कक्षा१-८) प्रधतित ७७.९ ७९.३ ९२ 
(ख) माध्यधमक तह (कक्षा ९-१२) प्रधतित २२.२ २४ २५ 

११ विद्यालय छाड्ने दि     
(क) आिािितू तह (कक्षा१-८) प्रधतित ३.८ ३.४ २.९ 
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क्र. सं सूचक एकाई 
आ.ि. २०७५/७६ को 

उपलजधि 
आ.ि. २०७६/७७ को 
अनमुाधनत उपलजधि 

आ.ि. २०७७/०७८ को 
लक्ष्य 

(ख) माध्यधमक तह (कक्षा ९-१२) प्रधतित २.६ २.१ १.८ 
१२ गणुस्ति सधुनजितता तथा प्रत्यायन प्राप्त क्याभपसहरूको संख्या संख्या ३० ६० ९० 

१३ कक्षा ८ को धनजभत धसकाई उपलधिी (औसत)     
(क) गजणत स्कोि ३५ ४२ ५५ 
(ख) नेपाली स्कोि ४८ ५१ ५७ 
(ग) अङ्ग्रिेी स्कोि ४१ ४८ ५५ 
(घ) विज्ञान स्कोि ४९ ५२ ५५ 

१४ काम गने उमेि समूहका प्राविधिक ि व्यािसावयक क्षेत्रमा ताधलम प्राप्त 
िनसंख्या 

प्रधतित ३१ ३५ ३८ 

१५ प्रधत विद्याथी सिकािी खचष     
(क) आिािितू तह (कक्षा१-८) रु. हिाि १२ १५ १८ 
(ख) माध्यधमक तह (कक्षा ९-१२) रु. हिाि ७ ९ ११ 

१६ जिक्षक विद्याथी अनपुात     
(क) आिािितू तह (कक्षा१-८) अनपुात १:३३ १:३२ १:३१ 
(ख) माध्यधमक तह (कक्षा ९-१२) अनपुात १:४१ १:३९ १:३५ 

१७ पेिागत ताधलम प्राप्त जिक्षक     
(क) आिािितू तह (कक्षा१-८) प्रधतित ७६.६ ८१ ८६ 
(ख) माध्यधमक तह (कक्षा ९-१२) प्रधतित ७७.१ ८१ ८६ 

१८ माध्यधमक तहमा छात्रिजृि पाउने विद्याथी (९-१२) प्रधतित १८ २० २२ 
१९ स्िच्छ पानी तथा सिसफाई सवुििा सवहत िौचालय धनमाषण िएका 

विद्यालय 
प्रधतित ५९ ६५ ७२ 

२० इन्त्ििनिे सवुििा पगुकेो विद्यालय प्रधतित २८ ४० ५५ 
२१ कुल गाहषस्थ उत्पादनको अनपुातमा अनसुन्त्िान ि विकास खचष प्रधतित ०.३० ०.४० ०.५० 
२२ माध्यधमक जिक्षामा प्राविधिक विर्यको अध्ययन गने विद्याथीको अनपुात प्रधतित १० १५ १६ 
२३ उच्च जिक्षामा प्राविधिक विर्यको अध्ययन गने विद्याथीको अनपुात प्रधतित २३ २५ २७ 
२४ विज्ञान अध्ययन केन्त्र स्थापना (िावर्षक) संख्या ० १ ० 
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क्र. सं सूचक एकाई 
आ.ि. २०७५/७६ को 

उपलजधि 
आ.ि. २०७६/७७ को 
अनमुाधनत उपलजधि 

आ.ि. २०७७/०७८ को 
लक्ष्य 

२५ विर्य क्षेत्रगत िैज्ञाधनक अध्ययन/अनसुन्त्िान संख्या १००० १०५० ११०० 
२६ धिएनए िािाबेस संख्या ९०० ९४० ९६५ 
२७ अनसुन्त्िान िजृि उपलधिता संख्या १०० ११० १२० 

ख. िावर्षक विकास कायषक्रम  

 

क्र.सं. ब.उ.िी.नं. कायषक्रम/ आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनीधतक 
स्तभि 

प्रमखु प्रधतफल हालसभमको प्रगधत जस्थधत 
आ.ि. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु वक्रयाकलाप 

१. ३५००००१२ पसु्तकालयहरु १, 2  पिुाना तथा नयााँ विर्य ि ज्ञानका 
विर्यमा पाठकहरुका लाधग सहि 
रुपमा सवुििा उपलव्ि िई 
अध्ययन संस्कािको विकास गने । 

 पसु्तकालय ददिस मनाइएको, 
 करिि १००० पसु्तकहरुको 
धिजििाइिेसन  िएको,  

 करिि ५०० पसु्तकहरु 
बाइजडिि कायष िएको, 

 करिि ३५०० पिुानो 
पसु्तकहरुको िािा प्रविवि 

िएको । 

 बिािमा उपलव्ि नहनुे पिुाना पसु्तक 
ि पत्रपधत्रका बाइजडिि  तथा पसु्तक 
धिजििाइिेिन गने,  

 नेपाल िाविय पसु्तकालयको ििन 
धनमाषण गने । 

 

२. ३५०३१०११ िाविय पिीक्षा बोिष २  माध्यधमक जिक्षा अन्त्तगषतको कक्षा 
१०, ११ ि १२ को पिीक्षा 
व्यिजस्थत रुपमा संचालन िइ 
समयमा नै नधतिा प्रकािन िएको 
हनुे, 

 स्तिीकृत पिीक्षा संचालन को लाधग 
Item धनमाषण सभबन्त्िी ताधलम 
संचालन िएको हनुे l  

 माध्यधमक जिक्षा अन्त्तगषतको 
कक्षा १० को पिीक्षा  
संचालनको लाधग सभपूणष 
तयािी पिुा िएको, 

 कक्षा  ११ ि १२ को  
पिीक्षा संचालनको लाधग 
तयािी करिब पिुा हनु ेक्रममा 
िहेको, 

 स्तिीकृत पिीक्षा संचालन को 
लाधग Item धनमाषण सभबन्त्िी 

 कक्षा १२  ि १० को Standarized  

Test का लाधग जिक्षक ताधलम 
सञ्चालन गने,  

 कक्षा  १२ को Item Bank धनमाषण 
गने,  

 कक्षा १० को दोस्रो चिणको नमूना 
Standarized Test सञ्चालन गने,  

 SEE पिीक्षाको िजििेिन, प्रश्नपत्र 
धनमाषण,  छपाई,  ढुिानी, उििपजुस्तका 
पिीक्षण ि नधतिा प्रकािन गने,  
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ताधलम सातै प्रदेिमा संचालन 
िएको, 

 स्तिीकृत पिीक्षा संचालन को 
लाधग Item test पवहलो 
चिणको पिीक्षा संचालन 
िएको l  

 प्रयोगात्मक पिीक्षा ि OJT  को 
अधिमखुीकिण तथा अनगुमन गने । 

३. ३५०४१०११ प्राविधिक जिक्षा तथा 
व्यिसावयक ताधलम परिर्द्  

२  ६३५०० िना यिुाहरुले 
मध्यमस्तिीय प्राविधिक तथा 
व्यािसावयक जिक्षा एिं सीप 
हाधसल गिेका  

 ५०००० िना यिुाहरु 
िोिगािीका लाधग आिश्यक 
सीपमूलक ताधलम प्राप्त गिी श्रम 
बिािका लाधग तयाि िएका हनु,े 

 २१०० िनाले प्राविधिक 
जिक्षामा छात्रिजृि प्राप्त गिी 
समतामूलक पहुाँच विस्ताि िएको 
हनुे, 

 प्रदेिस्तिमा ७ ओिा नमनुा 
पोधलिेजक्नक इजन्त्िच्यिुहरुको 
स्तिोन्नधत िई प्राविधिक जिक्षाको 
पहुाँच विस्ताि िएको हनुे । 

 ५१,००० यिुाहरुले 
मध्यमस्तिीय प्राविधिक तथा 
व्यािसावयक जिक्षा एिं सीप 
हाधसल गिेका, 

 ३६००० िना यिुाहरुलाई 
िोिगािीका लाधग आिश्यक 
सीपमूलक ताधलम प्रदान 
गरिएको, 

 प्राविधिक जिक्षा अध्ययनका 
लाधग २३५० िना लजक्षत 
यिुाहरुलाई छात्रिजृि प्रदान 
गरिएको, 

 प्रदेिस्तिमा ७ ओिा नमनुा 
पोधलिेजक्नक इजन्त्िच्यिु 
स्थापनाको लाधग जिक्षालय 
छनौि िइ स्तिोन्नधत कायष 
िइिहेको । 

 दधलत, मसुलमान, विपन्न, सीमान्त्तकृत 
समदुायका छात्र-छात्रालाइ प्राविधिक 
धिप्लोमा तह, प्राविधिक एस.एल.सी 
तह ि एक िरे् प्रोफेसनल कोर्षमा 
२४५० िनालाई अध्ययन गनष 
छात्रिजृि प्रदान गने, 

 सबै िौगोधलक क्षेत्र एिं समदुायको 
आिश्यकतालाई सभबोिन हनुे गिी 
िोिगाि उन्त्मखु घभुती तथा तालीम 
केन्त्रहरु माफष त ४५००० 
यिुाहरुलाई कायषमा आिारित छोिो 
अिधिको सीप विकास ताधलम प्रदान 

गने, 

 प्राविधिक जिक्षाको पहुाँच विस्तािको 
लाधग १० बिा नयााँ पोधलिेजक्नक 
स्थापना गिी कायषक्रम संचालन गने, 

 प्रत्येक प्रदेिमा एक ििा नमनुा 
पोधलिेजक्नक इजन्त्िच्यिु स्थापनाको 
लाधग छनौि िएका जिक्षालयमा 
िौधतक पूिाषिाि विकास गने, 

 प्रजिक्षक/ कमषचािीहरुको क्षमता 
अधििवृिका लाधग ४००० िना 
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व्यजिलाई व्यिस्थापन विर्यमा 
प्रजिक्षक प्रजिक्षण  ताधलम प्रदान गने, 

 िाविय व्यािसावयक योग्यता प्रारुप 
(NVQF)तिुषमा गने, 

 मागको आिािमा प्राविधिक जिक्षा ि 
व्यािसावयक ताधलमका ५० ििा 
पाठ्यक्रम धनमाषण ि परिमािषन गने, 

 औपचारिक तथा अनौपचारिक सीप 
धसकेका ७५,०००  िना व्यजिहरुको 
सीप प्रमाजणकिण गने, 

 सीप पिीक्षणका लाधग सीप पिीक्षण 
केन्त्रको स्तिोन्नती गने ।  

४. ३५०००१०१ जिक्षाका लाधग खाद्य 
कायषक्रम 

2  कणाषली ि सदुिुपजिम प्रदेिका ७ 
जिल्लाका  आिािितू तहका 
विद्यालयहरुमा विद्याथी िनाष ि 
विकाउन योगदान पयुाषउन े। 

 कणाषली ि सदुिुपजिम प्रदेिका 
७ जिल्लाका    आिािितू 
तहका छनोिमा पिेका 
विद्यालयहरुका १ लाख ८० 
हिाि विद्याथीहरुलाई 
ददिाखािा प्रदान गिी 
विद्यालयमा विद्याथी िनाष ि 
विकाउ दिमा िवृि िएको । 

 कणाषली ि सदुिु पजिम प्रदेिका ७ 
जिल्लाका आिािितू तहका छनोिमा 
पिेका विद्यालयहरुका १ लाख 56 
हिाि 4 सय विद्याथीलाई ददिाखािा 
प्रदान गने ।   

५. ३५०२१०१३ यनुेस्कोका धनधमि नेपाल 
िाविय आयोग 

१, ३  केजन्त्रयस्तिमा िईिहेका ददगो 
विकासका लाधग जिक्षासभिन्त्िी 
वक्रयाकलापहरुलाई स्थानीय 
सिोकाििाला बीच पयुाषउन,े 

 यनुेस्कोको प्राथधमकतामा िहेको 
िमूडिलीय नागरिक जिक्षाका 

 िमूडिलीय नागरिक जिक्षा 
तथा िलिाय ुपरिितषनका 
असि न्त्यूनीकिणका िािेमा 
स्थानीय तह सभम सचेतना 
परु् याइएको, 

 यनुेस्को क्लब, यनुेस्को 

 ददगो विकासका लाधग जिक्षा सभिन्त्िी 
कायषक्रम सञ्चालन गने,  

 िमूडिलीय नागरिक जिक्षा  एिम ्
िलिाय ुपरिितषन ि प्राकृधतक प्रकोप 
सभिन्त्िी सचेतना कायषक्रम सञ्चालन 
गने, 
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िािेमा िानकािी तथा िलबाय ु
परिितषनका असिहरु न्त्यूनीकिण ि 
प्राकृधतक प्रकोप न्त्यूनीकिणका 
िािेमा स्थानीय तहलाई 
िानकािीका साथै सचेत बनाउन,े 

 यनुेस्कोका विर्य क्षेत्रहरु जिक्षा, 
विज्ञान, संस्कृधत, आमसञ्चाि, 

सामाजिक तथा वििेर् क्षेत्रहरु 
मानि तथा िीि विज्ञान ि 
अन्त्तिाविषय हाईजिकोलोजिकल 
कायषक्रमहरुमा सिषसािािणको 
पहुाँचको लाधग सहिीकिणका 
माध्यमबाि वक्रयािीलता बढाउन,े  

 देिको महत्िपूणष िजिको रुपमा 
िहेको यिुा िगषलाई संस्कृधतको 
िगेना गनष अरसि गिाउन,े  

 सामदुावयक धसकाइ केन्त्रका 
पदाधिकािीहरुको क्षमता 
अधिबवृिका साथै स्थानीय 
सिकािबीच समन्त्िय एिम ्सहकायष 
गिी यनुेस्कोको वक्रयाकलाप, उद्देश्य 
एिम ्आदिषहरु देिििी फैलाउन,े 

 यनुेस्कोसंग आिि गैिसिकािी 
संस्था (यनुेस्को क्लब एिम ्
यनुेस्को महासंघ) तथा 

महासंघ तथा यनुेस्को सभबि 
विद्यालयहरुको परिचालन गिी 
यनुेस्कोको उदे्दश्य, आदिष 
एिम ्वक्रयाकलापहरु स्थानीय 
स्तिसभम पयुाषइएको, 

 अन्त्तिाषविय मञ्चमा नेपालको 
उपजस्थधत एिम ्सहिाधगता 
प्रिािकािी रुपमा िएको, 

 यनुेस्कोका विर्य क्षेत्रहरुमा 
सिकािी एिम ्गैिसिकािी 
संस्थाहरुको िधूमका अधिबवृि 
िएको । 

 यनुेस्को क्लब, महासंघ एिम ्यनुेस्को 
आिि विद्यालय सञ्जालको परिचालन 
गने, 

 यनुेस्कोका विर्यहरुमा आिारित 
सािषिधनक परिक्षण कायषक्रम सञ्चालन 
गने,  

 सााँस्कृधतक सभपदा (िौधतक, अिौधतक) 
संिक्षण सभबिषनमा यिुा अधियान 
सञ्चालन गने,  

 सामदुावयक धसकाइ केन्त्रको क्षमता 
अधिबवृि तथा स्थानीय सिकािबीच 
समन्त्िय एिम ्सहकायष गने, 

 यनुेस्कोका विर्य तथा वििेर् क्षेत्रमा 
कायषक्रम सञ्चालन गने । 
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विद्यालयहरुको सञ्जाललाई 
परिचालन तथा यनुेस्कोसंग आिि 
गिी स्थानीय तहमा यनुेस्कोको 
पहुाँच पयुाषउन े। 

६. ३५०००१०२ सिैका लाधग जिक्षा जिि ु
विकास कायषक्रम 

१, 2  प्रािजभिक बालविकास तथा 
जिक्षाका लाधग उपयिु धसकाइ 
सामरीको विकास हनु,े 

 विद्यालय िावहि िहेका 
बालबाधलकाको लाधग उपयिु 
धसकाइ िाताििण तयाि हनु.े 

 विद्यालय विपद व्यिस्थापनसभबन्त्िी 
सामरीहरु तयाि हनुे । 

 बालविकास केन्त्रमा अध्ययन 
गने बालबाधलकाको धसकाई 
सिुािका लाधग नमूना धसकाई 
सामरी विकास गरिएको,  

 बालविकाससाँग सभबजन्त्ित 
धनदेजिका लगायतका 
सामरीहरुमा सामवयक 
परिमािषन गरिएको, 

 लजक्षत जिल्लामा विद्यालय 
बावहि िहेका 
बालबाधलकाहरुको तथयांक 
संकलन तथा समता 
िणनीधतको  कायाषन्त्ियनमा 
सहिीकिण सभबन्त्िी कायष 
िएको । 

 प्रािजभिक बालविकास जिक्षासभबन्त्िी 
पाठ्यक्रम परिमािषन गने, 

 बालविकास केन्त्रहरुको नक्साङ्कन 
गने, 

 समता िणनीधतको पनुिािलोकन तथा 
परिमािषन गने। 

७. ३५०००१०३ व्यिसावयक जिक्षा तथा 
ताधलम अधिबवृि 
परियोिना (दोस्रो) २ 

 २०००० िनालाई तह १ को 
नधतिामा आिारित छोिो अिधिको 
ताधलम प्रदान गरिएको हनु,े 

 ७५०० िनालाई तह १ को 
िौचिमा आिारित छोिो अिधिको 
ताधलम प्रदान गरिएको हनु,े 

 १९६६२ िनाको लाधग 
नधतिामा आिारित छोिो 
अिधिको ताधलम सञ्चालन हदैु 
गिेको, 

 ५९०४ िनाले िौचिमा 
आिारित छोिो अिधिको 

 २०००० िनाको तह १ को 
नधतिामा आिारित छोिो अिधिको 
ताधलम  सञ्चालन हनु,े 

 ८५०० िनाको तह १ को िौचिमा 
आिारित छोिो अिधिको ताधलम 
सञ्चालन हनु,े 
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 ४२५० िनालाई तह २ (१० 
मवहने िा तह १ पिुा गिेकाहरुका 
लाधग ) को ताधलम प्रदान गरिएको 
हनुे, 

 ५०० िनालाई Apprenticeship 
model मा ताधलम प्रदान गरिएको 
हनुे, 

 १०० िनालाई 
Management/Leadership 
Training  प्रदान गरिएको हनु,े 

 २०० िनालाई Assistant Trainer 
का लाधग Occupational TOT 
ताधलम प्रदान गरिएको हनु,े 

 ३०० िनालाई Skill Test 
Assessors का लाधग ताधलम प्रदान 
गरिएको हनु,े 

 ६००० िनाको लाधग स्ियम 
धसकाइ िएका यिुाहरुको िाविय 
सीप पिीक्षण सधमधत माफष त सीप 
पिीक्षण िएको हनुे । 

 १०० ििा िैजक्षक सस्थाहरुले 
प्राविधिक जिक्षाको गणुस्ति 
सिुािका लाधग अनदुान प्राप्त गिेको 
हनुे । 

 २५०० िनाले छात्रिजृिमा 
प्राविधिक जिक्षा तथा व्यिसावयक 
ताधलम प्राप्त गिेको हनु े। 

 ५० ििा विद्यालयको लाधग Job 

ताधलम धलइिहेका, 
 २९३९ िनाले तह २ ताधलम 
धलइिहेका, 

 ६० िनाको लाधग 
Apprenticeship model मा 
ताधलम संचालन  िएको, 

 ८२ िनाको 
Management/Leadership 
Training  सभपन्न िएको, 

  १८५ िनाको Assistant 
Trainer का लाधग 
Occupational TOT ताधलम 
समपन्न िएको, 

 ३०० िनाको Skill Test 
Assessors का लाधग ताधलम 
समपन्न िएको, 

 ६००० िनाको लाधग स्ियम 
धसकाइ िएका यिुाहरुको 
िाविय सीप पिीक्षण सधमधत 
माफष त सीप पिीक्षण सभपन्न 
िएको, 

 ६० ििा प्राविधिक जिक्षा 
उपलव्ि गिाउने िैजक्षक 
संस्थाहरु  गणुस्ति सिुाि 
अनदुान प्राधप्तका लाधग छनौि 
िई Performance Indicators 
मा िएको उपलजधिका 
आिािमा  अनदुान प्रदान 

 ५८२२ िनाको तह १ को नधतिामा 
आिारित छोिो अिधिको मवहला 
लजक्षत (Woman Window) ताधलम 
सञ्चालन हनु,े 

 ५५०० िनालाई नधतिामा आिारित 
छोिो अिधिको Migrant Window 
(विदेििाि फकेकाको) तह १ को 
ताधलम संञ्चालन हनु,े 

 २५०० िनाको लाधग तह २ (१० 
मवहने िा तह १ पिुा गिेकाहरुका 
लाधग ) को ताधलम सञ्चालन गने, 

  ९४० िनालाई तह २ ओिेिी 
सवहतको १ िरे् व्यिसावयक ताधलम 
(Professional Training With   
OJT ) प्रदान गने, 

 १६० िनालाई Management/ 
Leadership Training प्रदान गने, 

 १८० िनालाई Assistant Trainer 
का लाधग Occupational TOT 
सञ्चालन गने, 

 १६० िनालाई Skill Test 
Assessors का लाधग ताधलम प्रदान 
गने, 

 २३ ििा विर्य क्षेत्र (छोिो अिधिको 
ताधलम, TSLC/Diploma/ 
Apprenticeship लगायतका)को नयााँ 
पाठ्यक्रम धनमाषण तथा परिमािषन गने, 

 प्राविधिक जिक्षा उपलव्ि गिाउने 
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Placement (िोिगाि उपलधि 
गिाउने )  व्यिस्थापकीय तथा 
तयािीका लाधग अनदुान ददइने । 

िइिहेको, 
 TSLC अध्ययनित १६७९ 
िना ि ५०१ िना Diploma 
अध्ययनित विद्याथीहरू 
छात्रिजृिको लाधग छनौि गिी 
Verification गने कायष 
िइिहेको,  

  Job Placement (िोिगाि 
उपलधि गिाउने) कायषक्रमको 
व्यिस्थापकीय तथा तयािीका 
लाधग अनदुान प्राप्त गने ५० 
ििा विद्यालय/जिक्षालय छनोि 
िई धतधनहरुसंग MOU िएि 
पवहलो वकस्ता िकम धनकासा 
िएको । 

 

िैजक्षक संस्थाहरुलाई गणुस्ति सिुाि 
अनदुान कायषक्रम अन्त्तगषत छनौि िई  
Performance Indicators मा िएको 
उपलजधिका आिािमा  अनदुान 
पाईिहेका ६० ििा संस्थाहरुलाई 
सोही आिािमा  धनिन्त्ति अनदुान  
उपलधि गिाउन,े 

 ८००० िना स्ियम धसकाइ िएका 
यिुाहरुको िाविय सीप पिीक्षण 
सधमधत माफष त सीप पिीक्षण गने, 

 ५० ििा विद्यालयको लाधग Job 
Placement ( िोिगाि उपलधि 
गिाउने )कायषक्रमको व्यिस्थापकीय 
तयािीका लाधग विद्यालयको लाधग 
अनदुान प्रदान गने, 

 २३०० िना विएसएलसी अध्ययन 
गने विद्याथीलाई छात्रिजृि वितिण 
गने, 

 परियोिनाको छात्रिजृिमा 
TSLC/Diploma अध्ययन गिेका 
विद्याथीको ि RPL को Tracer Study 
गने, 

 सफलताका कथाहरुको संकलन, 
प्रकािन ि प्रिोिीकिण गने, 

 परियोिनाको लगानीमा छोिो 
अिधिको ताधलम धलएका एिम ्सीप 
पिीक्षण गिाएका यिुाहरुको िोिगािी 
ि उद्यमिीलताको अिस्था अध्ययन  
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गने, 
 सिोकाििालाहरुको िास्तिको 

Consultation Workshop आयोिना 
गने । 

८. ३५०००१०४ पढाइ सीप प्रििषन 
कायषक्रम 

 

३, ४ 

 

 कक्षा १, २ ि ३ को एवककृत 
पाठ्यक्रममा आिारित नेपाली विर्य 
क्षेत्रको पाठ्यसामरी तथा जिक्षक 
धनदेजिका विकास िएको हनु,े  

 दोस्रो िार्ाका रूपमा नेपाली 
जिक्षणका लाधग जिक्षक स्रोत 
सामरी विकास िएको हनु,े 

 एकीकृत पाठ्यक्रममा विद्याथी 
मूल्याङ्कन, पठन धसप सभबि 
धसकाईको अनसुन्त्िान िएको हनु े। 

 कक्षा १-३ को 
िालिाधलकाहरुका लाधग 
नेपाली विर्यको सामरीहरु 
विकास िएको, 

 २० जिल्लाका प्रािजभिक 
पढाइ सीप सभबन्त्िमा 
जिक्षकहरुलाई अधिमखुीकिण 
गरिएको, 

 िानाथारू, अििी ि मैधथली 
िार्ाका िैक्षजणक सामरी 
विकास तथा नेपाली िार्ामा 
बनेका सामरीहरु उि 
िार्ामा अनकुुलन गरिएको, 

 एक िावर्क ि द्वय िावर्क 
बाल िधदकोर् विकास 

गरिएको, 
 दोस्रो िार्ाका रूपमा नेपाली 
जिक्षणका लाधग जिक्षक स्रोत 
सामरी विकास  गरिएको । 

 

 कक्षा १, २ ि ३ को एवककृत 
पाठ्यक्रममा आिारित नेपाली विर्य 
क्षेत्रको पाठ्यसामरी तथा जिक्षक 
धनदेजिका विकास गने, 

 ३८ ििा जिल्लामा कक्षा १, २ ि ३ 
को पढाइ सीप प्रििषन कायषक्रम 
संचालन हनु े। 

९. ३५०००१०८ विद्यालय क्षेत्र विकास 
कायषक्रम केन्त्र 

३  प्रािजभिक बालविकास जिक्षाको 
पहुाँच तथा अिसिमा विस्ताि हनु,े 

 अधनिायष ि धनिःिलु्क आिािितू 

 अधनिायष तथा धन:िलु्क जिक्षा 
ऐन २०७५ स्िीकृत िई 
कायाषन्त्ियनमा िहेको, 

 अधनिायष तथा धनिःिलु्क जिक्षा 
कायाषन्त्ियनका लाधग आिािितू तह 
कक्षा १८ मा अध्ययनित सबै दधलत 
छात्राहरुको लाधग छात्रिजृि वितिण 
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जिक्षाको सधुनजितता िएको हनु,े 

 ९० प्रधतित विद्याथी आिािितू 
तह पिुा गिेको हनु,े  

 विद्यालय जिक्षामा समता सूचक 
बिािि िएको हनु,े 

 सािषिधनक विद्यालयको िैजक्षक 
गणुस्ति सिुाि िएको हनु,े 

 माध्यधमक तहमा पहुाँच तथा लैंधगक 
समता हाधसल िएको हनु े। 

 

 आिािितू तह कक्षा १५ 
खूद िनाषदि ९७.१ प्रधतित ि 
कक्षा १८ को खूद िनाषदि 
९६ प्रधतित पगुकेो, 

 आिािितू तह पिुा गने 
विद्याथी दि ७२.७ प्रधतित 
पगुकेो, 

 कक्षा ८ का विद्याथीको 
धसकाइ उपलजधि  विज्ञान, 
गजणत ि नेपाली विर्यमा 
मापन गरिएको,   

 आिाितितू तहको लैंधगक 
समता सूचक ०.९८ ि 
माध्यधमक तहमा लैंधगक 
समता सूचक १.०१ पगुकेो, 

 माध्यधमक तह कक्षा ९१२ 
को खदु विद्याथी िनाषदि ४७ 
प्रधतित पगुकेो, 

 माध्यधमक तह कक्षा ९१२ 
को विद्याथी विकाउदि २४ 
प्रधतित पगुकेो, 

 ३२२ माध्यधमक विद्यालय 
छनौि िइ नमूना विकास 
गरुुयोिना अनरुुप विकास 
कायष अजघ बढेको, 

 ४३३ सािषिधनक माध्यधमक 
विद्यालयमा प्राविधिक िािको 
५ विर्यमा अध्ययन अध्यापन 

गने, 

 सबै सािषिधनक विद्यालयमा 
अध्ययनित विद्याथीका लाधग धनिःिलु्क 
पाठ्यपसु्तक वितिण गने, 

 आिािितू तह कक्षा १८ का 
विद्याथीका लाधग िंगीन पाठ्यपसु्तक 
वितिण गने, 

 सािषिधनक विद्यालयको पिुष प्राथधमक 
कक्षा देजख कक्षा ५ सभम अध्ययन 
गने २७ लाख ५३ हिाि १२७ 
विद्याथीका लाधग ददिाखािा उपलधि 
गिाउने, 

 सािषिधनक माध्यधमक विद्यालयमा 
१००६ विज्ञान प्रयोगिाला, १०१२ 
ICT ल्याि ि १००१ पसु्तकालय 
स्थापना गने, 

  ६३० विद्यालय ििन धनमाषण, 
१५५८ विद्यालयमा स्िच्छ पानी 
सवुििा सवहतको िौचालय धनमाषण 
गने, 

 सािषिधनक विद्यालयको कक्षा ६१२ 
मा अध्ययनित छात्रा विद्याथी 
१३३९९४९ िनाका लाधग धनिःिलु्क 
स्याधनििी प्याि वितिण गने, 

 ३०३ नमूना विद्यालयको िौधतक 
सवुििा विस्ताि गने, 

 नमूनाका रुपमा छनौि हनु े२०० 
विद्यालयको विद्यालय सिुाि 
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िइिहेको, 
 माध्यधमक तहको छात्रिजृि 
कायषक्रमलाई विपन्न लजक्षत 
गिी वितिण गरिएको, 

 विद्यालयहरुमा पानी तथा 
सिसफाइ सवुििा सवहतका  
िौचालय ि सधुबिा विस्ताि 
िएको, 

 सािषनजिक विद्यालयको कक्षा 
६१२ मा अध्ययनित सबै 
छात्रा विद्याथीहरुका लाधग 
धनिःिलु्क स्याधनििी प्यािको 
व्यिस्था गरिएको,  

 आिािितू तह कक्षा १८ मा 
मवहला जिक्षक ४४.९ प्रधतित 
पगुकेो, 

 जिक्षकको पेिागत विकासका 
लाधग ताधलम पाठ्यक्रम 
परिमािषन िएको, 

 दृविविवहन विद्याथीका लाधग 
कक्षा ९ ि १० को विज्ञान ि 
गजणत विर्यको पाठ्यक्रम 
विकास िएको, 

 सबै दृिविहीन विद्याथीका 
लाधग बे्रल पाठ्यपसु्तक, स्लेि 
तथा स्िाइलस उपलधि हुाँदै 
आएको, 

 आिािितू तह कक्षा ६ देजख 

गरुुयोिना तयाि गने, 

 १६५ विद्यालय  ििनको प्रिलीकिण  

(Retrofitting) गने, 

 २१२७२ िना जिक्षकका लाधग 
पेिागत ताधलम सञ्चालन गने, 

 माध्यधमक विद्यालयमा विज्ञान, गजणत 
ि अंरिेी जिक्षक व्यिस्थापनका लाधग 
३४८० िना जिक्षक बिाबिको 
अनदुान व्यिस्था गने, 

 विज्ञान,  गजणत ि अंरिेी जिक्षणमा 
सघाउ पयुाषउन जिक्षण स्ियमंसेिक 
परिचालन गने, 

 िहअुपािगता िएका विद्याथीको 
जिक्षाका लाधग १४ ििा विद्यालय 
स्थापना तथा सञ्चालन गने, 

 कक्षा ९१२ मा अध्ययनित ८३ 
हिाि ५९२ िना विद्याथीका लाधग 
विपन्न लजक्षत छात्रिजृि उपलधि 
गिाउने, 

 Virtual जिक्षण धसकाइका लाधग 
िेधियो तथा िेधलधििन पाठ विकास 
गिी प्रिािण गने, 

 ५०० ििा विद्यालय समायोिन तथा 
एकीकिण गने, 

 २१ ििा विद्यालयलाई ठुला 
विद्यालयका रुपमा विकास गरिने । 
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८ सभमका लाधग अंरिेी,  

गजणत ि विज्ञान विर्यको 
धसकाई सामरी विकास तथा 
प्रयोग िएको, 

 छनौि िएका ४३ जिल्लाका 
पिुषप्राथधमक कक्षादेजख ५ 
कक्षासभमका विद्याथीका लाधग 
ददिाखािा उपलधि हुाँदै 
आएको, 

 वि.स. २०७६ सभममा साक्षि 
घोर्णा हनु ेजिल्लाको संख्या 
५४ पगुकेो,  

  वहमाली अिासीय छात्रिजृि 
कायषक्रम, घभुती विद्यालय 
कायषक्रम सञ्चालन गरिएको, 

 सबै सामदुावयक माध्यधमक 
विद्यालयमा इन्त्ििनिे 
व्यिस्थाका लाधग स्थानीय 
तहमा अनदुान पठाइएको, 

 सामदुावयक विद्यालयहरुमा 
४५८६ नयााँ कक्षाकोठा 
धनमाषणका लाधग स्थानीय 
तहमा बिेि धनकासा  

िएको । 

१०. ३५००३०११ िैजक्षक गणुस्ति पिीक्षण 
केन्त्र 

१, ३, ४  आ.ि. २०७६/७७ मा िएको कक्षा 
८ का विद्याथीको पिीक्षणको 
प्रधतिेदन तयाि हनु,े 

 आि २०७७/७८ मा कक्षा ५ का 

 कक्षा ८ को पिीक्षण सभपन्न 
िई Database तयाि िएको, 

 कक्षा ५ को नेपाली ि गजणत 
विर्यको पिीक्षण ढााँचा तयाि 

 कक्षा ८ को विद्याथीको उपलजधि 
िाविय पिीक्षणको विस्ततृ प्रधतिेदन, 

संजक्षप्त प्रधतिेदन लेखन ि प्रकािन 
गने, 
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विद्याथीको धसकाइ उपलजधि 
पिीक्षण गनष प्रश्नािलीको 
पूिषपिीक्षण िएको हनु,े 

 कक्षा ५ का विद्याथीको धसकाइ 
उपलजधि पिीक्षण िएको हनु,े 

 पिीक्षण नधतिा ि प्राधप्तको १५ 
समहुमा प्रिोधिकिण ि सिुाि 
योिना धनमाषणको अभ्यास हनु,े  

 आ.ि. २०७६/७७ मा िएको 
कायषसभपादन पिीक्षणको एकीकृत 
प्रधतिेदन तयाि हनु,े 

 ९०० ििा माध्यधमक विद्यालयको 
कायषसभपादन पिीक्षण िएको हनु,े 

 कायषसभपादन पिीक्षण गरिएका 
विद्यालयहरूको अिस्था ि 
नधतिाको धनिन्त्ति अनगुमन गिी 
थप सिुाि गनषका लाधग १८ 
समूहमा योिना धनमाषण कायषिाला 
सञ्चालन हनु,े 

 ३०० ििा प्रािजभिक िालविकास 
केन्त्रको कायषसभपादन पिीक्षण ि 
किीब ३६०० बालबाधलकाको 
धसकाइ तथा विकास पिीक्षण 
िएको हनु े। 

िएको,  

 प्रबोिीकिण ि सिुाि 
योिनाको अभ्यासको 
मोिाधलिी तथा ढााँचा विकास 
िएको, 

 ९०५ ओिा विद्यालयको 
पिीक्षण सभपन्न िई Database 

तयाि िएको, 
 कायषसभपादन पिीक्षण ढााँचा, 
मागषदिषन ि सािन विकास 
िएको, 

 कायषसभपादन पिीक्षण गरिएका 
विद्यालयहरूमा धनिन्त्ति 
अनगुमन  ि सिुाि योिनाको 
अभ्यासका लाधग मोिाधलिी 
विकास िएको, 

 प्रािजभिक बालविकास केन्त्र ि  
बालबाधलकाको  Early 

Learning Development 

Standards (ELDS) मा 
आिारित िई धसकाइ 
उपलजधि ि विकास 
पिीक्षणको योिना धनमाषण 
िएको । 

 कक्षा ५ का विद्याथीको उपलजधि 
पिीक्षणका लाधग पिुषपिीक्षणको 
उििपजुस्तका पिीक्षण ि प्रश्नािली 
बैक अद्यािधिक गने, 

 कक्षा ५ को विद्याथी उपलजधि िाविय 
पिीक्षण सन्त्चालन गने, 

 विद्याथी उपलजधि पिीक्षण ि 
कायषसभपादन पिीक्षणको नधतिा तथा 
प्रधतिेदनको प्रिोधिकिण ि सिुाि 
योिनाको अभ्यास(संघ, प्रदेि ि 
स्थाधनय तहमा) गने, 

 आ.ि. २०७6/७7 को कायषसभपादन 
पिीक्षणको एकीकृत प्रधतिेदन तयािी, 
छपाइ ि सभप्ररे्ण गने,   

 विद्यालयगत कायषसभपादन पिीक्षण 
सञ्चालन गने,  

 कायषसभपादन पिीक्षण गरिएका 
विद्यालयहरूमा धनिन्त्ति अनगुमन  ि 
सिुाि योिनाको अभ्यास गने, 

 प्रािजभिक बालविकास केन्त्र ि  
बालबाधलकाको Early Learning 

Development Standards (ELDS) मा 
आिारित िई धसकाइ उपलजधि ि 
विकास पिीक्षण गने । 

११. ३५०२१०१४ जचवकत्सा जिक्षा आयोग ८, ९  जचवकत्सा जिक्षा आयोगले जिक्षण 
संस्थाहरूको धनयमन ि गणुस्ति 
कायम गिेको हनु,े 

 जचवकत्सा  जिक्षाको स्नातक, 

 िाविय जचवकत्सा जिक्षा ऐन, 
२०७५ िािी िएको, 

 जचवकत्सा जिक्षा आयोगका 
उपाध्यक्ष तथा धनदेिकहरूको 

 जचवकत्सा जिक्षा आयोगका लाधग 
सितष चाल ुअनदुान ददन,े  

 जचवकत्सा जिक्षा आयोगका लाधग 
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स्नातकोिि ि  धिएम ्/ एजभसएच  
तहमा अध्ययनका लाधग एकीकृत 
प्रिेि पिीक्षा सञ्चालन िएको हनु,े 

  जचवकत्सा जिक्षा सभबि सािषिधनक 
जिक्षण संस्थाको स्नातक तहमा 
अध्ययन गने ७५ प्रधतित 
विद्याथीहरुलाई छात्रिजृि उपलव्ि 
िएको हनु,े 

 विद्याथी िनाषमा भयाजचि प्रणाली 
सवहतको हेल्थ एिकेुिन 

भयानेज्मेन्त्ि इन्त्फमेिन धसस्िम 
(HEMIS) विकास िएको हनु,े 

 जचवकत्सा जिक्षाका लाधग सन्त्दिष 
सामरीको रूपमा उपयोग गनष 
सहि हनुे गिी पसु्तकालय 
व्यिस्थापन िएको हनु,े 

  जचवकत्सा जिक्षामा तहगत ि 
वििागत प्राजज्ञक एकरुपता कायम 
गनषका लाधग जचवकत्सा जिक्षाको 
गणुस्ति मूल्याङ्कन मापदडि तयाि 
िएको हनु,े 

 जचवकत्सा जिक्षाको स्नातकोिि तह 
ि सो िन्त्दा माधथका नयााँ 
कायषक्रमहरुको पाठ्यक्रम तथा 
जिक्षण विधिको प्रारुप  तयाि 
िएको हनु,े 

 जचवकत्सा जिक्षाको उपाधिको 
समकक्षता तथा स्ति धनिाषिण 

बहाली िएको, 
 िाविय जचवकत्सा जिक्षा 
धनयमािलीको मस्यौदा तयाि 
गिी स्िीकृधतका लाधग नेपाल 
सिकाि समक्ष पेि िएको, 

 जचवकत्सा जिक्षा आयोगका 
लाधग संगठन तथा व्यिस्थापन 
सिेक्षणको प्रस्ताि स्िीकृधतका 
लाधग नेपाल सिकािसमक्ष पेि 
िएको, 

 जचवकत्सा जिक्षा आयोगको 
कायाषलयका लाधग िग्गा 
व्यिस्थापन तथा वप्रफ्याि 
मोिेलको कायाषलय धनमाषणका 
लाधग नक्िा धििाइन कायष 
सभपन्न िएको, 

 जचवकत्सा जिक्षा सभबि 
सािषिधनक जिक्षण संस्थाको 
स्नातक तहमा अध्ययन गने 
७५ प्रधतित विद्याथीहरुलाई 
छात्रिजृि उपलव्ि गिाउन 
नेपाल सिकािबाि बिेि 
व्यिस्था िए अनसुाि  
उपलव्ि गिाउन अथष 
मन्त्त्रालयमा स्िीकृधतका लाधग  
पेि िएको, 

 मापदडि, कायषविधि ि 
धनदेजिका तिुषमा कायष प्रािभि 

सितष पुाँिीगत अनदुान ददने, 
  स्नातक तह ि सोिन्त्दा माधथका 
एकीकृत प्रिेि पिीक्षा धनयधमत रूपमा  
सञ्चालन गने, 

  जचवकत्सा जिक्षा आयोगको वप्रफ्याि 
मोिेलको कायाषलय धनमाषण गने, 

 जचवकत्सा जिक्षासभबि सािषिधनक 
जिक्षण संस्थाको स्नातक तहमा 
अध्ययन गने ७५ प्रधतित 
विद्याथीहरुलाई छात्रिजृि वितिण गने, 

 विद्याथी िनाषमा भयाजचि प्रणाली 
सवहतको हेल्थ एिकेुिन भयानेज्मेन्त्ि 
इन्त्फमेिन धसस्िम (HEMIS) विकास 
गने, 

 जचवकत्सा जिक्षासभबन्त्िी सन्त्दिष 
सामरीहरूको पसु्तकालय व्यिस्थापन 

गने, 

 जचवकत्सा जिक्षाको गणुस्ति मूल्याङ्कन 
मापदडि तयाि गने, 

 जिक्षण संस्था, उपाधि ि 
कायषक्रमहरूको प्रत्यायनसभबन्त्िी  
मादडि तयाि गिी कायाषन्त्ियन गने, 

 जचवकत्सा जिक्षाको स्नातकोिि ि सो 
िन्त्दा माधथका तहको नयााँ 
कायषक्रमहरुको पाठ्यक्रम तथा 
जिक्षण विधिको प्रारुप  तयाि पाने, 

 जचवकत्सा जिक्षाको उपाधिको 
समकक्षता तथा स्ति धनिाषिण 
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कायषविधि तयाि िई कायाषिभि 
िएको हनु,े 

 जचवकत्सा जिक्षा प्रदान गने विश्व 
विद्यालय तथा प्रधतष्ठानहरुका 
कायषक्रमहरुको प्रत्यायन धनदेजिका 
तयाि िई कायष प्रािभि िएको हनु,े 

 जिक्षण संस्थाहरूका लाधग स्नातक 
ि स्नातकोिि तहको  धसि 

धनिाषिणका लाधग मापनीय 
Yardsticks सवहत विज्ञहरूबाि 
अनगुमन िएको हनु,े 

 िाविय जचवकत्सा जिक्षा 
धनयमािलीले तोके बमोजिम 
धनदेिनालयसाँग सभबजन्त्ित मापदडि,  

धनदेजिका तथा कायषविधिहरु धनमाषण 

िएको हनु,े 

 स्िास्थय सेिाका लाधग  आिश्यक 
िनिजि प्रक्षेपण तथा आपूधतष 
योिना तयाि िएको हनु,े 

 प्राजज्ञक उन्ननयनका लाधग विर्यगत 
कायषिालाहरू सञ्चालन िएको हनु,े 

 जचवकत्सा जिक्षा सभबि िाविय तथा 
अन्त्तिाषविय धनकायहरूसाँग समन्त्िय 
ि साझेदािी िएको हनु,े 

 मेधिकल स्पेधसयाधलविि ि सि-

स्पेधसयाधलवििका कायषक्रम 
सञचालन िई समकक्षता तथा 
उपािी प्रदान िएको हनु,े 

िएको, 
 जचवकत्सा जिक्षाको एमधबधबएस 
ि धबधिएसको िलु्क धनिाषिण 
िई लागू िएको, 

 आन्त्तरिक कायषविधि धनमाषण ि 
कायाषन्त्ियन गरिएको, 

 स्नातक तहको एकीकृत प्रिेि 
पिीक्षाको पाठ्यक्रम तयाि  

गरिएको, 
 जचवकत्सा जिक्षाको एकीकृत 
िैजक्षक क्यालेडिि तयाि 
गरिएको । 

कायषविधि तयाि ि कायाषिभि गने, 

 जिक्षण संस्थाहरूका लाधग स्नातक ि 
स्नातकोिि तहको लाधग मापनीय 
बस्तगुत Yardsticks सवहत 
विज्ञहरूबाि अनगुमन गिी 
धसि  धनिाषिण गने, 

 एकीकृत प्रिेि पिीक्षा सञ्चालन, नधतिा 
प्रकािन ि भयाजचङ प्रणाली अनसुाि 
जिक्षण संस्था छनोिका लाधग 
सफ्ििेयि विकास िा खरिद गने, 

 स्िास्थय सेिाका लाधग  आिश्यक 
िनिजि प्रक्षेपण तथा आपूधतष योिना 
तयाि गने, 

 प्राजज्ञक उन्ननयनका लाधग विर्यगत 
कायषिालाहरू सञ्चालन गने,  

 जचवकत्सा जिक्षा सभबि िाविय तथा 
अन्त्तिाषविय धनकायहरूसाँग समन्त्िय ि 
साझेदािी गने, 

 मेधिकल स्पेधसयाधलविि ि सब 
स्पेधसयाधलवििको पिीक्षा सञ्चालनको 
पूिष तयािी गने, 

 मेधिकल स्पेधसयाधलविि ि सि 
स्पेधसयाधलवििका कायषक्रम सञ्चालन 
ि समकक्षता तथा  उपािी प्रदान गने, 

 मेधिकल स्पेधसयाधलविि ि सि 
स्पेधसयाधलविि सभबन्त्िी अध्ययन ि 
अनसुन्त्िान गने, 
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क्र.सं. ब.उ.िी.नं. कायषक्रम/ आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनीधतक 
स्तभि 

प्रमखु प्रधतफल हालसभमको प्रगधत जस्थधत 
आ.ि. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु वक्रयाकलाप 

 मेधिकल स्पेधसयाधलविि ि सि 
स्पेधसयाधलविि सभबन्त्िी अनसुन्त्िान 
ि विकास िएको हनु े। 

 

 िावर्षक प्रधतिेदन तयािी ि नपेाल 
सिकाि समक्ष पेि गने, 

 जचवकत्सा जिक्षा क्षेत्रको धनयधमत 
अनगुमन ि गणुस्ति विकास गने । 

१२.  मेधिकल कलेि पूिाषिाि 
धनमाषण विकास सधमधत  
आयोिनाहरू 

९  गिेा मेधिकल कलेिको िौधतक 
संिचना धनमाषणका अजन्त्तम चिणमा 
पगुकेो हनु,े  

 ििुिल, िददषिास  ि सखेुतमा 
मेधिकल कलेि स्थापनाका लाधग 
गरुुयोिना ि Drawing Design 

लगायका कायष सभपन्न िएको  

हनुे । 

 गिेा मेधिकल कलेिको 
िौधतक संिचना धनमाषण कायष 
िािी िहेको, 

 ििुिल, िददषिास  ि सखेुतमा 
मेधिकल कलेि विकासका 
लाधग पूिाषिाि विकास 
आयोिना गठन गिी कायष 
सञ्चालन प्रािभि िएको । 

 गिेा मेधिकल कलेिको िौधतक 
पूिाषिाि धनमाषणका लाधग सितष 
पिुी ीँगत अनदुान प्रदान गने, 

 बिुिल, िददषिास  ि सखेुतमा स्थापना 
हनुे मेधिकल कलेिको Drawing 

Design, Master Plan  लगायतका 
लाधग सितष पिुीगत अनदुान प्रदान 
गने । 

१३. ३५००००११ वि.पी. कोइिाला 
मेमोरियल प्लानेिेरियम 
तथा अधिििेििी ि 
विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास 
सधमधत 

 

१, ३  अन्त्तरिक्ष विज्ञान तथा खगोल 
विज्ञान सभबन्त्िी ज्ञान प्रिाि हनु,े 

 िैज्ञाधनक चेतना तथा संस्कािको 
विकास हनु,े  

 ऐधतहाधसक ि पिषतीय पयषिकको 
आकर्षणमा िवृि िइ िािश्व 
संकलनमा योगदान पगु्न,े 

 विद्याथी तथा जिक्षक िगषमा æगि ि 
धसकÆ (Learning by doing) को 
धसिान्त्त अनरुुप विज्ञानका कदठन ि 
दरुुह धसिान्त्तलाई सहि ि सिल 
रुपमा बझु्न ि प्रयोग गनष सक्षम 
बनाउन,े 

 िाविय िेद्यिाला ि विज्ञान 
संरहालय सञ्चालनमा आएको, 

 प्लानेिोरियम ििन धनमाषणका 
लाधग विस्ततृ परियोिना 
प्रस्ताि तयाि िएको, 

 प्लानेिोरियम ििन धनमाषणको 
BOQ तथा िेडिि िकुमेन्त्ि 
तयाि िएको । 

 

 िनमानसमा िैज्ञाधनक चेतना तथा 
संस्काि प्रादुषिाि गने ि अझै िहृति 
रुपमा िनमानसमा प्रिाि पाने गिी 
धििी सञ्चालन गने, 

 विज्ञान संरहालयको सदुृढीकिण गने, 

 िाविय िेद्यिालाको स्तिोन्नती गने, 

 प्लानेिोरियम ििन धनमाषण कायषको 
थालनी गने ।  
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क्र.सं. ब.उ.िी.नं. कायषक्रम/ आयोिना 
क्षते्रगत 
िणनीधतक 
स्तभि 

प्रमखु प्रधतफल हालसभमको प्रगधत जस्थधत 
आ.ि. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु वक्रयाकलाप 

 विज्ञानमा आिारित समाि धनमाषणमा 
सहयोग पगु्ने । 

१४. ३५०६१०११ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि 
प्रज्ञा प्रधतष्ठान 

1, 2  िाविय ि अन्त्तिाषविय विज्ञान प्रविधि 
सभमेलन िएको हनु,े 

 नमूना िैज्ञाधनक गाउाँ कायषक्रम 

सञ्चालन िएको हनु,े 

 विश्वविद्यालयहरुसाँगको सहकायषमा 
विज्ञान तथा प्रविधिसाँग सभबजन्त्ित 
विर्यमा National Graduate 

Conference सञ्चालन िएको हनु,े 

 नानोिेक्नोलोजिमा आिारित 
Satellite को पिीक्षण सभपन्न  

िएको, 

 विधिन्न प्रकािको अध्ययन 
अनसुन्त्िानका कायष सभपन्न 

िएको, 
 िैज्ञाधनक सचेतना कायषक्रम 
सभपन्न  िएको । 

 िैविक विवििता (Mushroom 

Cultivation Technique, Malecular 

Biological Study, Natual Product ) 
को  अध्ययन अनसुन्त्िान गने,  

 िाताििण सभबन्त्िी अध्ययन 
अनसुन्त्िान गने, 

 नेपाल िलिाय ुपरिितषन ज्ञान 
व्यिस्थापन केन्त्र सञ्चालन गने, 

 िौधतक विज्ञान सभबन्त्िी अध्ययन 
अनसुन्त्िान  गने,  

 Faculty of Nano Satelite, 

Innovation-Ecopation  सञ्चालन  

गने । 

ग. बिेि  

आ.ि. २०७७/७८ को लाधग यस क्षेत्र/मन्त्त्रालयको लाधग चालतुफष  रु.5548.68 किोि ि  पुाँिीगततफष  रु.38.21 किोि गिी िभमा रु 5586.89 किोि 
विधनयोिन गरिएको छ । 
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4.2 स्वास््य तथा जनसंख्या 

क. नततजा सूचक 

क्र.सं सूचक एकाई आ.व.२०७५/७६ को उपलब्धि 
आ.व. २०७६/७७ को 
अनमुातनत उपलब्धि 

२०७७/७८ को लक्ष्य 

1  अपेब्ित आय ु(जन्म हुुँदाको) वर्ष ६९.७ ७1 ७१.२ 

2  ३० तमनेटको दरुीमा स्वास््य संस्थामा पहुुँच भएको 
घरपररवार 

प्रततशत 
४९.३ 69 ७० 

3  स्वास््य उपचारमा व्यब्िगत खचषको अनपुात प्रततशत ५३ ५४.4 ४४ 

4  मात ृमतृ्यदुर (प्रतत लाख जीववत जन्ममा) जना २३९ २३९ १७५ 

5  ५ वर्ष मतुनको बाल मतृ्यदुर (प्रतत हजार जीववत 
जन्ममा) 

जना 
३९ ३२ ३१ 

6  नवजात ब्शश ुमतृ्यदुर (प्रततहजार जीववत जन्ममा) जना २१ २० १७ 

7  कुल प्रजनन दर प्रतत मवहला २.३ २.2 २. २ 

8  वकशोरी अवस्थाको प्रजनन (१९ वर्ष मतुन जीववत 
जन्ममा) 

प्रततशत  
१३ 13 १० 

9  पवहचान भएका ियरोगीमध्ये उपचारको सफलता 
दर 

प्रततशत 
८६ ८८ ९५ 

10  ३० वर्षदेब्ख ७० वर्ष उमेर समूहका मातनसहरूमा 
कातडषयोभास्कुलर रोग, क्यान्सर, मिमेुह वा 
स्वासप्रश्वाससम्बन्िी दीघषकालीन रोगहरूबाट हनुे 
मतृ्यदुर 

प्रतत हजार 

२.८  २.४५ 

11  स्वास््य तबमामा आवद्ध भएको जनसंख्या प्रततशत ७ 10 ५० 

12  प्रतत लाख जनसंख्यामा स्वास््यकमीको संख्या  संख्या १०५०  ४४५० 

13  प्रतत लाख जनसंख्यामा डाक्टरको  संख्या संख्या ७८  ८५ 

14  पररवार तनयोजनको आितुनक सािन प्रयोग दर प्रततशत ४३ 42.9 ५२ 

15  स्वास््य संस्था माफष त प्रसूतत सेवा तलने मवहला प्रततशत ५७ 61.4 ६९ 

16  दि स्वास््यकमीको उपब्स्थततमा सतु्केरी भएका 
मवहला (जीववत जन्ममा) 

प्रततशत 
५२ 57.5 ७० 
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क्र.सं सूचक एकाई आ.व.२०७५/७६ को उपलब्धि 
आ.व. २०७६/७७ को 
अनमुातनत उपलब्धि 

२०७७/७८ को लक्ष्य 

17  प्रोटोकल अनसुार चार पटकसम्म गभषवती जाुँच गने 
मवहला 

प्रततशत 
५० 55.1 ७२ 

18  प्रोटोकल अनसुार बच्चाको जन्मपति तीन पटक 
सेवा प्राप्त गने मवहला 

प्रततशत 
१५ 21 ५५ 

19  तभटातमन ए प्राप्त गने सतु्केरी मवहला प्रततशत ७४ 60.6 ७६ 

20  तडपीटी हेप वहप खोप तेस्रो प्राप्त गने बालबातलका प्रततशत ९० 81 ९२ 

21  दादरुा खोप प्राप्त गने बालबातलका प्रततशत ९० 76.5 ९२ 

22  औलो रोगबाट संक्रतमत व्यब्ि (इन्डोजेनस 
संक्रमण मात्र) 

संख्या 
३५९ ८7 १०० 

23  एचआइतभबाट नयाुँ संक्रतमत व्यब्िहरू प्रतत लाख  ३० 10.7 २२ 

24  गभषवती मवहला मध्ये पी एम टी सी टी सेवा 
पाएका मवहला 

प्रततशत 
७० 57 ८० 

25  

ियरोग लाग्न ेदर (Incidence Rate) 
प्रतत एक लाख 
जनसंख्या 

१५८ 94.6 ७९ 

26  औलोज्वरो प्रतत हजार जनसंख्या ०.०४ ०.०2 ०.०४ 

27   डेङ्ग ु संख्या ९८५ १९,७७१ ४२५ 

28  एक्टीभ ट्रकोमा संख्या १३६ 136 ८१ 

29  १४ वर्ष वा मातथका व्यब्िहरूको सतुतष 
सेवन/िमु्रपान दर 

प्रततशत 
३०.८ २८.९ २६.० 

30  मवहलाहरूको नाममा घरजग्गा रहेका पररवार प्रततशत २६ २६ २८ 

31  जीवन कालमा शारीररक, मानतसक वा यौन वहंसा 
पीतडत मवहला 

प्रततशत 
२४.४ २२.2 २० 

32  ववगत १२ मवहनामा शारीररक, मानतसक वा यौन 
वहंसा पीतडत मवहला 

प्रततशत 
१३.५ ९.१ ९.५ 

33  ५ वर्षभन्दा मतुनका बालबातलकामा भएको 
पडु्कोपन (उमेरअनसुार उचाई कम) 

प्रततशत 
३६ ३६ ३० 

34  ५ वर्ष मतुनका कम तौल भएका बालबातलका प्रततशत २७ २0 २० 

35  सिुाररएको सरसफाइ सवुविा (एकल प्रयोग) 
उपलधि पररवार 

प्रततशत 
६४.६  ७९ 
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क्र.सं सूचक एकाई आ.व.२०७५/७६ को उपलब्धि 
आ.व. २०७६/७७ को 
अनमुातनत उपलब्धि 

२०७७/७८ को लक्ष्य 

36  प्रजनन उमेर समूहका मवहलामा रिअल्पता* प्रततशत ४१ ४१ २६ 

37  पूणष खोप प्राप्त गने प्रजननयोग्य उमेरका मवहला प्रततशत ७३  ९३ 

38  पूणष खोप प्राप्त गने बालबातलका प्रततशत ७० 63.9 ९३ 

39  स्वास््यमा सरकारी खचष (कुल राविय बजेटमा) प्रततशत ४.३ ५.१ ६.५ 
40  आिारभतू खाद्य सरुिाको ब्स्थततमा रहेक पररवार प्रततशत ४८.२ 48.2 ६३ 

41  जन्मेको एक घण्टातभत्र स्तनपान गरेका 
बालबातलका 

प्रततशत ५४.९ 55 ६३ 

ख. वावर्षक ववकास कायषक्रम 

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायषक्रम/आयोजना 
िते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत ब्स्थतत 

आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप  

1.  ३७००००१३ पशपुतत होतमयो 
ब्चवकत्सालय र 
यनुानी और्िालय  

१  वैकब्ल्पक ब्चवकत्सा सेवाको 
ववस्तार भई यसको प्रवद्धषन 
भएको हनुे। 

 होतमयोपेथी र यनुानी ब्चवकत्सा सेवा 
प्रदान गररएको। 

 पशपुतत होतमयो ब्चवकत्सालय र यनुानी 
और्िालयबाट होतमयोपेथी र यनुानी 
ब्चवकत्सा सम्बन्िी उपचार गने, 

 ववतभन्न िेत्रमा सो सम्बन्िी ब्शववर 
संचालन गने। 

2.  ३७०००१०१ काब्न्त बाल 
अस्पताल 

 

१, ३  बालबातलकाको गणुस्तरीय 
स्वास््य उपचारको लातग 
आवश्यक सम्पूणष पूवाषिार तयार 
भएको हनुे। 

 आवश्यक जनशब्ि पदपूततषका 
साथै सेवाको पहुुँचमा ववृद्ध भएको  
हनुे। 

 गररब असहाय बालबातलकाको 
तनिःशलु्क उपचार तथा 
आई.सी.य.ुसेवा संचालन भएको, 

 क्यान्सर, मटुुरोग, नशारोग 
(न्यरुोलोजी), इण्डोक्राईनोलाजी, नफे्रो, 
हेमाटोलोजी, दमरोग, यरुोसजषरी, 
नवजात ब्शश ुआदद ववब्शविकृत सेवा 
प्रदान भईरहेको, 

 अस्पतालको आफ्नै फामेसी सेवा 
तथा ई.एच.एस. सेवा संचालन 
भएको, 

 गररब असहाय बालबातलकाको तनिःशलु्क 
उपचार गने,  

 आचारसंवहता माफष त ब्चवकत्सक/स्वास््य 
कमी र तबरामीबीचको असल र समुिरु 
सम्वन्ि कायम गनष जोड ददने, 

 अस्पतालबाट प्रदान गररने सेवाको 
गणुस्तरलाई सिुार गनष नेपाल स्वास््य 
पूवाषिार ववकास मापदण्ड तथा न्यूनतम 
सेवा मापदण्डलाई प्रभावकारी रुपमा 
कायाषन्वयन गने। 
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 अन्कोलोजी तबभागको ममषत सम्भार 
गरी स्तरोन्नतत गररएको, 

 CWIN, FORUTE  नवेको सहयोगमा 
मानतसक तथा मनरोग तबभाग 
संचालन गनष भवन तनमाषण गररएको।
   

3.  ३७०००१०२ शकु्रराज ट्रवपकल 
अस्पताल 

 

१,  ८  सरुवारोग सम्बन्िी ववब्शविकृत 
सेवा संचालन भएको हनुे। 

 सरूवारोग सम्बन्िी कम्तीमा २ 
वटा अनसुन्िान भएको हनुे। 

 सरूवा रोगको परीिण तथा 
तनयन्त्रण सम्बन्िी गणुस्तरीय 
सेवाको पहुुँचमा ववृद्ध भएको 
हनुे। 

 कोतभड-१९ को परीिण तथा 
उपचारको लातग आइसोलेशन 
वाडषसवहत मेब्शन औजारको खररद, 
ममषतसंभार गररएको, 

 सरुवा रोगहरुको रोकथाम एवम ्
तनयन्त्रणका लातग एकीकृत 
कायषक्रमहरु संचालन गररएको। 

 सरूवा रोग सम्बन्िी ववब्शविकृत सेवा 
संचालन गनष आवश्यक औजार उपकरण 
खररद गरी जडान गने, 

 कोतभड-१९ लगायतका सरूवाजन्य रोग 
सम्बन्िी अध्ययन, अनसुन्िान, परीिण 
तथा रोकथामको व्यवस्था गने,  

 सरुवा रोगहरुको रोकथाम एवम ्
तनयन्त्रणका लातग एकीकृत कायषक्रमहरु 
संचालन गने। 

4.  ३७०००१०३ परोपकार प्रसतुत 
अस्पताल  

१, ३  प्रसूतत तथा ववस्ततृ गभषपतन 
पश्चातको सेवा लगायत प्रजनन ्
स्वास््य सेवामा जनताको पहुुँच 
पगुकेो हनु,े 

 दि नतसषङ जनशब्ि उत्पादन 
भएको हनुे। 

 तन:शलु्क गभषपतन, जवटलता 
व्यवस्थापन लगायतका प्रसूतत सेवा 
प्रदान गररएको, 

 लैवङ्गक वहंसा तथा दि प्रसूतत 
सेवासम्बन्िी तातलम संचालन 
गररएको,  

 प्रसूतत सेवाको स्तरोन्नती र अध्ययन 
अनसुन्िानको कायष भएको। 

 सरुब्ित प्रसतुत सेवाको संख्यामा ववृद्ध गने, 
 एकद्वार संकट व्यवस्था केन्र, स्याटेलाइट 

ब्क्लतनक संचालन गने, 
 दि नतसषङ जनशब्ि उत्पादन गने, 
 मात ृमतृ्यदुरलाई घटाउन त्यमा 

आिाररत तमडवाईफ ब्शिा तथा सेवाको 
प्रवद्धषन गने ववशेर् कायषक्रमहरु 
कायाषन्वयन गने। 

5.  ३७०००१०४ नेपाल आुँखा 
अस्पताल  

१, ८  देशतभतै्र सलुभ र प्रभावकारी 
आुँखाको उपचार सेवा उपलधि 
भएको हनुे। 

 गररब/अशि तबरामीहरूले 
आंब्शक तथा तन:शलु्क आुँखाको 
सल्यवक्रया सवुविा पाएको हनुे। 

 उपकरण तथा औजार खररद 
गररएको, 

 दूगषम िेत्रका १४,००० जना ववपन्न 
नागररकलाई तनिःशलु्क आुँखा उपचार 
सेवा उपलव्ि गराइएको, 

 २०७६ चैत्र सम्ममा ८०,००० जना 
तबरामीलाई ओ.वप.तड.सेवा र ४,००० 

 आुँखा सम्बन्िी ववब्शविकृत सेवा प्रदान 
गनुषका साथै आितुनक औजार उपकरण 
खररद गने, 

 प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सेवा ववस्तार र 
ववकासको लातग तनिःशलु्क आुँखा  ब्शववर 
सञ्चालन गने, 
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 मेब्शनरी औजार उपकरण थप 
भए पश्चात नेत्र उपचार र शल्य 
ब्चवकत्साको गणुस्तरमा ववृद्ध 
भएको हनुे।  

 नेत्र सहायक र अप्टोमेवट्रक 
जनशब्िको पठन पाठन सरुु 
भएको हनुे।  

जनालाई शल्यवक्रया सेवा उपलधि 
गराइएकोमा ५५० जनाले आंब्शक 
तथा तन:शलु्क सेवा प्राप्त गरेको, 

 ओ.वप.तड. सेवालई ररनोभेशन तथा 
अपग्रडेेशन गरी उच्चस्तरको 
बनाईएको।   

 नेत्र सहायक, अप्टोमेट्रीक तथा नेत्र 
ववशेर्ज्ञ उत्पादन गने, 

 जनरल वाडषलाई स्तरोन्नतत गरी आितुनक 
स्वास््य सेवा प्रदान गने, 

  १,१५,००० जना तबरामीलाई ओवपडी 
सेवा,  करीब १७,००० जना ववपन्न 
नागररकलाई तनिःशलु्क आुँखा परीिण र 
६,००० जनालाई शल्यकृया तथा ६५० 
जनालाई आंब्शक तथा तन:शलु्क सेवा 
प्रदान गने। 

6.  ३७०००१०५ बी.पी. कोईराला 
मेमोररयल क्यान्सर 
अस्पताल  

१, ३  देशतभतै्र सलुभ र गणुस्तरीय 
क्यान्सर उपचार सेवा उपलधि 
भएको हनु,े 

 जेष्ठ नगररक र असाहायको लातग 
तनिःशलु्क सेवा उपलधि भएको 
हनुे। 

 क्यान्सरजन्य रोगको रोकथाम र 
सचेतना कायषक्रम सञ्चालन गररएको, 

 १५ वर्षमतुनका बालबातलकालाई 
तोवकएको उपचार सेवा  तथा ७० 
वर्षमातथका क्यान्सर पीतडत जेष्ठ 
नागररकलाई रेतडएसन र सजषरी सेवा 
तनिःशलु्क उपलव्ि गराइएको, 

 मवहलाहरूको क्यान्सर उपचार तथा 
तनयन्त्रण कायषक्रम सञ्चालन गररएको, 

 अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन 
गनष वायोतडग्रडेेसन प्लान्ट स्थापना 
गररएको। 

 समदुायस्तरमा क्यान्सर रोगको उपचार र 
सचेतनामूलक कायषक्रम संचालन गने, 

 क्यान्सर रोग सम्बन्िी तातलम संचालन 
गने, 

 मवहलाहरुमा बढ्दो क्रममा रहेको स्तन 
क्यान्सर र सभाषइकल क्यान्सर जस्ता 
रोगहरुको तनिःशलु्क परीिण गने 
व्यवस्थालाई प्राथतमकताका साथ 
कायाषन्वयन गने गने। 

 

7.  ३७०००१०६ मनमोहन 
कातडषयोथेरातसक 
भस्कुलर तथा 
ट्रान्स्प्लान्ट केन्र, 

महाराजगञ्ज 
 

१.५  मटुुरोगीहरूलाई न्यूनतम सेवा 
शलु्कमा स्तरीय एवं सलुभ 
ब्चवकत्सा सेवा उपलधि भएको  
हनुे। 

 मटुु, फोक्सो र रि नतलको 
उपचार सम्बन्िी थप अनसुन्िान 
गररएको हनुे।  

 मटुु, फोक्सो र रि नलीको 
उपचारसम्वन्िी अनसुन्िान कायष 
सञ्चालन भएको, 

 मटुु, फोक्सो र रि नलीको 
उपचारका लातग नेशनल वट्रटमेन्ट 
प्रोटोकल तयार भएको, 

 मटुु, फोक्सो र रि नतलको उपचार 
सम्बन्िी थप अनसुन्िान गने, 

 समतामूलक स्वास््य वीमामा आिाररत 
रवह ववपन्न नागररकलाई तनिःशलु्क सेवा 
प्रदान गने, 

 ववब्शविकृत उपचारका लातग उपकरणको 
पयाषप्त व्यवस्था गरी सवै सवुविा एकै 
स्थानवाट प्रदान गने,  
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 ववपन्न नागररकहरूको लातग 
तनिःशलु्क सेवा प्रदान भएको  
हनुे। 

 स्वास््य वीमा कायषक्रममा 
समावेश भएका तबरामीहरुले  
केन्रबाट मटुु, फोक्सो र 
रिनलीको उपचार पाएका हनुे। 

 उपचारका लातग आएका तबरामीको 
वववरण राख्न इलेब्क्ट्रोतनक मेतडकल 
रेकडष प्रणाली स्थापना गररएको, 

 क्याथ मेब्शन खररद गरी सेवा प्रदान 
गररएको तथा नयाुँ थप ६ बेडको 
CCU संचालन भएको। 

 

 नयाुँ भवनको तनमाषण सम्पन्न गरी ४१ 
शैय्या तथा २ वटा अप्रशेन तथएटर 
संचालनमा ल्याउने। 

8.  ३७०००१०७ शवहद गंगालाल 
ह्रदय केन्र 

 

१, ८   मटुुका रोगीहरूलाई न्यूनतम सेवा 
शलु्कमा स्तरीय एवं सलुभ 
ब्चवकत्सा सेवा उपलधि  भएको 
हनुे, 

 ६०० जना मटुुकारोगीहरुको  
तनिःशूल्क भल्व, ररड ,तथा 
शल्यकृया हनुे, 

 १५ वर्ष भन्दा मनुीका ६०० 
जना र ७५ वर्ष उमेर मातथका  
५०० जना मटुुरोगीहरुको 
तनिःशूल्क स्वास््य सेवा कायषक्रम 
माफष त उपचार भएको हनुे। 

 

 १,०४,०४९ जनालाई बवहरंग सेवा, 
१,०२१ जनाको ववतभन्न प्रकारको 
शल्यवक्रया, ५,४१६ जनालाई 
क्याथल्याब माफष त सेवा २,८४६ 

जनाको एब्न्जयोग्राफी १११९ जनाको 
एब्न्जयोप्लाि र ३८८ जनामा 
पेशमेकर राब्खएको, 

 सामाब्जक सेवा अन्तरगत १५ वर्ष 
भन्दा मनुीका ५३३ जना र ७५ वर्ष 
भन्दा मातथका ४८९ जना 
तबरामीहरुको तबतभन्न खाले मटुुको 
उपचार गररएको,  

  २२७ जना तबरामीहरुको मटुुको 
सांगरुरएको भल्भ खोतलएको, CT Scan 

बाट ९७० जना कोरोनरी 
एब्न्जयोग्राम तथा २२७० जनाको 
अन्य तसटी स्क्यान गररएको । 

 उपचार र सामाब्जक सेवा अन्तरगत 
मटुुका बवहरंग सेवा, शल्यवक्रया, 
क्याथल्याब माफष त उपचार, एन्जीयोप्लािी 
सेवा प्रदान गने, 

 प्रततकायाषत्मक कायषक्रम अन्तरगत मटुुरोग 
सम्बन्िी तनिःशलु्क स्वास््य ब्शववर 
संचालन गने, 

 स्वास््य सेवा ववस्तारको लातग भौततक 
पूवाषिारको कायषलाई तनरन्तरता ददने।  

 नसने तथा दीघष रोगहरूको रोकथाम, 
तनयन्त्रण तथा उपचार सेवालाई 
प्रभावकारी रूपमा कायाषन्वयन गनष 
बहिुेत्रीय समन्वय गने। 

9.  ३७०००१०८ तत्र. वव. ब्शिण 
अस्पताल (सरेुश 
वाग्ले स्मतृत 
क्यान्सर केन्र 
समेत)  

१,३  गणुस्तरीय उपचार सेवाको लातग 
आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन 
गरी स्वास््य सेवामा 
प्रभावकाररता ववृद्ध भएको हनुे, 

 सरेुश वाग्ले स्मतृत केन्रको भवन 
तनमाषण कायष तनरन्तर भई रहेको, 

 सलुभ र स्तरोब्न्तयिु गणुस्तरीय सेवा 
लातग आवश्यक उपकरण र जनशब्ि 
व्यवस्थापन गने। 

 गणुस्तरीय उपचार सेवाको लातग ववतभन्न 
उपकरणहरू खरीद गने, 

 सरेुश वाग्ले स्मतृत केन्रको भवन 
तनमाषणलाई तनरन्तरता ददन,े 

106



क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायषक्रम/आयोजना 
िते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत ब्स्थतत 

आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप  

 दि ब्चवकत्सक उत्पादन, 

अनसुन्िान र  उपचारको िेत्रमा 
रणनैततक नेततृ्व गने।  

  मवहलाहरुमा बढ्दो क्रममा रहेको स्तन 
क्यान्सर र सभाषइकल क्यान्सर जस्ता 
रोगहरुको तनिःशलु्क परीिण गने 
व्यवस्थालाई प्राथतमकताका साथ गने। 

10.  ३७०००१०९ स्वास््य कर 
कोर्बाट संचातलत 
कायषक्रमहरु  

१,८  िमु्रपानले हनुे क्यान्सर र 

मटुुजन्य रोग तनयन्त्रणमा सहयोग 
पगुकेो हनुे। 

 एक स्वास््य अविारणाको 
कायाषन्वयन भएको हनुे। 

 क्यान्सर, मटुु , वट.वव. लागायतका 
िमु्रपानजन्य रोग तनयन्त्रण एंव 
उपचारात्मक कायषक्रम संचालन 
गररएको। 

 जनस्वास््य समस्यालाई सम्वोिन गनष 
खानेपानी, वातावरण सरसफाई, वाय ुतथा 
ध्वनी प्रदरु्ण, खाद्य सरुिा , ब्शिा सडक 
लगायतका ववर्यमा बहिुेत्रीय समन्वय 
गरी सबै नीततमा स्वास््यको 
अविारणालाई प्रभावकारी कायाषन्वयनमा 
ल्याउने,  

 स्वास््यलाई प्रततकुल असर पाने 
सतुीजन्य,  मददराजन्य, रसायतनक पदाथष, 
ववर्ादी तथा अखाद्य पदाथषको प्रयोगलाई 
तनयन्त्रण तथा तनयमन गने कायषक्रमहरु 
संचालन गने। 

11.  ३७०००११० आयवेुद 
ब्चवकत्सालय, 

नरदेवी  

२  आमजनताहरूलाइष आयवेुद 
ब्चवकत्सा सेवा उपलधि भई 
सेवामा पहुुँच ववृद्ध भएको हनुे। 

 नरदेबी अस्पतालबाट आयवेुद 
ब्चवकत्सा सेवा प्रदान गररएको, 

 सवष सलुभ सेवाको लातग भवन 
तनमाषणको कायष भइरहेको। 

 नरदेवी अस्पतालबाट आयवेुद ब्चवकत्सा 
सेवा तनरन्तर प्रदान गने, 

 सेवा संचालनको लातग भौततक तनमाषण 
कायषलाई तनरन्तरता ददने। 

12.  ३७०००१११ तसहंदरबार 
वैद्यखाना 
 

२, ७  गणुस्तरीय आयवेुद और्तिहरू 
सलुभ रूपमा उपलधि भएको 
हनुे। 

 ब्क्लतनकल सेवा संचालन एवं 
व्यवस्थापनका लातग आवश्यक 
प्याथोलोजी, रेतडयोलोजी सेवा समेतको 
भौततक सिुार तथा उपकरण खररद 
एवम ्जडान भएको, 

 ब्ज.एम.पी. स्तरमा स्तरोन्नततको लातग 
भौततक संचरनाको पनुतनषमाण एवम ्
मेब्शनरी उपकरण जडान भएको।  

 पेटेन्ट और्तिको उत्पादन, ववकास, सिुार 
एवं प्रवद्धषन गदै तनयतमत रूपमा 
आयबेुददक उपचार गने, 

 प्रभावकारी उपचार प्रणालीको लातग मेतसन 
तथा उपकरणहरू खररद गने। 
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13.  ३७०००११२ बी.पी. कोईराला 
लायन्स नेत्र 
अध्ययन केन्र 

 

८  दि नेत्र ववशेर्ज्ञ उत्पादन भई 
स्तरीय नेत्र सेवा उपलधि भएको 
हनुे, 

 आुँखाको सवष शलुभ सेवा प्रदान 
भएको हनुे। 

 अप्थाल्मी क्रायो मेतसन, अपरेवटङ 
माइक्रोस्क्रोप ववथ नन कन्ट्रयाक्ट 
तभउइङ तसस्टम खररद गररएको, 

 समदुायमा आिाररत तनिःशलु्क आुँखा 
ब्शतबर सञ्चालन गररएको। 

 दि नेत्र तबशेर्ज्ञ ब्चवकत्सक ब्शिा 
संचालन गने, 

 वपितडएको तथा ववपन्न समदुायमा 
तनिःशलु्क आुँखा ब्शववर संचालन गने, 

 जेष्ठ नागररक लगायतका तबरामीको आुँखा 
तथा चस्मा परीिण सेवा तिटो िररतो 
बनाउने। 

14.  ३७०००११३ नेपाल नेत्र ज्योतत 
संघ 

 

८  आुँखा उपचारसम्बन्िी जनचेतना 
जागतृ भई आुँखाको रोगमा कमी 
आएको हनुे, 

 जेष्ठ नागररकहरूलाइष तनिःशलु्क 
मोतततबन्दकुो सल्यवक्रया उपलधि 
भएको हनुे। 

 आुँखा उपचार केन्रलाई अस्पतालमा 
स्तरोन्नतत गररएको, 

 आुँखाको समस्याग्रस्त ववपन्न 
नागररकलाई तनिःशलु्क चस्मा ववतरण 
मोतत तबन्द ुरोगको शल्यवक्रया 
गररएको। 

 सामदुावयक ववद्यालयमा तनिःशलु्क आुँखा 
जाुँच कायषक्रमलाई तनरन्तरता ददने, 

 ववतभन्न समदुायमा  तनिःशलु्क मोतत तबन्द ु
शल्यवक्रया तथा आुँखा ब्शववर संचालन 
गने,  

 आखा सम्वन्िी स्वास््य सेवालाई संघ, 
प्रदेश र स्थानीय तहमा ववकास र ववस्तार 
गने। 

15.  ३७०००११४ स्वास््य िेत्र सिुार 
कायषक्रम 

 ४, ९   स्वास््य मन्त्रालय अन्तरगतका 
ववकास कायषक्रमहरू प्रभावकारी 
ढंगबाट संचालन  भएका हनुे, 

 हरेक प्रदेशका कम्तीमा ३ 
अस्पतालको अनगुमन  तथा 
स्वास््य मन्त्रालय तभत्रको  
सूचना प्रणाली व्यवब्स्थत भएको 
हनुे, 

 त्यपरक सूचनाको आिारमा 
योजना तजुषमाको ववकास गदै 
जनसंख्या सम्बन्िी ववतभन्न 
अध्ययन गररएको हनुे। 

 तीनै तहका स्वास््य सूचना 
प्रणालीलाई व्यवब्स्थत गने कायष तथा 
तहगत समन्वय भइरहेको, 

 २६२६ वडामा आिारभतू स्वास््य 
केन्र स्थापना भएको। 

 संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट संचातलत 
ववकास कायषक्रम र अस्पतालको अनगुमन 
गने, 

 मतृ्यकुो कारण परीिण गने व्यवस्थाको 
प्रारम्भ हनुे, 

 जनसंख्या तथा बसाईसराई सम्वन्िी 
एकीकृत ववकास प्याकेज तजुषमा गरी 
कायाषन्वयन गने, 

 आिारभतू स्वास््य केन्र स्थापना नभएका 
वडामा स्थापनाथष आवश्यक कायष गने। 

 

16.  ३७०००११५ मानव अंग 
प्रत्यारोपण केन्र  

१  गणुस्तरीय तथा सलुभ मानव अंग 
प्रत्यारोपण सेवा उपलधि भएको 
हनुे, 

 अंग प्रत्यारोपण सम्बन्िी ऐन तनमय 
तनमाषण भई कायाषन्वयनमा आएको, 

 मगृोला, कलेजो, लगायत अन्य अंगहरू 
फेल हनुबाट जोगाउन र अंगदान तथा 
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 तनिःशलु्क स्वास््य ब्शववर तथा 
अंग प्रत्यारोपण सम्बन्िी 
जनचेतनामूलक तथा अन्तरवक्रया 
कायषक्रम र डकुमेन्ट्री वफल्म 
तनमाषण गररएको हनुे, 

 तनजी तथा  सामदुावयक र 
गैरसरकारी िेत्रका स्वास््य 
संस्थाहरुसुँग सहकायष र साझेदारी 
गरी मब्स्तष्क मतृ्य ुतथा अंग 
दानसम्बन्िी जनचेतनामूलक 
कायषक्रम संचालन भएको हनुे। 

 

 हाल सम्म ६९५ वटा मगृौला र ५ 
वटा कलेजो प्रत्यारोपण गररएको, 

 स्वदेशमै पवहलोपटक कलेजो 
प्रत्यारोपण तथा मब्स्तष्क मतृ्यू पश्चात 
प्राप्त अंगहरुको सफल  प्रत्यारोपण 
सेवा शरुु गररएको,  

 प्रत्येक वर्ष करीब २५,००० भन्दा 
बढीलाई सेसन हेमोडाइलाइतसस सेवा 
उपलधि गराइएको, 

 देशको ववतभन्न स्थानमा  
हेमोडाइलाइतसस सेवा ववस्तारको 
लातग हेमोडाइलाइतसस तातलम 
सञ्चालन गरी दि जनशब्ि उत्पादन 
गररएको। 

अंग प्रत्यारोपणको लातग जनचेतना 
जगाउने, 

 मगृोल र कलेजो प्रत्यारोपण, मटुु रोगको 
उपचार तथा अन्य रोगको उचारको लातग 
आवश्यक पूवाषिार र जनशब्ि व्यवस्था 
गने, 

 देशका ववतभन्न स्थानमा तनयतमत तन:शलु्क 
स्वास््य ब्शववर सञ्चालन गने, 

 २०० जनाको मगृौला, मतसक १ जनाको 
कलेजो प्रत्यारोपण र हप्तामा १ जनाको 
मटुुको शल्यवक्रया गने । 

17.  ३७०००११६ एवककृत स्वास््य 
पूवाषिार ववकास 
कायषक्रम  

१,४  ३० तमनेटको दूरीमा स्वास््य 
संस्था भएको घरिरुीको प्रततशत 
र स्वास््यमा सरकारी खचष (कूल 
राविय बजेटमा) को प्रततशत ववृद्ध 
भएको हनु,े 

 स्वास््य पूवाषिार ववकासको 
माध्ययमबाट स्वास््य िेत्रका 
नततजा हातसल गनष योगदान 
गने। 

 हालसम्म १६३७ वटा स्वास््य 
संस्थाहरूको नव तनमाषणको कायष 
सम्पन्न भएका। 

 भकूम्पले ितत भएका  स्वास््य संस्थाको 
तनमाषण कायष सम्पन्न गने,  

 आितुनक ववति र तनब्श्चत मापदण्ड ववकास 
गरी स्वास््य संस्थाको संख्या, प्रकार र 
स्थानको तनिाषरण गनष गरुुयोजना 
तयारीको कायष गने। 

 

18.  ३७००११०१ ियरोग तनयन्त्रण 
कायषक्रम  

८ ,१३  ियरोग पत्ता लगाउने दर तय 
भएको हनु,े 

 धयाक्टेररया सतुनब्श्चत गररएका 
ियरोगीहरूको उपचारको 
सफलता दर ९५ प्रततशत भन्दा 
बवढ भएको हनुे, 

 Nation TB Prevalence Survey तथा 
ियरोग तनयन्त्रणका लातग ववतभन्न 
कायषक्रम संचालन भएको, 

 Nation Prevalence Survey ८५ 

क्लस्टरमा कायष सम्पन्न भै मध्याबति 

मूल्यांकन सम्पन्न भएको,  

 National TB Prevalence Survey को 
नततजा ववश्लरे्ण गने, 

 ियरोगको और्ति खररद गरी आपूततष गने  
तथा ब्जन एक्सपटष मेतसन खररद गने,  

 ियरोग सम्वन्िी जनचेतना तथा 
मनोसामाब्जक कायषक्रम संचालन गदै 
अनगुमन तथा मूल्यांकन गने,  
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 National TB Prevalence 

Survey को प्रततवेदन तयार 
भएको हनुे। 

 National TB Prevalence Survey को 
प्रततवेदन तयार भएको। 

 

 सतुतषजन्य, मददराजन्य, रसायतनक पदाथष, 
ववर्ादी र अखाद्य  पदाथषमा तनयन्त्रण गने 
कायषमा सहयोग गने।  

19.  ३७००११०२ एड्स तथा यौन 
रोग तनयन्त्रण 
कायषक्रम 

 

८   एच.आई.भी. पररिण कायषक्रम 
थप प्रभावकारी भएको हनु,े 

 एच.आई.भी./एड्स भएका मध्ये 
९० प्रततशतलाई ARV उपचार 
सेवा पगुकेो हनु,े 

 वकशोर-वकशोरी तथा यवुाहरुको 
सरुब्ित यौन तथा प्रजनन 
स्वास््य  सम्बन्िी सेवालाई 
अतिकारमखुी कायषक्रमको रुपमा 
ववकास गररएको हनुे। 

 

 एच. आइ. भी.  को अनमुातनत 
२९,९४४ सङ्क्क्रतमत मध्ये 
२३,१३६ जना (७७ प्रततशत) 
तनदान  गररएको, 

  पवहचान गररएका सङ्क्क्रतमतहरु मध्ये 
१८,६२८ (८१ प्रततशत) जनाले ए 
आर भी उपचार प्रदान गररएको, 

 उपचारमा रहेका मध्ये १२,३५७ 
जना (६६ प्रततशत) को भाइरल लोड 
suppressed  भएको, 

  टेि वकट्स , ररएजेन्ट तथा  ए. 
आर. तभ. और्ति खररद तथा ववतरण 
कायष गररएको, 

 राविय एच.आइ.भी रणनीतत २०११- 
20१६ को समीिा भएको ।  

 एच. आइ. भी .परीिण तथा उपचार 
सवहत टेि वकट्स ,   ए. आर. तभ. और्ति 
एस. वट. आइ., ओ. आइ. और्ति 
ररएजेन्ट आदद खररद तथा ववतरण गने, 

 डी. एच. आइ. एस.-२ ट्रयाकर, मोवाइल 
हेल्थ र वायोमेट्रीक प्रयोग सम्वब्न्ि र 
हेपाटाइवटस तब र तस उपचार प्रब्शिक 
प्रब्शिण तातलम, वप.एम.वट.तस.टी. , 
एस.वट.आई, एच. आई. तभ .काउब्न्सतलङ 
तातलम प्याकेज पररमाजषन  लगायतका 
तातलम सचालन गने, 

 इब्न्टग्रटेेड बायोलोब्जकल एण्ड तबह्याववरल 
सभे एमोंग मेल लेवर माइग्रने्ट 
लगायतका सवेिण गने, 

 स्वास््यकमीहरुका लातग एच.आइ.भी र 
यौनरोग कायषक्रमको राविय स्तरको 
वावर्षक समीिा तथा एच.आई.भी. एड्स 
कायषक्रमको चौमातसक सतमिा संचालन 
गने, 

 नयाुँ राविय एच.आइ.भी रणनीतत तनमाषण  
तनमाषण गररने । 

20.  ३७००११०३ एकीकृत मवहला 
स्वास््य तथा 
प्रजनन स्वास््य 
कायषक्रम 

 

३,१  पररवार तनयोजन प्रयोगकताष दर 

५2 प्रततशत पगुकेो हनु,े 
 प्रोटोकल अनसुार ४ पटक 
गभषजाुँच गराउने मवहला संख्या 
७१ प्रततशत पगुकेो हनुे, 

 पररवार तनयोजन तथ सरुब्ित माततृ्व 
सेवा सम्बब्न्ित प्रदेश तथा स्थानीय 
तहवाट संचालन हनु ेकायष संचालन 
मागषदशषन, तनदेब्शका र तातलम 
सामग्रीको पररमाजषन गररएको, 

 पररवार तनयोजनका सािनहरू खररद गने  
तथा पररवार तनयोजन र सरुब्ित माततृ्व 
सम्बन्िी तनदेब्शकाहरू अध्याबतिक गने, 
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 दि स्वास््य कमीको 
उपब्स्थततमा जब्न्मएका बच्चा 
७३ प्रततशत पगुकेो हनुे, 

 स्वास््य संस्थामा प्रसतुत गराउने 
७२ प्रततशत पगुकेो हनुे, 

 आङ खस्न ेमवहलाहरूको 
तनिःशलु्क शल्यवक्रया सेवा 
उपलधि गराइएको हनु,े 

 ३६ प्रततशत ३० देब्ख ४९ 
बर्षका मवहलाहरूलाई सभाषईकल 
क्यान्सरको ब्स्क्रतनङ भएको हनुे,  

 मवहलाहरुमा बढ्दो क्रममा रहेको 
स्तन क्यान्सर र सभाषइकल 
क्यान्सर को तनिःशलु्क परीिण 
भएको हनुे। 

 पररवार तनयोजन सािन खररद 
गररएको, 

 आमा सरुिा कायषक्रम अन्तरगत 
यातायात खचष दोधबर गररएको, 

 तनजी स्वास््य संस्थामा आमा सरुिा 
कायषक्रमलाइ तनरन्तरता ददइएको, 

 पररवार तनयोजन तथा सरुब्ित माततृ्व 
सेवा तनरन्तर प्रदान गररएको, 

 MPDSR On Site Coaching सम्पन्न 
गररएको ।  

 

 पररवार तनयोजन तथा सरुब्ित माततृ्व 
सम्बन्िी कायषक्रम संचालनमा सहब्जकरण 
गने, 

 सभाषइकल क्यान्सरको ब्स्क्रतनङ गने काम 
देशभर ववस्तार गने,  

 मवहलाहरुमा बढ्दो क्रममा रहेको स्तन 
क्यान्सर र सभाषइकल क्यान्सर जस्ता 
रोगहरुको तनिःशलु्क परीिण गने व्यवस्था 
गने, 

 सरुब्ित गभषपतन तथ यौन ब्शिा र 
प्रजनन स्वास््य सेवालाई ववस्तार गने। 

21.  ३७००११०५ 

 
महामारी तथा रोग 
तनयन्त्रण कायषक्रम 

 

८  नसने रोग तथा मानतसक 
स्वास््य सम्बन्िी समस्याको 
पवहचान, उपचार र न्यूनीकरणको 
कायष भएको हनु,े  

 कोतभड-१९ जस्ता महामारीजन्य 
सरूवा रोगको परीिण, तनयन्त्रण 
र रोकथामको लातग आवश्यक 
पूवाषिार र जनशब्ि व्यवस्था 
भएको हनुे। 

 

 

 सबै प्रदेशका ५१ ब्जल्लामा नसने 
रोगहरु तथा मानतसक स्वास््य 
कायषक्रम लाग ुभएको, 

 कैदी बन्दीहरुका लातग मानतसक 
स्वास््य तातलम सम्पन्न भएको, 

 नसषहरूको लातग 
मनोवैज्ञातनक/सामाब्जक परामशष 
तातलम प्रदान गररएको, 

 मानतसक स्वास््य रणनीतत ववकास 
सम्बन्िी प्रदेशस्तरीय अतभमबु्खकरण 
गोवष्ठ सम्पन्न गररएको,  

 कोतभड-१९ जस्ता महामारीजन्य 
सरूवा रोगको परीिण, तनयन्त्रण, 

रोकथामको लातग पूवाषिार र 
जनशब्ि व्यवस्थापन भएको। 

 नसने रोग तथा मानतसक स्वास््य 
सम्बन्िी MToT, अनगुमन, सपुररवेिण 
तथा अनबु्शिण गने, 

 बहिुेत्रीय कायाषन्वयन योजना (Multi 

Sectoral Action Plan) सम्बन्िी बैठक र 
नसने रोग तथा मानतसक स्वास््य 
सम्बन्िी रणनीततको ववकास गने, 

 अकुपेसनल स्वास््य सम्बन्िी कायषक्रम 
संचालन गने र तनरन्तर ब्शिा प्रदान गने, 

 भववष्यमा आउन सक्ने कोतभड-१९ जस्ता 
महामारीजन्य सरूवा रोगको परीिण, 

तनयन्त्रण, रोकथामको लातग पूवाषिार र 
जनशब्ि व्यवस्थापन गने कायष गने। 
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22.  ३७००११०७ और्ति र उपकरण 
आपूततष  

७  आितुनक केन्रीय भ्याब्क्सन स्टोर 
र केन्रीय स्टोर तनमाषणलाई 

तनमाषण भएको हनु,े 
 आवश्यकतानसुार अस्पतालमा  
और्ति र उपकरणको सहज 
आपूततष भएको हनुे, 

 प्रयोग गनष नतमल्न ेऔर्ति र 
अन्य सामग्रीहरु तललाम,  

िलु्याउने तथा नि गररएको  
हनुे । 

 आितुनक भ्याब्क्सन स्टोर र केन्रीय 
स्टोर टेकुको तनमाषण कायष भइष 
रहेको, 

 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खररद 
गररने और्तिहरूको सूब्च तयार 
गररएको, 

 और्ति, भ्याब्क्सन तथा भ्याब्क्सन जन्य 
सामग्री, सािन, सामग्री ररप्यावकङ्ग. तथा 
ढुवानी र पनुिः ववतरण भएको, 

 म्याद गजु्रकेा और्ति तथा प्रयोगवहन  
स्वास््य सामग्री िलु्याएको तथा नि 
गररएको। 

 आितुनक केब्न्रय भ्याब्क्सन स्टोर र 
केब्न्रय स्टोर तनमाषण कायषलाई तनरन्तरता 
ददने, 

 और्ति, भ्याकतसन एवं औजार उपकरण 
लगायत स्वास््य सामग्रीहरु तनयतमत 
ढुवानी गने, 

 कमषचारीको व्यवस्थापकीय िमता 
अतभववृद्ध गने, 

 प्रयोगगनष नतमल्ने और्ति र अन्य 
सामग्रीहरु तललाम,  िलु्याउने तथा नि 
गने। 

23.  ३७००१११५ उपचारात्मक सेवा 
कायषक्रम 
(उपचारात्मक सेवा 
महाशाखा ) 

१  अस्पतालको आकब्स्मक सेवा 
व्यवब्स्थत भएको हनु,े 

 Telemedicine सेवा हरेक 
प्राथतमक अस्पतालमा लागू 
भएको हनु े, 

 हरेक अस्पतालमा नाक, कान, 
घांटी, आुँखा र मखु सम्बन्िी 
स्वास््य  सेवा संचालन भएको 
हनुे, 

 मेरो अस्पताल एप्स तनमाषण 
भएको हनु,े 

 तबतभन्न रोगहरुको Standard 

Treatment Protocol तनमाषण 
भएको हनु,े 

 Medical Tourism को सम्भावना 
अध्ययन भएको हनुे, 

 सबै अस्पतालमा फामेसी 
व्यवब्स्थत भएको हनु,े 

 स्वास््य सेवा शदुृवढकरणका लातग 
आिारभतू स्वास््य सेवा, प्राथतमक 
अस्पताल/प्राथतमक स्वास््य केन्र/ 
स्वास््य चौकीको  न्यनुतम सेवा 
मापदण्ड (MSS)  सम्वन्िी प्रब्शिक 
प्रब्शिण तातलम सम्पन्न भएको, 

 ग्रामीण िेत्रका नागररकको स्वास््य 
सेवामा पहुुँच ववस्तार गनष 
टेलीमेडीसीनको कायषववति तयार 
भएको, 

 अस्पताल/ प्राथतमक स्वास््य केन्र 
/स्वास््य चौकीको न्यूनतम सेवा 
मापदण्ड तनमाषण भएको। 

 स्वास््यकमीहरुको लातग नाक, 
कान, घांटी, आुँखा र मखु सम्बन्िी 
तातलमको पाठयक्रम तनमाषण 
गररएको। 

 आकब्स्मक सेवा सदुृवढकरणको  लातग 
BLS  र PTC को प्रब्शिक प्रब्शिण 
तातलम प्रदान गने। 

 आकब्स्मक सेवा सदुृवढकरणको लातग 
EHS तथा STP बारे प्रदेश स्तरीय  
अतभमखुीकरण गने। 

 Telemedicine सेवाको प्रादेब्शकस्तरमा 
अतभमखुीकरण तातलम  संचालन गने। 

 स्वास््यकमीहरुलाई नाक, कान, घांटी, 
आुँखा र मखु स्वास््य सम्बन्िी  
अतभमखुीकरण गने।संघीय अस्पतालहरुमा 
और्तिको प्रततजैतबक असर सम्बन्िी 
तनदेब्शकाको अतभमखुीकरण तथा AMS 

कायषक्रम क्रमबद्ध रुपमा लाग ुगने। 

 मेरो अस्पताल एप्स तनमाषण गने। 

 ववतभन्न रोगहरुको Standard Treatment 

Protocol  तनमाषण गने तथा Digital 
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 कोतभड-१९ जस्ता महामारीजन्य 
सरूवा रोगको परीिण, तनयन्त्रण 
र रोकथामको लातग आवश्यक 
व्यवस्था भएको हनुे। 

 

 

 और्तिको प्रततजैववक असर सम्वब्न्ि 
तनदेब्शका तनमाषण गररएको। 

 कोतभड-१९ जस्ता महामारीजन्य 
सरूवा रोगको परीिण, तनयन्त्रण, 

रोकथामको लातग पूवाषिार र 
जनशब्ि व्यवस्थापन भएको। 

 

Health Service कायाषन्वयनमा प्राथतमकता 
ददने। 

 Telemedicine सेवाको केन्रीय हब तनमाषण 
गने। 

 Medical Tourism को लातग सम्भाव्यता 
अध्यन गने। 

 मखु स्वास््य सम्बन्िी रोगहरुको 
prevalence survey गने। 

 भववष्यमा आउन सक्ने कोतभड-१९ जस्ता 
महामारीजन्य सरूवा रोगको परीिण, 

तनयन्त्रण, रोकथामको लातग पूवाषिार र 
जनशब्ि व्यवस्थापन गने कायष गने। 

24.  ३७००१११६ नतसषङ्ग तथा 
सामाब्जक सरुिा 
सेवा कायषक्रम 
(नतसषङ्ग तथा 
सामाब्जक सरुिा 
महाशाखा) 

६  ववद्यालयमा कायषरत नसषका लातग 
सेवा प्रवेश तातलम प्याकेज 
तनमाषण भएको हनु,े 

 ववद्यालय नसषद्वारा प्रदान गररएको 
सेवाको अतभलेब्खकरण गनष र 
प्रततवेदन चसु्तदरुुस्त राख्न साथैं 
एफ.तस.एच.भी. कायषक्रमका 
लातग सफ्टवयर ववकास गरी 
लागू भएको हनुे, 

 अस्पतालमा व्यावसावयक 
तमडवाइफ पररचालन गरी 
सरुब्ित माततृ्व र प्रजनन ्
स्वास््य सेवामा टेवा पगुकेो हनु,े 

 सरुब्ित माततृ्व िेत्रमा कायषरत 
नसषहरुलाई तमडवाइफमा 
रुपान्तरण गनषका लातग विज 
कोसष सञ्चालन भएको हनुे, 

 प्रत्येक ववद्यालयमा एक जना नसष 
राख्नको लातग तनदेब्शका तयार भएको, 

 घरमा आिाररत स्वास््य सेवा 
सम्बन्िी मापदण्ड र कायषववति तयार 
भएको, 

 स्वास््यकमीहरुलाई तबतभन्न ववर्यमा e 

Based modality मा प्याकेज 
)Infection Prevention and Control 

and Geriatric Care) मा िमता 
अतभववृद्ध गररएको, 

 ववतभन्न  प्रवक्रयाहरुको (केमेथेरापी 
वप्रपरेशन र एतडतमतनस्टे्रशन, वफस्टुला 
पञ्चर र हेमोडाईलातसस, भेब्न्टलेटर 
केयर  आदद) प्रोटोकल तयार गरर 
लाग ुगररएको ।कब्न्टन्यू प्रोफेसनल 
तडभेलोपमेन्ट एजकेुशनल मोड्युल 

 ववद्यालय नसषका लातग सेवा प्रवेश तातलम 
प्याकेज तनमाषण गने, 

  ववद्यालय नसषद्वारा प्रदान गररएको सेवाको 
अतभलेब्खकरण गनष र प्रततवेदन 
चसु्तदरुुस्त राख्न साथैं एफ.तस.एच.भी. 
कायषक्रमका लातग सफ्टवयर ववकास गरर 
लागू गने, 

 अस्पतालहरुमा व्यावसावयक तमडवाइफ 
पररचालन, 

 सरुब्ित माततृ्व िेत्रमा कायषरत 
नसषहरुलाई तमडवाइफमा रुपान्तरण 
गनषका लातग विज कोसष सञ्चालन । 

 नतसषङ्ग प्रवक्रयाहरुको प्रोटोकल तयार गने 
र ववब्शविकृत सेवाका लातग 
अस्पतालहरुमा कायषरत नतसषङ्ग 
कमषचाररहरुका लातग कब्न्टन्य ुप्रोफेशनल 
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 ववतभन्न नतसषङ्ग प्रवक्रयाहरुको 
प्रोटोकल तयार भई लाग ुभएको 
हनुे, 

 ववब्शविकृत सेवाका लातग 
अस्पतालमा कायषरत नतसषङ्ग 
कमषचारीका लातग कब्न्टन्य ु
प्रोफेशनल डेपलपमेन्ट 
एजकेुशनल मोड्युल तयार भई 
लाग ुभएको हनुे, 

 नसषहरुका लातग e-based 
मोडातलवटबाट नतसषङ्ग नेततृ्व 
ववकास कायषक्रम संचालन भएको 
हनुे, 

 ज्येष्ठ नागररकको स्वास््य 
सेवाको वारेमा प्रदेशस्तरीय नीतत 

संवाद गरी ज्येष्ठ नागररकको 
स्वास््य सेवाबारे नीततगत वहस 
तथा पैरवी भएको हनु,े 

 ज्येष्ठ नागररक नतसषङ्ग/केयर होम 
सम्बन्िी मापदण्ड तनमाषण भएको 
हनुे, 

 नतसषङ्ग कमषचाररहरुलाई Infection 

Prevention and Control ववर्यमा 
e-based मोडातलवटबाट िमता 
अतभववृद्ध भई संक्रमण दरमा 
कमी आउने । 

तयार गरी दइु ठाुँउमा पररिण समेत 
गरी लाग ुगररएको, 

 वकब्ल्नकल अतडट कायषयोजना बनाई 
कायषक्रम लाग ुगररएको, 

 ववद्यालयका बालबातलका तथा  
वकशोरीका लातग मवहनावारी स्वास््य 
कायकष म सरकारी माध्यतमक 
ववद्यालयमा शरुु भएको, 

 संघ र प्रदेशमा नतसषङ्ग र तमडवाइफ्री 
सेवाको बारेमा नीतत संवाद सम्पन्न 
भएको, 

 ववपन्न नागररक और्िी उपचार 
कायषक्रम अन्तगषत तनयतमत 
अस्पताललाई शोि भनाष भिुानी 
भएको, 

 सवै तहको स्वास््यकमीको 
कायषवववरण पररमाजषन र अध्यावतिक 
कायष सम्पन्न भएको, 

 नसषहरुलाई तमडवाईफमा रुपान्तरण 
गनषको लागी मापदण्ड तयार भएको, 

 मवहला स्वास््य स्वयं सेववका रणनीतत 
संशोिन भएको । 

डेपलपमेन्ट एजकेुशनल मोड्युल तयार  
गने । 

 नसषहरुका लातग e-based मोडातलवटबाट 
नतसषङ्ग नेततृ्व ववकास कायषक्रम संचालन 
गने ।  

 ज्येष्ठ नागररकको स्वास््य सेवाको वारेमा 
प्रदेशस्तरीय नीतत, संवाद गने, 

 नतसषङ्ग कमषचाररहरुलाई Infection 

Prevention and Control ववर्यमा e-based 
मोडातलवटबाट िमता अतभबदृि गने, 

 ज्येष्ठ नागररक नतसषङ्ग/केयर होम सम्बन्िी 
मापदण्ड तनमाषण गने, 

 तडजीटल प्रववतिको माध्यमबाट SMART 

Health कायषक्रम संचालन गने। 

25.  ३७००११०९ राविय स्वास््य 
ब्शिा, सूचना तथा 
संचार केन्र  

८, ९  उपलधि स्वास््य सेवा बारे 
जनमानसमा जनचेतना माफष त 
अतिकतम सेवाको उपभोग 
बढेको हनु,े 

 प्रजनन ्तथा बाल स्वास््य, सूततषजन्य 
पदाथष तथा नसने रोग, मानव अंग 
प्रत्यारोपण, प्रततजैववक प्रततरोि, 

मानतसक स्वास््य तथा बथष तडफेक्ट, 

 तभन्न िमता (अन्िो, बवहरो) भएकाको 
लातग स्वास््य सचेतना तथा सञ्चार 
कायषक्रम संचालन गने, 
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 ववतभन्न वकतसमका सरूवा रोग, 
महामारी तथा नसने रोगहरूको 
रोकथाम तथा तनयन्त्रण सम्बन्िी 
ज्ञान, िारणा र सीपको ववकास 
भएको हनु,े 

 व्यब्िगत तथा वातावरणीय 
सरसफाई, प्रदरु्ण तनयन्त्रण, 
स्वच्ि वपउने पानी सम्बन्िी 
सचेतना फैलाई स्वस्थकर 
व्यवहार अवलम्बन भएको हनुे। 

सरूवा तथा महामारी तनयन्त्रण 
सम्बन्िी सञ्देश टेतलतभजन, रेतडयो 
तथा एफ.एम. बाट प्रसारण गररएको, 

 ववतभन्न प्रकारका IEC सामग्रीहरू 
उत्पादन तथा ववतरण, समदुाय 
अन्तरवक्रया कायषक्रम सम्पन्न, राविय 
बहिुेत्रीय सूततषजन्य पदाथष तनयन्त्रण 
रणनैततक योजनाको ड्राफ्ट तयार गरी 
सो उपर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा 
सझुाव संकलन कायष सम्पन्न भएको, 

  वकशोर वकशोरी मैत्री मोबाइल एप्स 
(नारी पाइला) को सरुुवात भएको, 

 Tobacco Cessation सम्बन्िी MToT 

सम्पन्न भएको, 
 िमु्रपान तथा सूततषजन्य पदाथष एवं 
नसने रोग सम्बन्िी जानकारी रेतडयो 
नेपाल र नेपाल टेतलतभजनबाट 
जीवनचक्र कायषक्रम तथा स्वास््य 
सञ्देश प्रसारण भएको। 

 नाक, कान, घाटी सम्बन्िी स्वास््य 
सचेतना तथा सञ्चार कायषक्रम सञ्चालन 
गने, 

 हेल्थ प्रोमोवटङ्ग ववद्यालय अतभयान खाका, 
रणनीतत ववकास तथा अतभयान संचालन 
गने, 

 प्रततजैववक प्रततरोि सचेतना तथा 
अतभमखुीकरण स्वास््य प्रवद्धषन कायषक्रम 
संचालन गने, 

 काबोन इतमसन लगायत वाय ुप्रदरु्ण 
सम्बन्िी स्वास््य सचेतना तथा संचार 
कायषक्रम गने, 

 मानतसक स्वास््य सम्बन्िी स्वास््य 
सचेतना तथा सञ्चार कायषक्रम गने, 

 मानतसक स्वास््य सेवाको पहुुँचलाई सबै 
तहमा ववस्तार गने, 

 हेल्थ तलटरेसी अतभयान कायषक्रम संचालन 
गने, 

 समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली तनमाषणका लातग 
आवश्यक कायषक्रम गने। 

26.  ३७००१११० राविय स्वास््य 
तातलम कायषक्रम  

८  ववतभन्न प्रकारका तातलमबाट 
स्वास््यकमीको ज्ञान, सीप तथा 
िमतामा अतभववृद्ध भई गणुस्तरीय 
सेवा प्रवाह भएको हनु,े 

 ववतभन्न तातलमका प्याकेजहरू 
ववकास गरी  नयाुँ तातलम 
सञ्चालनका लातग पाठ्यसामग्री 
तयार भएको हनु,े 

 प्रादेब्शक तथा स्थानीय तहमा 
तातलमको आवश्यकता पवहचान 

 स्वास््य तातलम रणनीतत तयार 
भएको, 

 सबै क्लीतनकल तातलमहरूको गणुस्तर 
सिुार टुल्सहरू तयार भएको, 

 थप १३ वटा नयाुँ तातलमहरूको 
तातलम सामग्री ववकास भएको। 

 तबतभन्न तहका स्वास््यकमीहरूको लातग 
तातलम कायषक्रम गने, 

 Antibiotic Resistant Protocol तयार गने, 
 स्थानीय तहमा योजनाको अविारणा 

सम्बन्िी तातलम सञ्चालन गने, 
 प्रादेब्शक तहमा स्थानीय तातलमको 

आवश्यकता पवहचान गरी तातलम सञ्चालन 
गनष दि जनशब्िको व्यवस्थापन गने, 
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गरी तातलम सञ्चालन गनष दि 
जनशब्िको व्यवस्थापन भएको 
हनुे, 

 इन्टरनेटको माध्यमबाट 
ब्जल्लास्तरमा काननुी रूपमा 
आइपने मेतडकोतलगल समस्याको 
समािानका लातग दि जनशब्ि 
तयार भएको हनु,े  

 तातलम साइटको तनयमन गरी 
गणुस्तरीय तातलम सञ्चालन 
भएको हनुे। 

 SBA, Advance SBA, COFP, तातलम 
संचालन गने। 

27.  ३७००११११ कीटजन्य रोग 
तनयन्त्रण 
अनसुन्िान तथा 
तातलम केन्र  

८  कीटजन्य रोगको रणनैततक 
योजना तयार भएको  हनुे, 

 कीटजन्य रोगको Landscape 

Analysis हनुे, 
 कीटजन्य रोगको तनदान र 
उपचार सम्बन्िी तातलमवाट ब्शघ्र 
तनदान तथा गणुस्तरीय उपचार 
भएको हनु,े 

 औलो र कालाजार रोग प्रसारण 
गने भेक्टरहरुमा कीटनाशक 
तबर्ाददको प्रभावकारीता बारे 
अध्ययन भएको हनुे ।  

  कीटजन्य रोग प्रभाववत ब्जल्लाका 
स्वास््यकमीहरुलाइ ३ ददन ेकीटजन्य 
रोग सम्बन्िी तातलम प्रदान गने, 

 पहाडी ब्जल्लालाई प्राथतमकताका साथ 
ल्याव टेब्क्नतसयन र ल्याव 
अतसटेन्टहरुको लातग १५ ददन ेमलेररया 
माइक्रोस्कोपी ल्याव तातलम प्रदान गने, 

 कीटजन्य रोग प्रभाववत ब्जल्लाहरुमा 
एवककृत सपुररवेिण र तातलम पश्चात 
अनगुमन मूल्यांकन गने, 

 औलो र कालाजार रोग प्रसारण गने 
भेक्टरहरुमा कीटनाशक तबर्ाददको 
प्रभावकारीता बारे अध्ययन गने, 

 कालाजार रोगमा प्रयोग भइरहेको प्रथम 
िनोटको और्िी LIPOSOMAL 

Amphotericin B को प्रभावकारीता 
अध्ययन गने, 
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  MDA camping  भएका  ब्जल्लाहरुमा 
हात्तीपाइषले रोगको संक्रमण नरोवकनकुा  
कारण अध्ययन गने, 

 इन्सेक्टोररयम संचालन गनषका लातग 
वाहक संकलन, उत्पादन तथा 
इन्सेक्टोररयमको व्यवस्था गने। 

28.  ३७००१११२ राविय जनस्वास््य 
प्रयोगशाला सेवा  

6  आितुनक प्रयोगशाला स्थापना 
भई ववदेशमा गनुषपने परीिण 
सेवा नेपालमा नै सरुू भएको हनुे],  

 प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालाको 
स्थापना भई ववशेर् परीिणहरू 
प्रदेशमा नै भएको हनुे। 

 अत्याितुनक तनदान केन्र स्थापनाको 
लागी गरुूयोजना तयार भइरहेको,  

 सबै प्रदेशमा प्रदेश जनस्वास््य 
कायाषलय स्थापनाको लातग भवन तथा 
उपकरणको अनमुातनत प्रततवेदन तयार 
भएको ।  

  प्रयोगशाला भवन तनमाषण तथा मेब्शन 
उपकरण खरीद प्रकृया सरुू गने, 

 सरकारी तथा तनजी प्रयोगशालाको 
अनगुमन तथा प्रमाब्णकरण गने, 

 सने तथा नसने रोगको अनसुन्िान गने, 
 नेपालबाटै गणुस्तरीय प्रयोगशाला सेवा 

प्रदान गने।  
29.  ३७०६१०१२ ब्चवकत्सा ववज्ञान 

राविय प्रततष्ठान   
(वीर अस्पताल 
समेत)  

६  न्यूरो सजषरी, न्यूरोलोजी, 
कातडषयोलोजी, कातडषयोभास्कुलर 
सजषरी, थोरातसस सजषरी, 
यूरोलोजी, नफे्रोलोजी, ब्ज.आई. 
सजषरी, नाक, कान, घाुँटी सजषरी, 
अथोपेतडक सजषरी, 
इन्डोक्राइनोलोजी, प्लाब्स्टक 
सजषरी, ब्क्लतनकल अंकोलोजी 
जस्ता अन्तराषविय गणुस्तरका 
ववब्शविकृत उपचार सेवा तनरन्तर 
ददने, आवश्यक पूवाषिार ववकास 
भएको हनु,े 

 जेष्ठ नागररकलाई सबै सेवाहरू 
तन:शलु्क रूपमा उपलधि भएका 
हनुे, 

 भिपरुको दवुाकोटमा वीर 
अस्पतालको अत्याितुनक 

 तनयतमत बवहरंग, अन्तरंग तथा अन्य 
अनसुन्िानका कायष भएको, 

 आवश्यक दरवन्दीको O & M Survey 

गरी िलफल तथा स्वीकृतीको लातग 
मन्त्रालयमा पेश गररएको,  

 128 Slice CT Scan सेवा शरुु 
भएको, 

 गणुस्तरीय तथा तनिःशलु्क स्वास््य 
उपचार सेवा उपलधि गराइएको। 

 चसु्त सेवा प्रवाहका लातग टोकन 
प्रणाली कायाषन्वयन गररएको। 

 

 

 

 

 न्यूरो सजषरी, न्यूरोलोजी, कातडषयोलोजी, 
कातडषयोभास्कुलर सजषरी, थोरातसस सजषरी, 
यूरोलोजी, नफे्रोलोजी, ब्ज.आई. सजषरी, 
नाक, कान, घाुँटी सजषरी, अथोपेतडक 
सजषरी, इन्डोक्राइनोलोजी, प्लाब्स्टक 
सजषरी, ब्क्लतनकल अंकोलोजी जस्ता 
अन्तराषविय गणुस्तरका तबब्शविकृत 
उपचार सेवा संचालनका लातग 
उपकरणहरु खररद गने, 

 सामाब्जक सरुिा इकाई संचालन गने, 
 भिपरुको दवुाकोटमा वीर अस्पतालको 

अत्याितुनक अस्पताल भवन तनमाषण 
प्रवक्रया अगाडी बढाउन,े 

 गरुुयोजना बमोब्जम वीर अस्पतालको 
सब्जषकल धलक भवन तनमाषण कायष पूणष  
गने . 
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वक्रयाकलाप  

अस्पताल भवन तनमाषण कायष शरुु 
भएको हनु,े 

 पोि ग्राजयुट ब्चवकत्सकहरू 
उत्पादन भई स्वास््य सेवाका 
लातग थप जनशब्ि उपलव्ि 
भएको हनुे। 

30.  ३७०६१०१३ बी.पी कोईराला 
स्वास््य ववज्ञान 
प्रततष्ठान  

६  वहंसावपतडत मवहला तथा जेष्ठ 
नागररकहरूले सवष सलुभ 
तन :शलु्क  स्वस््य सेवा प्राप्त 
भएको हनु,े 

 गररव तथा असहाय ववरामीहरूको 
लातग तन:शलु्क उपचार सेवा प्राप्त 
गरेको हनुे, 

 मात ृतथा ब्शश ुअस्पताल भवन 
तनमाषण कायष करीव ६० प्रततशत 
पूरा भएको हनुे। 

 सामाब्जक सेवा एकाइ, एकद्वार संकट 
व्यवस्थापन  केन्र, जेररयावट्रय वाडष 
कायषक्रम तनरन्तर भएको, 

 मात ृतथा ब्शश ुअस्पताल भवन 
तनमाषण कायष भइरहेको। 

 ववब्शविकृत सेवा र दि स्वास््य जनशब्ि 
उत्पादन गने, 

 सामाब्जक सेवा एकाइ, एकद्वार संकट 
व्यवस्थापन केन्र, जेररयावट्रय वाडष 
कायषक्रम संचालन गने, 

 गररव तथा असहाय ववरामीहरूको लातग 
तन :शलु्क  उपचार प्रदान गने, 

 मात ृतथा ब्शश ुअस्पताल भवन तनमाषण 
( ४००  शैया (कायषलाई तनरन्तरता 
ददने। 

31.  ३७०६१०१४ कणाषली स्वास््य 
ववज्ञान प्रततष्ठान  

६ 
 दगुषम िेत्रमा स्वास््य ववज्ञानको 
उच्चस्तरीय अध्ययन र 
अनसुन्िान हनुकुा साथै स्वास््य 
सेवाको पुँहचुबाट टाढा रहेका 
जनतालाई स्वास््य सेवा उपलधि 
भएको हनुे। 

 

 अक्सीजन प्लान्ट, Blood Bank र  
ICU सेवा शरुू भएको, 

 कणाषली प्रदेशका ववतभन्न ब्जल्लामा 
ववशेर्ज्ञ सेवा ववस्तार भएको। 

 MBBS / MD तथा अन्य स्नातक तहका 
कायषक्रम संचालन गने, 

 उि कायषक्रमहरूको लातग आवश्यक पने 
किा कोठा, ल्याब, िात्रबास र आवास 
भवन तनमाषण गने। 

32.  ३७०६१०१५ पाटन स्वास््य 
ववज्ञान प्रततष्ठान  

६  शहरीिेत्र र ग्रामीण इलाकामा 
बस्ने जनसमदुायको स्वास््य 
ब्स्थततमा सिुार भएको हनु,े  

 होब्ल्मयम लेजर, एनेस्थेब्शया 
वकष स्टेशन, आथोस्कोवपक सेट 
तथा ल्याप्रोस्कोवपक टावर खररद 

 आतथषक िमता न्यून भएका मलुकु 
भरीबाट आउन ेतबरामीलाई होब्ल्मयम 
लेजर, एनेस्थेब्शया वकष स्टेशन, 

आथोस्कोवपक सेट तथा 
ल्याप्रोस्कोवपक टावर जस्ता 

 Data Digitalization तथा Integrated 

Hospital Management System जडान 
गरी सम्पूणष अतभलेखहरु Digitalize गने। 

 प्रततष्ठानको भौततक संरचनाको गरुुयोजना 
तयार गरी प्रततष्ठानको सभा तथा 
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गरी अत्याितुनक शल्यब्चवकत्सा 
सेवा ववस्तार भएको हनु,े 

 अस्पतालको रेकडष 
तडब्जटलाइजेशन भएको हनुे। 

उपकरणहरुबाट अत्याितुनक तथा 
ववश्वसनीय सेवा उपलधि गराईएको। 

सम्बब्न्ित सरकारी तनकायबाट स्वीकृत 
गने, 

 अस्पतालले प्रदान गदै आएको सेवा 
ववस्तार र स्तरोन्नतत गदै जाने। 

33.  ३७०४१०११ स्वास््य अनसुन्िान 
पररर्द्  

१०  त्यपरक नीतत तनमाषणका लातग 
अनसुन्िानकताष र नीतत तनमाषता 
वीच सञ्चारको ववकास हनुे, 

 स्वास््य िेत्रमा आवश्यक 
अनसुन्िान भई स्वास््य सेवालाई 
थप प्रभावकारी बनाउने उपाय 
पवहचान गररएको हनु,े 

 सातवटै प्रदेशमा अनसुन्िानको 
समन्वय गनष, अनसुन्िान समन्वय 
इकाईहरू स्थापना भई र कायष 
सन्चालन भएको हनु े, 

 Center for Excellence सरुूवात 
भएको हनुे।  

 

 जनस्वास््यसुँग सम्वब्न्ित ववर्यमा 
अध्ययन अनसुन्िान गररएको। 

 पररर्दले स्वीकृतत ददइ  संचालन 
गरररहेको १०४ वटा अनसुन्िान 
पररयोजनाको स्थलगत अनगुमन तथा 
मलु्याङ्ककनकन कायष गरेको, 

 अनसुन्िान पररयोजनालाई व्यवब्स्थत 
गराउन  कायाषशालागोष्ठी सम्पन्न 
भएको, 

 नसने रोग सम्बन्िी  िनकुटा र इलाम 
ब्जल्लाको त्याुँक संकलन गने कायष 
सम्पन्न गरी सोको Data Analysis 

सम्बन्िी कायष भैरहेको र िनरु्ा, 
महोत्तरी ब्जल्लामा नसने रोग सम्बन्िी 
अनसुन्िान कायष गने Baseline Data 

संकलन कायष सम्पन्न गरेको, 
 क्यान्सर रब्जिी कायषलाइ बढी 
व्यवब्स्थत गनष त्यांक प्रवविी गने 
कमषचारीलाई तातलम प्रदान गररएको। 

 स्वास््य िेत्रमा आवश्यक अनसुन्िान भै 
स्वास््य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने 
उपाय पवहचान गने। 

 अनसुन्िान प्रस्तावहरूलाइष अनलाइन  

प्रणालीमा ववकास गने,  

 स्वास््य अनसुन्िानबाट प्राप्त नततजाहरूको 
उपयोतगता बढाउनको लातग नीतत 
तनमाषणकताष लगायत जनसमदुायलाई 
उपयिु माध्यमद्धारा संचार (Research 

Communication)  गने,  

 Integrated Disease Surveillance सम्बन्िी 
Operational Research कायष गने,  

 अनसुन्िान तथा प्राब्ज्ञक स्वास््य 

संस्थाहरूसंगको समन्वयमा Center for 

Excellence सरुूवात गने,  

 शहरी िेत्रमा वायपु्रदूर्ण र स्वास््य, 

Tropical Disease , जेनेररक और्ति, 
Antimicrobial Resistance, महामारी 
(Outbreak Investigation), और्तिको 
नकारात्मक असरहरू 
(Pharmacovigilance)  र ववपन्न नागररक 
कायषक्रमको प्रभावकाररता सम्बन्िी 
अध्ययन अनसुन्िान कायष गने ।  
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34.  ३७०३११०१ स्वास््य बीमा बोडष  ५  स्वास््य सेवामा सवषव्यापी र 
गणुस्तरीय पहुुँच र उपयोगमा 
ववृद्ध भएको हनु,े 

 स्वास््य उपचारमा व्यब्िगत 
खचष ५३ प्रततशतबाट घटेर ४० 
प्रततशत भएको हनुे। 

 स्वास््य तबमामा कायषक्रम 56 
ब्जल्लाको 545 स्थानीय तहमा 
ववस्तार भएको, 

 तबमामा आवद्ध जनसंख्या १० प्रततशत 
पगुकेो। 

 स्वास््य तबमामा कायषक्रमलाई 77 वटै 
ब्जल्लामा ववस्तार गने र तबमामा आवद्ध 
जनसंख्या ६० प्रततशत पयुाषउने। 

 

35.  ३७०६१०१६ राप्ती स्वास््य 
ववज्ञान प्रततष्ठान  

६  गणुस्तरीय ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवा 
प्रवाह तथा थप जनशब्ि 
उत्पादन भएको हनुे। 

  गणुस्तरीय स्वास््य सेवा उपलधि गराउने, 
 प्रततष्ठानमा थप जनशब्ि उत्पादन गने। 

36.  ३७०६१०१७ पोखरा  स्वास््य 
ववज्ञान प्रततष्ठान 

६  गणुस्तरीय ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवा 
प्रवाह तथा  थप जनशब्ि 
उत्पादन भएको हनुे। 

  गणुस्तरीय स्वास््य सेवा उपलधि गराउने, 
 प्रततष्ठानमा थप जनशब्ि उत्पादन गने। 

37.  37000118 कोतभड १९ 
रोकथाम तथा 
तनयन्त्रण कायषक्रम 

2  कोरोना संक्रमण परीिण र 
क्वारेण्टीन व्यवस्थापन भएको 
हनुे, 

 नेपाल तभतत्रने प्रमखु नाकामा 
स्वास््य उपकरण सवहत स्वास््य 
डेस्क स्थापना भएको हनुे। 

  कोरोना संक्रमण परीिण, क्वारेण्टीन 
व्यवस्थापन, आवश्यक और्िी उपकरण 
खररद र प्रमखु प्रवेश नाकामा आवश्यक 
उपकरण र स्वास््य डेस्क स्थापना गने।  

 

ग. बजेट 

आ.व. 2077/78 को लातग यस मन्त्रालयको लातग चालतुफष  रू 4561.07 करोड र पुुँजीगततफष  रू. 1526.81 करोड गरी जम्मा रू. 6067.88 करोड 
ववतनयोजन गररएको ि। 
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४.३ खानपेानी तथा सरसफाई 

क. नततजा सूचक 

क्र.स . सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/०७६ को 

उपलब्धि 
आ.व. २०७६/०७७ को 

अनमुातनत उपलब्धि 
आ.व. २०७७/०७८ को 

लक्ष्य 

१ 
आिारभतू स्तरको खानेपानी सेवाबाट 
लाभाब्ववत जनस ख्या 

प्रततशत ८९ ९२ ९४ 

२ उच्च मध्यमस्तरको खानपेानी सेवाबाट लाभाब्ववत जनस ख्या ,, २१ २५ २८ 
३ आिारभतू स्तरको सरसफाइ सवुविाबाट लाभाब्ववत जनस ख्या ,, ९९.७ १०० १०० 

ख. वावषिक ववकास कायिक्रम 

क्र.स . व.उ.ब्श.न . 
 

कायिक्रम/आयोजना 
 

क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत ब्स्थतत 

आ.व. २०७७/७८ मा स चालन हनु े
प्रमखु वक्रयाकलाप 

१ ३१३०११०१ राविय सूचना 
व्यवस्थापन तथा 
अनगुमन आयोजना 
 

१,२  सम्पन्न खानेपानी  तथा सरसफाई 
आयोजना प्रणालीहरुको वतिमान अवस्था, 
फङसनल स्टाटस र खानपेानी तथा 
सरसफाइ  सवुविाबाट लाभाब्ववत 
जनस ख्या सम्बविी तथया क अद्यावतिक 
गरी मवत्रालयस्तरबाट साविजतनकरण 
भएको हनुे। 

 सन ्२०१९ सम्म खानेपानी 
सवुविा उपलव्ि गराइएको 
जनस ख्या र घरायसी चपी 
तनमािण भएको घरिरुीहरुको 
ब्जल्लागत तथया क अद्यावतिक 
गरी साविजतनक गररएको। 

 आ.व. ०७६÷७७ सम्मको खानेपानी 
सवुविा उपलव्ि गराइएको जनस ख्या र 
घरायसी चपी तनमािण भएको 
घरिरुीहरुको ब्जल्लागत तथया क 
अद्यावतिक गरी साविजतनक गने। 

 

२ ३१३०११०२ खानेपानी सेवा 
ववस्तार तथा 
पनुस्थािपना कायिक्रम 

 

१,३  खानेपानी प्रणालीहरुको सेवास्तर तनयमन 
तथा सेवा अतभबदृ्दी भएको हनुे, 

 सम्पन्न ठूला खा.पा.आ. पनुस्थापिना 
भएको हनु,े  

 प्रभावकारी रुपमा ववपद\ जोब्खम 
व्यवस्थापन तथा सामदुावयक पररचालन 
भएको हनु।े 

 आ.व. ७५/७६ मा २०५  
आयोजनाहरु मध्ये १०९ वटा 
ममित पनुस्थापना गररएको। 

 ७५३ वटै स्थानीय तहमा सेवा नपगुकेा 
समदुायहरु पवहचान र नयााँ योजनाको 
ववस्ततृ अध्ययन तथा तनमािण कायि गने, 

खानेपानी तथा सरसफाइ गरुुयोजना 
तयार गने तथा  ववपद जोब्खम 
व्यवस्थापन  
गने। 
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३ ३१३०१०१२ 

 

जनसािन ववकास 
कायिक्रम  
 

१,२  खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कायिरत 
ववतभन्न तहका कमिचारी  तथा 
उपभोक्ताहरुको सीप, ज्ञान र क्षमता 
अतभववृि भएको हनु,े 

 लेखनाथ खा.पा. श्रोत केवर ववकास, 

तातलम पररसरमा पाइप तथा खानपेानी 
तनमािण सामग्रीहरुको गणुस्तर पररक्षण 
प्रयोगशाला भवन तनमािण भएको हनुे। 

 खानेपानी तथा सरसफाइको 
दक्षता बवृि गने ववतभन्न २८ 
वटा तातलमहरु सञ्चालन 
भएको। 

 

 खानेपानी तथा सरसफाइको दक्षता 
बवृि गने ववतभन्न ३५ वटा तातलमहरु 
सञ्चालन गने, 

 तातलम पररसरमा पाइप तथा 
खानेपानीको तनमािण सामग्रीहरुको 
गणुस्तर परीक्षण प्रयोगशाला तनमािण 
गने र लेखनाथ खा.पा.आ. श्रोत केवर 
ववकास गने। 

४ ३१३०११०३ खानेपानी गणुस्तर 
सिुार कायिक्रम  
 

१,५  खानेपानी प्रशोिन प्रणालीका स रचनाहरु 
तनमािण भई उच्च,  मध्यम स्तरको 
खानेपानी सेवा ववस्तार भएको हनुे, 

 आसेतनक वयूनीकरण कायिक्रम स चालन 
भई आसेतनकको ववकल्पमा तिप भतूमगत 
पानीको प्रयोग भएको  हनु।े    

 २८ वटा क्रमागत गणुस्तर 
सिुारका आयोजनाहरु मध्ये 
१० वटा गणुस्तर सिुार 
आयोजनाहरु सम्पन्न भई 
६२,९९५ जनस ख्या मध्यम 
उच्चस्तरीय खानेपानी सेवाबाट 
लाभाब्ववत भएको, 

 ववतभन्न ब्जल्लाहरुमा खानोपानी 
तथा सरसफाइ जवय रोगको 
प्रकोपको अवस्थामा खानेपानी 
परीक्षण गरी प्रकोप 
वयूनीकरणको प्रयास गदैं 
सविसािारणलाई वपउस, एक्वा 
ट्याब र ब्धलब्चङ पाउिर 
ववतरण गररएको। 

 ५५ वटा क्रमागत खानेपानी प्रशोिन 
प्रणालीका आयोजनाका स रचनाहरु 
तनमािण गरी १५ वटा आयोजना सम्पन्न 
गरी ११०,९६७ जनस ख्या लाभाब्ववत 
हनु,े 

 खानेपानी गणुस्तर प्रयोगशालाहरु 
स चालन हनु,े 

 आसेतनक वयूनीकरण कायिक्रम 
सवचालन गने, 

 खानेपानी सरुक्षा योजनाको क्षमता 
अतभववृि गने, 

  रुपावतरणकारी योजनाहरुको सरुुवात 
हनु।े 

 

५ 31301104 तेस्रो साना शहरी 
खानेपानी तथा 

१,२  आयोजनाहरुको तनमािण कायि सम्पन्न भई 
उच्च,  मध्यम स्तरको खानेपानी तथा 

 कायािववयनमा रहेका २० वटा 
नगर खानेपानी आयोजनाहरु 

 साना सहरहरुमा क्रमागत रुपमा 
स चातलत आयोजनाहरुको तनमािण कायि 
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सरसफाइ आयोजना 
 

सरसफाइ सेवामा पहुाँच पगुकेो हनु।े मध्ये १७ वटा आयोजनाहरु 
तनमािण कायि सम्पन्न भएको। 

सम्पन्न गने। 

६ 3130110५ जलवाय ुअनकुुतलत 
बहृत खानेपानी 
कायिक्रम  

३  सखु्खा क्षेत्रहरुमा बहृत पब्म्पङ, वषाितको 
पानी साँचय गने गरी जलाशययकु्त 
आयोजना तथा थोक ववतरण प्रणालीका 
खानेपानी आयोजनाहरु अध्ययन, तनमािण 
साथैं उच्च, मध्यमस्तरको खानपेानी सेवा 
उपलव्ि भएको हनु,े 

 खानेपानीका स्रोतहरुमा जलवाय ु
पररवतिनको प्रभाव वयूनीकरण गनि 
उपयकु्त प्रववति प्रवििन गने र स्रोत 
स रक्षणका कायिक्रम कायािववयन भएको 
हनुे। 

 कायािववयनमा रहेका 
आयोजनाहरु मध्ये १ वटा 
आयोजनाहरु तनमािण कायि 
सम्पन्न भएको। 

 सखु्खा क्षेत्रतफि को ४३ वटा खानेपानी 
आयोजनाहरु मध्ये १० वटा आयोजना 
सम्पन्न भई १९८,२०० जनस ख्या 
लाभाब्ववत हनुे । 

 

 

७ 3130110६ ढल तनमािण तथा 
प्रशोिन कायिक्रम  

३  स्थानीय तह तथा उपभोक्ता सतमततको 
सक्रीय सहभातगता र आतथिक साझेदारीमा 
प्रशोिन केवर सवहतको ढल प्रणाली 
तनमािण  भएको हनु।े 

 १ वटा ढल आयोजना सम्पन्न 
भई ३,००० जना लाभाब्ववत 
भएको । 

 

 क्रमागत आयोजनाहरु मध्ये १५ वटा 
प्रशोिन सवहतका ढल आयोजनाहरु 
कायािववयन गने।   

८ 3130110७ खानेपानी तथा 
सरसफाइ सहलगानी 
कायिक्रम  
 

१,२  उपभोक्ता सतमतत र सरकारको ३० र 
७० अनपुातको स यकु्त साझेदारीमा 
खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा क्षेत्र 
तथा सेवास्तर अतभववृि भएको हनु।े 

 कायािववयनमा रहेका ४८ वटा 
आयोजनाहरु मध्ये १५ वटा 
आयोजनाहरु सम्पन्न भई 
२१८,१२२ जनस ख्या मध्यम 
उच्च स्तरको खानपेानी 
सेवाबाट लाभाब्ववत भएको। 

 सहलगानी तफि को स चातलत 
आयोजनाहरु मिये २० वटा क्रमागत 
खानेपानी आयोजनाहरुको तनमािण कायि 
सम्पन्न भई ३ लाख ९९ हजार 
जनस ख्या लाभाब्ववत हनुे । 

९ 3130०10१ मेलम्ची खानेपानी 
आयोजना 

१  काठमािौँ , भक्तपरु र   लतलतपरुका 
उपभोक्ताहलालाई  शिु वपउन ेपानी 

 २७.५८ वक.मी. सरुुङ्ग 
खन्नेकायि सम्पन्न । पानी 

 हेिवक्सको बााँकी तनमािण कायि गरर 
पानी स्थावय रुपले सञ्चालन गररन े

123



क्र.स . व.उ.ब्श.न . 
 

कायिक्रम/आयोजना 
 

क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत ब्स्थतत 

आ.व. २०७७/७८ मा स चालन हनु े
प्रमखु वक्रयाकलाप 

उपलधि भएको हनु,े 

 आयोजना प्रभाववत क्षेत्रमा  सामाब्जक 
उत्थानका कायिक्रम माफि त 
स्थानीयहरुको आतथिक  तथा सामाब्जक 
ववकास भएको हनु,े 

 आयोजनाको पवहलो चरणको तनमािण 
कायि सम्पन्न भई काठमाण्िौ उपत्यकामा 
१७ करोि तलटर पानी थप प्राप्त भएको 
हनुे, 

 आयोजनाको दोश्रो चरणको तनमािण कायि 
सम्पन्न हुाँदा  काठमाण्िौ उपत्यकामा थप 
३४ करोि तलटर समेत गरी जम्मा ५१ 
करोि तलटर पानी दैतनक प्राप्त भएको 
हनुे। 

 

पथावतरण गररने मखु्य 
सरुुङ्गको २५.९२  वक.तम को 
फाईनल वफतनतसङ्स ( 
फाईनल सपोटि तथा इवभटि 
लाइतनल  कायि ) कायि सम्पन्न 
भएको, 

  पानी प्रशोिन केवर भाग – १ 
को पररक्षण तथा स चालन 
कायि समेत गररएको  र पानी 
प्रशोिन केवर  भाग-२ को  
भौततक तनमािण कायि सम्पन्न 
गरर हाईड्रो टेस्ट गररएको, 

 

 हेिवक्सि िाइभसिन टनेलको 
इनलेट तथा आउटफलमा गटे 
जिान गररएको, बैकब्ल्पक 
पाइपलाईन जिागरर पररक्षण 
गररएको ३ वटा भ्याब्वटलेशन 
साफ्ट तड्रल गने कायि 
सम्पन्न। सवुदररजल आउटलेट 
तथा पातन प्रशोिन केवर 
तबचको ति.आई. पाईप जिान 
गररएको।   हेिवकि समा 
कोफरड्याम तनमािण गररएको 
मखु्य बाि  ईवटेक तितसब्ल्टङ्ग 
बेतसन तनमािण कायि भईरहेको 

 पानी प्रशोिन केवर भाग १तथा भाग २ 
(दैतनक क्षमता १७ करोि लीटर) 
सञ्चालन हनु,े 

 आयोजना प्रभाववत क्षेत्रमा सामाब्जक 
उत्थान कायिक्रम अवतगित पूवाििार 
ववकास, ब्शक्षा, स्वास्थय तथा आय 
आजिन सम्बविी थप कायिक्रम सञ्चालन 
गने, 

 दोस्रो चरणको तबस्ततृ अध्ययन 
प्रततवेदन सम्पन्न गनुिका साथै 
आयोजनाको वातावरण मूल्याङ्कन 
प्रततवेदन समेत स्वीकृत गररने, 

 दोस्रो चरणको प्रबेश मागिको मेलम्ची 
पूल बजार देब्ख याङ्ग्री ईवरावती  
दोभान सम्मको २५ वक.मी सिकको 
स्तरोन्नती तथा नयााँ तनमािण कायिलाई 
तनरवतरता ददने, 

 कररब ३८० रोपनी जग्गा प्रातप्त 
गररने।सो वापतको मआुधजा तबतरण 
गररने। 

 मखु्य स रचना सरुुङ्ग हेिवक्सि तथा पातन 
प्रशोिन केवरको तनमािण कायिका लातग 
तनमािण व्यवसायी पररचालन गररन े
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। 

१० ३१३५१०११ ग्रातमण खानेपानी 
तथा सरसफाइ कोष 
 

१,२  ८५४ आयोजना सम्पन्न गरी ७ लाख 
२० हजार जनस ख्याले लाभ प्राप्त भएको 
हनुे, 

 १३० साववकका गा.वव.स. खलु्ला ददसा 
मकु्त घोषणा भई ९ लाख जनस ख्याले 
सरसफाइ सवुविा प्राप्त गरेको 
हनुे।ग्रामीण 

 आिारभतू स्तरका ५३५ 
आयोजनाहरु मध्ये १९५ 
आयोजनाहरु सम्पन्न भई १ 
लाख १७ हजार जनस ख्या 
लाभाब्ववत भएका छन, 

 १३० साववकका गा. वव. स. 
खलुा ददसा मकु्त क्षेत्र घोषणा 
गररएको, 

 आ.व. ७६ / ७७ मा २००  
आयोजनाहरु ममित पनुस्थापना 
गररएको।हाल सम्ममा पवहलो 
चरणको ४०४ तथा दोस्रो 
चरणको १०० आयोजनाहरु 
सम्पन्न गररएको । 

 आिारभतू स्तरका बाकी रहेका ३४८ 
आयोजनाहरु सम्पन्न गररनेछ, 

 पनुस्थापना कायिक्रम अवतगित बाकी 
रहेका ७० आयोजनाहरु सम्पन्न 
गररनेछ । 

११ ५०११३१०१ खानेपानी उत्पादन 
बवृि कायिक्रम 

१  पानी उत्पादन, पम्प, ट्रावसफरमर, जेनेरेटर 
खररद तथा जिान र पानी प्रशोिन 
केवरको तनमािण तथा उत्पाददत पानी,  
ववतरण प्रणालीसम्म लाग्न ेपाइपको 
ववस्तार, सोलार जिान, महुान तथा नदी 
तनयवत्रण भएको हनु।े 

 चाल ुआ.व. मा  ५ वटा वेल 
वाट  थप ४ एम एल ति 
खानेपानी उत्पादन गररएको।  

 पानी उत्पादन, नयााँ वेल तनमािण तथा 
सञ्चालन, पानी प्रशोिन केवरको 
तनमािण, पानी भण्िारण क्षमता ववृि, 

सोलारको तनमािण, महुान बचाउने कायि 
गने, 

 यस अगाति १४ वटा शाखाहरुमा 
कम््यटुराइज्ि तबतलल पिततलाई 
कायािववयनमा ल्याइएकोमा बााँकी 
शाखाहरुमा पतन क्रमशः यो पितत 
कायािववयनमा लैजाने। 
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१२ ५०११३१०२ खानेपानी तथा ढल 
तनकास कायिक्रम 

 

४ 

 

 

 

 

 मातहतका २३ वटा नगरपातलका 
क्षेत्रतभत्र ववतभन्न साइजका पाइपलाइन 
खररद तथा जिान, सफा सहर कायिक्रम 
अवतगित कायािलयलाई वातावरण मैत्रीपूणि 
बनाउने जस्ता कायिहरु भएको हनु।े 

  ववतभन्न साइजका पाईप खररद तथा 
जिान कायिलाई तनरवतरता दददैं थप 
सहरी जनतालाई खानपेानी सेवा 
उपलधि गराउने तथा स स्थानको 
आयस्रोतमा ववृि गने। 

१३ ५०११३१०३ काठमाण्िौ उपत्यका 
खानेपानी व्यवस्थापन 
वोिि 
 

१  सम्पतत सरुक्षा भएको हनुे, 

 खानेपानी उत्पादन ववतरण, गणुस्तर 
तनयवत्रण भएको हनु।े 

 यस आ.व.को हालसम्मको  
अवतिमा १५ स्थानमा 
वषाितको पानी स कलनमा 
आिाररत प्रववति जिान भएको, 

 ७२ वटा टैंकरलाई स्टीकर 
प्रदान गररएको। हाल सम्ममा 
जम्मा ६४४ टैंकरलाई 
स्टीकर प्रदान गररएको,  

 लतलतपरु महानगरपातलका 
पररसरमा वाटर एवटएम – 
पाँिेरो जिान गने कायि सम्पन्न 
भएको।  

 जग्गा तथा अवय सम्पब्ि सरुक्षा, 
खानेपानी उत्पादन ववतरण, गणुस्तर 
तथा चहुावट तनयवत्रण कायिहरु, 
अध्ययन अनसुविान, तनदे्िब्शका तनमािण 
गने। 

१४ ५०११३१०५ काठमाण्िौ उपत्यका 
खानेपानी सिुार 
आयोजना 
 

१  मेलम्चीबाट प्राप्त पानी सवुदरीजलको 
पानी प्रशोिन केवरबाट थोक ववतरण 
प्रणाली माफि त काठमािौं उपत्यकाको 
१० वटा स्थानमा तनमािण गररने पानी 
पोखरीमा पानी प¥ुयाउने कायि सहज 
भएको हनु,े  

 ववतरण प्रणाली सिुार भई पानी ववतरण 
सहज भएको हनुे। 

 थोक ववतरण प्रणालीको यस 
आतथिक वषिमा २.६७ वक.तम. 
तनमािण कायि सम्पन्न भई 
हालसम्म जम्मा  ७५  
वक.तम. सम्पन्न भएको, 

 ववतरण प्रणालीको यस आतथिक 
वषिमा १५५ वक.तम. तनमािण 
कायि सम्पन्न भई हालसम्म 

 ववतरण प्रणालीको बााँकी १७४  वक.मी 
तनमािण कायि गने, 

 १ वटा पानीपोखरीहरुको तनमािण कायि 
सम्पन्न गने,   
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क्र.स . व.उ.ब्श.न . 
 

कायिक्रम/आयोजना 
 

क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत ब्स्थतत 

आ.व. २०७७/७८ मा स चालन हनु े
प्रमखु वक्रयाकलाप 

८२७ वक.तम. तनमािण कायि 
सम्पन्न भएको, 

 १० वटा पानीपोखरीहरुको 
तनमािण कायि  सम्पन्न भएको। 

१५ ५०११३१०६ काठमाण्िौ उपत्यका 
ढल व्यवस्थापन 
आयोजना  

४  काठमािौं उपत्यकाको मखु्य नदी 
वागमती र यसका सहायक नदीहरुको 
पयािवरणीय गणुस्तर अतभववृि भएको 
हनुे, 

 काठमािौं उपत्यका तभत्रको ढल 
व्यवस्थापनको क्षमता अतभववृि भएको 
हनुे, 

 काठमािौं उपत्यका तभत्र हाल मौजदुा 
ढल सेवा सम्बविी पूवाििारहरुको कायि 
स्तरोन्नतत गरी ढल सम्बविी सेवाहरुमा 
सिुार भएको हनु,े 

 काठमािौं उपत्यका तभत्र ढल प्रणाली 
तथा प्रशोिन सम्बविी नयााँ 
पवुाििारहरुको ववकास भएको हनुे। 

 गहेुश्वरी ढल प्रशोिन केवरको 
यस आतथिक वषिमा ३९.५३ 
प्रततशत तनमािण कायि सम्पन्न 
भई हालसम्म ७० प्रततशत 
तनमािण कायि सम्पन्न भएको,  

 हनमुवते तथा मनोहरा नदी र 
खस्याङ्ग खसुङु्ग नदीको दायााँ 
बायााँ क्षेत्रमा ढल तनमािण गने 
कायि यस आतथिक वषिमा १३ 
प्रततशत भएको, 

 सल्लाघारी, कोड्कु र िोबीघाट 
ढल प्रशोिन केवरको ३.१५ 
प्रततशत तनमािण कायि सम्पन्न 
भएको। 

 गहेुश्वरी ढल प्रशोिन केवरको बााँकी 
तनमािण कायि सम्पन्न गने,  

 हनमुवते तथा मनोहरा नदी र खस्याङ्ग 
खसुङु्ग नदीको दायााँ बायााँ क्षेत्रमा ढल 
तनमािण गने कायिको थप तनमािण कायि 
सम्पन्न गने, 

 सल्लाघारी, कोड्कु र िोबीघाट ढल 
प्रशोिन केवरको थप ३० प्रततशत 
तनमािण कायि सम्पन्न गने। 

      

१६ ५०११३१०७ ढल प्रशोिन केवर  ४  प्रशोिन केवर तनमािणको लातग आवश्यक 
पने जग्गाको लागत तयार भएको हनुे, 

 प्रशोिन केवरको लातग जग्गा प्रातप्त 
भएको हनु।े 

  जग्गा प्रातप्तको कायि प्रारम्भ गने। 
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क्र.स . व.उ.ब्श.न . 
 

कायिक्रम/आयोजना 
 

क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत ब्स्थतत 

आ.व. २०७७/७८ मा स चालन हनु े
प्रमखु वक्रयाकलाप 

१७ 3130110८ सहरी खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

(क्षेत्रगत) आयोजना  

१,२  आयोजनाहरुको तनमािण कायि सम्पन्न भई 
उच्च, मध्यम स्तरको खानपेानी तथा 
सरसफाइ सेवामा पहुाँच भएको हनु।े 

 ११ वटा आयोजानहरुको 
तनमािणको लातग सम्झौता 
सम्पन्न भएको । 

 बााँवक साना सहरहरुमा लागत 
असलुीको आिारमा नयााँ पवहचान 
भएको आयोजनाहरुको तनमािण कायि 
शरुु हनु।ेअवय आयोजनाहरुको ववस्ततृ 
पररयोजना प्रततवेदन तयार हनुे। 

१८ ३१३०१0१3 स घीय खानेपानी तथा 
ढल व्यवस्थापन  

१,२  ७ वटा प्रदेश राजिानी शहरहरु र अवय 
३० वटा ठूला शहरहरुमा एकीकृत 
खानेपानी तथा ढल आयोजना 
सञ्चालनमा ल्याई आयोजना क्षेत्रका  
हरेक घरिूरीलाई सातै ददन चौववसै 
घण्टा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा 
उपलधि गररएको हनुे, 

 प्रशोिन सवहतको ढल प्रणाली र 
ददशाजवय लेदो व्यवस्थापन माफि त 
वातावरणीय स्वच्छता कायम गदै ददगो 
ववकास लक्ष्य हातसल भएको हनुे। 

 नयााँ आयोजना  आयोजनाको स भाव्यता अध्ययन तथा 
ववस्ततृ  पररयोजना प्रततवेदन तयार 
गने। 

२० ३१३०१११३ शहरी खानेपानी 
व्यवस्थापन सिुार 
आयोजना  

 

१,२  बटुवल, पोखरा र भरतपरुमा खानेपानी 
सेवाको मौजदुा अवस्थालाई आितुनक 
प्रववतियकु्त बनाइ सेवाको गणुस्तर सिुार 
भएको हनुे।  

 नयााँ आयोजना  स्कािा ्लान तयारी तथा जिान माफि त 
खानेपानी प्रणालीहरुलाई क्रमशः 
स्वचातलत बनाउने। 

ग. बजेट  

आ.व. २०७७/७८ को लातग यस क्षेत्र/मवत्रालयको लातग चालतुफि  रु. 325.75 करोि, पुाँजीगततफि  रु.2482.35 करोि र वविीय व्यवस्थातफि  रु. 1062.08 करोि 
गरी जम्मा रु. 3870.18 करोि ववतनयोजन गररएको छ।  
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4.4 यवुा तथा खेलकुद 

क. नततजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ 

को उपलब्धी 
आ.ब. २०७६/७७ को 
अनमुातनत उपलब्धी 

आ.ब. २०७७/७८ को लक्ष्य 

१ सामाजजक जागरण र समदृ्धिको लातग पररचातलत यवुा जना  ० ६,५८५ ४००० 
२ नव प्रवततन केन्द्र (वाद्धषतक) संख्या ० १ १ 
३ नव प्रवततन केन्द्रबा  प्रजक्षणण प्रा्त  गनने  यवुा जना ० ० ५०० 
४ यवुा क्लब गठन संख्या १२१२ ६० ७७ 
५ यवुा क्लब मार्त त नेततृ्व अभ्यास गनने  यवुा जना (हजारमा) १८ १९ १८ 
६ स्वरोजगार कोष मार्त त कजात प्रा्त  गरी सञ्चालन स्वरोजगार 

भएका यवुा 
जना (हजारमा) ६८ १२ १२ 

७ यवुा तथा खेलकूद ्षणेत्रको पूवातधार तनमातण कायतमा रोजगार 
प्रा्त  गनने  यवुा 

जना (हजारमा) ०.६ २.४ २.७ 

८ स्काउ  तातलममा सहभागी स्काउ को संख्या जना ६०१ १०३३ ४०० 
९ प्रोत्साहन तथा परुस्कार र सम्मान प्रा्त  गनने  खेलाडी जना ४५५ ६६० ८०० 
१० राद्धिय तथा अन्द्तरातद्धिय स्तरमा प्रजक्षणण प्रा्त  गनने  खेलाडी जना (हजारमा) ७ ७ ८ 
११ राद्धिय स्तरका खेलकुद प्रततयोतगताहरुमा सहभागी हनु े

खेलाडी 
जना (हजार) ६ ७ ८ 

१२ रातद्धियस्तरमा आयोजना भएको खेलकुद प्रततयोतगताहरु संख्या ६० ५५ ५५ 
१३ नेपालमा आयोजना भएको खेलकुदका अन्द्तरातद्धिय 

प्रततयोतगताहरु 
संख्या १६ २५ १० 

१४ अन्द्तरातद्धिय खेलकूद पररसर संख्या १ १ १ 
१५ प्रदेक रङ्गकाला  (अन्द्तरातद्धिय स्तरका सदु्धवधा सम्पन्न) संख्या ० १ १ 
१६ द्धक्रके  रङ्गकाला (वाद्धषतक) संख्या १ १ १ 
१७ तनमातण भएका उच्चधरातलीय खेलकुद तातलम केन्द्र संख्या २ २ २ 
१८ खेलकुद एकेडेमीहरु संख्या ० २ १ 
१९ कभडतहलहरु संख्या ६ ८ १२ 
२० खेलग्राम संख्या ० ५० ७५ 
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ख. वाद्धषतक द्धवकास कायतक्रम 

क्र.सं. 
 

ब.उ.की.नं कायतक्रम/आयोजना 
्षणते्रगत 
रणनीततक
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततर्ल हालसम्मको प्रगतत जस्थतत 
आ .व .  २०७७/७८ मा संचालन हनु े

प्रमखु द्धक्रयाकलाप 

1.  ३४३४१०१२ राद्धिय यवुा पररषद १,२, ४ र 
६ 

 सामाजजक जागरण रुपान्द्तरण र 
समदृ्धिका लातग ४००० जना 
यवुाहरु पररचालन भएका हनु,े 

 ६०० जना यवुालाई उद्यमकीलता 
तथा द्धवत्तीय सा्षणरता तातलम प्रदान 
गररएको हनुे  

 ९० व ा यवुा समूहलाई उद्यम 
सञ्चालन गनत सहयोग प्रदान 
गररएको हनु,े 

 यवुा ईन्द्कुवेकन /ईनोभेसन सेन्द् र 
(innovation Centre) 
स्थापनारसञ्चालन गररएको हनु,े 

 ६०० जना यवुालाई परामकत तथा 
मागतदकतन प्रदान गररएको हनु,े 

 १०० जना अपाङ्गता  भएका 
यवुालाई सहयोग सामग्री उपलब्ध 
गराइएको हनु,े 

 केन्द्र र सबै प्रदेकमा यवुा 
प्रततभाहरुको खोजी तथा प्रोत्साहन 
भएको हनु,े 

 नमूना संसद अभ्यास सञ्चालन गरी 
यवुामा नेततृ्व ्षणमताको द्धवकास 
गनने  अवसर प्रदान गररएको हनु,े 

 सामाजजक जागरण र समदृ्धिका 
लातग ६५८५ जना यवुा पररचालन 
गररएको, 

 ५८५ जना यवुालाई उद्यमकीलता 
तथा द्धवत्तीय सा्षणरता तातलम प्रदान 
गररनकुो साथै यवुालाई उद्यमकील 
बनाउन बाजणज्य बैंकहरुसँग 
सहकायत गनत समझदारी भएको, 

 साझेदारी मोडेलमा यवुा नवप्रवततन 
तथा ईन्द्क्यवेुकन केन्द्र स्थापनाको 
लातग सामाजजक द्धवकास मन्द्त्रालय 
प्रदेक नं १, मदन भण्डारी स्मतृत 
प्रततष्ठान र काठमाडौ द्धवजिवद्यालय 
सँग सम्झौता भै प्रद्धक्रया अजि 
बढेको , 

 २९०० जना यवुालाई उनीहरुकै 
मागको आधारमा परामकत प्रदान 
गररएको, 

 १०० जना अपाङ्गता भएका 
यवुालाई सहयोग सामग्री द्धवतरण 
गररएको, 

 ३ व ा द्धवधामा यवुा प्रततभाहरुको 
खोजी गरी प्रोत्साहन गररएको, 
 

 सामाजजक जागरण रुपान्द्तरण र 
समदृ्धिका लातग यवुा पररचालन गनने , 

 सहतुलयतपूणत कजातकोसहजीकरणका 
लातग उद्यमजकलता तथा द्धवजत्तय 
सा्षणरता तातलम प्रदान गनने , 

 यवुा उद्यम कायतक्रम सञ्चालन तथा 
चक्रीय कोष सञ्चाल नगनने , 

 यवुा ईन्द्कुवेकन/ईनोभेसन सेन्द् र 
स्थापना र सञ्चालन गनने , 

 यवुा परामकत तथा मागतदकतन प्रदान गनने , 
 राद्धिय अपाङ्ग कोष मार्त त अपाङ्गता 

भएका यवुाहरुलाई सहयोग गनने  
 यवुा प्रततभाहरुको खोजी तथा प्रोत्साहन 

कायतक्रम सञ्चालन गनने , 
 प्रदेक र संिीय तहमा नमूना यवुा संसद 

अभ्यास सञ्चालन गनने ,  
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2.  ३४३००१०१ राद्धिय यवुा 
पररचालन कायतक्रम 

५ र ६  १० जना प्रततभावान यवुा परुस्कृत 
भएका हनु,े 

 ६० जना यवुाले एक अको देकको 
भ्रमण गरी अनभुव आदानप्रदान 
गरेका हनु,े 

 नेपाल  ेतलतभजनबा  यवुा सम्बन्द्धी 
प्ररेणादायी कायतक्रमहरु तनयतमत 
रुपमा प्रसारण भएका हनु,े 

 स्वयंसेवक पररचालन सम्बन्द्धी 
राद्धिय नीतत तजुतमा भएको हनु,े 

 राद्धिय द्धवकास स्वयंसेवक सेवाको 
डा ा बेस प्रणालीको तनमातण, 
स्तरोन्नतत र सञ्चालन भएको हनु,े 

 यवुा द्धवकास प्रवितन सम्बन्द्धी 
अध्ययन अनसुन्द्धान भएको हनु,े 

 सामाजजक-साँस्कृततक रुपान्द्तरण 
सम्बन्द्धमा यवुालाई सचेतना प्रदान 
गररएको हनु,े 

 ९ जना प्रततभावन यवुा र 
यवुासम्बन्द्धी कायत गनने  २ व ा 
संस्थालाई रु. १ लाख नगदसद्धहत 
सम्मान गररएको, 

 यवुाका गततद्धवतधहरु समेद्ध एको 
प्ररेणादायी कायतक्रमहरु तयार गरी 
साउनदेजख प्रत्येक ह्त ाको कतनबार 
द्धवहान ८:३० बजे नेपाल 
 ेतलतभजनबा  तनयतमत प्रसारण 
भइरहेको, 

 

 राद्धिय यवुा प्रततभा सम्मान कायतक्रम 
सम्पन्न गनने , 

 अन्द्तरातद्धिय यवुा अनभुव आदानप्रदान 
कायतक्रम सञ्चालन गनने , 

 यवुा सञ्चार कायतक्रम उत्पादन तथा प्रकारण 
गनने , 

 स्वयंसेवक पररचालन सम्बन्द्धी  राद्धिय नी तत 
तजुतमा गनने , 

 राद्धिय द्धवकास स्वयंसेवक सेवाको 
डा ाबेस प्रणालीको तनमातण, स्तरोन्नतत र 
सञ्चालन गनने , 

 यवुा द्धवकास प्रवितन सम्बन्द्धी अध्ययन 
अनसुन्द्धान गनने , 

 सामाजजक-साँस्कृततकरुपान्द्तरण सम्बन्द्धमा 
यवुा सचेतना कायतक्रम सञ्चालन गनने , 

 

3.  34300103 नेपाल स्काउ  5, 6  ५०० जना द्धवद्याथीलाई स्काउ  
तातलम प्रदान गररएको हनु,े 

 ४०० जना स्काउ लाई द्धवपद् 
व्यवस्थापन तातलम प्रदान गररएको 
हनुे, 

 ५० हजार जना स्काउ  स्वयंसेवक 
पररचालन भएका हनु े। 

 ६७२ जना स्काउ हरुलाई 
स्वंयसेवक तातलम सद्धहत पोकाक र 
औजार द्धवतरण गररएको, 

 द्धवद्यालयमा अध्ययनरत ३,४६० जना 
द्धवधाथीहरूलाई स्काउ  तातलम 
प्रदान गररएको, 

 १,०३३ जना स्काउ लाई स्काउ  

 स्काउ  तातलम सञ्चालन गनने , 
 द्धवपद् व्यवस्थापन तातलम संचालन गनने , 
 स्काउ  स्वयंसेवक पररचालन गनने  । 

131



क्र.सं. 
 

ब.उ.की.नं कायतक्रम/आयोजना 
्षणते्रगत 
रणनीततक
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततर्ल हालसम्मको प्रगतत जस्थतत 
आ .व .  २०७७/७८ मा संचालन हनु े

प्रमखु द्धक्रयाकलाप 

तथा द्धवपद व्यवस्थापन तातलम प्रदान 
गररएको, 

 द्धवतभन्न ददवस तथा अवसरहरुमा 
१६,५७३ जना स्काउ  स्वयंसेवक 
पररचालन गररएको । 

4.  ३४३५१०११ यवुा स्वरोजगार 
कोष 

१, ४ र ६  १२ हजार जना यवुा स्वरोजगार 
भएका हनु,े 

 १२ हजार व ा व्यवसाय र 
व्यवसायीको स्वरोजगार वीमा 
भएको हनु,े 

 ३ हजार जना व्यसायीलाई व्याज 
अनदुान प्रदान गररएको हनु े। 

 यवुा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार 
कोष मार्त त ७० करोड रुपैंया कजात 
लगानी भई ४,६१६ जना स्वरोजगार 
भएको, 

 कजात लगानी गररएका ४६१६ जना 
व्यवसायीलाई अतभमखुीकरण तातलम 
प्रदान गररएको । 

 स्वरोजगार तसजतनाका लातग कजात लगानी 
गनने  

 स्वरोजगार वीमा कायतक्रम सञ्चालन गनने , 
 व्याज अनदुान प्रदान गनने  । 

 

5.  ३४३४१०११ राद्धिय खेलकुद 
पररषद 

१, ४ र ६  २५ हजार खेलाडीहरुलाई 
जजल्लास्तरमा खेलकुदको तनयतमत 
प्रजक्षणण र राद्धिय द्ध म तयारी 
प्रजक्षणण प्रदान गररएको हनु,े 

 ८ जना खेलकुद प्रजक्षणकहरुलाई 
वैदेजकक प्रजक्षणण तडप्लोमा तथा 
मास् र कोषतको तातलम ददइएको 
हनुे, 

 गण्डकी प्रदेकमा नवौं राद्धिय 
खेलकुद प्रततयोतगता आयोजना 
भएको हनु,े 

 राद्धियस्तरको ४५ व ा प्रततयोतगता 
आयोजना भइ सोमा १० हजार 

 नवौं राद्धिय खेलकुद प्रततयोतगता 
आयोजनाका लातग गण्डकी प्रदेकका 
जजल्लाहरुमा खेलकुद पूवातधार तनमातण 
कायत चालू रहेको, 

 दकौं राद्धिय खेलकुद प्रततयोतगताका 
लातग कणातली प्रदेकका जजल्लाहरुमा 
पवुातधार तनमातण कायत चालू रहेको, 

 प्रदेकमा अन्द्तरातद्धियस्तरको सदु्धवधा 
सम्पन्न रङ्गकाला तनमातण चालू रहेको, 

 देकका ८ स्थानमा द्धक्रके  मैदान 
तनमातण चालू रहेको (बैजनाथपरु 
मोरङ्ग, मूलपानी काठमाडौ, कीतततपरु 
काठमाडौ, पोखरा कास्की, भैरहवा 

 नवौं राद्धिय खेलकुद प्रततयोतगताका लातग 
खेलकुद पूवातधार तनमातण गनने , 

  दकौं  राद्धिय खेलकुदका लातग पूवातधार 

तनमातण गनने , 
 अन्द्तरातद्धियस्तरको सदु्धवधायकु्त प्रादेजकक 
रङ्गकाला तनमातण गनने , 

 तनमातणातधन द्धक्रके  मैदान तनमातण 
कायतको तनरन्द्तरता (बैजनाथपरु मोरङ्ग, 
मूलपानी काठमाडौ, कीतततपरु काठमाडौ, 
भैरहवा रुपन्द्देही, कोहलपरु बाँके र 
महेन्द्रनगर कञ्चनपरु) ददने, 

 तनमातणातधन कभडतहल तनमातण गनने  
(धनगढी कैलाली, दकम झापा, नारायणी 
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खेलाडी सहभागी भएको हनुे 
(रािपतत रतनङ्ग तसल्ड प्रततयोतगता, 
उपरािपतत जचल्रेन गमे्स, प्रधानमन्द्त्री 
कप द्धक्रके  प्रततयोतगता, पारा 
खेलकुद प्रततयोतगता), 

 अन्द्तरातद्धियस्तरको १० व ा 
प्रततयोतगता आयोजना हनु े(वडत 
यतुनभतसतयाड सहभातगता, रेजस्लङ्ग, 
भतलबल, द्धक्रके , व्याडतमन्द् न र 
दौडको अन्द्तरातद्धिय प्रततयोतगता), 

 ओलजम्पक खेलमा सहभागी खेलाडी, 
एजकयाली खेलकुदमा पदक द्धवजेता 
र दज्षणण एजकयाली खेलकुद 
प्रततयोतगतामा स्वणत पदक द्धवजेता 
खेलाडीलाई मातसक सम्मान भत्ता 
द्धवतरण गररएको हनु,े 

 अन्द्तरातद्धिय खेलकुद प्रततयोतगतामा 
पदक जजतेका ८०० जना 
खेलाडीलाई नगद परुस्कार प्रदान 
गररएको हनुे । 

रुपन्द्देही, लमही दाङ्ग, कोहलपरु बाकेँ 
र महेन्द्रनगर कञ्चनपरु)  

 १६ व ा रङ्गकाला तनमातण कायत चालू 
रहेको, 

पसात, नैकाप काठमाडौं, पोखरा कास्की, 
ततलोत्तमा रुपन्द्देही, गोदावरी लतलतपरु) 

 तनमातणाधीन रङ्गकाला तनमातण (च्यासल 
रङ्गकाला, इ हरी रङ्गकाला, ततलोत्तमा 
रङ्गकाला रुपन्द्देही, मेची रङ्गकाला झापा, 
धरान रङ्गकाला, लखनथापा रङ्गकाला 
गलु्मी, बारा, द्धर्ददम रङ्गकाला पाँचथर, 
नारायणी रङ्गकाला पसात) गनने , 

 स्थानीयस्तरको खेलकुद पूवातधार तनमातण 
गनने । 

6.  ३४३००१०२ खेलकुद द्धवकास 
कायतक्रम 

२, ३, ४ र 
५ 

 १०जना प्रततभावान खेलाडीलाई 
खेलकुदको राद्धिय प्रततभा सम्मान 
गररएको हनु,े  

 खेलकुदमा प्रततवजन्द्धत औषतध सेवन 

द्धवरुिको सचेतना प्रदान गररएको 

 खेलाडी तथा संिसंस्थालाई गरी११ 
जना प्रततभालाई खेलकुदको राद्धिय 
प्रततभा सम्मान प्रदान गररएको, 

 १३ औ दज्षणण एजकयाली खेलकुद 
प्रततयोतगताका लातग बन्द्द प्रजक्षणणमा 

 खेलकुदको राद्धिय प्रततभा सम्मान 
कायतक्रम सञ्चालन गनने , 

 स्नातकोत्तर तहका द्धवद्याथीलाई खेलकुद 
सम्बन्द्धी कोधकायतमा सहयोग गनने , 

 खेलकुद व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको 
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हनुे, 
 खेलकुद व्यवस्थापन सूचना 
प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन 
गररएको हनु,े 

 खेलकुदमा संस्थागत प्रायोजन तथा 
सामाजजक उत्तरदाद्धयत्व सम्बन्द्धी 
(CSR) अध्ययन गररएको हनु,े 

 खेलकुद पूवातधारहरुको एल्बम तयार 
भएको हनु,े 

 खेलकुदसंिहरुको संस्थागत ्षणमता 
अतभवदृ्धि गररएको हनु,े 

 सबैका लातग खेलकूद रणनीतत 
तजुतमा गररएको हनु,े 

 स्नातकोत्तर तहका द्धवद्याथीलाई 
खेलकुद सम्बन्द्धी कोधकायतमा 
सहयोग गररएको हनु,े 

 अन्द्तरातद्धिय खेलकुद प्रततयोतगतामा 
पदक प्रा्त  खेलाडीलाई परुस्कार 

द्धवतरण गररएको हनु े। 

रहेका ३१९ जना खेलाडी, प्रजक्षणक 
र व्यवस्थापकलाई खेलकुदमा 
प्रततबजन्द्धत औषधीतबरुिको सचेतना 
कायतक्रम सञ्चालन गररएको,  

 खेलाडीहरु, खेल जक्षणक र प्रजक्षणक 
गरी १०२ जनालाई खेलकुदमा 
लैद्धङ्गक द्धहंसा द्धवरुिको सचेतना 
कायतक्रम सम्पन्न गररएको, 

 ७६ जना खेलाडी तथा प्रजक्षणक 
परुस्कृत भएको, 

स्थापना तथा सञ्चालन गनने , 
 खेलकुदमा संस्थागत प्रायोजन तथा 
सामाजजक उत्तरदाद्धयत्व सम्बन्द्धी (CSR) 

अध्ययन तथा प्रवितन गनने , 
 खेलकुद पूवातधारहरुको एल्बम तयार 
गनने , 

 खेलकुद संिहरुको संस्थागत ्षणमता 
अतभवदृ्धि कायतक्रम सञ्चालन गनने , 

 खेलकुदमा प्रततवजन्द्धत औषतध सेवन 

द्धवरुिको सचेतना कायतक्रम सञ्चालन गनने , 
 सबैका लातग खेलकूद रणनीतत तजुतमा 
तथा खेलकुदसम्बन्द्धी सचेतना सामग्री 
तनमातण गनने , 

 खेलकुदमा सावतजतनक तनजी साझेदारी 
कायतक्रम सञ्चालन गनने , 

 अन्द्तरातद्धिय खेलकुद प्रततयोतगतामा पदक 
प्रा्त  खेलाडीलाई परुस्कार द्धवतरण  
गनने  । 

 
 

ग. बजे  

आ.व. २०७७/७८ को लातग ्षणेत्र/मन्द्त्रालयको लातग चालू तर्त  रु 164.65 र पूजँीगततर्त  रु 19.30 करोड गरी जम्मा रु 183.95 करोड द्धवतनयोजन रहेको 
छ । 
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4.5  महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागरिक  

क. नलतजा सूचक  

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ 

को उपलब्धि 

आ.व. २०७६/७७ को 
अनमुालनत उपलब्धि 

आ.व.२०७७/७८ 

को लक्ष्य 

१ लैहिक हवकास सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.८९७ ०.९३७ ०.९४३ 

२ लैहिक सशक्तीकिण सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.५७ ०.६ ०.६१ 

३ लैहिक असमानता सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.४७६ ०.३८ ०.४४ 

४ महिलािरूको स्वालमत्व भएका प्रलतष्ठान (कूल प्रलतष्ठानको अनपुात) प्रलतशत २६ - ३२ 

५ प्रत्यक्ष लैहिक उत्तिदायी बजेट हवलनयोजन अनपुात प्रलतशत ३८.६ ३८.१७ ३९.५ 

६ १५देब्ि १९ वर्ष उमेि समूिका हववाहित हकशोिी प्रलतशत २७ - १५ 

७ 
प्रजननस्वास््य सम्बन्िी िकबािे लनणषय गने महिला (१५ देब्ि ४९ वर्ष उमेि समूि) 
कोअनपुात 

प्रलतशत ५९.५ - ७१ 

८ महिला तथाहकशोिहकशोिीिरूको बेचलबिन न्यूनीकिण संख्या १६७७ १२६८ १३०० 

९ दगुषम क्षेत्रमा ज्यान जोब्िममा पिेका गभषवती तथा सतु्केिी महिलाकोिवाई उद्धाि जना २५ ५९ ६० 

१० ब्जहवकोपाजषन सिुािकायषक्रम बाट सीप हवकास ताललम तथा टेवा पुुँजी प्राप्त महिला जना १९२० - ३५०० 

११ 
बालबाललकािोजतलास नं.१०४ नेपाल संचालन तथा व्यवस्थापन सेवाकेन्र 

संख्या 
७५ ७५ १५० 

१२ 
ििाएका मध्ये फेला पिेका ि बेवारिसे फेला पिेका बालबाललकाको 
पारिवारिकपनुलमषलन 

जना २८४९ १२६८ १८०० 

१३ बेवारिस फेला पिेका बालबाललकाको उद्धाि जना ५११ ३१४ ४०० 
१४ अनाथ बालबाललकाको बालगिृमा पनुस्थाषपना जना १९४ १६७ २०० 
१५ बाल िेल्पलाईन नं. १०९८ नेपाल संचालन तथा व्यवस्थापन ब्जल्ला/स्थान १२ १२ १५ 

१६ 
जोब्िमपूणष अवस्थामा ििेका बालबाललकाको आपत्कालीन उद्धाि तथासंिक्षण 
व्यवस्थापन 

जना ३५०१ १२६९ ३००० 

१७ अलभभावक भएका बालबाललकाको बाल गिृबाट परिवािमा पनुलमषलन जना ८७ ३८ १५० 
१८ सडक बालबाललकाको उद्धाि संिक्षण तथा व्यवस्थापन जना १३८ ३९८ २०० 
१९ ज्येष्ठ नागरिक ददवा सेवा केन्र, तथा लमलन केन्र संख्या ८७ २०० ३५० 

२० वदृ्धाश्रमबाट पनुस्थाषपना सेवा प्रदान गरिएकाज्येष्ठ नागरिक संख्या १४०० १५०० १५०० 

२१ अपािता भएका व्यब्क्तिुकको दद्षकालीनपनुस्थाषपना संख्या ४८ ६७ ६२ 

२२ अपाि सिायक सामग्री उत्पादन तथा हवतिण जना २९०० १४६३ ३५०० 
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क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ 

को उपलब्धि 

आ.व. २०७६/७७ को 
अनमुालनत उपलब्धि 

आ.व.२०७७/७८ 

को लक्ष्य 

२३ मानव बेचहविन पीलडत प्रभाहवतिरूका लालग पनुस्थाषपना केन्र संचालनभएका 
ब्जल्ला 

संख्या १० १० १३ 

२४ ििाएका बालबाललका प्रलतलाि 
जनसंख्यामा 

५.९ ५.३ ४.७ 

ि. बाहर्षक हवकास कायषक्रम 

क्र.स. ब.उ.ब्श.नं. कायषक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीलतक 
स्तम्भ 

प्रमिु प्रलतफल िालसम्मको प्रगलत ब्स्थलत 

आ.व. २०७७/७८ मा संचालन िनु ेप्रमिु 
हक्रयाकलाप 

1.  ३४००११०१ महिला तथा 
बालबाललका हवभाग 

१,४,५,६  प्रदेश ति ि स्थानीय तिको 
सामाब्जक हवकास शािामा 
कायषित कमषचािीको क्षमता 
हवकास भएको िनु,े 

 बाल पसु्तकालय, बाल उद्यान, 

संचालन भएको िनु,े 

 स्थानीय तिमा बिकु्षेत्रीय पोर्ण 
योजना दोस्रो कायाषन्वयन ि 
सोको सिजीकिण तथा 
अनगुमन गरिएको  िनुे । 

 स्थानीय तिका जनप्रलतलनलि तथा 
सामाब्जक हवकास शािाका 
कमषचािीिरूलाई प्रजनन स्वास््य, महिला 
अलिकाि ि लैहिक हिंसा सम्बन्िी 
अलभमिुीकिण कायषक्रम संचालन 
भएको, 

 छाउगोठ उन्मूलन तथा मयाषददत 
महिनावािी प्रवद्धषन सम्बन्िी कायषक्रम 
संचालन भएको, 

 सःशतष अनदुानबाट प्रदेश ि स्थानीय 
तिमा सञ्चाललत महिला सम्बन्िी 
कायषक्रमको अनगुमन भएको । 

 

 स्थानीय तिका कमषचािीका लालग 
बालसंिक्षण तथा लैंलगक हिंसा लनवािण 
सम्बन्िी ताललम/अन्तिहक्रया संचालन 
गने, 

 हवद्यालयस्तिका बालबाललकालाई 
लागूऔर्ि दवु्यषसनी ि बालहववाि 
लनयन्त्रण सम्बन्िी सचेतनामलुक 
अलभमिुीकिण  कायषक्रम सञ्चालन गने, 

 सामाब्जक कुरिलत, िालनकािक अभ्यास 
हवुकद्ध सचेतना कायषक्रम सञ्चालन गने, 

 हिंसा पीलडत महिला तथा हकशोिीका 
लालग अल्पकालीन सेवा केन्र संचालन 
गने, 

 बालउद्यान ि बाल पसु्तकालय स्थापना 
गने, 

 स्थानीय तिमा बिकु्षेत्रीय पोर्ण योजना 
दोस्रो कायाषन्वयन ि सोको सिजीकिण 
तथा अनगुमन गने । 
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क्र.स. ब.उ.ब्श.नं. कायषक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीलतक 
स्तम्भ 

प्रमिु प्रलतफल िालसम्मको प्रगलत ब्स्थलत 

आ.व. २०७७/७८ मा संचालन िनु ेप्रमिु 
हक्रयाकलाप 

2.  ३४०८१०११ िाहिय बाल अलिकाि 
परिर्द 

३,४,८  बाल िेल्पलाइन १०९८ 
संचालन तथा सेवाको हवस्ताि 
भएको िनु,े 

 बालबाललका िोजतलास नं 
१०४ सबै ब्जल्लामा हवस्ताि 
भएको िनु,े 

 सडक बालबाललकाको उद्धाि 
तथा व्यवस्थापन भएको िनुे । 

 २०७६साउन १ गते देब्ि केन्रीय बाल 
कल्याण सलमलत िाहिय बाल अलिकाि 
परिर्द् मारूपान्तिण भै कायष प्रािम्भ 
भएको । 

 काठमाडौं उपत्यका, ििान, दमक, इटििी 
ि सिेुतकोवीिेन्रनगिबाट ५०५ जना 
सडक बालबाललकाको (बालक ३९७ ि 
बाललका १०८ जना) पारिवारिक 
पनुलमषलन तथा पनुस्थाषपना भएको, 

 ििाएका२३१३ जना मध्येफेलापिेका 
११२१ जना िबेवारिसफेलापिेका३१३ 
जना बालबाललकाको उद्धाि, संिक्षण ि 
परिवािमा पनुलमषलन तथाबाल गिृमा 
पनुस्थाषपना गरिएको,  

 चाल ुआ. व. को फागणु मसान्तसम्म 
जोब्िममा ििेका १२६९ जना 
बालबाललकाको आपत्कालीन उद्धाि गिी 
आवश्यक िाित, मनोहवमशष,पिामशष, 
कानूनी सेवा, उपचाि, शैब्क्षक सियोग, 

पनुलमषलन तथापनुस्थाषपना गरिएको। 

 

 बालबाललका िोजतलास नं. १०४ को 
२४ ्ण्टा सेवा संचालन व्यवस्थापन ि 
प्रवद्धन गने , 

 ििाएका बालबाललकालाई िोजतलास 
गिी परिवािमा पनुलमषलन गिाउन ेि 
बेवारिस फेला पिेका बालबाललकाको 
उद्धाि गिी बाल गिृमा पनुस्थाषपना गने , 

 जोब्िमपूणष अवस्थामा ििेका 
बालबाललकाको आपत्कालीन उद्धाि गिी 
संिक्षण तथा व्यवस्थापन गने, 

 बालिेल्पलाइन नं+.१०९८ को सेवा 
हवस्ताि गदै सो सेवा माफष त 
बालबाललकालाई मनोहवमशष, पारिवारिक 
पिामशष, आश्रय, आलथषक सियोग ि 
कानूनी सेवा प्रदान गने, 

 सडक बालबाललकाको उद्धाि, संिक्षण ि 
व्यवस्थापन गने, 

 लबशेर् संिक्षणको आवश्यकता भएका 
तथा जोब्िममा पिेका बालबाललकालाई 
सियोग गने, 

 बाल अलिकाि संिक्षणका लालग हवलभन्न 
सचुना तथा सन्देश प्रचाि प्रसाि गने । 

3.  ३४०००१०१ लैहिक हिंसा लनवािण 
तथा मानव 
बेचलबिन लनयन्त्रण 
कायषक्रम 

१,२,३,४,

५,६ 

 लैहिक हिंसाका ्टना 
न्यूनीकिण भएको िनु,े 

 मंगला सािना दी्षकालीन 
पनुषस्थापना केन्र संचालन 
भएको िनु,े 

 मंगला सािना दी्षकालीन पनुस्थाषपना 
केन्रबाट २१ जना हिंसा पीलडत 
महिलालाई सेवा प्रदान गरिएको, 

 साझा यातायातका ४६ वटा बसमा 
लडब्जटल लडस््लेद्धािा लैङ्लगक हिंसा 
हवुकद्धको सचेतनामूलक सन्देश, हवज्ञापन 

 महिला हवुकद्ध िनुे हिंसा सम्बन्िी 
VAW(Violence Against Women) 

सभेका लालग Matching fund  स्थापना 
गने, 

 Male Leaders Networking गठन 
गिी लैङ्लगक हिंसा लनवािणको क्षते्रमा 
परिचालन गने, 
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क्र.स. ब.उ.ब्श.नं. कायषक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीलतक 
स्तम्भ 

प्रमिु प्रलतफल िालसम्मको प्रगलत ब्स्थलत 

आ.व. २०७७/७८ मा संचालन िनु ेप्रमिु 
हक्रयाकलाप 

 मानव बेचलबिन तथा 
ओसािपसािमा कमी आएको 
िनुे, 

 मानव बेचलबिन 
पीलडत/प्रभाहवतको लालग 
पनुषस्थापना केन्र संचालन 
भएको िनु े। 

एवम ्काननुी प्राविान प्रसािण िुुँदै 
भएको, 

 कुिीलत हवुकद्ध सन्देशमूलक हवज्ञापन, 
Documentary, TVC Jingle, Song, 

Talk Show हवलभन्न संचाि 
माध्यमिरूबाट प्रसािण भएको, 

 आलथषकवर्ष २०७६/७७ को 
फाल्गणुसम्म जोब्िम तथा बेचलबिनमा  
पिी उद्धाि गरिएका १२६८ जना 
महिलाले दश ब्जल्लामा संचाललत 
पनुषस्थापनाकेन्रबाट सेवा प्रदान भएको, 

 ७ वटा प्रदेशका २/२ जना जेिेन्दाि 
हवपन्न हकशोिीलाई प्राहवलिक उच्च 
ब्शक्षाको लालग अनदुान उपलधि गिाउने 
कायषहवलि, २०७६ सहित प्रदेश 
सामाब्जक हवकास मन्त्रालयमा सःशतष 
अनदुान भकू्तानी भएको, 

 लमलत २०७६।०२।१६ मा प्रथम 
िाहिय महिला अलिकाि ददवस 
मनाईएको ि सोिी सन्दभषमा आ. व 
२०७६।७७ लाई लैलगंक हिंसा 
हवुकद्धको अलभयान वर्षका ुकपमा 
मनाउने ्ोर्णा भएबमोब्जम सं्, प्रदेश 
ि स्थानीय तिको समन्वय ि सिकायषमा 
कायषयोजना तयाि गिी कायाषन्वयन 
भएको, 

 Beijing Platform For Action 

(BPFA  ) को २५ बर्षको सलमक्षा 
प्रलतवेदन तयाि गिी पििाि 
मन्त्रालयमाफष त संयकु्त िाि सं्ीय 

 लैङ्लगक हिंसाका हवहवि आयामको 
अध्ययन तथा अनसुन्िान गने, 

 हिंसा पीलडत महिला तथा हकशोिीलाई 
सिुब्क्षत ुकपमा पनुस्थाषपनागनष 
िाहियस्तिको मंगला सािना दी्षकालीन 
पनुस्थाषपना केन्रको संचालन गने, 

 सूचना संचाि, ब्शक्षा स्वास््य, उद्योग 
क्षेत्रमा कायषित महिला तथा सो 
संस्थाका संचालक/ व्यवस्थापकको 
लालग कायषस्थलमा िनुे यौनजन्य 
दवु्यषविाि ऐन, आचिण लगायतका 
काननुी हवर्यमा अनबु्शक्षण/अन्तिहक्रया 
कायषक्रम संचालन गने, 

 लैङ्लगक हिंसा, सामाब्जक कुिीलत तथा 
मानव वेचलबिनहवुकद्ध प्रदेश तथा 
स्थानीय स्तिबाट भएका प्रलतवद्धता, 
्ोर्णा आददको कायाषन्वयन अवस्थाको 
अनगुमन/प्रभाव मलु्याङ्कन गने, 

 मानव वेचहविन तथा ओसािपसाि 
लनयन्त्रण सम्बन्िी िाहिय प्रलतवेदन 
तयािी ि प्रकाशन गने , 

 मानव बेचहविन तथा ओसािपसाि 
पीलडत तथा प्रभाहवतको लालग 
सीपमूलकताललम तथा िोजगािमूलक 
कायषक्रम संचालन गने, 

 पनुस्थापषना केन्रमा ििेका मानव 
वेचलबिन तथा ओसािपसाि 
पीलडत/प्रभाहवतका लालग   
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स्थायी लनयोग ि United Nation 

Economic and Social Commission 
for Asia and the Pacific 

(UNESCAP) मा पठाइएको, 
 सातै प्रदेशका सामाब्जक हवकास मन्त्री 
एवम ्सब्चवको उपब्स्थलतमा महिला 
बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागरिक 
मन्त्रालयको कायषक्षेत्रको हवर्यमा गत 
वर्ष भएको ११ बुुँदे प्रलतवद्धता 
कायाषन्वयनको सलमक्षा सहित चाल ु
आ.व. मा कायाषन्वयन गने गिी १५ 
बुुँदे प्रलतवद्धता गरिएको । 

मनोसामाब्जक पिामशष तथा अन्तिहक्रया 
कायषक्रम संचालन गने, 

4.  ३४०००१०२ सामाब्जक हवकास 
कायषक्रम 

१,२,३,४,

५ 

 ज्येष्ठ नागरिक, अपािता भएका 
व्यब्क्त एवम ्सामाब्जक सं्-
संस्था सम्बन्िी नीलत लनयम 
तजुषमा भएको िनु,े 

 ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल एवम ्
पशपुलत वदृ्धाश्रम भवन लनमाषण 
शुुक भएको िनु,े 

 असिाय, बेसिािा, ज्येष्ठ नागरिक 
एवम ्अपािता भएका व्यब्क्तको 
संिक्षण भएको िनु,े 

 अन्तिाषहिय ि िाहिय गैिसिकािी 
संस्थाको पािदब्शष ुकपमा 
परिचालनका लालग Software 

लनमाषण भएको िनु े। 

  

 पशपुलत वदृ्धाश्रममा १४८ जना 
वदृ्धवदृ्धाको भिणपोर्ण सहित आश्रय ि 
िेिचाि भईििेको, 

 प्रदेशस्तिमा ज्येष्ठ नागरिक आिोग्य 
आश्रम ि अपािता नागरिक ग्राम 
स्थापना ि संचालनका लालग कायषहवलि 
स्वीकृत गिी सात वटै प्रदेश सिकािको 
सामाब्जक हवकास मन्त्रालयलाई बजेट 
तथा कायषक्रम उपलव्ि गिाइएको, 

 स्रोत कक्षा संचालन भएका १० 
सामदुाहयक हवद्यालयमा  अपाङमैत्री 
िेलपरिसि बनाउन सम्बब्न्ित 
स्थानीयति माफष त हवद्यालयलाई बजेट 
उपलधि गिाइएको, 

 अपािता भएका व्याब्क्तलाई िालसम्म 
१४६३ थान सिायक सामग्री  उत्पादन 
तथा हवतिण गरिएको, 

 गोठाटािमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल 
तथा पशपुलत वदृ्धाश्रमको भवन लनमाषण 
शरुू गने, 

 सं्, प्रदेश ि स्थानीय तिकोसाझेदािीमा 
ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान केन्र लनमाषण तथा 
संचालन गने, 

 ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र, प्राप्त गने 
सेवासहुविा सम्बन्िमाअन्ति लनकाय 
समन्वय, मापदण्ड ि कायषहवलि तजुषमा 
गने, 

 ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान सीप अन्तिपसु्ता 
िस्तान्तिण कायषक्रम संचालन गने, 

 अपािता सम्वन्िी िाहिय कायषयोजना 
तजुषमा गने, 

 स्थानीय ि प्रदेश सिकािसुँगको 
साझेदािीमा अपािता भएका 
व्यब्क्तकालालग सिायक सामग्री उत्पादन 
गने उद्योग स्थापना तथा संचालन गने, 
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 िगने्र नवजीवन केन्रमा ४९ जना 
अलत अशक्त अपािता भएका व्यब्क्तलाई 
पनुस्थाषपना सेवा प्रदान गरिएको, 

 कुष्ठिोग लनवािण सं् िोकनामा १३८ 
जना कुष्ठिोगीलाई आवासीय तथा ६५ 
जनालाई नगद सियोग गिी जम्मा 
२०३ जना कुष्ठिोगीको व्यवस्थापन 
गरिएको । 

 

 

 अपाितामैत्री नपेाल ्ोर्णाको लालग 
पूवाषिाििरू अपािमैत्री बनाउन 
Accessibility Audit    गने तथा 
सूचकको हवकास गने, 

 स्थानीय तथा प्रदेश सिकािसुँगको 
साझेदािीमा पूणष तथा अलत अशक्त 
अपािता भएका व्यब्क्तको  िेिचाि तथा 
व्यवस्थापनका लालग कायषहविी तथा 
मापदण्ड तजुषमा गिी कायाषनव्यन गने, 

 पूणष अशक्त, अपािता ि अलत अशक्त 
अपािता भएका व्यब्क्तका लालग 
पनुस्थाषपना कोर् स्थापना ि संचालन 
गने, (अपािता भएका व्यब्क्तका 
अलिकाि सम्वन्िी ऐनको दफा ३० 
बमोब्जम)  

 स्थानीय ि प्रदेश सिकािसुँगको 
साझेदािीमा अपािता नागरिकग्राम 
स्थापना ि संचालन  गने, 

 अपािता भएका व्यब्क्तको सम्वन्िमा 
िाहिय प्रलतवेदन तयाि तथा अपािता 
सम्वन्िी स्रोत पबु्स्तका अद्यावलिक गने, 

 समाज कल्याण परिर्द भवन लनमाषण 
सुुक गने, 

 सामाब्जक ुकपान्तिण नीलत तजुषमा गने 

 िाहिय/अन्तिाषहिय गैिसिकािी संस्थाको 
एहककृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 
(MIS) लनमाषण गने । 
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5.  ३४०००१०३ बालहवकास कायषक्रम ३,४,५,८  बालअलिकाि सम्बन्िी 
मिासब्न्िको प्रलतवेदन तयाि 
भएको िनु,े 

 ददवा ब्शश ुस्यािाि केन्र 
हवस्ताि एवं सञ्चालन भएको 
िनुे, 

 बाल म्यबु्जयमको हवस्ततृ 
परियोजना प्रलतवेदन (DPR ) 
लगायतका तयािी भएको िनुे, 

 ८ वटा बालसिुाि गिृ संचालन 
भएको िनु,े 

 गण्डकी प्रदेशमा अन्तिाषहिय 
मापदण्ड अनसुािको बाल सिुाि 
गिृ लनमाषण भएको िनुे। 

 
 

 सडक बालबाललका उद्धाि, संिक्षण तथा 
व्यवस्थापन सम्बन्िी 
एकीकृतकायषहवलि, २०७६ स्वीकृत 
भएको, 

 अपािता भएका बालबाललकालाई 
हवशेर् संिक्षण ददने बाल गिृिरूसुँग 
सिकायष सम्बन्िी कायषहवलि, २०७६ 
तजुषमा भईकायाषन्वयन भएको ि सो 
कायषहवलि बमोब्जम २ वटाबाल 
गिृलाई अनदुान िकम उपलधि 
गिाईएको, 

 बालबाललकािोजतलास नं. 
१०४सञ्चालन लनदेब्शका, २०७६ 
स्वीकृत भएको, 

 बाल िेल्पलाइन नं १०९८ संचालन 
कायषहवलि २०७६ संशोिन 
गिीकायाषन्वयन गरिएको, 

 प्रदेश नं ३ को लललतपिुमा नयाुँ ददवा 
ब्शश ुस्यािाि केन्र संचालनको तयािी 
पूिा भएको, 
 

 बालबाललका सम्बन्िी नीलत लनमाषण गने, 
 प्रदेश स्तिमा ददवा ब्शश ुकेन्र हवस्ताि 
गने, , 

 बालबाललकालाई हवज्ञान तथा प्रहवलिका 
हवर्यमा जानकािी ददन ेउदेश्यले बाल 
म्यबु्जयम संचालन गनष हवस्ततृ परियोजना 
प्रलतवेदन (DPR) तयाि गने, 

 बाल सिुाि गिृ तथा बाल गिृका 
कमषचािी तथा पदालिकािीलाई बाल 
अलिकाि तथा बाल 
संवेदनशीलतासम्बन्िी अनबु्शक्षण 
कायषक्रम संचालन गने, 

 लसंिदिबाि परिसिलभत्र सञ्चाललत ददवा 
ब्शश ुस्यािाि केन्र लनयलमत संचालन 
गने, 

 बालअलिकाि सम्बन्िी अन्तिाषहिय 
मिासन्िी १९७९को list of issues  को 
प्रदेश तथा स्थानीय स्तिमा 
कायाषन्वयनका लालग अन्तिहक्रया तथा 
आवलिक प्रलतवेदन तयािी गने, 

 बालबाललकाको Online Safety का 
सम्बन्िमा केन्रीयस्तिको कायषहवलि 
तयाि गने, 

 संिक्षण हवहिन बालबाललकाको उद्धाि 
संिक्षण तथा व्यवस्थापन गने, 

 बालश्रम हवुकद्धको अलभयान संचालन गिी 
बालमैत्री स्थानीय ति ्ोर्णाका लालग 
सियोग गने । 
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6.  ३४०००१०५ िािपलत महिला 
सशब्क्तकिण 
परियोजना कायषक्रम 

१,२,३,४,

५,६ 

 महिला उद्यमशीलता हवकास 
केन्र संचालन भएको  िनु,े 

 मानव हवकास सूचाङ्ककमा पलछ 
पिेका महिलािरूको आलथषक 
तथा सामाब्जक सशब्क्तकिण 
भएको िनु,े 

 दगुषम क्षेत्रका ज्यान जोब्िममा 
पिेका गभषवती तथा सतु्केिी 
महिलािरूको िवाई उद्धाि 
भएको िनु,े 

 कुिीलत हवुकद्धको अलभयान 
संचालन भएको िनुे, 

 CEDAW सम्बन्िी प्रलतवेदन 
तयाि भई सम्बब्न्ित लनकायमा 
प्रस्ततु भएको िनु,े 

 लैहिक सम्पकष  हवन्दिुरूको 
क्षमता हवकास भएको िनुे । 

 

 िािपलत महिला उत्थान कायषक्रम 
संचालन कायषहवलि, २०७६ स्वीकृत भई 
कायषन्वयन भएको, 

 दगुषमक्षेत्रका ज्यान जोब्िममा पिेका 
५९ जना गभषवती तथा सतु्केिी 
महिलािरूको तत्काल िवाई उद्धािद्धािा 
थप उपचािका लालग सहुविा सम्पन्न 
अस्पतालमा पयुाषई आमा ि बच्चाको 
जीवन िक्षा गरिएको, 

 उद्यमब्शलता हवकास तथा हवत्तीय पुँिचु 
सम्बन्िी अविािणा २०७६ स्वीकृत 
गिी ५ वटा प्रदेशका १७६ जना 
महिला उद्यमीलाई ''उद्यमब्शलता हवकास 
तथा हवत्तीय पुँिचुसम्बन्िी ताललम 
सम्पन्न भएको, 

 महिला उद्दमीिरूद्धािा उत्पाददत 
सामाग्रीको बजाि प्रवद्धषनका लालग प्रदेश 
ि िाहियस्तिको प्रदषशनीको स्वीकृत 
मापदण्ड बमोब्जम ४ वटा प्रदेशमा 
प्रदशषनसी आयोजना भएको, 

 छाउगोठ उन्मूलन तथा मयाषददत 
महिनावािी प्रवद्धषन सम्बन्िी िाजनैलतक 
नेततृ्वको अगवुाईमा अछामको 
साुँफेबगि बयलपाटामा छाउगोठको 
स्थलगत अनगुमन ि मंगलसेन, दैलेिको 
दलु्ल ुनगिपाललका तथा कणाषली 
प्रदेशको सिेुतमा करिब १६०० सयको 
सिभालगतामा अलभयान संचालन भएको, 

 सं्, प्रदेश ि स्थानीय तिको साझेदािीमा 
महिला उद्ममशीलता सिब्जकिण केन्र 
स्थापना ि संचालन गने, 

 उद्ममी महिलाद्धािा उत्पाददत 
सामाग्रीिरूको हवक्री 
हवतिणकोलालगभकुृटी मण्डपमा िाहिय 
स्तिको स्थायी स्टल तथा हवक्री केन्र 
संचालन गने, 

 दगुषमक्षेत्रका ज्यान जोब्िममा पिेका 
गभषवती तथा सतु्केिी महिलाको  
िवाईउद्धाि कायषक्रमलाई लनिन्तिता ददन,े 

 मयाषददत महिनावािीलाई मानव 
अलिकािसुँग जोडी अन्तिाहिय मयाषददत 
महिनावािी कायषशाला/सम्मेलन गने,  

 ७ प्रदेश तथा िाहिय स्तिमा िािपलत 
महिला समनु्नती पिुस्काि प्रदान गने, 

 अलतहवपन्न तथा पछालड पारिएका 
समदुायका महिला (कोलभडबाट समेत 
ब्जहवकोपाजषनमा प्रभाव पिेका) को 
ब्जहवकोपाजषन सिुाि कायषक्रम संचालन 
गने, 

 िाहिय ि प्रदेशस्तिमा महिला उद्यमी 
मेला आयोजना गने, 

 महिला उद्यमीिरूको छाता संगठनसुँगको 
सिकायषमा महिला उद्यमीिरूको िोष्टि 
तथा प्रोफाइल तयािी ि उद्यमी संजाल 
लनमाषणमा लनकायगत सिजीकिण गने, 

 मंगला सािना दद्षकालीन पनुस्थापषना 
केन्र लनमाषणगने, 
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क्र.स. ब.उ.ब्श.नं. कायषक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीलतक 
स्तम्भ 

प्रमिु प्रलतफल िालसम्मको प्रगलत ब्स्थलत 

आ.व. २०७७/७८ मा संचालन िनु ेप्रमिु 
हक्रयाकलाप 

 मयाषददत महिनावािी प्रवदषन, जातीय 
छुवाछुत ि बालहववाि अन्त्यका लालग 
तीनै तिको सिकािको साझा 
प्रलतवद्धतापत्र जािी भएको, 

 जीहवकोपाजषन सिुाि कायषक्रम संचालन 
कायषहवलि २०७६ मब्न्त्रपरिर्दबाट लमलत 
२०७६/९/१४ मा स्वीकृत भएको । 

 समाजमा ििेका हवलभन्न कुिीलतिरू 
(लैंलगक हिंसा, मानव वेचहविन, दाइजो, 
लतलक, बालहववाि लगायत) अन्त्यका 
लालग ५ वरे् कायषयोजना लनमाषणगने, 

 Gender Audit Manual  लनमाषण गने, 
 हवलक्षण प्रलतभा भएका महिला ि 
हकशोिीिरूको सम्मान/प्रोत्सािन 
कायषक्रम संचालन गने । 

 

ग. बजेट 

आ.व. २०७७/७८ को लालग यस के्षत्र/ मन्त्रालयको लालग चालतुफष  ुक 73.80 किोड ि पूुँजीगततफष  ुक 12.09 किोड गिी जम्मा ुक. 85.89 
किोड हवलनयोजन गरिएको छ । 
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4.6 श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा 

क. नततजा सूचक  

 

क्र.स. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ को 

उपलजधि 
आ.व. २०७६/७७ को 
अनमुातनत उपलजधि 

आ.व. २07७/7८ को 
लक्ष्य 

1  रोजगारमूलक तातलम (अल्पकालीन) जना  
 

 १०००० ५०००० 

2  आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना र धयवस्थापन जजल्ला २२ ३९ ३९ 

3  सीप ववकास तातलम केन्द्रहरूको स्तरोन्नतत संख्या 0 ३ ३ 

4  ववदेशजस्थत कुटनीततक तनयोगहरुबाट सेल्टर हाउस सत्र्चालन  संख्या ५ ७ ७ 

5  सामाजजक सरुक्षा कोषमा लाभग्राहीको संख्या जना  
 

६००० २००००० ५००००० 

6  सामाजजक सरुक्षा कोषबाट सञ्चालन भएका जस्कमहरु वटा ४ ४ ४ 

7  बालश्रम तनरीक्षण (प्रततवषष) प्रततष्ठान संख्या  २०० ९०० १००० 

8  बालश्रम मकु्त स्थानीय तह संख्या   ० २५ 
9  धयावसावयक सीपमूलक तातलम तलने संख्या जना ३५०० ८००० २०००० 

10  सामाजजक सरुक्षा योजना -SCHEME  _मा समावेश हनुे प्रततष्ठान/ 
रोजगारदाताको संख्या   

संख्या २६०० २५००० ५०००० 

11  श्रम अतिट  प्रततवेदन संख्या  २०० 1३00 ३००० 

12  प्रततष्ठान तनरीक्षण (श्रम) संख्या १००० ९०० १००० 

13  न्द्यनुतम पाररश्रतमक पालना  तनरीक्षण संख्या ६०० ९०० १००० 

14  रोजगारीमा औपचाररक क्षेत्रको वहस्सा  प्रततशत 36.5 ४१ ४३ 
15  श्रमशजक्त सहभातगता दर (१५ वषष मातथ) प्रततशत ३८.५ ४२ ४४ 
16  श्रम उत्पादकत्व रू. हजार १८४.६ २१५ २३० 
17  रोजगारी सजृना (सावषजतनक तनजी र ववशेष कायषक्रम समेत) जना  ५००००० ५००००० 
18  आिारभतू सामाजजक सरुक्षामा आबद्ध जनसंख्या प्रततशत १७ ३१ ३९ 
19  योगदानमा आिाररत सामाजजक सरुक्षामा आबद्ध प्रततष्ठान संबद्ध 

श्रतमक 
प्रततशत ७ ३० ५० 
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ख. वावषषक ववकास कायषक्रम  

 

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायषक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत जस्थतत 

आ.व.२०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

1.  37100011 श्रम, रोजगार तथा 
सामाजजक सरुक्षा 
मन्द्त्रालय 

 

१-६ 

१-४ 

 

 

 ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र 
स्थापना गने, 

 प्रदेश श्रम सल्लाहकार 
पररषदको गठन गने, 

 मध्यस्थ गठन गरी वववाद 
समािान गने  

 सबै कुटनीततक तनयोगबाट 
मागपत्र अतनवायष 
प्रमाजणकरणको धयवस्था  
गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 वैदेजशक रोजगार धयवसायको इजाजतपत्र प्राप्त 
संस्थाहरुको संख्यालाई धयवस्थापकीय एवं 
तनयमनयोग्य तलु्याउने उद्धेश्यका साथ यस्ता 
संस्था तथा कम्पनीहरु गातभने   
( Merger) धयवस्था भएको, 

 वैदेजशक रोजगार धयवसायी कम्पनीहरुले नेपाल 
तभत्र आफ्नो प्रतततनति (एजेन्द्ट) तनयकु्त गनष 
सक्ने  राख्न ेप्राविानलाई खारेज भएको, 

 वैदेजशक रोजगारको धयजक्तगत ठगीका 
उजरुीहरुलाई उजरुीकताषको पायक पने 
स्थानबाटै सम्बोिन गनष सघाउ परु् याउने 
उदे्दश्यले प्रमखु जजल्ला अतिकारीहरुलाई उजरुी 
छानववन गने अतिकार ददएको, 

 वैदेजशक रोजगार सम्वन्द्िी मागपत्र जााँचवझु 
तनदेजशका, २०७५ जारी भएको, 

 वैदेजशक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको 
काननुी प्रततरक्षा सम्बन्द्िी तनदेजशका, २०७५ 
जारी भएको, 

 कोलोम्बो प्रोसेसका १२ वटै सदस्य राष्ट्र 
अफगातनस्तान, वंगलादेश, कम्वोतिया, नेपाल 
लगायतका मन्द्त्रीहरु एंव उच्च सरकारी 
अतिकारीहरु उपजस्थतत रहेको सो वैंठकले श्रम 
आप्रवासन सम्बन्द्िी २७ वुाँदे काठमािौँ 
घोषणापत्र जारी गरेको, 

 नेपाली श्रतमकहरुको हक, वहत, न्द्यूनतम तलव 

 श्रम तथा रोजगारसम्बन्द्िी नीतत, कानून, 

मापदण्ि र तनयमनको धयवस्था गने, 
 वैदेजशक रोजगारसम्बन्द्िी नीतत, कानून, 

मापदण्ि, धयवस्थापन र तनयमनको 
धयवस्था गने, 

 श्रतमक तथा कामदारको सामाजजक 
सरुक्षा र सामाजजक सरुक्षा सञ्चालन 
कोष सञ्चालनसम्बन्द्िी नीतत, कानून, 

मापदण्ि र तनयमनको धयवस्था गने, 
 औद्योतगक वववाद समािान गने, 
 रोजगारसम्बन्द्िी तथ्याङ्क, अध्ययन र 
अनसुन्द्िान गने, 

 श्रम तथा धयवसायजन्द्य स्वास्थ्य सरुक्षा 
तनरीक्षण गने र श्रम–सम्बन्द्ि सम्बन्द्िी 
आयोग स्थापना गने, 

 रोजगार उन्द्मखु सीपमूलक एवं 
धयावसावयक तातलम नीतत तजुषमा गने, 

 टे्रि यतुनयनसम्बन्द्िी एवककृत कानून र 
तनयमन सम्वन्द्िी धयवस्था गने, 

 बालश्रम तनवारणसम्बन्द्िी नीतत र 
कानून तजुषमा गने, 

 धयवसायजन्द्य स्वास्थ्य तथा 
सरुक्षासम्बन्द्िी नीतत, कानून र मापदण्ि 
तजुषमा गने, 

 ववदेशीहरुका लातग श्रम स्वीकृततको 
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायषक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत जस्थतत 

आ.व.२०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

 

 

सवुविा, ववदा, ववमा, स्वास्थ्य उपचार 
लगायतका ववषयमा केजन्द्रत रहेर 
मलेतसया,मौररसस, संयकु्त अरव इतमरेट्स र 
जापानसंग श्रम समझदारी सम्झौतापत्रमा 
हस्ताक्षर भएको, 

 Equal Remuneration Convention, 1951 
(C100) र Discrimination (Employment & 

Occupation), 195 (C111) को प्रततवेदन 
परराष्ट्र मन्द्त्रालय र अन्द्तराषवष्ट्रय श्रम संगठनको 
कायाषलयमा पठाईएको, 

 बालश्रम तनवारण रावष्ट्रय गरुुयोजना कायाषन्द्वयन 
कायषयोजनालाई अजन्द्तम रुप ददइएको र सूचक 
सवहतको बालश्रम मकु्त स्थानीय तह घोषणाको 
मापदण्िलाई अजन्द्तम रुप ददइएको । 

धयवस्था गने, 
 श्रम सहचारीको धयवस्था गने, 
 बेरोजगार सम्बन्द्िी एकीकृत तथ्याङ्क 
धयवस्थापन, अध्ययन र अनसुन्द्िान गने, 

 मन्द्त्रालय सम्बन्द्िी रावष्ट्रय अन्द्तराषवष्ट्रय 
संघसंस्थासाँग सजन्द्ि, सम्झौता, अतभसजन्द्ि,  
सम्पकष  र समन्द्वय सम्वन्द्िी कायष गने, 

 मन्द्त्रालय सम्बन्द्िी सावषजतनक संस्थान, 

प्रातिकरण, सतमतत, प्रततष्ठान, कम्पनी 
आददको सञ्चालन र तनयमन गने । 

2.  37100012 वैदेजशक रोजगार 
न्द्यायातिकरण 

५   वैदेजशक रोजगार धयवस्थापन,  

 ठगीका उजरुीहरु सनुवुाई तथा फैसलाका 
कायषहरु भएको । 

 वैदेजशक रोजगार धयवस्थापन,  

 ठगीका उजरुीहरु सनुवुाई तथा कावाषही 
हनुे धयवस्था सदुृविकरण गने । 

3.  37100101 रोजगार प्रवद्धषन 
कायषक्रम 

३  ३९ जजल्लामा आप्रवासी स्रोत 
केन्द्र स्थापना । 

 रोजगारी सम्बन्द्िी एवककृत तथ्यांक धयवजस्थत र 

अद्यावतिक राख्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा 
रोजगार धयवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) 
प्रणाली सञ्चालन गरेको, 

 रोजगारीमा खवटने सबैको कायषस्थल सामूवहक 
बीमा भएको,  

 संघीय र प्रदेश तहमा आन्द्तररक रोजगारी 
तसजषना सम्बन्द्िी अध्ययन गने कायष भएको, 

 सावषजतनक खररद तनयमावली, २०७५ को ९ 
औ ंसंशोिनमा तनमाषण धयवसायीले तनमाषण 

 जशक्षा मन्द्त्रालयसाँग नीततगत समन्द्वय 
गरी धयवसावयक जशक्षामा जोि ददन,े 

 कृवष क्षेत्रको आितुनकीकरण र 
धयवसावयकरण सवहत सहकारी तथा 
सामवुहक खेतीमा जोि ददन 
सरोकारवाला तनकायहरुसाँग समन्द्वय 
गने, 

 स्थानीय, वववविता, रावष्ट्रय आवश्यकता र 
सम्भाधयता अनरुुप उद्दमशीलता तालीम, 

वैवकङ्ग सवुविा, प्राववतिक टेवा र 
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायषक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत जस्थतत 

आ.व.२०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

कायषको लातग प्रचतलत कानून बमोजजम 
रोजगार सेवा केन्द्रमा सूजचकृत भएका 
वेरोजगार धयजक्तलाई रोजगारीमा प्राथतमकता 
ददनपुने नीततगत धयवस्था भएको,  

 श्रम बजारमा सीपयकु्त जनशजक्त माग र 
आपूततषको अन्द्तर ववश्लषेण (Gap Analysis) र 
तातलमको आवश्यकता पवहचान (Training 

Need Assessment) गनष अध्ययनको 
अविारणापत्र तयार भएको । 

 १५००० जनालाई ववतभन्न १५ ववषयमा नववन 
र सीपमूलक तातलम  प्रदान भएको, 

 वैदेजशक रोजगारबाट प्राप्त ववप्रषेणलाई 
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पररचालन गनषको लातग 
छोटो अवतिको ववत्तीय साक्षरता तातलम 
सञ्चालन भएको । 

बजारको पहुाँच गराई स्वरोजगारलाई 
प्रविषन गने, 

 परम्परागत पेशा, धयावसाय, हस्तकला, 
कुवटर उद्योग, घरेल ुउद्योग जस्ता पेशा 
धयावसाय स्थापना, सञ्चालन र प्रवद्र्िन 
गनष सघाउ पगु्ने गरी आतथषक, ववत्तीय, 

राजस्व तथा औद्योतगक नीतत तथा 
कायषक्रमहरु सञ्चालन गनष तत्सम्बन्द्िी 
सरोकारवाला तनकायहरुसाँग समन्द्वय र 
सहकायष गने, 

 आन्द्तररक तथा वाह्य पयषटक आकषषण 
गने रणनीतत सवहत स्वरोजगारी तसजषना 
गने गरी नीततगत समन्द्वयमा जोि 
रोजगार सेवा केन्द्रबाट स्थानीय 
जनताहरुको रोजगारी सम्वन्द्िी सूचना, 
परामशष, तथ्यांक र रोजगारीमा 
पदस्थापन सम्मको सेवाहरु प्राप्त गनष 
प्रोत्साहन गने,  

4.  37100102 यवुा रोजगारीका 
लातग रुपान्द्तरण 
पहल आयोजना  
प्रिानमन्द्त्री रोजगार 
कायषक्रम 

१  आ.व. २०७५।७६ मा 
प्रिानमन्द्त्री रोजगार कायषक्रम 
अन्द्तगषत स्थानीय सामूदावयक 
पूवाषिार आयोजनामा १ लाख 
८७ हजार वेरोजगार 
धयजक्तलाई औषत १३ 
ददनको रोजगारी प्रदान गने, 

 ५० हजार रोजगारी सजृना 
(सावषजतनक तनजी र ववशेष 
कायषक्रम समेत) गने । 

 रोजगारीको हक सम्बन्द्िी ऐन, 2075 र 
रोजगारको हकसम्बन्द्िी तनयमावली, २०७५, 

प्रिानमन्द्त्री रोजगार कायषक्रम सञ्चालन 
तनदेजशका ,२०७५ तजुषमा गररएको, 

 रोजगार संयोजकको पदपूततष तथा सेवा सवुविा 
सम्बन्द्िी मापदण्ि, २०७६ संशोिन गरी 
रोजगार संयोजक स्थानीय तहबाट पदपूततष गनष 
सक्ने गरी स्थानीय तहलाई पठाइएको, 

  कामका लातग पाररश्रतमकमा आिाररत 
सामदुावयक आयोजना (संचालन तथा 

 नेपालको संवविानले मौतलक हकका 
रुपमा धयवस्था गरेको रोजगारीको 
हकलाई कायाषन्द्वयन गनष सरोकारवाला 
तनकायहरूसाँग अन्द्तकृष या कायषक्रम 
सञ्चालन गने, 

 नेपाली नागररकले स्वदेशमा आफ्नो 
योग्यता र छनौटको रोजगारी गनष 
पाउने अवस्थाको सतुनजिता  

 रोजगारीको हक सम्बन्द्िी ऐन तथा 
तनयमावलीले धयवस्था गरे बमोजजम 
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ब्यवस्थापन) कायषववति, २०७६ स्वीकृत गरी 
कायाषन्द्वयन गररएको, 

 स्थानीय श्रम बजारमा जनशजक्तको माग र 
आपूततषको अद्यावतिक अवस्थाको  तथाङ्क Real 

time data देखाउन सक्ने गरी रोजगार सूचना 
धयवस्थापन प्रणाली (Employment 

Management Information System) को ववकास 
भएको। 

नागररकको रोजगारीको हकको 
सतुनजितता।  

 रोजगार धयवस्थापन सूचना प्रणाली 
(Employment Management 

Information System-EMIS) को 
ववकास गरी यस प्रणालीबाट श्रम 
बजारको समग्र जस्थततको जानकारी 
प्रदान गने। 

5.  37101011 श्रम तथा 
धयवसायजन्द्य सरुक्षा 
ववभाग 

२  900 वटा प्रततष्ठानमा 
बालश्रम तनरीक्षण गने,  

 1300 वटा प्रततष्ठानहरुको 
श्रम अतिटको प्रततवेदन प्राप्त 
भएको,   

 न्द्यूनतम पररश्रतमक पालना 
तनरीक्षण संख्या ९००  
रहेको । 

 

 श्रम तनरीक्षकको लातग क्षमता अतभववृद्ध 
अविारणा पत्र स्वीकृत भएको, 

 नेपाली श्रतमकहरुको हक, वहत, न्द्यूनतम तलव 
सवुविा, ववदा, ववमा, स्वास्थ्य उपचार 
लगायतका ववषयमा केजन्द्रत रहेर मलेतसया, 
मौररसस, संयकु्त अरव इतमरेट्स र जापानसंग 
श्रम समझदारी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको, 

 Equal Remuneration Convention, 1951 
(C100) र Discrimination (Employment & 

Occupation), 195 (C111) को प्रततवेदन 
परराष्ट्र मन्द्त्रालय र अन्द्तराषवष्ट्रय श्रम संगठनको 
कायाषलयमा पठाईएको,  

 बालश्रम तनवारण रावष्ट्रय गरुुयोजना कायाषन्द्वयन 
कायषयोजनालाई अजन्द्तम रुप ददइएको र सूचक 
सवहतको बालश्रम मकु्त स्थानीय तह घोषणाको 
मापदण्िलाई अजन्द्तम रुप ददइएको । 

 श्रम तथा रोजगार नीतत पररमाजषन गने, 
 तत्र–पक्षीय सहमततमा श्रम सम्बन्द्िी 
काननुहरुको पररमाजषन गने,  

 श्रम ववभाग, धयवसायजन्द्य सरुक्षा र 
स्वास्थ्य सम्वन्द्िी आयोजना, श्रम 
कायाषलयहरु र रोजगार सूचना 
केन्द्रहरुको संरचनागत सिुार गने, 

 तनजामती सेवा सावषजतनक तथा नीजज 
क्षेत्रका उद्योग प्रततष्ठानहरुमा 
आतिकाररक टे्रि यतुनयनको तनवाषचन 
गने,   

 तत्रपक्षीय श्रम सम्वन्द्ि सिुार सतमतत 
(केन्द्र र जजल्ला स्तर)बाट श्रम 
वववादहरुको धयवस्थापन गने,  

 श्रम तथा कारखाना तनरीक्षण प्रणातलको 
प्रभावकारीता मूल्यांकन गने,  

 सरोकारवालासाँग संमन्द्वय र सम्पकष  
गरी न्द्यूनतम पाररश्रतमक तनिाषरणको 
स्थायी संयन्द्त्र गठन गने। 
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6.  37102011 वैदेजशक रोजगार 
ववभाग 

५  एकीकृत वैदेजशक रोजगार 
सूचना धयवस्थापन प्रणाली 
(FEIMS) को शरुुवात भएको,  

 प्रणालीको  आिारमा रहेर 
मोवाइल एप्स बनाई सूचना 
तथा सेवाको प्रवाह भएको,  

 अध्यागमन ववभाग र वैदेजशक 
रोजगार ववभागबीच सूचनाको 
एकीकरण र आदानप्रदान 
(Data integration and 

sharing) का लातग ववभागले 
TIA Module तयार 

 वैदेजशक रोजगार सम्बन्द्िी सम्पूणष सेवा तलनका 
लातग केन्द्रमा िाउनपुने बाध्यताको अन्द्त्य गदै 
जाने सन्द्दभषमा श्रम स्वीकृतत लगायतका अन्द्य 
सेवाहरुलाई ववकेन्द्रीकरण गने कायष कायष 
भएको, 

 सातै प्रदेशहरुवाट वैदेजशक रोजगार सम्वन्द्िी 
सेवा प्रवाह गने धयवस्था भएको, 

 वैदेजशक रोजगार, सामाजजक सरुक्षा लगायतका 
ववषयमा गनुासो सनु्न र समािानको लातग श्रम, 
रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्द्त्रालयमा 
सहायता कक्ष (कल सेन्द्टर) सञ्चालन भएको,  

 वैदेजशक रोजगारीको पूवष स्वीकृततको वववरण 
वेबसाइटमा राख्न ेधयवस्था भएको, 

 वैदेजशक रोजगार ववभाग र कायाषलयहरुबाट 
प्रदान गररने सेवा प्रवाहमा उजरुी र 
तमलापत्रको िााँचा सरकारले नै उपलब्ि गराई 
उजरुी समेत लेजखददने धयवस्था तमलाई 
सेवाग्राहीहरुको कामलाई सहजीकरण गने कायष 
भएको,   

 नेपाली राजदतुावास क्वालालम्परु, नेपाली 
महाबाजणज्य दतुावास, जेद्दा, नेपाली राजदतुावास 
दोहा, नेपाली राजदतुावास, आविुावी र नेपाली 
राजदतुावास मस्कटमा त्यस देशमा कायषरत 
नेपाली श्रतमकहरुका ववववि सवालहरुमा 
सहजीकरण गनषका लातग १ जना जनसम्पकष  
सहायक १ स्थानीय कमषचारीको रुपमा राखी 
कायष सहजीकरण गररएको,  

 वैदेजशक रोजगारीमा कामदार पठाउने 

 नेपाली कामदार जाने प्रमखु गन्द्तधय 
मलुकुहरुमा रहेका नेपाली दतुावास र 
कुटनीततक तनयोगहरुसाँग श्रम सम्बन्द्िी 
सूचना आदान–प्रदान र वैदेजशक 
रोजगार धयवस्थापनमा समन्द्वय गने,  

 नेपाली कामदार पठाउन इजाजत पत्र 
प्राप्त ब्यवसायीहरुसाँग समन्द्वय, 

अन्द्तरसम्बाद र तनरन्द्तर अनगुमन गने,  

 वैदेजशक रोजगारीमा जान ेसेवाग्राहीलाई 
पारदशी र चसु्त सेवा प्रदान गनष यस 
कायषमा संलग्न तनकायहरुको लातग 
कायष सञ्चालन तनदेजशका (Standard 

Operating Procedure) तयार गने,  

 माध्यातमक तहको सामाजजक जशक्षामा 
वैदेजशक रोजगार सम्बन्द्िी ववषय 
समावेश गने र जशक्षकलाई प्रजशक्षक 
प्रजशक्षण कायषक्रम सञ्चालन गने, 

 ठगी तनयन्द्त्रण उद्दार र राहतको 
प्रभावकारीता अनगुमन गने, 

 वैदेजशक रोजगारीबाट फकेका 
जनशजक्तहरुमा भएको पूाँजी, सीप र 
प्राववतिक दक्षता र अनभुवको 
आन्द्तररक लगानी उत्पादन र 
रोजगारीमा उपयोग गने वातावरण 
तनमाषण गने । 
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मलुकुहरुको साझा मञ्च,को रुपमा रहेको 
कोलम्बो प्रोसेसको उच्च सरकारी अतिकारी 
स्तरीय पााँचौ वैठक र मन्द्त्रीस्तरीय छैटौँ 
परामशष वैठक काठमािौंमा सम्पन्न भएको। 

7.  37103011 धयावसावयक तथा 
सीप ववकास तातलम 
प्रततष्ठान  

३  १० हजार जनालाई 

 रोजगारमूलक तातलम 
(अल्पकालीन)  

 ८००० जना धयावसावयक 
सीपमूलक तातलम तलन े 

 श्रम बजारमा सीपयकु्त जनशजक्त माग र 
आपूततषको अन्द्तर ववश्लषेण (Gap Analysis)/ 
तातलम आवश्यक्ता पवहचान (Training Need 

Assessment) अध्ययनको अविारणापत्र तयार 
भएको, 

 धयावसावयक तथा सीपमूलक तातलमका ५ वटा 
पाठ्यक्रमहरु तयारी  गने। 

 रावष्ट्रय धयवसावयक तथा सीप ववकास 
नीतत तनमाषण गने, 

 नेपाल सरकारका ववतभन्न तनकायहरुबाट 
सञ्चालन हनु ेववतभन्न धयवसावयक 
तथासीप ववकास तालीमहरुलाई एकै 
छाना मनुी ल्याई एवककृत रुपमा 
सञ्चालन गने,  

 धयवसावयक तथा सीप ववकास तालीम 
केन्द्रलाई ववकास सतमतत ऐन अन्र्तगत 
अिष स्वायत्त तनकायको रुपमा ववकास 
गने, 

 सीपयकु्त जनशजक्तको माग र 
धयवसावयक तथा सीप ववकास तालीम 
बीच तादात्म्यता कायम गने,  

 रावष्ट्रय र अन्द्तराषवष्ट्रय माग र 
आवश्यकता अनसुार प्रततस्पिाष गनष 
सक्ने गरी नयााँ नयााँ टे्रिहरुको पवहचान 
गने, 

 तालीम सञ्चालन गदाष सावषजतनक नीजज 
साझेदारीमा सञ्चालन गने, 

 वैदेजशक रोजगारीका प्रमखु गन्द्तधय 
मलुकुहरुको माग र आवश्यकता 
अनरुुपका टे्रिहरुमा तालीम सञ्चालन 
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रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत जस्थतत 

आ.व.२०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

गने, 
 धयवसावयक तथा सीपमलुक तालीम 
प्राप्त जनशजक्तलाई पूाँजी, प्रववति, 

उद्यमशीलता र बजारसाँग आवद्ध गने 
गरी संस्थागत समन्द्वय गने । 

8.  37131011 वैदेजशक रोजगार 
प्रवद्धषन बोिष 

५  ववदेशजस्थत कुटनीततक 
तनयोगहरुबाट ७  देशमा 
सेल्टर हाउस सत्र्चालन 

 यस आ.व. मा कुबेत, ओमान,कतार, 
मलेजशयालगायत नेपाली तनयोगहरुबाट 5782 
नेपालीहरुको उद्धार गररएको । 

 

 वैदेजशक रोजगारीबाट फकेकाहरुलाई 
लजक्षत गरी पनुएषकीकरण कायषक्रमको 
सञ्चालन गने,  

 रोजगारीको क्रममा ववदेशमा रहाँदा 
करारनामा बमोजजम सेवा, शतष र सवुविा 
लाग ुभए नभएको तनयतमत अनगुमन, 

गनुासा सनुवुाई, उद्धार कायष, रोजगारमा 
संलग्न कामदारहरुको तथ्याङ्क 
अतभलेखीकरण गने, 

 वैदेजशक रोजगारीबाट फकेका 
यवुाहरुलाई लजक्षत गरी पनुएषकीकरण 
कायषक्रममा जोि ददई स्वरोजगारीलाई 
प्रविषन गने । 

9.  37151011 सामाजजक सरुक्षा 
कोष 

१, ३  सामाजजक सरुक्षा योजना -

SCHEME   मा समावेश हनु े
प्रततष्ठान/ रोजगारदाताको 
संख्या  २५००० रहेको । 

 सामाजजक सरुक्षा कोषमा 
लाभग्राहीको संख्या 
२०००००  रहेको । 

 सामाजजक सरुक्षा कोषबाट 
सञ्चालन भएका जस्कमहरु 
सख्या ४ रहेको । 

 योगदानमा आिाररत सामाजजक सरुक्षा ऐन, 
२०७४ का प्राविानहरु कायाषन्द्वयन गनष 
योगदानमा आिाररत सामाजजक सरुक्षा 
तनयमावली, २०७५ तजुषमा गरी कायाषन्द्वयन 
भएको, 

 योगदानमा आिाररत सामाजजक सरुक्षा 
योजनामा औषिी उपचार, स्वास्थ्य तथा माततृ्व 
सरुक्षा, दघुषटना तथा अशक्तता सरुक्षा, आजश्रत 
पररवार सरुक्षा र वदृ्धावस्था सरुक्षा योजना 

 नेपालको संवविानले मौतलक हकका 
रुपमा स्थावपत गरेको सामाजजक 
सरुक्षाको हकलाई सतुनजित गने,  

 योगदानमा आिाररत सामाजजक सरुक्षा 
योजनामा रोजगारदाता र श्रतमकको 
सूचीकरण गने,  

 औषति उपचार, स्वास्थ्य तथा माततृ्व 
सरुक्षा योजना (सामाजजक सरुक्षा 
कोषमा योगदान गने योगदानकताषले 
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायषक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत जस्थतत 

आ.व.२०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

 अन्द्तगषत सामाजजक सरुक्षा सवुविा प्राप्त गने 
धयवस्थाको सतुनजितता गररएको, 

 सामाजजक सरुक्षा सूचना प्रणाली (SOSYS) 

सफ्टवयेर तयार गरी सञ्चालनमा  
ल्याइएको  ।  

यस योजना बमोजजम सवुविा) सञ्चालन 
गने, 

 दघुषटना तथा अशक्तता सरुक्षा योजना 
(दघुषटना वापतको सवुविा, 
धयवसायजन्द्य रोगको उपचार तथा सो 
साँग सम्बजन्द्ित अन्द्य सवुविाका लातग 
तनजित अवति योगदान भएको हनुपुने) 
सञ्चालन गने । 

 आजश्रत पररवार सरुक्षा योजना 
(योगदानकताषको मतृ्य ुभएमा आजश्रत 
पररवारलाई प्राप्त हनु ेसवुविा) सञ्चालन 
गने। 

ग. बजेट  

आ.व. २०७६/७७ को लातग यस क्षेत्र/मन्द्त्रालयको लातग चालतुफष  रू. 833.17 करोि  र पुाँजीगततफष  रू 6.23 करोि गरी जम्मा रू. 839.40  
करोि ववतनयोजन गररएको छ।  
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परिच्छेद 5 

पूर्वाधवि के्षत्र 

5.1 ऊर्वा, र्लस्रोत तथव स िंचवइ मन्त्त्रवलय 

5.1.1 ऊर्वा 
क. नसतर्व  ूचक 

क्र. िं.  ूचक एकवई 
आ.र्. २०७५/७६  

को उपलब्धध 

आ.र्. 2076/77 को 
अनमुवसनत उपलब्धध 

आ.र्. २०77/78 

को लक्ष्य 

१. वर्द्यतु र्सित क्षमतव मेगवर्वट १२50 १५५५.४ 2463.9 

१.१ र्लवर्द्यतु मेगवर्वट ११२९.० १४२९.० 2329.० 

१.२ थमाल प्लवन्त्ट मेगवर्वट ५३.४ ५३.४ ५३.४ 

१.३ रै्कब्पपक ऊर्वा मेगवर्वट ६7.८ ७३.० 81.5 

२. प्र विणलवइन  (६६ के.सि.तथव  ो िन्त्दव मवसथकव )  .वक.सम. ३९९० ४२९० 5190 

३. वर्तिण लवइन (३३ के.सि.) वक.सम. ४९०५ ५२५५ 5455 

४. वर्द्यतुमव पहुुँच पगुकेो र्न िंख्यव प्रसतशत 88 ९० 92 

५. प्रसत व्यब्ि वर्द्यतु खपत वकलोर्वट घण्टव २४५.० २७५ 350 

६. वर्द्यतु चहुवर्ट प्रसतशत १५.३२ १४ १२.३ 

७. लघ ुर्लवर्द्यतु मेगवर्वट ३४ ३५ 38.0 

८.  ौया ऊर्वा मेगवर्वट 32 ३५ 40.० 

९.  ौया-र्वय ुसमब्ित ऊर्वा मेगवर्वट 0.76 ३ 4.0 

१०.  धुवरिएको पवनी घट्ट र्िवन  िंख्यव 1108 ११११८ ११3१८ 

११. घिेल ु ौया प्रणवली  िंख्यव (हर्विमव) 919.075 ९८६ १03६ 

१२.  िंस्थवगत तथव  वमदुववयक  ौया वर्द्यतु ्र्िवन  िंख्यव 1993 २०९३ २1९३ 

१३.  ौया खवनेपवनी तथव स िंचवइ पम्प र्िवन  िंख्यव 1364 १४६४ १5६४ 

१४.  धुवरिएको फलवमे चलुो  िंख्यव (हर्विमव) 85.805 १३१ 261 

१५. घिवय ी र्वयोगयवुँ  र्िवन  िंख्यव (हर्विमव) 425.511 ४४२ 460 

१६.  वमदुववयक तथव  िंस्थवगत िशहिी तथव व्यवर् ववयक र्वयो गयवुँ  र्िवन  िंख्यव 247 ३६७ 497 
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ख. बववषाक वर्कव  कवयाक्रम 

क्र. िं. ब.उ.शी.निं. कवयाक्रम/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणसनतीक 
स्तम्ि 

प्रमखु प्रसतफल हवल  म्मको प्रगसत ब्स्थसत 
आ.र्. २०७७/७८ मव  िंचवलन हनु े

प्रमखु वक्रयवकलवप 

1.  ३०८०००११ ऊर्वा, र्लस्रोत तथव स िंचवइ 
मन्त्त्रवलय 

१,३,४  र्लस्रोत ि ऊर्वाको ददगो 
वर्कव ,  िंिक्षण, उपयोग ि 
पवनीको बवुँिफवुँि  म्बन्त्धी नीसत, 

कवनून, मवपदण्ि ि सनयमन गने,  
 लोि ेसिङ न्त्यूनीकिण 
कवयायोर्नव, २०६९ अन ुवि 
ऋण सतने अर्सध (Payback 

Period)  म्मको लवसग वर्द्यमवन 
पोष्ट]ि दि र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवहरुलवई उपलधध िएको  
हनुे । 

 नीसत, कवनून, मवपदण्ि ि सनयमन 

िएको, 
 लोि ेसिङ न्त्यूनीकिण कवयायोर्नव, 
२०६९ अन ुवि ऋण सतने अर्सध 
 म्मको लवसग वर्द्यमवन पोष्टि दि 
बवपत रु ७० किोि नपेवल वर्द्यतु 
प्रवसधकिणलवई अनदुवन ददइएको ।  

 र्लस्रोत ि ऊर्वाको ददगो वर्कव , 

 िंिक्षण, उपयोग ि पवनीको 
बवुँिफवुँि म्बन्त्धी नीसत, कवनून, 

मवपदण्ि ि सनयमन गने,  
 पोष्ट]ि दि बवपतको अनदुवन ददने कवया 
 म्पन्न गने । 

2.  ३०८००१०१ बढुीगण्िकी र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,३,४  मआुधर्व वर्तिण  म्पन्न; सनमवाण 
शरुु िएको हनुे। 

 आयोर्नवको िरु्वन क्षेत्रमव पने ५८ 
हर्वि १  य ५३ िोपनी र्गगव 
मध्ये ४६ हर्वि २  य ४५िोपनी 
र्गगवको ८१ प्रसतशत मआुधर्व 
वर्तिण  म्पन्न िएको, 

 पनुबवा  तथव पनुस्थवापनव,  
 सनमवाण तथव लगवनी मोिवसलटी तय 
गने। 

3.  ३०८००१०२ वर्द्यतु वर्कव  दशक 
 म्बन्त्धी कवयायोर्नव 
आयोर्नव 

१,३,४  र्नतवको र्लवर्द्यतु कवयाक्रम 
अन्त्तगातकव आयोर्नवहरुको शेयि 
वर्तिण िएको हनुे। 

 ऊर्वा दक्षतव कवयाक्रम  िंचवलन 
िएको, 

 र्नतवको र्लवर्द्यतु कवयाक्रम 
 िंचवलन िईिहेको। 

 आयोर्नवहरुको अनगुमन िएको,  
 र्नतवको र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरु 
शेयि वर्तिण गने।  

4.  ३०८००१०३ रै्कब्पपक उर्वा प्रबर्द्ान केन्त्र १,३,४  नर्ीकिणीय ऊर्वा प्रवर्सधहरु 
र्स्तै, लघ ुतथव  वनव र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव,  ौया प्रणवली, 
बवयोगयव  , धुवरिएको चलुो,र्वय ु
ऊर्वा लगवयतकव प्रवर्सधहरुको 
प्रयोगमव सबस्तवि िएको हनुे। 

 १४२३०००  धुवरिएको चलुो, 
४२५००० घिवय ी बवयोगयव  ि 
२४७  िंस्थवगत, वमदुववयक ि 
व्यर् ववयक  बवयोगयव  प्लवन्त्ट 
र्िवन  म्पन्न िएको। 

 लघ ुतथव  वनव र्लसबद्यतु,  धुवरिएको 
पवनी घट्ट,  ौया सबद्यतु, र्वय ुऊर्वा, 
 धुवरिएको चलुो, घिवय ी बवयोगयव  
प्लवन्त्ट,  िंस्थवगत,  वमदुववयक ि 
व्यर् ववयक बवयोगयव , कवर्ान 
आयोर्नवको व्यबस्थवपन ि व्यवपवि, 
हरित र्लर्वय ुकोष ुँग  िंबब्न्त्धत 
कवयाक्रम  िंचवलन गने। 
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क्र. िं. ब.उ.शी.निं. कवयाक्रम/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणसनतीक 
स्तम्ि 

प्रमखु प्रसतफल हवल  म्मको प्रगसत ब्स्थसत 
आ.र्. २०७७/७८ मव  िंचवलन हनु े

प्रमखु वक्रयवकलवप 

5.  ३०८००१०४  िवविय ग्रवमीण तथव 
नर्ीकिणीय उर्वा कवयाक्रम 

  
 

 

6.  ३०८०१०११ वर्द्यतु वर्कव  वर्िवग १,३,४  सनर्ी क्षेत्रलवई प्रोत् वहन, प्रर्र्द्ान 
ि  हर्ीकिण िएको हनु,े  

 र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरुको 
 म्िवव्यतव तथव र्वतवर्िणीय 
अध्ययन   म्पन्न गिी सनमवाणको 
लवसग तयवि िएको हनुे। 

 २४६ र्टव (१६,८३५ मे.र्व.) 
र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरुलवई  रे्क्षण 
अनमुसत पत्र ि २१७ र्टव 
(७,६८३.४७ मे.र्व.) र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवहरुलवई उत्पवदन 
अनमुसतपत्र प्रदवन गरिएको। 

  रे्क्षण अनमुसतपत्र, उत्पवदन 
अनमुसतपत्र, प्र विण लवइन 
अनमुसतपत्र,  म्िवव्यतव अध्ययन,  

 र्वतवर्िणीय अध्ययन, 
 सनर्ी क्षेत्रलवई प्रर्धान गने। 

7.  ३०८०११०१ वर्द्यतु वर्कव मव सनर्ी 
क्षेत्रको प्रर्र्द्ान 

१,३,४  सनर्ी क्षेत्रलवई प्रोत् वहन, प्रर्र्द्ान 
ि  हर्ीकिण िएको हनुे। 

 वर्द्यतु वर्कव  िंग  म्बब्न्त्धत वर्सिन्न 
 िोकविर्वलवहरु  िंग अन्त्तिवक्रयव 
कवयाक्रम गरिएको। 

 वर्द्यतु वर्कव कव लवसग सनर्ी क्षेत्रलवई 
प्रोत् वहन, प्रर्र्द्ान ि  हर्ीकिण गने। 

 
8.  ३०८०११०२  प्तकोशी बहउुदे्दश्यीय 

आयोर्नव 
१,३,४   प्तकोशी बहउुर्द्ेश्यीय 

आयोर्नवको सनमवाण 
 स्थवनीयहरुको अबिोधकव कविण 
सनधवारित  मयमव अन्त्रे्षण कवया 
 म्पन्न हनु न वकएको। 

  म्िवव्यतव तथव र्वतवर्िणीय प्रिवर् 
मपुयविंकन कवया गने। 

9.  ३०८०११०३  पिंचेश्वि बहउुदे्दश्यीय 
आयोर्नव 

१,३,४  पिंचेश्वि बहउुर्द्ेश्यीय आयोर्नवको 
सनमवाण/वर्कव  

 वर्स्ततृ र्वतवर्िणीय व्यर्स्थवपन 
योर्नव कवया  म्पन्न िएको । 

 पूर्ास्थवपनव   / सनमवाण िएकव 
पूर्वाधविहरुको ममात गने कवया गने 

10.  ३०८०११०४   र्लवर्द्यतु आयोर्नव अध्ययन १,३,४  र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरुको 
 म्िवव्यतव अध्ययन 
तथवबवतवर्िणीय अध्ययन 
प्रसतरे्दन तयवि िई प्रोरे्क्ट 
बैंकतयवि िएको हनुे। 

 २१ र्टव र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरु 
अध्ययन  म्पन्न िएको। 

 अरूण-४ र्.वर्.आ1. 
 कन्त्कवई बहउुदे्दश्यीय र्.वर्.आ. 
 कवलीगण्िकी र्लवशययिु 
बहउुदे्दश्यीय र्.वर्.आ. 

 कोखवर्ोि र्लवशययिु र्.वर्.आ. 
 ब्खम्ती ठो े स र्वलय र्.वर्.आ. 
 तपलो अरुण र्.वर्.आ. 
 दवमा नदद र्.वर्.आ. 
 नौमिेु बहउुदे्दश्यीयर्.वर्.आ. 
 बरंु्ग र्.वर्.आ. 
 बेनी कवसलगण्िकी र्.वर्.आ. 
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क्षते्रगत 
िणसनतीक 
स्तम्ि 

प्रमखु प्रसतफल हवल  म्मको प्रगसत ब्स्थसत 
आ.र्. २०७७/७८ मव  िंचवलन हनु े

प्रमखु वक्रयवकलवप 

 मध्य इिंख ुर्.सब.आ. 
 यवनमव खोलव र्.सब.आ., 
  नुकोशी २/३ र्.वर्.आ. 
 वहमव र्.वर्.आ. (१० मे.र्व.) 
 हमु्लव कणवाली र्.सब.आ.  

 मवसथपलो चमेसलयव र्.वर्.आ.  

  ेती य .आि.६ (Seti SR 6) 

र्लवशययिु र्.वर्.आ. 
11.  ३०८०११०६ बढुीगिंगव र्लवर्द्यतु आयोर्नव १,३,४  सनमवाण शरुु िएको हनुे।  आयोर्नवको सबस्ततृ  म्िवव्यतव 

अध्ययन  म्पन्न िएको। 
 टेन्त्िि आह्ववन सनमवाण शरुु गने। 

12.  30821012 र्ल तथव ऊर्वा आयोग १,३,४  वर्द्यमवन र्ल तथव ऊर्वा स्रोतको 
 िेक्षण ि अन्त्रे्षण, र्ल तथव 
उर्वा वर्कव   म्बन्त्धी दीघाकवलीन 
र्व अपपकवलीन नीसत तर्ुामव 
िएको हनु।े 

 र्ल तथव ऊर्वा स्रोतको  िेक्षण ि 
अन्त्रे्षण, र्ल तथव उर्वा वर्कव  
 म्बन्त्धी कवयाहरु िईिहेको। 

 Energy Audit Guidelines, Energy 

Consumption Study गने,  
 Energy Synopsis तयवि गने। 
 

13.  30821013 नदद बेस न योर्नव तथव 
र्लवर्द्यतु वर्कव  गरुुयोर्नव 
तर्ुामव आयोर्नव 

१,३,४  नददबेस न योर्नव तथव र्लवर्द्यतु 
वर्कव  गरुुयोर्नव तर्ुामव  म्पन्न 
िएको हनुे। 

 नददबेस न योर्नव तथव र्लवर्द्यतु 
वर्कव  गरुुयोर्नव तर्ुामव कवया 
अब्न्त्तम चिणमव पगुकेो। 

 नददबेस न योर्नव तथव र्लवर्द्यतु 
वर्कव  गरुुयोर्नव तर्ुामव  म्पन्न 
गने। 

14.  ५०१०८१०१ १३२ के.िी. तथव अन्त्य 
प्र विण लवइन वर्स्तवि 

१,३,४  ९०० वक.सम. प्र विण लवइन 
तथव २,००० एम.िी.ए. 
 बस्टे न सनमवाण  म्पन्न िई 
चवर्ा िएको हनुे। 

 आ.र्. २०७५/७६  म्म कुल 
३९९०  .वक.सम. लम्बवईकव 
प्र विण लवइनहरु  िंचवलनमव 
िहेको। आ.र्. २०७६/७७ को 
हवल  म्म वर्सिन्न प्र विण लवइन 
आयोर्नवहरुको २६२ वक.सम. 
लवइन तवन्ने कवया  म्पन्न िएको। 

 य  कवयाक्रम अन्त्तगात िहेकव ८१ 
र्टव आयोर्नवहरु मध्ये देहवय 
आयोर्नवहरु सनमवाण  म्पन्न गिी चवर्ा 
गने ि बवुँवक आयोर्नवहरुको अध्ययन 
तथव सनमवाणलवई सनिन्त्तितव ददने।  
o तवमवकोशी कवठमविौँ २२० 

के.िी. प्र विण लवइन आयोर्नव 
o मस्यवाङ्दी कवठमविौँ २०० के.िी. 

प्र विण लवइन आयोर्नव 
o कवसलगण्िकी कोरििोि 

४००/२२० के.िी. प्र विण 
लवइन आयोर्नव  
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o हेटौिव ४००/२२० के.िी.  . . 
o इनरुर्व ४००/२२० के.िी. 

 . . 
o ब्चसलमे २२०/१३२  . . 
o सत्रशलुी ३ र्ी हब  . . 
o ब न्त्तपूि २२०/१३२ के.िी. 

 . . 
o न्त्यूबबुटर्ल २२०/१३२ के.िी 

 . ,  
o  मनु्त्रटवि १३२/३३ के.िी. 

 . . 
o मैनवहयव १३२ के.िी.  . . 

15.  ५०१०८१०२ थवनकोट-चवपवगवउिं-
ििपिु१३२ के.िी प्र विण 
लवइन 

१,३,४  सनमवाण  म्पन्न िई चवर्ा िएको 
हनुे। 

 कुल लम्बवई २८ वक.सम. मव १० 
वक.मी. लवइन तवन्ने कवया  म्पन्न 
िएको। लसलतपिु ब्र्पलवमव 
स्थवनीयको अर्िोधकव कविणले 
िवइट अफ रे् को क्षसतपसुता सनधवािण 
हनु न केको। 

 प्र विण लवइन सनमवाण  म्पन्न गरि 
चवर्ा गने । 

16.  ५०१०८१०३ अन्त्य ३३ के. िी. तथव 
 र्-स्टेशन  

१,३,४  २०० वक.सम ३३ के.िी. वर्तिण 
लवइन  म्पन्न िई चवर्ा िएको 
हनुे। 

 ५१८५ वक.सम ३३ के.िी. वर्तिण 
लवइन  िंचवलनमव िहेको। 

 य  कवयाक्रम अन्त्तगात िहेकव ९२ 
र्टव आयोर्नवहरु मध्ये देहवय 
आयोर्नवहरु  म्पन्न गने ि बवुँवक 
आयोर्नवहरुको अध्ययन तथव 
सनमवाणलवई सनिन्त्तितव ददने। 

o लेटवङ्ग-िवर्विवनी ३३/११ के.िी. 
वर्तिण लवइन तथव  र्स्टे न 

o चैनपिु स तलपवटी३३/११ के.िी. 
वर्तिण लवइन तथव  र्स्टे न 

o हरिनगिव ३३ के.िी. वर्तिण 
लवइन तथव  र्स्टे न 

o मवझखका  (उदयपिु) ३३ के.िी. 
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प्रमखु वक्रयवकलवप 

वर्तिण लवइन तथव  र्स्टे न 
o हरिपिुर्व र् न्त्तपिु ३३ के.िी. 

वर्तिण लवइन तथव  र्स्टे न 
o थवनचौक ३३ के.िी. वर्तिण 

लवइन तथव  र्स्टे न 
o दपुल ुकवलीकोट ३३ के.िी. 

वर्तिण लवइन तथव  र्स्टे न 
o  विंफे–कमलबर्वि–मवन्त्मव–र्मु्लव 

३३ के.िी. वर्तिण लवइन तथव 
 र्स्टे न 

o ि रु्वनरु्वकोट ३३/११ के.िी. 
वर्तिण लवइन तथव  र्स्टे न 

17.  ५०१०८१०४ र्लवर्द्यतु  दुृढीकिण 
आयोर्नव 

१,३,४  कवलीगण्िकी,  कुलेखवनी, गण्िक, 

सत्रशलुी,   ेती,  नु्त्दरिर्ल, 

 नुकोशी, मस्र्यवङदी, मोदी,  मध्य 
मस्र्यवङ्गदी, परु्वखोलव, सतनवउ आदद 
र्लवर्द्यतु केन्त्रहरूको माममात 
 िंिवि एर्िं  दुृढीकिण िएको     
हनुे । 

 नेपवल वर्द्यतु प्रवसधकिण अन्त्तगात 
िहेकव र्लवर्द्यतु केन्त्रहरु आर्सधक 
रुपमव ममात  िंिवि एर्िं  दुृढीकिण 
िई िहेको। 

 देहवय र्लवर्द्यतु केन्त्रहरुको ममात 
 िंिवि एर्िं  दुृढीकिण गने। 

o गण्िक र्लवर्द्यतु केन्त्र  
o  नु्त्दिीर्ल र्लवर्द्यतुकेन्त्र  
o सतनवउ र्लवर्द्यतु केन्त्र 

o कवलीगण्िकी र्लवर्द्यतु केन्त्र 

o सत्रशलुी र्लसबद्यतु केन्त्र  
o मिस्यवङदी र्लसबद्यतु केन्त्र  
o कूलेखवनी प्रथम र्लवर्द्यतु केन्त्र  
o चमेसलयव र्लवर्द्यतु  धुवि 

आयोर्नव  
o पनौती र्लवर्द्यतु केन्त्र 

o  ेती फेर्व र्लसबद्यतु केन्त्र  
o इलवम र्लवर्द्यतु केन्त्र 

18.  ५०१०८१०५  वमदुववयक तथव अन्त्य 
ग्रवमीण वर्द्यतुीकिण 

१,३,४  थप २ लवख घिधिुीलवई 
वर्द्यतुीकिण गने। 

 वर्द्यतु उपयोग गने ग्रवहकको 
 िंख्यव४१,५५,६४०( वमदुववयक 
 िंस्थव बवहेक) पगुकेो। 

 देहवय कवयाक्रमहरु सनिन्त्तितव ददई 
वर्द्यतु पहुुँच र्न िंख्यव र्वृर्द् गने। 

o अधिुो ग्रवसमण वर्द्यतुीकिण 

o अन्त्य ग्रसमण वर्द्यतुीकिण 
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o  वमूदववयक तथव अन्त्य ग्रवसमण 
वर्द्यतुीकिण 

o स चवई प्रयोर्नकव लवसग 
वर्द्यतुीकिण 

19.  ५०१०८१०६ कुलेखवनी तेस्रो र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,३,४  ४० सगगवर्वट घण्टव ऊर्वा 
उत्पवदन िएको हनुे। 

 आ.र्. २०७६/७७ मव सनमवाण 
 म्पन्न िई वर्द्यतु उत्पवदन  म्पन्न 
िई िहेको। 

 ििुवनी हनु ब ाँकी िकम ििुवनी 
गने। 

20.  ५०१०८१०७ चमेसलयव र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,३,४  १८४ सगगवर्वट घण्टव ऊर्वा 
उत्पवदन िएको हनुे। 

 आ.र्. २०७४/७५ मव नै सनमवाण 
 म्पन्न िई वर्द्यतु उत्पवदन िई 
िहेको । 

 ििुवनी हनु ब ाँकी िकम ििुवनी 
गने। 

21.  ५०१०८१०८ र्लवशय यिु 
आयोर्नवहरुको छनौट तथव 
 म्िवव्यतव अध्ययन 

    

 क) दधुकोशी र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,३,४   म्िवव्यतव अध्ययन तथव वर्स्ततृ 
सिर्वइन  म्पन्न िएको हनुे। 

  म्िवव्यतव अध्ययन तथव वर्स्ततृ 
सिर्वइन कवया अब्न्त्तम चिणमव 
पगुकेो। र्लवर्द्यतुको र्वतवर्िणीय 
प्रिवर् मूपयविंकन प्रवप्त िएको।  

  म्िवव्यतव अध्ययन तथव वर्स्ततृ 
सिर्वइन  म्पन्न गने। र्गगव प्रवसप्त 
शरुु गने। 

 ख) उत्तिगिंगव र्लवशय यिु 
आयोर्नव 

१,३,४  वर्स्ततृ इब्न्त्र्सनयरिङ सिर्वइन 
 म्पन्न िएको हनुे। 

  म्िवव्यतव अध्ययन तथव 
र्वतवर्िणीय प्रिवर् मूपयविंकन 
प्रसतरे्दन तयवि िएको। 

 वर्स्ततृ इब्न्त्र्सनयरिङ सिर्वइन  म्पन्न 
गने। 

 ग) आुँसधखोलव र्लवशय यिु 
आयोर्नव 

१,३,४  वर्स्ततृ इब्न्त्र्सनयरिङ सिर्वइन 
 म्पन्न िएको हनुे। 

  म्िवव्यतव अध्ययन तथव 
र्वतवर्िणीय प्रिवर् मूपयविंकन 
अध्ययन िई िहेको। 

 वर्स्ततृ इब्न्त्र्सनयरिङ सिर्वइन  म्पन्न 
गने। 

 घ) रे्गनव  रुपव पम्प स्टोिेर् 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

१,३,४   म्िवव्यतव अध्ययन  म्पन्न 
िएको हनुे। 

  म्िवव्यतव अध्ययन िईिहेको।   म्िवव्यतव अध्ययन  म्पन्न गने। 

22.  ५०१०८१०९ ठूलवतथव मझौलव र्लवर्द्यतु 
अध्ययन आयोर्नव 

१,३,४  चैनपिु  ेती र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवको  म्िवव्यतव अध्ययन 
 म्पन्न िएको हनुे। 

  म्िवव्यतव अध्ययन िईिहेको।   म्िवव्यतव अध्ययन  म्पन्न गने। 

23.  ५०१०८११० मवसथपलो तवमवकोशी १,३,४  सनमवाण  म्पन्न गिी वर्द्यतु  ९९.६% िौसतक प्रगसत।  सनमवाण  म्पन्न गिी िवविय प्र विण 
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आ.र्. २०७७/७८ मव  िंचवलन हनु े
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र्लवर्द्यतु आयोर्नव उत्पवदन िएको हनुे।  मखु्य स सिल सनमवाण कवया ९९.७% 
 म्पन्न। 

 हवइड्रो मेकवसनकल कवया ७६.६% 
 म्पन्न। 

 इलेक्रो मेकवसनकल कवया ९९.८% 
 म्पन्न। 

 रवन्त्  सम न लवइन कवया ९९.५% 
 म्पन्न। 

 आयोर्नव बवुँवक कवया  म्पन्न गिी 
य ै आसथाक बषा सित्र वर्द्यतु 
उत्पवदन शरुु गरिने। 

ग्रीिमव आर्र्द् गने। 

24.  ५०१०८१११ मवसथपलो सत्रशलुी ३ ए 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

१,३,४  ४८९.७६ सगगवर्वट घण्टव ऊर्वा 
उत्पवदन िएको हनुे। 

 सनमवाण  म्पन्न िई वर्द्यतु उत्पवदन 
िई िहेको। 

 ििुवनी हनु बवुँवक िकम ििुवनी 
गने। 

25.  ५०१०८११२ िवहघुवट र्लवर्द्यतु आयोर्नव १,३,४  सनमवाण  म्पन्न िएको हनुे।  पहुुँच मवगा, स सिल सनमवाण कवया, 
असिट टनेल पहुुँचमवगा कवया िई 
िहेको। 

 मखु्य स सिल 
 िंिचनव,ईलेक्रवमेकवसनकल, हवइड्रो 
मेकवसनकल, पिवमशा  ेर्व, िर्न 
सनमवाण कवया गने  

26.  ५०१०८११३ तनहुुँ र्ल वर्द्यतु आयोर्नव १,३,४  हेिर्क् ा कवयाको लवसग ठेकेदवि 
चयन गिी सनमवाण शरुु िएको 
हनुे। 

  वइट क्यवम्प, पहुुँच मवगा सनमवाण 
कवया िएको। 

 हेिर्क् ा कवयाको लवसग ठेकेदवि चयन 
गिी सनमवाण शरुु गने। २२० के.िी. 
प्र विण लवइन आयोर्नवको सनमवाण 
कवया र्विी िवख्न।े 

27.  ५०१०८११४ मवसथपलो मोदी ए र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,३,४  पहुुँच मवगा सनमवाण, कवयवालय 
िर्न सनमवाण, पिवमशादवतव 
सनयबु्ि, प्र विण लवइनको 
र्वतवर्िणीय प्रिवर् मपुयवकन 
िएको हनुे। 

  म्िवव्यतव अध्ययन  म्पन्न, 
र्वतवर्िण प्रिवर् मपुयविंकन स्र्ीकृत, 
करिब १67 िोपनी र्गगव 
असधग्रहण  म्पन्न िएको । 

 पहुुँच मवगा सनमवाण, कवयवालय िर्न 
सनमवाण, पिवमशादवतव सनयबु्ि, प्र विण 
लवइनको र्वतवर्िणीय प्रिवर् मपुयवकन 
कवया  म्पन्न। 

28.  ५०१०८११५ नेपवल िवित वर्द्यतु प्र विण १,३,४  सनमवाण  म्पन्न िई चवर्ा िएको 
हनुे। 

 कुल ७९२ र्टव मध्ये ६०६ र्टव 
टवर्ि फवउण्िेशन ि ५७६ र्टव 
टवर्ि इिेक् न कवया  म्पन्न । 

 सनमवाण  म्पन्न गिी चवर्ा गने। 

29.  ५०१०८११६ पनुा नवर्किणीय तथव क्षमतव १,३,४  २५ मेगवर्वटको  ौया प्लवन्त्ट  २५ मेगवर्वटको  ौया प्लवन्त्टको  सनमवाण  म्पन्न गिी वर्द्यतु उत्पवदन 
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क्र. िं. ब.उ.शी.निं. कवयाक्रम/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणसनतीक 
स्तम्ि 

प्रमखु प्रसतफल हवल  म्मको प्रगसत ब्स्थसत 
आ.र्. २०७७/७८ मव  िंचवलन हनु े

प्रमखु वक्रयवकलवप 

वर्स्तवि आयोर्नव सनमवाण  म्पन्न िएको हनुे। सनमवाण कवया अब्न्त्तम चिणमव 
पगुकेो। 

गने। 

30.  ५०१०८११७ तवमवकोशी पवचौँ र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,३,४  Financial Closure गिी सनमवाण 
शरुु िएको हनुे। 

 वर्स्ततृ सिर्वइन  म्पन्न िएको। 
AIIB  िंग Financial Closure हनुे 
अर्स्थवमव िहेको। 

 टेन्त्िि प्रकृयव  म्पन्न गिी सनमवाण 
कवया  रुु गने । 

31.  ५०१०८११८ र्लवर्द्यतु लगवनी तथव 
वर्कव  कम्पनी सलसमटेि 

१,३,४  र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरुमव शेयि 
र्व ऋण लगवनी  िएको हनुे। 

 वर्सिन्न र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरुमव 
शेयि र्व ऋण लगवनी गिेको। 

 वर्सिन्न र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरुमव 
शेयि र्व ऋण लगवनी गने। 

32.  ५०१०८१२० वर्द्यतु उत्पवदन कम्पनी 
सलसमटेि 

    

  क) फुकोट कणवाली अधा 
र्लवशययिु र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,३,४  वर्स्ततृ  म्िवव्यतव 
अध्ययनको म्पन्न गिी सनमवाण 
शरुु िएको हनुे। 

 वर्स्ततृ  म्िवव्यतव अध्ययनको 
मस्यौदव प्रसतबेदन प्रवप्त ि करिब 
१३० िोपनी र्गगव असधग्रहण 
िएको। 

 वर्स्ततृ  म्िवव्यतव अध्ययन  म्पन्न 
गने, र्गगव प्रवसप्त  म्पन्न गने, सनमवाण 
शरुु गने। 

 
  ख) वकमवथविंकव अरुण अधा 

र्लवशययिु र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,३,४   म्िवव्यतव अध्ययन  म्पन्न गिी 
सनमाण शरुु िएको हनुे। 

 

 सबस्ततृ  म्िवव्यतव अध्ययनको 
मस्यौदव प्रसतबेदन प्रवप्त ि करिब 
१७० िोपनी र्गगव असधग्रहण 
िएको। 

 वर्स्ततृ  म्िवव्यतव अध्ययन  म्पन्न 
गने, र्गगव प्रवसप्त  म्पन्न गने, सनमवाण 
तथव लगवनी मोिवसलटी तय गिी 
सनमवाण शरुु गने। 

  ग) र्गदपुलव र्लवशययिु 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

१,३,४   म्िवव्यतव अध्ययन  म्पन्न 
िएको हनुे। 

 वर्स्ततृ  म्िवव्यतव तथव 
इब्न्त्र्नीयरििंङ्ग  अध्ययन मस्यौदव 
प्रसतरे्दन तयविीको  अब्न्त्तम 
चिणमव िहेको । 

 र्गदपुलव र्लवशययिु र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवको  म्िवव्यतव अध्ययन 
 म्पन्न गने। 

 
  घ) मगु ुकणवाली 

र्लवशययिु र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,३,४   म्िवव्यतव अध्ययन  म्पन्न 
िएको हनुे। 

 परु्ा- म्िवव्यतव अध्ययन  म्पन्न 
िएको। 

  म्िवव्यतव अध्ययन  म्पन्न गने। 

33.  ५०१०८१२१ िवविय प्रशविण ग्रीि कम्पनी 
सलसमटेि 

१,३,४  प्र विण लवइन आयोर्नवहरुको 
अध्ययन  म्पन्न िएको हनुे। 

 

 देहवय प्र विण लवइन 
आयोर्नवहरुको  म्िवव्यतव अध्ययन 
िइ िहेको। 

o कणवाली करििोि आयोर्नव 
o बझविंग- पब्िम  ेती- दोदोधिव 

  म्िवव्यतव अध्ययन  म्पन्न गने। 
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क्र. िं. ब.उ.शी.निं. कवयाक्रम/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणसनतीक 
स्तम्ि 

प्रमखु प्रसतफल हवल  म्मको प्रगसत ब्स्थसत 
आ.र्. २०७७/७८ मव  िंचवलन हनु े

प्रमखु वक्रयवकलवप 

आयोर्नव 
o तमोि हब- चवुँग ेआयोर्नव 
o वकमवथविंकव- अरुण हब 

आयोर्नव 
o िेिी करििोि आयोर्नव 
o मेर्व हब- चवुँग े(ढुिंग ेवुँग)ु 

आयोर्नव 
o दिौंदी हब- नयव मस्यवाङ्दी 

आयोर्नव 
34.  ५०१०८१२२ अपि अरुण र्लवर्द्यतु 

आयोर्नव कम्पनी सलसमटेि 
१,३,४  मवसथपलो अरुणको वर्स्ततृ 

इब्न्त्र्सनयरिङ अध्ययन ि 
आयोर्नवको र्वतवर्िणीय तथव 
 वमवब्र्क प्रिवर् अध्ययन  म्पन्न 
िएको हनुे। 

 पहुुँचमवगा को वर्स्ततृ सिर्वइन 
अब्न्त्तम चिणमव पगुकेो। क्यवम्प ि 
पहुुँच मवगा सनमवाण लवसग आर्श्यक 
र्गगव असधग्रण गनुापने र्गगव 
असधग्रहण िएको। 

 वर्स्ततृ इब्न्त्र्सनयरिङ अध्ययन ि 
आयोर्नवको र्वतवर्िणीय तथव 
 वमवब्र्क प्रिवर् अध्ययन गने, 

 लगवनी मोिवसलटी तय गने तथव र्गगव 
प्रवसप्त ि पहुुँच  िक सनमवाण गने। 

35.  ५०१०८१२३ पवर्ि  ेक्टि रिफमा एण्ि 
 स्टेनेर्ल हवइड्रोपवर्ि 
िेिलपमेण्ट प्रोरे्क्ट 

१,३,४  मवसथपलोअरूण ि इखरु्व खोलव 
र्.सब..को वर्स्ततृ सिर्वईन कवया 
 म्पन्न िएको हनुे। 

 मवसथपलोअरूण ि इखरु्व खोलव 
र्.सब..को वर्स्ततृ सिर्वईन कवया 
िई िहेको। 

 मवसथपलो अरूण ि इखरु्व खोलव 
र्.सब..को वर्स्ततृ सिर्वईन कवया 
 म्पन्न गने। 

36.  ५०१०८१२४ नलगवि हवइड्रोपवर्ि कम्पनी 
सलसमटेि 

१,३,४  लगवनी मोिवसलटी तय गिी 
सनमवाण शरुु िएको हनुे।  

 वर्स्ततृ  म्िवव्यतव अध्ययन/ 
वर्स्ततृ इब्न्त्र्सनयरिङ सिर्वइन 
अब्न्त्तम चिणमव िहेको। 
र्वतवर्िणीय प्रिवर् मूपयविंकन कवया 
िई िहेको। 

 वर्स्ततृ  म्िवव्यतव अध्ययन/वर्स्ततृ 
इब्न्त्र्सनयरिङ सिर्वइन  म्पन्न गने। 
र्वतवर्िणीय प्रिवर् मूपयविंकन कवया 
 म्पन्न गने। लगवनी मोिवसलटी तय 
गिी सनमवाण शरुु गने। 

37.  ५०१०८१२७ वर्द्यतु वर्कव  दशक 
 म्बन्त्धी कवयायोर्नव 
आयोर्नव 

१,३,४  प्र विण तथव वर्तिण प्रणवली 
 धुवि िएको हनुे। 

 वर्सिन्न प्र विण लवइन तथव वर्तिण 
लवइन सनमवाण िई िहेको। 

 स्मवटा समटरिङ्ग स्मवटा सग्रि कवया 
 म्पन्न गने। 

38.  ५०१०८१२८  व ेक-वर्द्यतु प्र विण तथव 
वर्तिण प्रणवली  दुृढीकिण 
आयोर्नव 

१,३,४  बै प्यवकेर्हरुको बोलपत्र तयविी 
तथव आव्हवन िएको हनुे । 

 वत र्टव प्यवकेर् मध्य चवि र्टव 
प्यवकेर्को बोलपत्र आव्हवन िै केको 
ि बवुँकी तीनर्टव प्यवकेर्को बोलपत्र 
तयविी िइिहेको । 

चविर्टव प्यवकेर्को ठेक्कव  म्झौतव 
 म्पन्न गरि सिर्वइन कवया  रुु गने ि 
बवुँकीको बोलपत्र आव्हवन गने । 

39.  ५०१०८१२९ वर्तिण प्रणवली स्तिोन्नसत १,३,४  बोलपत्र आव्हवन, मपुयविंकन तथव  बोलपत्र आव्हवनको लवसग तयविी  र्वतवर्िणीय अध्ययन 
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क्र. िं. ब.उ.शी.निं. कवयाक्रम/आयोर्नव 
क्षते्रगत 
िणसनतीक 
स्तम्ि 

प्रमखु प्रसतफल हवल  म्मको प्रगसत ब्स्थसत 
आ.र्. २०७७/७८ मव  िंचवलन हनु े

प्रमखु वक्रयवकलवप 

तथव वर्स्तवि आयोर्नव खरिद  म्झौतव िई वर्तिण लवइन 
तथव  ब-स्टे न सनमवाण कवया 
प्रविम्ि िएको हनुे। 

िएको, र्वतवर्िण अध्ययनको लवसग 
पिवमशादवतव िंग  म्झौतव िएको । 

र्गगव असधग्रहण 

 बोलपत्र आव्हवन, मपुयविंकन तथव खरिद 
 म्झौतव सनमवाण कवया प्रविम्ि हनु े

40.  ५०१०८१३० दधुकोशी र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१,३,४  म्िवव्यतव अध्ययन तथव वर्स्ततृ 
सिर्वइन  म्पन्न िएको हनुे। 

 म्िवव्यतव अध्ययन तथव वर्स्ततृ 
सिर्वइन कवया अब्न्त्तम चिणमव 
पगुकेो। र्लवर्द्यतुको र्वतवर्िणीय 
प्रिवर् मूपयविंकन प्रवप्त िएको।  

 म्िवव्यतव अध्ययन तथव वर्स्ततृ 
सिर्वइन  म्पन्न गने। र्गगव प्रवसप्त शरुु 
गने। 
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5.1.2  स िंचाइ 

क. नसिजा  ूचक 

क्र. िं.  ूचक एकाई 
आ.व. 207५/7६  

को उपलब्धी  

आ.व. 2076/77  
को अनमुासनि उपलब्धी 

आ.व. 20७७/७८  
को लक्ष्य 

१  िह स िंचाइ आयोजनाहरू बाट स िंचचि क्षेत्रफल ववस्िार हेक्टर ९९५६१९ २२४३ ६००० 

२ भसूमगि स िंचाइ आयोजनाहरूबाट स िंचचि क्षेत्रफल सबस्िार हेक्टर ४७७२८४ २५३० २२३८० 

३ नयााँ प्रववसध/सलफ्ट स िंचाई काययक्रमबाट स िंचचि क्षेत्रफल ववस्िार हेक्टर १२९८ २४० १००० 

४  रकार व्यवचस्िि स िंचाई प्रणाली  िंचालन हेक्टर २६१९०९ २६१९०९ २६१९०९ 

ख. वावषयक ववका  काययक्रम 

क्र. िं. ब.उ.शी.निं. काययक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीसिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रसिफल हाल म्मको प्रगसि चस्िसि 
आ.व. 207७/7८ मा  ञ् चालन हनु े
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1.  ३०८०३१०१ स िंचाइ   िंस्िागि 
ववका  काययक्रम 

६  स िंचाइ ववभागको  िंस्िागि 
ववका मा  हयोग हनुे। 

 उजायजलश्रोिििास िंचाइमन्त्त्रालयजल
श्रोिििास िंचाइववभागकोभवन रुक्षा 
 र फाई, सलफ्ट, खानेपानी, 
ववधिुीकरण, टेसलफोन, पसु्िकालय 
व्यवस्िापन, बगैचा व्यवस्िापन, भवन 
ममयि  िंभार आदि काययगरी स िंचाइ 
ववभागबाट  ञ्चासलि काययक्रमहरु  चुारु 
रुपमा यिा  मयमै  म्पन्न गरी 
 िंस्िागि ववका मा टेवा पयुायएको। 

 उजायजलश्रोि ििा स िंचाइ  
मन्त्त्रालयस िंचाइ  जलश्रोि ििा स िंचाइ 
ववभागको भवन  रुक्षा  र फाई 
सलफ्ट  ञ्चालनखानेपानी ववद्यिुीकरण 
टेसलफोन पसु्िकालय बगैचा आदिको 
व्यवस्िापन लगायि अन्त्य पररआएका 
ममयि  म्भारको काययहरु गने,

 मन्त्त्रालयसबभाग ििा अन्त्िगयिका 
कायायलयहरुका भवनहरुको आवश्यक 
ममयि  म्भार गने,

 स िंचाइ ववका   म्बन्त्धी  फ्टवेयरहरु 
खररि एविं सबिरण गरी  िंस्िागि 
ववका मा टेवा पयुायउने। 

2.  ३०८०३१०२ स िंचाइ ििा जलश्रोि 
व्यवस्िापन आयोजना  

१  पचिमान्त्चल 
मध्यपचिमान्त्चल, 
 िुरुपचिमान्त्चल क्षेत्रका 
१०५ वटा  िह स चाई र 

  िहििाभसूमगि स िंचाई १०२ स िंचाइ  
योजनाहरुको सनमायण कायय  म्पन गरी 
१५९२३ हेक्टर जसमनमा वषै भरर 
स चाई  ेवा उपलब्ध भएको।

 अको चरणको आयोजनाको लासग 
ियारी गने। 
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भसूमगि स चाई 
योजनाहरुको पनुः सनमायण 
कायय गरी १८८२३ हे 
जसमनमा वषयभरर स चाई ेवा 
उपलब्ध हनुे।

 ४वटा रकारव्यवचस्ििस िं
चाइप्रणाली (AMIS 
(कन्त्काई नु री 
मोरिंगनारायणी र महाकाली 
पिरैयाप्रणाली) को 
आवश्यक पनुसनमायण गरी 
कररब ३९,४४५ 
हे. म्बचन्त्धि ज.उ. . लाई 
ब्यवस्िापन हस्िान्त्िरण 
हनुे।

o ४वटा AMIS 
कन्त्काई नु रीमोरिंगनारायणी र 
महाकाली पिरैयाप्रणाली) ब्यबस्िापन 
हस्िान्त्िरणका लासग असि आबश्यक 
 िंरचनाहरुको  धुार कायय भौगोसलकर 
उपभोक्ता  िंस्िाको  िंस्िागि ववका  
ििा क्षमिा बढाउन ेकायय भएको। 
य बाट ३९४४५ हेक्टर जसमनमा 
स िंचाइ  वुवधा पगुकेो।

o IWRMP अन्त्िगयि आबश्यक 
ममयि धुार उपभोक्ता  िंस्िाको 
 िंस्िागि ववका  एवम ्स िंचाइ  
प्रणालीहरुमा एकीकृि बाली ििा 
जल ब्यबस्िापन  म्बचन्त्ध कायय 
भएको,

o  ूचना प्रणालीमा आधाररि 
व्यवस्िापन  ूचना प्रणाली  िंचालन 
 ािै आबस्यक िासलम ििा 
क्षमिाववका   म्बन्त्धी काययहरु 
गररएको, 

o IWRMP-AF  माप्त भएको,
o Imapact Assessment र Completion 

Report ियार  भएको ।

3.  ३०८०३१०३ स िंचाई  िंभाब्यिा 
अध्ययन ििा सनमायण 
गणुस्िर काययक्रम 

१  केही ठूला बहउुदे्दश्यीय 
आयोजनाहरु सनमायणको 
प्रवक्रयामा लैजानको लासग 
आबश्यक अध्ययन कायय 
भएको हनुे।

 िप स िंचाइ क्षेत्र ववका को 
लासग  म्भाब्य योजनाहरुको 

 काली गण्डकी- सिनाउ डाइभ यन 
बहउुदे्दश्य आयोजनाको  म्भाव्यिा 
अध्ययन कायय ९०%  म्पन्न भएको, 

 िमोर चचस्यािंग डाइभ यन बहउुदे्दश्य 
आयोजनाको पवुय  म्भायिा अध्ययन 
कायय काययकोलाइ परामशय  ेवा खररिको 
प्राववसधक प्रस्िाव स्वीकृि, आसियक प्रस्िाव 

 काली-गण्डकी- सिनाउ डाइभ यन 
बहउुदे्दश्य आयोजनाको  म्भाव्यिा 
अध्ययन  म्पन्न गररने र य  
आयोजनाको शरुु गररने 

 िमोर-चचस्यािंग डाइभ यन बहउुदे्दश्य 
आयोजनाको पवुय- म्भाव्यिा अध्ययन 
 म्पन्न गरर सबस्ििृ  म्भाव्यिा 
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पवहचान एविं ववस्ििृ 
 म्भाव्यिा अध्ययन 
प्रसिवेिन ियार हनुे।

खोल्ने प्रवक्रयामा रहेको, 
 माडी-िािंग डाइभ यन बहउुदे्दश्य 
आयोजनाको प्राववसधक ववकल्पहरुको बारे 
HIDCL  िंग छलफल भएको ।  

अध्ययन कायय शरुु गररने,
 माडी-िािंग डाइभ यन बहउुदे्दश्य 
आयोजनाको प्रासबसधक सबकल्प टुिंगो 
लाग ेसबस्ििृ  म्भाव्यिा अध्ययन कायय 
शरुु गररने

 राप्ती-कवपलवस्ि ुडाइभ यन बहउुदे्दश्य 
आयोजनाको पवुय- म्भाव्यिा अध्ययन 
शरुु गररने

  नु री खोला स िंचाइ आयोजनाको 
सबस्ििृ  म्भाव्यिा अध्ययन गररने

 ववसभन्न आयोजनाहरुको 
काययहरु गररने

 स िंचाइ ववभागको हाल प्रचलनमा रहेको 
स्वीकृि सनमायण नम् य अध्यावसधक 
गररने

 सनमायण काययको लासग आवश्यक 
स्पेस वफकेशन सनमायण गररने

4.  ३०८०३१०४ याचन्त्त्रक व्यवस्िापन 
आयोजना 

६  स िंचाइ ाँग  म्बचन्त्धि 
याचन्त्त्रक उपकरणहरु ममयि 
एविं  ञ्चालन भई स िंचाइको 
लासग पानी  ञ्चालनमा 
 हयोग पगु्ने।

 हेभी इक्वीपमेन्त्टको आबश्यक ममयि 
 िंभार  वहि  िंचालन गररएको,

 चालू रहेका मेचशनहरु आकचस्मक ििा 
 ाधारण ममयि गरी  ञ्चालन गररएको,

 हेभी मेचशनहरु  ञ्चालन गरेको। 

 १७ िान हेभी इक्वीपमेन्त्ट मेचशन खरीि 
गररएको। 

 हेभी इक्वीपमेन्त्टको मेजर ममयि गरी 
ियार गने। २ वटा हेभी इक्वीपमेन्त्ट 
खररि गने,

 हेभी ईक्वीपमेन्त्ट र ट्रकहरु  ािै 
वफल्ड भेवहकल माईनर ििा 
आकचस्मक ममयि  िंभार गने,

 चाल ुहेभी ईक्वीमेन्त्ट र ट्रकहरुको 
वपररयोसडक ममयि  िंभार गरी   ञ्चालन 
गने,

 हलकुा गाडीहरुको ममयि गने। 

5.  ३०८०३१०५  मिुाय व्यवचस्िि 
स चचि कृवष क्षेत्र 

१  प्रिेश निं १, २ र बागमसि 
प्रिेश क्षेत्रका १६३ वटा 

 हाल म्म ११६वटा स िंचाइ उपआयोजना 
(२वटा AMIS र ११४ वटा FMIS) को 

 2४ वटा स िंचाइ उपआयोजना )१  
वटा AMISर २३ वटा FMISको 
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आयोजना कृषक व्यवचस्िि स िंचाइ 
प्रणालीहरूमा आवश्यक 
पनुस्िापना कायय गरी 
कृषकहरूलाइ २११८१ हे 
जसमनमा व्यवचस्िि स िंचाइ 
 ेवा उपलब्ध गराइ कृवष 
उत्पािनमा बचृध्ि हनु गइ 
गररबी न्त्यूनीकरणमा टेवा 
पगु्ने,

 गण्डकी,  िुरुपचिम र 
कणायली प्रिेशमा रहेका ६ 
वटा नेपाल  रकार 
व्यवचस्िि स िंचाइ 
योजनाहरुको आवश्यक 
पनुयस्िापनाको कायय गरी 
५४६५ हे जसमनमा 
व्यवचस्िि स िंचाइ  ेवा 
उपलब्ध हनुेगरर 
कृषकहरूलाई व्यवस्िापन 
हस्िान्त्िरण हनुे। 

ममयि  म्भार भै केको  ज वाट  
१३४१६ हेक्टर जसमनमा व्यवचस्िि 
स िंचाइ  वुवधा उपलब्ध भइरहेको | 

 य  आ. व. २०७६/७७ मा २९वटा 
स िंचाइ उपआयोजना (३ वटा AMIS र 
२६वटा FMIS) को ममयि  म्भार कायय 
भईरहेको ज वाट  ६७१६ हेक्टर 
जसमनमा व्यवचस्िि स िंचाइ  वुवधा 
उपलब्ध हनु े| 

ममयि  म्भार कायय गरी  ६५१४ 
हेक्टर जसमनमा व्यवचस्िि स िंचाइ 
 वुवधा उपलब्ध गराउने  

6.  ३०८०३१०९ ममयि  िंभार आयोजना  १   म्पन्न भइ  केका ववसभन्न 
स िंचाइ प्रणालीहरुको 
आवश्यकिा अन ुार ममयि 
 म्भार भई कृषकहरुलाई 
व्यवचस्िि स िंचाइ  सुबधा 
उपलब्ध हनुे।

  िंयकु्तव्यवस्िापनमारहेकाववसभन्नस िंचा
इ प्रणालीहरुको कररब 261909 हे. 
कमाण्ड क्षेत्र सभत्र स िंचाइ  ेवा 
पयुायउनस िंचाइप्रणालीको सनयसमि ममयि 
 म्भार ििा ञ्चालन गररएको,

 कृषकव्यवचस्ििप्रणालीहरुकोममयिगरी 
 ञ्चालन ििा दिगो व्यवस्िापनको 
काययमा  हयोगपयुायइएको,

 एवककृिवालीििाजल व्यवस्िापन 
 िंबन्त्धी कायय कृवष िंग 

 ममयि म्भारकाययक्रमअन्त्िगयि 
 िंयकु्तव्यवस्िापनमा  ञ्चासलि स िंचाइ 
प्रणालीहरुको  ालब ाली सनयसमि 
ममयि  म्भार कायय गरी स िंचाइ  ेवा 
व्यवचस्िि गने,

 जलस्रोि ििा स िंचाइ 
ववभागलेकृवषववभागरनेपाल कृवष 
अन ुन्त्धान पररषद्  मेि ाँग  मन्त्वय 
गरी एकीकृि वाली ििा 
जलव्यवस्िापन काययक्रम  ञ्चालन 
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 मन्त्वयात्मकरुपमा  िंचालन भैरहेको। गने।

 

7.  ३०८०३११० बहृि  रकारी स िंचाई 
पनुस्िापना ििा 
व्यवस्िापन हस्िान्त्िरण 
आयोजना 

१  धेरै परुाना बहृि  रकारी 
स िंचाइ आयोजनाहरुको 
 िंरचनाहरु पनुस्िायपना ििा 
पनुसनयमायण गरी   िंचालनमा 
ल्याई ९८५०० हेक्टरमा 
स िंचाइ  ेवा परु् याउने।

 कमला, कोचश, चन्त्र नहर, नारायणी र नेपाल 

पचिम गण्डक  स िंचाइ  व्यवस्िापन 
प्रणालीको पनुस्िायपना ििा पनुसनयमायण 
कायय भैरहेको। 

 कमलाकोशी पम्पचन्त्र 
नहरनारायणी रनेपालपचिम गण्डक  
स िंचाइ व्यवस्िापन प्रणालीको 
पनुस्िायपना ििा पनुसनयमायण काययलाइ 
सनरन्त्ििा दिइने। 

8.  ३०८०३१११ बागमिी स िंचाई 
आयोजना 
 

१   लायही र रौटहट चजल्लाको 
४५६०० हेक्टर जसमनमा 
भरपिो स िंचाइ   वुवधा 
उपलव्ध गराउने।

 बागमिी निीमा व्यारेज सनमायण  म्पन्न 
भएको,

 ४५६०० हे. कमाण्ड क्षेत्र  िंरक्षणको 
कायय मध्ये ४२९०२ हे. कमाण्ड क्षेत्र 
 िंरक्षण कायय  म्पन्न भएको,

 मूल ििा शाखा नहर लम्ब्याउने कायय 
 म्पन्न भएको,

 ११३० हेक्टर जग्गा असध्रहहण  म्पन्न 
भएको,

 पूवी मलु नहर २४.२५ वक. मी.शाखा 
नहर ५० वक. मी.प्रशाखा नहर ६७ 
वक. मी. सनमायण  म्पन्न भएको,

 पचिमी मलु नहर २८ वक. मी. शाखा 
नहर ६२ वक. मी.प्रशाखा नहर 
६६.२२ वक.मी. सनमायण  म्पन्न भएको,

 ३८३०० हेक्टर कमाण्ड क्षेत्र ववका  
कायय  म्पन्न भएको, 

 पचिम मलुनहरमा स ल्ट इजेक्टर सनमायण 
कायय  िंपन्न भएको। 

 कमाण्ड क्षेत्र बचावट ििा  िंरक्षण 
कायय गने,

 नहर  िंचालन ििा ममयि  िंभार गरी 
स िंचाइ  ेवा व्यवचस्िि गने,

 ब्यारेज  िंचालन ममयि  िंभार गने,
 अगमेुन्त्टे न स िंचाइ प्रणालीहरुको 
सनमायण म्बन्त्धी कायय गने,

  सभय  रोड ममयि ििा बचावट गने,
 क्षसि्रहस्ि  िंरचनाको चजणोद्धार कायय 
गने,

 िोश्रो चरण ववस्िारको लासग अध्ययन 
कायय शरुु गने,

 स चचि क्षेत्र ववका  कायय अन्त्िगयि 
झााँज स िंचाइ  प्रणालीको िेवही 
शाखामा जलैया नालाको पानी अगमेुन्त्ट 
गनुयको  ािै यो प्रणालीको पनुसनमायण 
गरी ४००० हेक्टर कृवष योग्य 
जमीनमा स िंचाइ  ेवा व्यवचस्िि ििा 
ववस्िार गने,

 अधरुा नहर जोड्ने ििा लम्ब्याउन े
कायय  ञ्चालन गने,

 नहर ििा नहर  िंचनाहरुको सनमायण 
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गने। 

9.  ३०८०३११२ बबई स िंचाइ  आयोजना 
 

१  बदियया चजल्लाको 
३६००० हे. (बबइ पूवय 
२१००० हे. र पचिमिफय  
१५००० हे.) जसमनमा 
भरपिो स िंचाइ  वुवधा 
उपलव्ध हनुे।

 जग्गा असध्रहहण 414.56 हे. भएको,
 बाढीबाट क्षसि्रहस्ि क्षेत्र ििा  िंरचना 
 िंरक्षण (नदि सनयन्त्त्रण कायय 2.83 
वक.सम.) भएको,

 मलुनहर/ िंरचना सनमायण कायय (६४ 
वक.सम.) भएको,  

 शाखा/उपशाखा/प्रशाखा नहर सनमायण 
कायय (176.42 वक.सम.) भएको, ,

 स िंचचि क्षेत्र ववका  ििा ववस्िार 
(२२००० हे.) भएको,  

 डे्रनेज सनमायण (११ वक.सम.) गने,  
  सभय  रोड सनमायण (12.40 वक.सम.
 भौसिक प्रगसि ४४%) भएको, 
 ववचिय प्रगसि ४3.30% भएको ।

(अद्यावसधक गररएको गरुुयोजनाको 
आधारमा) 
 
 

 

 पचिमी मूलनहर ववस्िार गरी ७५०० 
हे. मध्ये 1500 हे. मा िप स िंचाई 
 वुवधा परु् याउने,

 शाखा उपशाखा प्रशाखा नहरहरु 
सनमायण ििा Remodelling गरर िप 
२५०० हे. मा स िंचाई  वुवधा 
परु् याउने,

 बाढीबाट क्षसि्रहस्ि  िंरचना सनमायण  
ममयि ििा स िंचचि क्षेत्र  िंरक्षण कायय 
(४ वक .सम. ) सनमायण गने,

  सभय   डक ५ वक .सम . सनमायण गने, 
 जग्गा असध्रहहण )२० हे.( गने,
 नहर  िंचालन ििा ममयि  म्भार गने,
 4000 हे. स िंचचि क्षेत्र ववका  ििा 
ववस्िार गने,

  िंस्िागि ववका  काययजल उपभोक्ता 
 िंग्स्िाको क्षमिामा बवृद्ध गनय िासलम 
दिने ििा भवन सनमायण कायय( गने,

 कृवष व्यव ायीकरण र ववस्िार 
काययक्रम

 वािावरण  िंरक्षण काययक्रम  ञ्चालन 
गने । 

10.  ३०८०३११३ महाकाली स िंचाइ  
आयोजना-िेस्रो चरण, 
कञ्चनपरु 
 

१  कैलाली र किं चनपरु 
चजल्लाको ३३५२० हेक्टर 
क्षेत्रमा िप स िंचाइ  वुवधा 
उपलब्ध भै कृवष उत्पािन 
बढ्न गई िेशको 
अियिन्त्त्रमा िप योगिान 

 ० +०० ० िेचख १२ +६९ ०  म्म 
१२.६९ वक.सम. माटोको मूलनहर 
सनमायण  म्पन्न भई उक्त खण्डमा नहरका 
मूख्य  िंरचनाहरुको सनमायण  म्पन्न 
भएको (सडस चल्टङ बेस न, हेड रेगलेुटर 
ििा आवश्यक गटेहरूको जडान बहेक) 

 १२+६९० िेचख २८+८००  म्मको 
मूलनहर ििा  िंरचनाहरुको सनमायण 
काययलाई सनरन्त्ििा दिने, 

 0+000 मा सडस चल्टङ्ग बेस नको 
सनमायण गने, 

 कमाण्ड क्षेत्र र वररपररको वस्िी 
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पगु्ने।  हाल म्म ७७ हे. जग्गा असध्रहहण 
भएको,

 १२+६९० िेचख २८+८००  म्मको 
मूलनहर ििा  िंरचनाहरुको सनमायण 
काययमा लक्ष्य अनरुुप प्रगसि भएको,

 आयोजनाको  म्पूणय काययक्षेत्र मध्ये 
ब्रम्हिेव एरीयाको सलङ्क नहर र कमाण्ड 
एरीया ववका  ििा मूलनहरको चैनेज 
१२+६९० िेचख २८+८००  म्मको 
ववस्ििृ अध्ययन कायय  म्पन्न भएको,

 सत्रभवुनवस्िी र मालाखेिी म्मको 
मलुनहर लगायि  म्पूणय आयोजनाको 
ववस्ििृ अध्ययनको कायय अचन्त्िम चरणमा 
रहेको,

  म्रह भौसिक प्रगिी १३ प्रसिशि
  म्रह ववसिय प्रगिी १३ प्रसिशि 

 िंरक्षणको लासग निी िटवन्त्ध कायय 
गने,

 सत्रभवुनवस्िी र मालाखेिी म्मको 
मलुनहर लगायि  म्पूणय आयोजनाको 
ववस्ििृ अध्यन कायय  म्पन्न गरी कुल 
लागि र खररि गरुुयोजनालाई 
पररमाजयन गने,

 जग्गा असध्रहहण काययलाई सनरन्त्ििा 
दिने। 

11.  ३०८०३११४  नु री मोरङ्ग स िंचाइ  
आयोजना 

१   नु री र मोरङ्ग चजल्लाको 
६८००० हेक्टर क्षेत्रमा 
व्यवचस्िि स िंचाइ  सुबधा 
उपलब्ध गराउने र कृवष 
उत्पािनमा बदृ्धी ल्याई 
आसियक चस्िसि  दुृढ गरी 
कृषकहरुको जीवनस्िर 
मासि उठाउने। 

 नहरको सनयसमि ममयि  िंभार र  ञ्चालन 
ििा रेखिेख गने काययका  ािै क्षसि्रहस्ि 
जीणय  िंरचनाहरुको ममयिपनुः सनमायण 
कायय लगायि िेस्रो चरण अन्त्िगयि पने 
काययहरु भईरहेको,

 कोशी निीमा स्पर सनमायण कायय  म्पन्न 
भएको,

 कोशी निीमा व्यारेज सनमायणको अध्ययन 
कायय   म्पन्न भएको, 

 लोहन्त्रा  ाइफनको सनमायण कायय  रुु 
भएको। 

 नहर  िंरचनाहरुको सनयसमि ममयि 
 िंभार र  ञ्चालन  काययका  ािै 
क्षसि्रहस्िजीणय  िंरचनाहरुको 
ममयिपनुः सनमायण कायय गने,

 लोहन्त्रा  ाइफनको सनमायण कायय चाल ु
राख्न,े

 नहर  िंरचनाहरुको  ालव ाली ममयि 
 िंभार ििा  ञ्चालन र रेखिेख गने। 

12.  ३०८०३११५ प्रगन्ना ििा बडकापि 
स िंचाइ आयोजना 

१  प्रगन्ना स िंचाइ आयोजनाबाट 
िाङ चजल्लाको िेउखरुी 
उपत्यका सभत्रका 

 प्रगन्ना स िंचाइ आयोजनािफय  राप्ती नदिको 
वकनारमा ३ वटा  ाइड इन्त्टेक सनमायण 
भएकोनहर प्रणालीमा ठूला  ाना गरी 

 प्रगन्नािफय  कमाण्ड क्षेत्र वचावटको 
लासग िटवन्त्धववस्िारहनुेमलुनहरको 
ममयि  भार गने,
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चैलाही ोनपरुस  सनया र 
लालमवटया गा.वव. . का 
५८०० हे. जग्गामा 
भरपिो स िंचाई  वुवधा 
उपलब्ध गराउने,

 बड्कापि स िंचाइ  
आयोजनाबाट िाङ्ग 
चजल्लाको िेउखरुी उपत्यका 
राप्ती पारीको 
गढवागिंगापरस्परु र 
गोबरसडहा गा.सब. . का 
४००० हे जसमनमा स िंचाइ 
 सुबधा उपलब्ध हनुे। 

४५० वटा  िंरचना सनमायणकमाण्ड 
एररया वचावटको लासग १०.९ वक.सम. 
िटवन्त्ध सनमायण भएको,

 बड्कापि स िंचाइ  आयोजनािफय   ाइड 
इनटेकको स सभल कायय  म्पन्न 
भएकोमूल नहर सनमायण कायय ६ 
वक.सम.नहर लाइसनङ ५२वक.सम. 
 िंरचना २८ गोटा  म्पन्न भएको,

 ३१४ वक सम िटवन्त्ध सनमायण कायय 
 म्पन्न भएको,

  म्रह भौसिक प्रगिी २५ प्रसिशि,
  म्रहववसियप्रगिी२३ प्रसिशि

 वडकापि स िंचाइ आयोजनाको 
मलमला ििा बनधसु्री क्षेत्र (चेनेज 
५००० िेचख ७३००  म्म) मा 
बााँकी कायय ििा मलु नहरको   
चेनेज ७३०० िेचख १४४५ म्म 
 नहर ििा  िंरचनाहरुरको सनमायण 
कायय शरुू गने,

 स चचि क्षेत्र वचावटको लासग िटवन्त्ध 
सनमायण गने,

 वािावरण  रक्षण ििा वकृ्ष रोपण एव 
 स्िागि ववका का काययहरु गने । 

13.  ३०८०३११६ स क्टा स िंचाइ  आयोजना १  बााँके चजल्लाको ४२७६६ 
हेक्टर जसमनमा िप ििा 
ब्यवचस्िि स िंचाइ  वुवधा 
उपलव्ध हनुे। 

 हेडवक्र्  सनमायण भई य मा गटे जडान 
कायय  म्पन्न भएको,

 पचिम मलु नहर को ४५ वक.सम. म्म 
नहर सनमायण  म्पन्न भएको

 स धनीया शाखा ििा प्रशाखा नहर 
सनमायण ९०%  म्पन्न भएको,

 पवुी मलु नहर िफय  ५३ वक समको 
सनमायण कायय शरुु भएको,

  म्रह भौसिक प्रगिीः ६५ प्रसिशि
  म्रह ववसिय प्रगिीः६१ प्रसिशि

 पवुी मलु नहर ििा  िंरचना सनमायण 
गने।

 पचिम मलु नहर िफय  आवश्यक ममयि 
 म्भार गने।

 स िंचचि क्षेत्र ववका  कायय गने। 
 स चचि क्षेत्रको वचावट कायय गने।

 पचिम मलु नहर अन्त्िरगिका 4 वटा 
शाखाहरुको सनमायण कायय  म्पन्न गरी 
4००० हे. जसमनमा स िंचाइ  ेवा 
उपलव्ध गराउने।

 स धसनय शाखामा सनमायण  म्पन्न गरी 
२००० हे. जसमनमा स िंचाइ  ेवा 
उपलव्ध गराउने। 

14.  ३०८०३११७ पालङु्गटार कुण्डटुार 
स िंचाइ आयोजना 

१  गोरखा चजल्लाको पालङु्गटार 
र कुण्डटुारमा ४५० हे.  
जसमनमा बषै भरी स िंचाइ 
 सुबधा उपलब्ध हनुे।

 पालङु्गटार स िंचाइ योजनाको ववस्ििृ 
 म्भाव्यिा अध्ययन कायय  म्पन्न।

 कुण्डटुार स िंचाइ योजनाको छेपेटार 
खण्डमा ७६३ सम. कभडय क्यानल 

 पालङु्गटार स िंचाइ योजना िफय  
वािावरणीय प्रभाव मूल्यािंकन र वफिी 
र जडुी खोलामा जलाशय सनमायणको 
चजयोलोजीकल अध्ययन कायय गने ,
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 आयोजना क्षेत्रमा स िंचाइ  
ििा नदि सनयन्त्त्रणका 
काययक्रमहरुबाट उपभोक्ता 
वक ानहरुको आयआजयनमा 
ववृद्ध भई गरीवी सनवारणमा 
टेवा पगु्ने।

लाइसनिंगको सनमायण कायय भइरहेको ।

 कुण्डटुार स िंचाइ योजनाको प्रारचम्भक 
वािावरणीय पररक्षण  म्पन्न ।  

योजनाको सडजाइन ररभ्य ुगरर लागि 
अनमुान अद्यावसधक गने , 

 कुण्डटुार स िंचाइ योजना िफय नहर 
लाइसनिंग १ वक सम र आबश्यक नहर 
 रचना सनमायण गने ।

15.  ३०८०३११९ रानी जमरा कुलररया 
स चाई आयोजना  

१  कैलाली चजल्लाको 
२०३०० हे. मा ब्यवचस्िि 
स िंचाइ  ेवा उपलब्ध हनुे।

 रानीजमराकुलरीया नहर 
प्रणालीहरुको १४३०० हे 
आधसुनवककरण भई 
प्रणालीको िक्षिामा बवृद्ध 
हनुे।

 ४७१ मेवा ववधिु 
उत्पािन हनुे।





 इन्त्टेकको गटे जडान कायय ९० प्रसिशि 
 म्पन्न भएको,

 मूल नहर ८.८७५ वक सम सनमायण 
 म्पन्न भएको,

 मूल नहरमा  िंरचना सनमायण ९८ 
प्रसिशि  म्पन्न भएको,

 वफडर नहरमा हाईड्रोपावर  िंरचना ६० 
प्र.श.  म्पन्न भएको,

 लचम्क शाखा ववस्िार 6.125 वकसम 
नहर लाइसनङ्ग  म्पन्न भएको, 23 वटा 
 िंरचनाहरुको सनमायण  म्पन्न ििा 10 
वटा  िंरचनाहरुको सनमायण कायय  
भैरहेको,

 लचम्क शाखा ववस्िारको लासग जग्गा 
प्रासप्त कायय 92 प्रसिशि  म्पन्न भएको,

 स िंचचि क्षेत्र बचावट कायय ४२.८ वकसम 
 म्पन्न भएको,

 कान्त्रा खोला म्मको िप १८००० 
हेक्टर जसमनमा स िंचाइ   सुबधा उपलब्ध 
गराउने काययको सबस्ििृ अध्ययन कायय 
 म्पन्न गने, 

 वफडर नहरमा हाईड्रोपावर िंरचनाको 
बाकी सनमायण कायय  म्पन्न गने।

 लम्की ववस्िार अन्त्िगयि मूल नहर ििा 
 िंरचनाहरुको सनमायण काययमा म्पन्न 
गने,

 लम्की ववस्िार अन्त्िगयि शाखा र 
प्रशाखा नहरको लासग जग्गा प्रासप्त 
कायय  म्पन्न गने,

 कणायली निीको िटबन्त्ध कायय  म्पन्न 
गने,

 पिरैया निीको िटबन्त्ध कायय  म्पन्न 
गने ,

 रानीजमरा कुलररया स िंचाइ 
आयोजनाको आधसुनकीकरण अन्त्िरगयि 
शाखा प्रशाखा  वहि कमाण्ड क्षेत्र 
ववका को जारी रहने,

  ेटसलङ बेस न र हाइड्रोपावर 
 िंरचनामा गटे जडान कायय  म्पन्न 
गने ।
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16.  ३०८०३१२० भेरर बबई बहउुदे्दश्यीय 
डाइभजयन स िंचाइ  
आयोजना 

१  भेरी निीको ४० घ.मी./ े. 
पानीलाई  रुुङ्ग माफय ि 
बबई निीमा सम ाइ बााँके र 
बदियया चजल्लाका कररब 
५१००० हे. भ–ूभागमा 
बाहै्र मवहना स िंचाइ  वुवधा 
उपलब्ध हनुे।

 ४६.८ मे.वा. जलववद्यिु 
उत्पािन हनुे।

  रुुङ सनमायणको अचन्त्िम चरणका 
काययहरु भइरहेको,

 हेडवक् य ििा पावरहाउ को स सभल 
सनमायण कायय शरुु भएको (Site Camp 
ििा diversion road हरु सनमायण 
गरेको),

 हाइड्रो मेकासनकल सनमायण काययको 
बोलपत्र आवहान गरी ठेक्का खोसल 
प्राववसधक प्रस्िाव मूल्यािंकन गरी 
ववभागमा फाइल पेश गरेको,

 इलेक्ट्रो मेकासनकल सनमायण काययको 
लासग बोलपत्र आवहान काययअगाडी 
बढाउन फाइल ववभागमा पेश गरेको,

 वािावरणीय  धुार ामाचजक ववका  
ििा क्षमिा असभववृद्ध कायय अन्त्िगयि 
योजनाहरुको ठेक्काको  म्झौिा गरेको 
 ािै उपभोक्ता ाँग काययको लासग 
 म्झौिा भएको,

 जग्गाको मूल्य सनधायरण भइ मआुब्जा 
वविरण शरुु गररएको,

 भेरी कोररडोर स िंचाइ ववका  
आयोजनाबाट सलफ्ट स िंचाइ योजनाहरु 
ििा  िह स िंचाइ योजनाहरुकोबोलपत्र 
आवहान गरीआवश्यक काययवाही 
भइरहेको  ािै ठेक्काको  म्झौिागरेको। 

 हेडवक् य ििा पावरहाउ को स सभल 
सनमायण कायय गने, 

 हाइड्रो मेकासनकल सनमायण कायय गने,  

 इलेक्ट्रो मेकासनकल सनमायण कायय गने 

 वािावरणीय  धुार,  ामाचजक ववका  
ििा क्षमिा असभववृद्ध कायय गने, 

 जग्गाको मआुब्जा वविरण  म्बन्त्धी 
कायय गने,  

 भेरी कोररडोर स िंचाइ ववका  
आयोजनाबाट सलफ्ट स िंचाइ योजनाहरु 
ििा  िह स िंचाइ योजनाहरु  म्बन्त्धी 
काययहरु गररने। 

 

17.  ३०८०३१२२ स िंचाइ पनुस्िायपना 
आयोजना 

१  ५० वटा योजना पनुःसनमायण 
गने।

 ७६०० हे. जसमनमा स िंचाइ 
 वुवधा पयुायउने।

 स िंचचि क्षेत्रफलमा ववृद्ध भई 

 ५० मध्ये १५वटा स िंचाइ योजनाहरु 
 म्पन्न भै लगभग १८०० हे. स िंचाई 
 वुवधा पगुकेो,

 चाल ुआ.व.मा १६ वटा स िंचाइ 
योजनाहरु  म्पन्न हनु ेक्रममा रहेको र 

 ६ वटा स िंचाइ योजनाहरुको ठेक्का 
प्रवक्रया   रुु भै कुबेि बाट 
Concurrenceआउने क्रममा रहेको 
र मा सनमायणमा जाने,

 १० वटा स िंचाइ योजनाहरु PAC  

173



क्र. िं. ब.उ.शी.निं. काययक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीसिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रसिफल हाल म्मको प्रगसि चस्िसि 
आ.व. 207७/7८ मा  ञ् चालन हनु े

प्रमखु वक्रयाकलाप 

कृवष उत्पािनमा ववृद्ध हनुे। ३२०० हे. मा िप स िंचाइ  वुवधा पगु्न े
लक्ष्य रहेको,

 १० वटा स िंचाइ योजनाहरुPAC

भएको
 ६ वटा स िंचाइ योजनाहरुको ठेक्का 
प्रवक्रया   रुु भएको ।

  म्पन्न योजनाहरुको ज.उ. .को क्षमिा 
असभववृद्ध काययक्रमहरु  ञ्चालन  
गररएको ।





बाट कायायन्त्वयनमा जान स्वीकृि भई 
ववस्ििृ अध्ययन कायय शरुु भएको र 
आ.व. 077/78 मा ठेक्का प्रवक्रयामा 
गई सनमायण  रुुहनुे,

  म्पन हनुे  मयावसध लाई मध्यनजर 
गरेर बााँकी रहेका ३ योजना हरुको 
योजना ियारर गने काम  रुु गने 

 नयााँ सलइने १० वटा स िंचाइ योजना 
का उपभोक्ता हरुलाई क्षमिा अववबिृी 
काययक्रम  िंचालन गररने ।

18.  ३०८०३१२३  मदृ्ध िराइ मधेश 
स िंचाइ  ववशेष काययक्रम 

१  िराइ केचन्त्रि काययक्रम 
रहेकोले िराइमा  वैं 
प्रकारका प्रववधीहरु प्रयोग 
गरी स िंचाइ   वुवधा 
उपलव्ध गराइ कृवष 
उत्पािनमा बवृद्ध गने । 

 गि आ .ब .मा सनमायण गररएका ५ गोटा 
सडपेुबवेलमा सबधसुिकरणपम्पपम्प 
घर र वविरण प्रणालीको लासग टेन्त्डर 
आह्वान गरर  वकएको ो कायय  म्पन्न 
भए पसछ २०० हे. कृवष योग्य जसमनमा 
स िंचाइ  वुवधा उपलब्ध हनुे,

 ९० गोटा नयााँ सडप ेुबवेल सनमायणको 
लागी टेन्त्डर भई  म्झौिाको क्रममा 
रहेको,

 ५३१ स्यालो ेुबवेल र १५३ गोटा  

Power drill स्यालो ेुबवेल 
सनमायणको लासग टेन्त्डर प्रवक्रया भई 
रहेको । 

 ९० गोटा सडप ेबुवेलमा 
सबसधसिकरणपम्पपम्प घर ििा 
वविरण प्रणाली सनमायण कायय गरर 
कररब ३६०० हे. मा स चािंई  वुवधा 
उपलव्ध गराउने, 

 व्यवस्िापनमा रहेका स िंचाइ  
प्रणालीहरुको आवश्यक ममयि  िंभार 
गररने ििा पानीको मात्रा बवृद्ध गनय 
स्िासनय खोला नालाहरुको पानीको 
 िपुयोग गने गरी अगमेुन्त्टे न गनय 
अध्ययन गरर कायय  रुु गने,

 नयााँ स्यालो ेुबवेल ििा Power 

drill स्यालो ेुबवेल सनमायण गरर 
स िंचाइ  सुबधा उपलब्ध गराउने ।

19.  ३०८०३१२४  नुकोशी मररन डाईभजयन 
आयोजना 

१  बारारौिहट लायहीमहोिरी
र धनषुाचजल्लाको 
१२२००० हेक्टर खेिी 
योग्य जसमनमा स िंचाइ 
 वुवधा हनुे।

 ववस्ििृ  म्भाव्यिा अध्ययन कायय  म्पन्न

 वािावरण प्रभाव मलु्यािंकन म्पन्न 
 सबद्यिु गहृको जग्गा असधकरण  म्पन्न  

  रुुिंग सनमायण कायय  रुु हनु।े 
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 ४० मेगावाट ववद्यिु 
उत्पािन हनुे।

20.  ३०८०३१२५ बहृि िाङ उपत्यका 
स िंचाइ  आयोजना 

१  िाङ्ग चजल्लाको कररव 
५६००० हेक्टर जसमनमा 
स िंचाइ   ेवा उपलव्ध 
गराउने। 

 ३ गोटा जलाशययकु्त स िंचाइ पोखरीको 
सनमायण कायय  म्पन्न र ६ओटाकोDPR 

ियार भएको, 
 १६गोटा सलफ्ट स िंचाइ  सनमायण 
 म्पन्न।८ गोटा सलफ्ट स िंचाइ  
सनमायणाधीन।१८ गोटा सलफ्ट स िंचाइ 
को स्वीकृसिको लासग ववभागमा पशे 
भएको, 

 १८ गोटा नयााँ प्रसबसधमा आधाररि  
स िंचाइ DPR पोखरीको सनमायण कायय  
 म्पन्न भएको, 

 २ गोटा  िह स िंचाइ  प्रणालीको 
DPRअप्रजेल  म्पन्न भै बहबुषीय ठेक्का 
 हमसिको लासग राविय योजना आयोगमा 
पेश भएको,

 ५ गोटा DAMको अध्ययन कायय 
 म्पन्न भएको, 

 बबई कोररडोरमा सलफ्ट स िंचाइ  
प्रणालीको मास्टर्लान सनमायण कायय 
 म्पन्न भएको,

 २ गोटा जलाशययकु्त स िंचाइ पोखरीको 
प्रसिबेिन ियार भएको। 

 बबई कोररडोर एबिं  म्भाव्य क्षेत्रमा 
 ोलार/ Electric Lift प्रववसधबाट 
स िंचाइ  ेवा उपलब्ध गराउने,

 उपत्यकासभत्र   ाना जलाशययकु्त 
स िंचाइ प्रणाली सनमायण गने।

 नयााँ प्रववधीमा आधाररि स िंचाइ  
योजना सनमायण गने,

  िह स िंचाइ  प्रणालीको पनुस्िापन 
गने, 

 भसूमगि स िंचाइ  प्रणालीको सनमायण 
गने,

  िह र भसूमगि स िंचाइ  प्रणालीको 
 िंयोजनात्मक उपयोग गने,

 ग्वारखोला लगायिका जलाशयको 
सबस्ििृ इचन्त्जसनयररिंग अध्ययन गने,

 आयोजनाको खररि गरुुयोजनाको लासग 
आबस्यक सबसभन्न कम्पोनेन्त्टको मास्टर 
्लान ियार गने।

21.  ३०८०३१२७ एवककृि उजाय ििा 
स िंचाइ  ववशेष काययक्रम 

१  पहाडका टार र िराइमा 
 ौयय उजायको प्रयोगबाट िप 
जसमनमा स िंचाइ   वुवधा 
उपलव्ध हनुे।

 १४ वटा नदि बेस न मध्ये ९ वटा 
बेस न अन्त्िगयिका ववसभन्न योजनाहरुको 
सबस्ििृ अध्यन काययका लागी  ििा 
लागि अनमुान ियार गररएको,

 ११ वटा योजनाहरु स्वीकृि भई २ 
वटाको सनमायण कायय  चुारु रहेको र 

 १४ वटा नदि बेस नहरुको सबस्ििृ 
अध्यन  म्पन्न गरर अन्त्िगयिका ववसभन्न 
योजनाहरुको ल. ई. स्वीकृिी गराई 
खररि प्रवक्रया अचघ बढाउने,

 ववसभन्न २५ वटा योजनाहरुको सनमायण 
 म्पन्न गरर ६०० हे. क्षेत्रमा स िंचाइ 
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बााँकी ९ वटाको ल.ई. स्वीकृि भई 
खररि प्रवक्रयामा जाने ियारीमा रहेको

 ेवा उपलब्ध गराउने।

22.  ३०८८१०११ भसुमगि जलस्रोि ववका  
 समसि 

५  क्षमिा ववका  गररइको हनुे
 भसूमगि जल स्िर मापन 
कायय भएको हनु,े

 भसूमगि जलको अध्ययन 
अन ुन्त्धान र  वेक्षण 
भएको हनु,े

 भसूमगि जलस्रोि  म्बन्त्धी 
िथयािंक व्यवचस्िि भएको 
हनुे ।

 भसूमगि जलश्रोिको  म्बन्त्धमा अध्ययन, 
अन ुन्त्धानभएको,

 जसमन मनुीको भबूनोट पिा लगाई 
भसूमगि जल भण्डारको बारेमा एवकन 
गने कायय भएको,

 सडप ििा स्यालो ेूववेलको सनमायण 
भएको,

 पहाडी क्षेत्रहरुमा चजयोवफचजकल  बेक्षण 
भएको। 

 भसूमगि जलश्रोिको  म्बन्त्धमा 
अध्ययन, अन ुन्त्धान गने,

 अन्त्वेषण सडप ििा स्यालोेूववेलको 
सनमायण गने,

 पहाडी क्षेत्रहरुमा चजयोवफचजकल 
 बेक्षण गने,

 भसूमगि जलश्रोिको  म्बन्त्धी िथयािंक 
ब्यवचस्िि गने । 
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5.1.३ जलस्रोत  

क. नततजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. 207५/7६  

को उपलब्धी  

आ.व. 2076/77 को 
अनमुातनत  उपलब्धी 

आ.व. 20७७/७८  
को लक्ष्य 

१ तटबन्ध तनमााण कक.तम. १०४० २० ५० 
२ जग्गा उकास हेक्टर १०७४३ १३३ २०० 
३ ठूला  पकहरो व्यवस्थापन वटा ८ ३ ४ 
४ अध्ययन अनसुन्धान गोटा ४१ ५ १० 
५ नमनुा परीक्षण गोटा ८ ५ ६ 
६ तातलम संचालन गोटा १२ ४ ४ 

 

ख. वाकषाक कवकास कायाक्रम 

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत स्स्थतत 
आ.व. 207७/7८ मा सञ् चालन हनु े

प्रमखु कक्रयाकलाप 

1.  3०८03106 नदी तनयन्त्रण 
कायाक्रम 

 

२,४  भौततक पूवााधार, मानव बस्ती, खेती 
योग्य जमीन लगायत अन्य 
संरचनाहरु संरक्षण हनु,े 

 महाकाली - दाच ुाला, कणााली, 
नारायणी, बबई-भादा-औरही, खााँडो, 
तत्रयगुा, कोशी, बक्राहा, कमला, 
बागमती तथा लालबकैया नदी 
तनयन्त्रण आयोजनाहरु 
कायाान्वयनबाट वस्ती, पूवााधार 
संरचनाहरु तथा खेती योग्य 
जतमनको कटानको रोकथाम तथा 
संरक्षणका लातग नदी ककनारमा 
तटबन्ध, ररभेटमेन्ट, स्पर, टेवा पखााल 

 महाकाली - दाच ुाला, कणााली, नारायणी, 
बबई-भादा-औरही, खााँडो, तत्रयगुा, कोशी, 
बक्राहा नदी तनयन्त्रण आयोजनाहरु 
कायाान्वयनबाट ६०५ कक.मी. र मेची, 
कवररङ, कन्काई, रतवुा मावा, कमल, रातो, 
औरही, मराहा, बााँके, झीम, लखनदेही, 
पूवी राप्ती, ततनाउ दानव कञ्चन, पस्िम 
राप्ती, बबई, मोहना, खकुटया, दोधा, 
महाकाली लगायत जनताको तटबन्ध 
कायाक्रमबाट २५९ कक.मी. गरी जम्मा  
८६४ कक.मी. तटबन्ध तनमााण भएको | 

 

 महाकाली - दाच ुाला, कणााली, 
नारायणी, बबई-भादा-औरही, खााँडो, 
तत्रयगुा, कोशी, बक्राहा, कमला, 
बागमती, लालबकैया नदी तनयन्त्रण 
आयोजनाहरु कायाान्वयनबाट वस्ती, 
पूवााधार संरचनाहरु तथा खेती योग्य 
जतमनको कटानको रोकथामका लातग 
नदी ककनारमा तटबन्ध, ररभेटमेन्ट, 

स्पर, टेवा पखााल आदद संरचना 
तनमााण गररने, 

 तराई क्षेत्रका २१ वटा नदीहरु मेची, 
कवररङ, कन्काई, रतवुा मावा, कमल, 

रातो, औरही, मराहा, बााँके, झीम, 
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत स्स्थतत 
आ.व. 207७/7८ मा सञ् चालन हनु े

प्रमखु कक्रयाकलाप 

आदद संरचना तनमााण गररने, 
 तराई क्षेत्रका २१ वटा नदीहरु 
मेची, कवररङ, कन्काई, रतवुा मावा, 
कमल, रातो, औरही, मराहा, बााँके, 

झीम, लखनदेही, पूवी राप्ती, ततनाउ, 

दानव, कञ्चन, पस्िम राप्ती, बबई, 

मोहना, खकुटया, दोधा, महाकाली नदी 
ककनारमा तटबन्ध, ररभेटमेन्ट, स्पर 
आदद नदी तनयन्त्रण संरचनाहरुको 
तनमााण काया जनताको तटबन्ध 
कायाक्रमबाट हनु,े 

 ठूला नदी र तीनका पकहलो सहायक 
नदीहरुुः कोशीका पकहलो सहायक 
नदीहरुको तमोर, तलख,ु दधुकोशी, 
सनुकोशी, इन्रावती, तामाकोशी, अरुण 
समेत नारायणीका पकहलो सहायक 
नदीहरुको दरौंदी, सेती, मादी, 
कालीगण्डकी, बढुीगण्डकी, मस्यााङ्दी, 
तत्रशलुी समेत कणाालीका प्रकहलो 
सहायक नदीहारु पस्िमसेती, भेरी 
(सानी/ठूली भेरी), मगुकुणााली, 
हमु्लाकणााली महाकाली नदी र 
यसका पकहलो सहायक नदीहरु- 
चमेतलया, जमाडी, सनैुया, लास्कु, रंगनु, 

जोगबढुा समेतमा नदी तनयन्त्रणको 
काया गरी जोस्खम न्यूतनकरण हनुे। 

लखनदेही, पूवी राप्ती, ततनाउ, दानव, 

कञ्चन, पस्िम राप्ती, बबई, मोहना, 
खकुटया, दोधा, महाकालीमा नदी 
ककनारमा तटबन्ध, ररभेटमेन्ट, स्पर 
आदद नदी तनयन्त्रण संरचनाहरुको 
तनमााण कायाको तनरन्तरता हनुे,  

 ३० कक.मी. तटबन्ध तनमााण तथा 
५० हे जतमन उकास हनु,े 

 ठूला नदी र तीनका पकहलो सहायक 
नदीहरु तनयन्त्रणको काया शरुु गना 
अध्ययन गररने । 
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत स्स्थतत 
आ.व. 207७/7८ मा सञ् चालन हनु े

प्रमखु कक्रयाकलाप 

2.  3०८0३1०7 जल उत्पन्न  प्रकोप 
न्यूतनकरण सहयोग 
कायाक्रम (DMSP) 

२,४  जल उत्पन्न  प्रकोप न्यूतनकरण तथा 
तनयन्त्रण सम्बस्न्ध जनचेतना 
अतभवकृि हनु,े 

 जलाधार तथा उप–जलाधार क्षेत्रबाट 
बगरे जाने गगे्रान वहाव न्यूतनकरण  
हनुे, 

 जल उत्पन्न  प्रकोपबाट प्रभातबत 
भौततक पूवााधारहरुको संरक्षण  
हनुे । 

 जल उत्पन्न  प्रकोप न्यूतनकरण तथा 
तनयन्त्रण सम्बस्न्ध जनचेतना अतभवकृि 
गना तबतभन्न  तातलम र गोष्ठीहरु सम्पन्न  
भएको, 

  कवतभन्न  जलाधार तथा उप–जलाधार 
क्षेत्रबाट बगरे जाने गगे्रान वहावलाई 
न्यूतनकरण  गना साबो ड्याम, चेक 
ड्याम, सफेस तथा सब सफेस डे्रनेज, 

बायोइस्न्जतनयरीङ्ग काया, क्यास्केड ड्रप, 

टोवाल, ररटेतनङ्ग वाल लगायतका कवतभन्न  
संरचनाहरुको तनमााण भई गगे्रान बहाब र 
पकहरो तनयन्त्रण कायाहरु भएको,  

 मसु्ग्लण–नारायणघाट, तसन्धलुी–वददावास, 
अरतनको राजमागा, पासाङ्ग ल्याम ु
राजमागा र पथृ्वी राजमागामा ट्राकफक 
व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनको लातग 
गगे्रान बहाव र पकहरो तनयन्त्रण कायाहरु 
भएको, 

 हालसम्म २० वटा जलाधार क्षेत्र, साबो 
ड्याम र चेक ड्याम गरी ४४५ वटा र 
ररभेटमेन्ट ५.५ कक. तम. तनमााण  
भएको । 

 ८ वटा जलाधार तथा उप–जलाधार 
क्षेत्रबाट बगरे जाने गगे्रान वहावलाई 
न्यूतनकरण र संरक्षण कायाहरु  
गररने, 

 मसु्ग्लन–नारायणघाट, तसन्धलुी–वददावास, 

अरतनको राजमागा, पासाङ्ग ल्याम ु
राजमागा र पथृ्वी राजमागामा गगे्रान 
बहाव र पकहरो न्यूतनकरण तथा 
तनयन्त्रणका कायाहरुमा कवतभन्न  प्रकवतध 
प्रयोग गरी तनयन्त्रण कायालाई 
तनरन्तरता ददइने । 

3.  3०८0३१08 भारतीय अनदुान 
सहयोगमा संचातलत 
नदी तनयन्त्रण 
आयोजनाहरु 

२,४  खाडो, बाणगङ्गा, पस्िम राप्ती तनयन्त्रण 
योजना  संचालनबाट तटबन्ध तनमााण 
गरी जनधनको क्षतत न्यूतनकरण गने, 

 जग्गा उकास हनुे, 
 रोजगारी सजृना हनु े। 

 छैटौ JSTC बैठकमा कायाान्वयन 
सहमततको तनणाय भएको, 

 कवगतका वषाहरुमा कमला, वागमती र 
लालवकैया नदीहरुमा नदी तनयन्त्रणका 
कायाहरु गरी १६५ कक.मी. तटबन्ध 

 DPR तयारी तथा अध्यावतधक गरी 
तनमााण काया अगातड बढाइने । 

179



क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 
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तनमााण गररएको । 

4.  3०८03118 बस्ती टार बजार 
सरक्षण कायाक्रम 

१,२  जोस्खमयकु्त स्जल्ला सदरमकुामहरु 
सदरमकुामहरुुः भरपरु, बेनी 
(म्याग्दी, पवात), चैनपरु र दनैु 
लगायतकोको भौततक 
पूवााधार/संरचना, मानवबस्ती, खेती 
योग्य जतमनको संरक्षण भै जल 
उत्पन्न  कवपद न्यूतनकरण भई 
मानवीय, भौततक तथा आतथाक हानी 
नोक्सानी न्यूतनकरण हनु े। 

 परुातास्त्वक स्थानहरुको संरक्षण 
तथा व्यवस्थापन हनुे । 

 स्जल्ला सदरमकुाम तथा महत्वपूणा सहरी 
बस्तीहरु भरपरु(झापा), बेनी (म्याग्दी, 
पवात), चैनपरु (बझाङ) र दनैु (डोल्पा) 
को DPR तयार भइ सो को आधारमा 
नदी ककनारको संरक्षण, सदुृकढकरण तथा 
व्यवस्थापन काया कायाहरुलाई 
तनरन्तरता ददइएको, 

 RCC ररभेटमेन्ट ९६९ तम., Gabion 

ररभेटमेन्ट ४.५१५ कक. तम. तटबन्ध 
तनमााण भएको र जग्गा वचावट २२५ 
हे. भएको 

 स्जल्ला सदरमकुाम तथा महत्वपूणा 
सहरी बस्तीहरु भरपरु(झापा), बेनी 
(म्याग्दी, पवात), चैनपरु (बझाङ) र 
दनैु (डोल्पा) को क्रमागत जोस्खम 
न्यूतनकरणका लातग भौततक 
पूवााधार/संरचना, बस्ती, खेती योग्य 
जतमनको संरक्षण कायाहरुको 
तनरन्तरता ददइने, 

 थप सदरमकुाम र बस्ती, टार 
संरक्षण, सदुृकढकरण तथा व्यवस्थापन 
काया शरुु गना अध्ययन गररन े। 

5.  ३०८०३१२१ प्राथतमकता प्राप्त 
नदीमा बाढी जोस्खम 
ब्यवस्थापन  
आयोजना 

२,४  मावा रतवुा, मोहना खटुीया, बक्राहा, 
लखन्देही, पवुी राप्ती तथा पस्िम 
राप्ती नदी जलाधारहरुमा तनम्न 
कायाहरु गरी बाढी जन्य प्रकोपबाट 
हनुे क्षतत कम गनुाका साथै सो 
कायाहरुमा समदुायहरुको क्षमता 
अतभबकृि बाट कररब २९,००० 
हेक्टर क्षेत्रफल बचावट गरी लगभग 
७०,००० जनसंख्या लाभास्न्वत  

हनुे, 
 बाढी व्यवस्थापन सम्बस्न्ध 
संरचनाहरुको तनमााण गने,  

 बाढीको व्यवस्थापनका लातग पूवा 
सूचना प्रणालीको (Early Warning 

 एतसयाली कवकास बैंक साँगको छलफल 
बमोस्जम ऋण संझौता पवुा गनुा पने 
तनम्न खररद सम्बस्न्ध कायाहरु  

भइरहेको, 
 Project Implementation Consultant 

सेवा खररद भएको,  

 मावा रतवुा तथा मोहना खटुीया 
नदीहरुमा गररने तनमााण कायाहरुको 
खररद काया भएको। 

 
 

 Project Implementation 

Consultant साँग सम्झौता भइ सेवा 
सचुारु गने,  

 मावा रतवुा तथा मोहना खटुीया 
नदीहरुमा गररने तनमााण कायाहरु 
सम्झौता भइ संचालन गने,  

 बक्राहा, लखन्देही तथा पस्िम राप्ती 
नदीहरुमा गररने तनमााण कायाहरुको 
कवस्ततृ अध्ययन काया संपन्न  गररन।े 
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System) कवकास तथा संचालन 
गने,  

 बाढीको क्षतत न्यतुनकरण गने 
कायाको तयारीका लातग संस्थागत 
तथा समदुायगत क्षमता कवकास 
सम्बस्न्ध कायाक्रम संचालन गने । 

6.  ३०८03126 नयााँ प्रकवतधमा 
आधाररत नदी 
तनयन्त्रण आयोजना 

२,४  उपयकु्त प्रकवतधमा आधाररत 
व्यवस्स्थत नदी तनयन्त्रण लगायत 
जल उत्पन्न  कवपद व्यवस्थापनबाट 
मानवीय, भौततक तथा आतथाक हानी 
नोक्सानी न्यूतनकरण तथा 
व्यवस्थापन गरी प्रभाकवत 
जनताहरुलाई रोजगारी उपलब्ध हनु 
गई गररवी न्यूतनकरणमा टेवा  

पगु्ने,  

 कृकष योग्य भतूमलाई संभाकवत नदी 
कटान तथा भुूःस्खलनबाट सरुस्क्षत 
तथा व्यवस्स्थत तलु्याई कृकष जन्य 
आयमा ह्रास आउन नददने,  

 उपयकु्त प्रकवतध पकहचानका लातग 
अन्य तनकायहरुसंग सहकाया गरी 
अनसुन्धानात्मक तथा संस्थागत 
कवकासको काया गररने,  

 सफल उपयकु्त प्रकवतध जल उत्पन्न  
कवपदको जोस्खम न्यूतनकरणका लातग 
अन्य आयोजनामा समेत प्रयोग गने 
गरी संस्थागत कवकास हनुे । 

 उपयकु्त प्रकवतधमा आधाररत प्रकवतधको 
प्रयोगबाट कवतभन्न  नदीका 5000 
कक.मी. लम्बाईमा संरक्षण कायाहरु 
भएको । 

 परम्परागत भन्दा फरक उपयकु्त 
प्रकवतधको पकहचान गरी जल उत्पन्न  
कवपद जन्य जोस्खम न्यूतनकरण  

गररने, 
 वायो इस्न्जतनयररङ प्रकवतधको प्रयोग 
गररने, 

 जनचेतना अतभवदृिका कृयाकलाप 
संचालन गररने, 

 उपयकु्त प्रकवतध पकहचानका लातग 
अन्य तनकायहरुसंग सहकाया गरी 
अनसुन्धानात्मक तथा संस्थागत 
कवकासको काया शरुु गररने । 
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7.  ३०८031४८ पवुी राप्ती लोथर- 
सौराहा कस्ङ्क्रट 
डाइक तनमााण 
आयोजना 

२,४  पूवी राप्ती नदीको दाया ककनारमा 
२५ कक. तम. पक्की तटबन्ध तनमााण 
गरी पयाटन मागाको कवकास हनु,े 

 जग्गा सरक्षण हनु ेतथा रोजगारी 
सजृना हनु े।  

 DPR  तयार भइ तनमााण कायाको 
सरुुवात भएको । 

 RCC वाल, Concrete Spur तथा 
Road  तनमााण कायाहरु अगाडी 
बढाइने । 

8.  30803154 जलस्रोत संरक्षण 
आयोजना 

२,४  ताल तलैयाको सम्रक्षण गरर जैकवक 
कवकवधताको अतभवकृि गने । 

 रुपातालको संरक्षण तथा कवकासबाट 
जैकवक कवकवधताको संरक्षण हनुे र 
सो बाट पयाटन, मत्स्यपालन, तसंचाइ 
सकुवधा र रोजगारीको अवसरमा 
समेत वकृि भै राकिय अथातन्त्रमा 
टेवा पगु्न े। 

 रुपातालमा बााँध तनमााण पिात तालले 
ओगट्ने क्षेत्रफल १८३ हेक्टर जतमन 
मध्ये १४७२ रोपनी जतमन अतधग्रहण 
गनुा पनेमा ३१० रोपनी जतमन 
अतधग्रहण भसकेको तथा ९९५ रोपनी 
जतमन अतधग्रहण गने प्रककयामा रहेको 
तत्पिात ताल संरक्षणको लातग 
संरचनाहरुको तनमााण कायाको तनरन्तरता 
ददइने । 

 रुपातालमा बााँध तनमााण पिात तालले 
ओगट्ने क्षेत्रफल १६३.९ हेक्टर 
जतमनको रेखाङ्गकरण भै सो जतमन 
अतधकरण र मआुब्जा तबतरण तथा 
ताल संरक्षणको लातग संरचनाहरुको 
तनमााण कायाको तनरन्तरता हनुे ।सो 
को कवस्ततृ अध्ययन काया शरुु  
गररने । 

9.  30803155 पकहरो व्यवस्थापन 
आयोजना 

२,४  जोस्खमयकु्त पकहरोको व्यबस्थापन 

 राम्चे-रसवुा, कपरुकोट, राम्चे-
नवलपरासी, हाङ्देवा लगायत ठूला 
प्रकृततका पकहरो रोकथामका काया 
गररएको हनुे | 

 ठूला पकहरोहरुुः हाङदेवा-ताप्लेजङु, 

कहरेवा- ताप्लेजङु, राम्चेकेरुङ-
नवलपरासी, कपरुकोट-सल्यान, फगाम-
रोल्पा, राम्चे-रसवुा, धैबङु-रसवुा, लम्जङु 
जकेुपानी-म्याग्दी, काडेँ-कास्की, सेती-
तसन्धलुी, रेउखोला-ईलाम, अमराई-
देउराली-अघााखााँची लगायतका 
पकहरोहरुको रोकथामका काया  
गररएको । 

 कवस्ततृ अध्ययन काया शरुु गररने । 

 ठूला पकहरोहरुुः हाङदेवा-ताप्लेजङु, 

कहरेवा- ताप्लेजङु, राम्चेकेरुङ-
नवलपरासी, कपरुकोट-सल्यान, 
फगाम-रोल्पा, राम्चे-रसवुा, धैबङु-
रसवुा, लम्जङु जकेुपानी-म्याग्दी, काडेँ-
कास्की, सेती-तसन्धलुी, रेउखोला-ईलाम, 

अमराई-देउराली-अघााखााँची लगायतका 
पकहरोहरुको रोकथामका काया  

गररने | 
10.  ३०८०४१०१ जलस्रोत अनसुन्धान 

तथा कवकास केन्र 
३  जलस्रोत सम्वस्न्ध अध्ययन, 

अनसुन्धान, अन्वेषण, प्रकवतध कवकास 
तथा कवस्तार सम्वस्न्ध कायाक्रम, 

 सोलार तलफ्ट नमनुा योजना तनमााण, 

नमनुा नदद तनयन्त्रण काया, तसंचाइ  

प्रणालीमा नमनुा पानी चहुावट तनयन्त्रण 

 जलस्रोत, तसंचाइ तथा जल कवपद 
व्यवस्थापन सम्वस्न्ध अध्ययन, 

अनसुन्धान, अन्वेषण सम्वस्न्ध काया 
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नकवनतम ्नमूना Model प्रकवतध 
कवकास तथा क्षमता कवकास भएको 
हनुे । 

काया, Ramp प्रकवतध बाट पानी तलफ्ट 
प्रकवतध कवकास भएको, 

 कवतभन्न  Software सम्बस्न्ध ३०० 
प्राकवतधकलाइा तातलम सञ्चालन  

गररएको, 
  जलस्रोत, तसंचाइ तथा जल कवपद 

व्यवस्थापन सम्वस्न्ध अध्ययन, 

अनसुन्धान, अन्वेषण सम्वस्न्ध काया 
भएको,  

 तत्रभवुन कवश्वकवद्यालय संग सहकायामा 
अनसुन्धानको कायाको सरुुवात  

भएको । 

गररने, 
 २ वटा सोलार तलफ्ट नमनुा योजना 
अध्ययन गररने,  

 १०० प्राकवतधकलाइा कवतभन्न  

Tunneling technology, Quality 

Control, ERT Training, software 

सम्बस्न्ध तातलम सञ्चालन गररने, 
  तत्रभवुन कवश्वकवद्यालय संग सहकायामा 
अनसुन्धानका  काया गररन े। 
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5.1.4 जल तथा मौसम विज्ञान  

क. नततजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.ि. 207५/7६  

को उपलब्धी 
आ.ि. 2076/77 को 
अनमुातनत उपलब्धी 

आ.ि. 20७७/७८  
को लक्ष्य 

१ स्िचातलत जलमापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन िटा ९० ११२ १५० 

२ स्िचातलत मौसम मापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन िटा ९७ १५० १८० 

३ मौसम राडार (C-BAND) स्थापना र सञ्चालन िटा १ १ ३ 

४ रेतडयोसोंड केन्द्र स्थापना र सञ्चालन िटा १ १ १ 

५ बाढी पूिव सूचना प्रणाली स्थापना र सञ्चालन िटा १९ १९ २१ 
६ विमताल विष्फोटन पूिव सूचना प्रणाली स्थापना र सञ्चालन िटा २ २ २ 
७ बाढी जोखिम नकसांकन कायव िटा ८ २ ४ 
८ ७ दिनसम्मको मौसम पूिावनमुान प्रतत दिन - १ १ 
९ विमताल तथा विमनिी सिेक्षण िटा ३ ० १ 
१० राडार (X-band) स्थापना र संचालन िटा ० ० ० 

ि. िावषवक विकास कायवक्रम 

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायवक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमिु प्रततफल िालसम्मको प्रगतत खस्थतत 
आ.ि. 207७/7८ मा सञ् चालन 

िनु ेप्रमिु वक्रयाकलाप 

१ ३०८०२०११ जल तथा मौसम 
विज्ञान विभाग 

१  स्िचातलत जल तथा मौसम मापन 
उपकरण जडान, विमनिी तथा 
विमताल अध्ययन र सिेक्षण  
िनुे,  

 मौसम र िाढी पूिावनमुान तथा 
पूिवसूचना प्रिाि, कृवष मौसम सूचना 
प्रिाि, मौसम तथा जलिाय ु
सम्बन्द्धी सूचना प्रिाि िनु,े  

 बाढी जोखिम नकसांकन भएको  
िनुे । 

 स्िचातलत २६२ िटा जल तथा मौसम 
मापन उपकरण जडान भएको, 

 ३ िटा विमनिी तथा विमताल अध्ययन र 
सिेक्षण भएको, 

 तनयतमत मौसम र िाढी तथा जलिाय ु
सम्बन्द्धी पूिावनमुान तथा पूिवसूचना प्रिाि 
भएको, 

 १० िटा िेतसनमा बाढी जोखिम नकसांकन 
भएको, 

 २८ खजल्लामा कृवष मौसम सूचना प्रिाि 

 २ िटा मौसम राडार स्थापनाको 
कायव सम्पन्न गररने, 

 विमाली क्षेत्रमा केन्द्र 
आधतुनकीकरण, अध्ययन 
अनसुन्द्धानका कायविरु गररन,े 

 निी िेतसनिरुमा बाढी जोखिम 
नकसांकन कायव गररने, 

 तनयतमत मौसम र िाढी तथा 
जलिाय ुसम्बन्द्धी पूिावनमुान तथा 
पूिवसूचना प्रिाि गररने । 
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भएको ।  

२ ३०८०२१०१ जल तथा मौसम विज्ञान 

कायवक्रम 

१,२  जल तथा मौसम मापन केन्द्रिरु 
सञ्चालन, तथयांक संकलन िनुे । 

 जल तथा मौसम मापन केन्द्रिरु सञ्चालन, 
तथयांक संकलन भइरिेको । 

 जल तथा मौसम केन्द्रिरु तनयतमत 
सञ्चालन, ममवत सम्भार र तथयांक 
संकलन गररने । 

३ ३०८०२१०२ जलिाय ुप्रकोप 

समतु्थान तनमावण 

आयोजना 

२  जल तथा मौसम विज्ञान विभागको 
भिन तनमावण िनु,े 

 सञ्चार प्रणाली, तथयांक व्यिस्थापन 
तथा सेिा आधतुनकीकरण र 
गणुस्तरीय िनुे । 

 

 काठमाण्डौमा विभागको कायावलय भिन 
तनमावण भएको, चट्याङ्ग संजाल प्रणाली 
स्थापना, १ िटा मौसमी राडार स्थापना, 
रेतडयोसोंड केन्द्र स्थापना, कोशी र पखिम 
राप्ती निीमा End-To-End Early 

Warning System स्थापना, १०५ िटा 
स्िचातलत जल तथा मौसम केन्द्रिरु स्थाप 
ना भएको । 

 सम्झौता भएका िकव स्टेसन, वटभी 
स्टुतडयो, NWP, उपकरण िररि, 
केन्द्र स्थापना र कयातलबे्रसन 
ल्याब तनमावण लगायतका कायविरु 
सम्पन्न गररने । 

ग. बजेट 

आ.ि. २०७७/७८ को लातग यस मन्द्त्रालयको लातग चालतुफव  रु. 528.99 करोड, पुुँजीगततफव  रु. 3622.30 करोड, वित्तीयव्यिस्था तफव  रु. 5778.19 
करोड गरी जम्मा रु. 9929.48 करोड वितनयोजन गररएको छ ।  
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5.2 भौतिक पूर्वाधवर िथव यविवयवि 

5.2.1 सडक यविवयवि 

क. नतिजव सूचक 

क्र.सं. सूचक एकवई 
आ.र्. २०७५/७६  

को उपलब्धध 

आ.र्. २०७६/७७ को 
अनमुवतनि उपलब्धध 

आ.र्. २०७७/७८  
को लक्ष्य 

1  कुल गवर्ास्थ उत्पवदनमव यविवयवि क्षेत्रको योगदवन प्रतिशि ५.१ ५.२ ५.० 
2  ३० तमनेट  सम्मको दरुीमव यविवयवि पर्ुुँच भएको  पररर्वर प्रतिशि ८२ ८६ ९१ 

3  सडक घनत्र् 
कक.तम. प्रति र्गा 

कक.तम 
०.५५ ०.५९ ०.६२ 

4  
िरवइमव एक घण्टव  र पर्वडमव दईु घण्टवतभत्र यविवयवि सेर्वमव पर्ुुँच पगुकेो 
जनसंख्यव 

प्रतिशि ६५ ६८ ७२ 

5  रवकिय रवजमवगा  (दईु लेनसम्म, कवलोपते्र) कक.तम. ५,९९४ ७,१९४ ८,४९४ 
6  रवकिय रवजमवगा  (दईु लेनमवतथ, द्रिुमवगा समेि) कक.तम. ९६ १५५ २२५ 
7  रवकिय रवजमवगा (नयवुँ ट्र्यवक तनमवाण) कक.तम. २६० ३५० ३५० 
8  सडक स्िरोन्नति, पनुःतनमवाण र सदुृढीकरण कक.तम. १८२ २०० २२५ 
9  नयवुँ सडक तनमवाण कक.तम १,१०० १,४५० १,८०० 
10  सडक पलु तनमवाण संख्यव ३०० ६०० ९०० 
11  रवकिय रवजमवगा  आर्तधक ममाि सम्भवर कक.तम. ३२० ३०० ७२९ 
12  रवकिय रवजमवगा  तनयतमि ममाि सम्भवर कक.तम. ९,१५५ ८,४११ ७,१८७ 
13  प्रवदेब्शक रवजमवगा (कवलोपते्र) कक.तम.  १,८०० २,९०० ४,१०० 
14  सर्वरी सवधन कर रू. करोड ४७७९ ११०७ १२५० 
15  ट्रवकिक ब्चन्र् र संकेि रवख्न े र्टव ६८७३  ५०० 
16  सर्वरी चवलक अनमुतिपत्र स्मवटा कवडा कर्िरण संख्यव (लवखमव) ६ १२ १२ 
17  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कर्िरण संख्यव (र्जवरमव) ४.२७ १५० १५० 
18  रोजगवरी तसजानव संख्यव (र्जवरमव) ४५ ४५ ५५ 
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ख. बवकषाक कर्कवस कवयाक्रम  

क्र.सं ब.उ. ब्श.नं. कवर्रयाक्रम/आयोजनव 
क्षते्रगि 

रणनैतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतििल र्वलसम्मको प्रगति ब्स्थति 
आ.ब. २०७७/७८ मव सञ्चवलन र्नु ेप्रमखु 

कक्रयवकलवप 

1. १. ३३७०११०१ सगरमवथव   लोकमवगा 
(गवईघवट-ददके्तल 
खण्ड) 

१,२  १०१ कक.तम. सडक तनमवाण 
िथव स्िरोन्नति भई कवलोपत्र 
भएको र्नु े। 

 २४ कक.तम. सडक कवलोपते्र , ३१ 
कक.तम. सडक ग्रवभेल र ४६ कक. 
तम. मवटे सडक तनमवाण सम्पन्न 
भएको।  

 सनुकोशी नदद मवतथ तनयतमि बेतलतिज 
संचवलन,  टेर्व पखवाल िथव नवली तनमवाण 
गरी ४० कक.तम. सडक कवलोपते्रस्िरमव 
स्िरोन्नति गरीने। 

2. 2. ३३७०११०२ सयुाकर्नवयक धतुलखेल 
, धतुलखेल तसन्धलुी-
बददाबवस सडक:  

१. कर्श्वशे्वरप्रसवद 
कोईरवलवमवगा  (बनेपव-
तसन्धलुी-बददार्वस) 

१,२,३  १६० कक.मी.सडक तनमवाण 
भएको र्नुे।  

 १६० कक.मी.सडक खण्ड कवलोपते्र 
भएको।  नेपवल सरकवरको श्रोिबवट 
बददार्वस देब्ख तसन्धलुी सडक खण्ड 
(४४ कक. तम.) र नेपवलथोक देब्ख 
धतुलखेल सडक खण्ड (५२ कक. 
तम.) २ लेन स्िरमव चौडव गना तडटेल 
सभे र तडजवईन भईररे्को । 

 ८ कक. मी. अस्िवल्ट ओभरले, बददार्वस 
देब्ख तसन्धलुी सडक खण्ड (४४ कक. तम.) 
र नेपवलथोक देब्ख धतुलखेल सडक खण्ड 
(५२ कक. तम.) २ लेन स्िरमव चौडव गना 
तडटेल सभे र तडजवईन सम्पन्न गरी ठेक्कव 
धयबस्थवपन कवया शरुु  

गरीने । 

२. कवठमवडौ-भक्तपरु-
धतुलखेल सडक कर्स्िवर 

 ९.१+१४.९१कक.तम. सडक 
सदुृकढकरण एरं्म ्कर्स्िवर, 

९+१४ र्टव आकवशे पलु 
तनमवाण, १७ कक.मी सतभास रोड 

तनमवाण भएको र्नु े। 

 ९.१ कक.तम. सडक तनमवाण कवया 
सम्पन्न भएको। ९ कक.तम.  सतभास 
सडकमव कवलोपते्र कवया सम्पन्न 
भएको। 

 सयुाकर्नवयक देब्ख धतुलखेल सम्मको सडक 
कर्स्िवरको लवतग जग्गव अतधग्रर्ण एरं् सरे् 
तडजवईनको कवया गरीन े। 

3. 3. ३३७०११०३ 

 

मर्वकवली कररडोर   

(िम्र्देर्-झलुवघवट- 
दवच ुालव- कटंकर), 
दवच ुालव कटंकर सडक 
योजनव 

२,३  दवच ुालव ब्जल्लवको सदरमकुवम 
खंलगव भन्दव उत्तर तिर  वयवुँस 
गवुँउपवतलकवको कोठेधवर सम्म 
४७ कक.मी. सडक तनमवाण िथव 
लवस्कुखोलव िथव तनज्यवङ्ग 
खोलवमव पक्की पलुर्रु तनमवाण 
भएको र्नुे ।डडेल्धरुव,बैिडी र 
दवच ुालव ब्जल्लवको सदरमकुवम 
सम्म कर्तभन्न सडक खण्डमव 
९० कक.मी. सडक तनमवाण र्नु े
।   

 सदरमकुवम खलंगव देखी ४० 
कक.मी.(सनुसेरव) सम्म सडकको 
ट्रयवक खोल्न ेकवया  सम्पन्न भएको 
िथव वयवुँस गवुँउपवतलकवको कोठेधवर 
सम्म  ट्रयवक खोल्ने कवया भईररे्को, 
डडेल्धरुव,बैिडी र दवच ुालव ब्जल्लवको 
कर्तभन्न सडक खण्डमव ६६ 
कक.मी.कच्ची सडक तनमवाण भई 
सकेको।  

  २० कक.मी.नयवुँ ट्रयवक खोल्ने। खलंगव 
सनुसेरव ४० कक मी सडकको स्िरोब्न्नि गने 
।दवच ुालव, बैिडी, डडेल्धरुव िथव कञ्चनपरु 
ब्जल्लवकव ट्रयवक खोल्न बवुँकी ररे्कव 
खण्डमव नयवुँ ठेक्कव धयर्स्थवपन गरी ट्रयवक 
खोल्ने कवया अब्घ बढवउने। दवच ुालव 
ब्जल्लवको कोठेधवर- कटंकर खण्ड ८७ 
कक.तम. नेपवली सेनव मविा ि  ट्रयवक खोल्ने 
कवया अब्घ बढवउने। ८ पलुर्रुको तनमवाण 
प्रकक्रयव  अब्घ बढवउने। 
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क्र.सं ब.उ. ब्श.नं. कवर्रयाक्रम/आयोजनव 
क्षते्रगि 

रणनैतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतििल र्वलसम्मको प्रगति ब्स्थति 
आ.ब. २०७७/७८ मव सञ्चवलन र्नु ेप्रमखु 

कक्रयवकलवप 

4. 4. ३३७०११०४ 

 

कवब्न्ि लोकपथ १,२  ७९कक.तम. सडक तनमवाण भएको 
र्नुे । 

 ५४ कक.मी.सडक कवलोपते्र, ५ 
कक.तम बेस, १३ कक. तम. ग्रवभेल  गने 
कवया सम्पन्न भएको। 

 २५ कक.तम., सडकको कवलोपते्र गरीने । 

5. 5. ३३७०११०५ 

 

गंगटे  समनु्द्रटवर 

गल्िुभन्ज्यवंग सडक 

१,२  ४३.५ कक तम सडक कवलोपते्र 
भएको र्नुे। 

 ४३.५ कक तम ट्रयवक खोतलसकेको, 
२३ कक तम कवलोपते्र भैसकेको, ३ 
कक तम ग्रवरे्ल कवयासम्पन्न भएको | 

 ३ कक. तम. सडक कवलोपते्र स्िरोन्नति  एरं् 
३ कक.तम. कच्ची पकर्रो वयर्स्थवपन, मोड 

सधुवर, टेर्व पखवाल  तनमवाण गरीने । 

6. 6. ३३७०११०६ 

 

सवलझण्डी -  
सन्धीखका  ढोरपवटन 
सडक, अघवाखवंची -
बवगलङु्ग 

१,२  १९५ कक.तम. सडक तनमवाण  

भएको र्नु े। 

 १९५ कक.तम. ट्रयवक खलेुको, ७ 
कक.तम. सडक कवलोपते्र भएको, ३ 
र्टव पलु तनमवाण सम्पन्न भएको। ८० 
कक.तम. ग्रवरे्ल सम्पन्न भएको।५३ 
कक.तम. सडक कवलोपते्रस्िरमव 
स्िरोन्नति गना ठेक्कव वयर्स्थवपन 
भएको। 

 टेर्व पखवाल िथव नवली तनमवाण, ५० कक. 
तम. सडकमव सब बेस कवया गरी १० कक. 
तम. कवलोपते्र गरीने । 

7. 7. ३३७०११०७ 

 

दमक  ब्चसवपवनी सडक १,२  ४४ कक.तम. सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति भएको र्नुे। 

 ३ कक.तम. कवलोपते्र सम्पन्न भएको।  टेर्व पखवाल िथव नवली तनमवाण, ५० कक. 
तम. सडकमव सब बेस कवया गरी ६ कक. 
तम. कवलोपते्र गरीने ।  

8. 8. ३३७०११०८ मदन भण्डवरी रवजमवगा 
(झवपवको बवर्नुडवुँगी 
देब्ख पब्िम 
डडेल्धरुवको रुपवल 
सम्म) धरवन-झवपव 
खण्ड | 

१,३  १३० कक.तम. सडक दईु लेनमव 
तनमवाण एरं् स्िरोन्नति भएको 
र्नुे। 

 २६ र्टव पलुर्रुको ठेक्कव वयर्स्थवपन 
र्ुुँदै गरेको | 

 धरवन-बवर्नुडवुँगी १३० कक.तम. सडकको 
ठेक्कव पट्टव वयर्स्थवपन गरी ठेक्कव लवतगसकेकव 
पलुर्रुको तनमवाण प्रवरम्भ गरीने। 

 धरवन-चिरव-गवईघवट-
कटवरी –तसन्धलुी 
बजवर-रे्टौंडव 
(उदयपरु, तसन्धलुी, 
मकर्वनपरु खण्ड) 

 २५० कक.तम. सडक दईु लेनमव 
तनमवाण एरं् स्िरोन्नति भएको 
र्नुे। 

 १४७ कक.तम. कवलोपते्र, १६५ 
कक.तम. ग्रवभेल, ७३ र्टव पलु तनमवाण 
सम्पन्न भएको। 

  १०३ कक.तम. सडकको कवलोपते्र सम्पन्न 
गने, ७ र्टव पलु  तनमवाण सम्पन्न गरीने | 

ररडी तबजरु्वर (गलु्मी 
प्यठुवन खण्ड), तलर्वंग 
ब्शिलपवकट 

 िम्घवस-तसमलटवरी-बवगदलुव 
खण्ड ६१ कक.तम.तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति भएको र्नु,े ररडी 

 िम्घवस-तसमलटवरी खण्डको २९ 
कक.तम सडक कवलोपते्र स्िरमव 
स्िरोन्नति गरीएको। बोटेचौर 

 तसमलटवरी-सौिवमवरे १५ कक.तम.िथव ररडी 
बलकोट गोखङु्गव ५५ कक.तम. खण्डको 
कवलोपते्रको ठेक्कवपट्टव गने | 
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क्र.सं ब.उ. ब्श.नं. कवर्रयाक्रम/आयोजनव 
क्षते्रगि 

रणनैतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतििल र्वलसम्मको प्रगति ब्स्थति 
आ.ब. २०७७/७८ मव सञ्चवलन र्नु ेप्रमखु 

कक्रयवकलवप 

बोटेचौर(रोल्पव सल्यवन 
सखेुि खण्ड) र 
बोटेचौर भेडवबवरी 
सखेुि िथव बडीचौर 
तसमचौर खण्ड(सखेुि 
खण्ड) 

बलकोट गोखङु्गव खण्डको 
५५ कक.तम. सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति भएको र्नु,े तलर्वंग 
ब्शिलपवकट बोटेचौर खण्डको 
१४०  कक.तम. सडक तनमवाण 
एरं् स्िरोन्नति भएको र्नु,े 

बोटेचौर भेडवबवरी सखेुि िथव 
बडीचौर तसमचौर खण्डको 
१२९ कक.तम. सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति भएको र्नु े

भेडवबवरी  सखेुि िथव बडीचौर 
तसमचौर खण्डको १२९ कक.तम. 
सडकको DPR र्ुुँदै गरेको। 

तलर्वंग ब्शिलपवकट बोटेचौर खण्डको १४० 
कक.तम. सडकको DPR िथव IEE/EIA अध्ययन 

सम्पन्न गने | बोटेचौर भेडवबवरी सखेुि ३५ 
कक.तम. िथव बडीचौर तसमचौर ९४ कक.तम. 
सडक खण्डको ठेक्कवपट्टव वयर्स्थवपन गने। 

सखेुि जोगबढुव रुपवल 
खण्ड 

 सखेुि जोगबढुव रुपवल खण्ड 
१८ कक मी सडकको तनमवाण 
एरं् स्िरोन्नति भएको र्नु े

  सखेुि जोगबढुव रुपवल खण्ड १८ कक मी 
सडकको तड कप आर सम्पन्न गरी ठेक्कवपट्टव 
वयर्स्थवपन गने।  

लोर्वरपवनी घोरवर्ी 
िलुसीपरु परुन्धवरव 
कवल्चे (दवंग खण्ड) 

 ९४ कक.तम. सडक तनमवाण 
एरं्स्िरोन्नति भएको र्नु े 

 ३५ कक.तम. कवलोपते्र सम्पन्न  

भएको । 

 ५९ कक.तम. सडकको कवलोपते्र सम्पन्न 
गरीने। 

9. 9. ३३७०११०९ गल्छी-बेत्रवर्िी-मैलङु-
स्यवफ्ु्ररे्शी-रसरु्वगढी 
सडक 

१,२  ८२ कक.तम. सडक डेतडकेटेड 
डबल लेनमव तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति भएको र्नुे । 

 गल्छी-—तत्रशलुी —बेत्रवर्िी— मैलङु्ग 
(४६ कक.तम.) सडकलवई दईु र्षातभत्र 
दईु लेनमव तनमवाण सम्पन्न गने 
लक्ष्यकव सवथ कवया अगवतड 
बकढररे्कोमव र्वलसम्म २० कक.तम. 
सडक तड. तब. एम. कवलोपते्र भएको, 
थप ६ कक. तम. सडकमव टेर्व पखवाल,  

नवली तनमवाण र ग्रवभेतलङ सककएको 
िथव ८ कक. तम. सडकको ट्रयवक 
चौडव गने कवया सम्पन्न भएको  । 

 टेर्व पखवाल िथव नवली तनमवाण, कवलोपते्र 
लगवयि सम्पूणा तनमवाण कवया चवल ु 

रवख्न े। 

 मैलुंग-स्यवफु्रे्शी खण्ड १९ कक.तम. 
सडक तनमवाणको लवतग ठेक्कव 
वयर्स्थवपनको कवया अब्न्िम चरणमव 
ररे्को । 

 १९ कक.तम. मैलङु्ग-स्यवफु्रे्शी खण्डको 
तनमवाण कवया शरुु गरी १० कक. तम. 
सडकको ट्रयवक चौडव गने, टेर्व पखवाल 

189



क्र.सं ब.उ. ब्श.नं. कवर्रयाक्रम/आयोजनव 
क्षते्रगि 

रणनैतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतििल र्वलसम्मको प्रगति ब्स्थति 
आ.ब. २०७७/७८ मव सञ्चवलन र्नु ेप्रमखु 

कक्रयवकलवप 

तनमवाण, नवली तनमवाण िथव ग्रवभेतलङ गरी ५ 
कक. तम. सडक कवलोपते्र गरीने । 

 स्यवफु्रे्शी-रसरु्वगढी १७ कक.तम. 
सडक खण्ड दईु लेनमव कवलोपते्र 
गनाको लवतग चीन सरकवरर्वट तनमवाण 
कवयाशरुु भएको| 

 चीन सरकवरबवट स्िरोन्नतिको कवया  

र्नुे । 

10. 10. ३३७०१११० टनकपरुतलंक सडक १,२  १२ कक.तम. सडक कवलोपते्र 
स्िरमव स्िरोन्नति र्नुे । 

 १२ कक.तम. सडक कवलोपते्र सम्पन्न 
भएको। 

 

11. 11. ३३७०११११  सडक सधुवर िथव 
तबकवस आयोजनव 

१,२,३  एलओसी २ कव ११ र्टव सडकर्रुको ३६७ ककलोतमटर सडक स्िरोन्नति एर् कवलोपते्र गरीने एबं एलओसी ३ कव १२ 
र्टव  (कक.तम. ७७९.२८ ) सडकको स्िरोन्नति र र्वल थप भएको ३ र्टव सडकको (७८ कक.मी) सडक स्िरोन्नतिकव लवतग 
ठेक्कव वयर्स्थवपन गरीने। 

लवमोसवंघ-ुमढेु-चररकोट 
सडक 

 ५५ कक.तम. सडक तनमवाण िथव 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 नवलीिथव पवईप कल्भटा र ग्यवकर्यन 
र्वल,  टेर्वपखवाल, सर्रे्श, २५ कक.तम 
कवलोपते्र आदद तनमवाण कवया सम्पन्न 
भएको । 

 ३० कक.तम. सडक कवलोपते्र गरीन।े 

शर्ीद मवगा सडक 
योजनव      (घोरवर्ी-
र्ोलेरी खण्ड) 

 ३१.५  कक.तम सडक  कवलोपते्र 
स्िरमव स्िरोन्नति र्नु े 

 तनमवाण सम्पन्न भई ममाि सम्भवर  

अबतधमव ररे्को । 

 सडक सरुक्षव  लगवयिकव बवुँकी  ममाि 
सम्भवर  अबतधमव गनुा पने  कवयार्रु  सम्पन्न 
गरीने । 

लबु्म्बनी बकुिष्ट सकका ट 
सडक 

 ४२ कक.तम. सडक तनमवाण िथव 
स्िरोन्नति भएको र्नुे। 

 ४२ कक.तम. सडक कवलोपते्र कवया 
सम्पन्न एरं् नवली, टेर्व पखवाल आददको 
तनमवाण कवया भएको । 

 त्रटुी सच्यवउने अर्तधमव गनुापने केर्ी 
Outstanding Works  र्रु सम्पन्न गरीने। 

बवलवज-ुरवनीपौर्व-
ककनी-तत्रशलुी सडक 

 ५६ कक.तम. सडक तनमवाण िथव 
स्िरोन्नति भएको र्नुे। 

 १० कक.तम. सडकमव सर् बेस कवया 
सम्पन्न एरं् नवली, टेर्वपखवाल आददको 
तनमवाण कवया भएको । 

 ५६ कक.तम. सडक कवलोपते्र गरीन।े 

छर्रे-कर्दरु सडक  ११.५ कक.तम. सडक तनमवाण 
िथव स्िरोन्नति भएको र्नुे। 

 १० कक.तम. सडकमव सर् बेस र ७ 
कक.तम. रे्श सम्पन्न एरं् नवली, 
टेर्वपखवाल आददको तनमवाण कवया 
भएको । 

 ११. ५ कक.तम. सडक कवलोपते्र कवया 
सम्पन्न गने। 
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बल्ख-ुदब्क्षणकवली 
सडक 

 ११.९३ कक.तम. सडक तनमवाण 
स्िरोन्नति भएको र्नुे। 

 १०.९३ कक.तम. सडक कवलोपते्र 
सम्पन्न एरं् नवली, टेर्वपखवाल आददको 
तनमवाण भएको । 

 त्रटुी सच्च्यवउने अर्तधमव गनुापने केर्ी 
Outstanding Works र्रु सम्पन्न गरीने। 

भक्तपरु-नगरकोट-
तसपवघवट सडक 

 १५.६६ कक.तम. सडक तनमवाण 
िथव स्िरोन्नति भएको र्नुे। 

 ५.६६ कक.तम. सडक कवलोपते्र 
सम्पन्न एरं् नवली, टेर्वपखवाल आददको 
तनमवाण कवया भएको । 

 १० कक.तम. सडक कवलोपते्र कवया सम्पन्न 
गने। 

भरिपरु-रवमपरु-मेघौली 
सडक 

 १२कक.तम. सडक तनमवाण िथव 
स्िरोन्नति भएको र्नुे। 

 १२ कक.तम. सडक कवलोपते्र कवया 
सम्पन्न भएको । 

 सम्पन्न भएको। 

जनकपरु-पररक्रमव 
सडक 

 ९९ कक.तम. सडक तनमवाण िथव 
स्िरोन्नति भएको र्नुे। 

 ७१ कक.तम. सडक कवलोपते्र कवया 
सम्पन्न भएको । 

 २८ कक.तम. सडक कवलोपते्र कवया सम्पन्न 
गने। 

LOC-III अन्िगािकव 
१२ र्टव सडकर्रु 

 LOC-III अन्िगािकव १२ र्टव 
सडकर्रु  (कक.मी.७७९.२८)  

स्िरोन्नति र र्वल थप भएको ३ 
र्टव सडकको (७८ कक.मी)  

स्िरोन्नतिकव लवतग ठेक्कव 
वयर्स्थवपन गरीने। 

 १२ र्टव ठेक्कव खरीद कवया सम्पन्न 
भएको । 

 १२ र्टव  ठेक्कव सम्झौिव भएकव सडकर्रुमव 
तनमवाण कवया संचवलनमव ररे्को र अन्य थप 
३ र्टव सडकको र्कमव ठेक्कव वयर्स्थवपन 
र्नुे । 

भेंडेटवर-रकर्-रवंके 
सडक 

 १००.४ कक.तम. सडक 
कवलोपते्र भएको र्नुे। 

 ढंुगव मवटोको कवया, नवली, टेर्व पखवाल 
(मेतसनरी, ग्यतबयन) आदद तनमवाण 
कवया भईररे्को। 

 ४० कक.तम. सडक कवलोपते्र गने। 

लवमोसवुँग-ुिवमवकोशी-
ब्जरी (चरीकोट-ब्जरी 
खण्ड) सडक 

 ५५.४४ कक.तम. सडक 
कवलोपते्र भएको र्नुे। 

 ढंुगव मवटोको कवया, नवली, टेर्व पखवाल 
(मेतसनरी, ग्यतबयन) आदद तनमवाण 
कवया भईररे्को सबबेश १० कक.तम., 
बेश ६ कक.तम., ६ कक.तम कवलोपते्र 

सम्पन्न भएको । 

 ३० कक.तम. सडक कवलोपते्र गने। 

सेलेघवट-रवमेछवप-
सवुँघटुवर सडक 

 ४९.८१ कक.तम. सडक 
कवलोपते्र भएको र्नुे। 

 ठेक्कव खररद कवया सम्पन्न भएको ।  नवली िथव पवईप कल्भटा र ग्यवकर्यन र्वल,  

टेर्वपखवाल, सर्रे्श आदद तनमवाण कवया गने। 

गैडवकोट -रवमपरु -
रवम्दी (कपपलडवुँडव) 
सडक 

 १३१.७ कक.तम. सडक 
कवलोपते्र भएको र्नुे। 

 ढंुगव मवटोको कवया, नवली, टेर्व पखवाल 
(मेतसनरी, ग्यतबयन) आदद तनमवाण 
कवया भईररे्को। 

 ५० ककतम सडक कवलोपते्र गरीने। 

191



क्र.सं ब.उ. ब्श.नं. कवर्रयाक्रम/आयोजनव 
क्षते्रगि 

रणनैतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतििल र्वलसम्मको प्रगति ब्स्थति 
आ.ब. २०७७/७८ मव सञ्चवलन र्नु ेप्रमखु 

कक्रयवकलवप 

लमर्ी-घोरवर्ी-
िलुसीपरु सडक 

 ४६.५ कक.तम. सडक कवलोपते्र 
भएको र्नुे। 

 ढंुगव मवटोको कवया, नवली, टेर्व पखवाल 
(मेतसनरी, ग्यतबयन) आदद तनमवाण 
कवया भईररे्को। 

 १५ ककतम सडक कवलोपते्र गरीने। 

भवलबुवङ-बवघदलुव-
तभमगीटे्ट सडक 

 ७३.६ कक.तम. सडक कवलोपते्र 
भएको र्नुे। 

 ठेक्कव सम्झौिव भईसकेको अर्स्थवमव 
भवरिीय जे.भी. पवटानर Non 

Performing Status भएकोले 
भवरिीय पक्षबवट ठेक्कव अन्त्यको लवतग 
लेखी पठवएकोमव ठेक्कव अन्त्यपतछको 
कवननुी कवयाबवर्ीको खवकव बवरे अथा 
मन्त्रवलय मविा ि सर्मतिको लवतग 
भवरिीय पक्षलवई लेखी पठवइएको | 

 पनु: ठेक्कव वयर्स्थवपन गरीने। 

सर्जपरु-बोगटवन-
ददपवयल सडक 

 ५०.०२ कक.तम. सडक 
कवलोपते्र भएको र्नुे। 

 ढंुगव मवटोको कवया, नवली, टेर्व पखवाल 
(मेतसनरी, ग्यतबयन) आदद तनमवाण 
कवया भईररे्को। 

 २५ ककतम सडक कवलोपते्र गरीने। 

बददाबवस -जलेश्वर 
सडक, जलेश्वर, 

रवजकर्रवज, तसरर्व 
शर्री सडक 

 ८९ कक.तम. सडक कवलोपते्र 
भएको र्नुे। 

 ढंुगव मवटोको कवया, नवली, टेर्व पखवाल 
(मेतसनरी, ग्यतबयन) आदद तनमवाण 
कवया भईररे्को। 

 ३५ ककतम सडक कवलोपते्र गरीन।े 

गण्डक नर्र सडक  ६२ कक.तम. सडक कवलोपते्र 
भएको र्नुे। 

 ढंुगव मवटोको कवया, नवली, टेर्व पखवाल 
(मेतसनरी, ग्यतबयन) आदद तनमवाण 
कवया भईररे्को। 

 ३५ ककतम सडक कवलोपते्र गने। 

बसन्िपरु-कटवर्वरीयव-
कर्वकर्गोठ-पीप्रवदी-
पदम सडक र मलंगर्व 
शर्री सडक 

 ४४ कक.तम. सडक कवलोपते्र 
भएको र्नुे। 

 ढंुगव मवटोको कवया, नवली, टेर्व पखवाल 
(मेतसनरी, ग्यतबयन) आदद तनमवाण 
कवया भईररे्को। 

 २० ककतम सडक कवलोपते्र गरीने। 

गलुररयव-म.रव.मव. 
सडक र नेपवलगञ्ज 

शर्री सडक 

 ४८.०४ कक.तम. सडक 
कवलोपते्र भएको र्नुे। 

 ढंुगव मवटोको कवया, नवली, टेर्व पखवाल 
(मेतसनरी, ग्यतबयन), सबबेश कवया 
आदद तनमवाण कवया भईररे्को। 

 ४० ककतम सडक कवलोपते्र गरीने। 
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चन्द्रौटव -कृष्णनगर 
सडक र कृष्णनगर 
शर्री सडक 

 २८ कक.तम. सडक कवलोपते्र 
भएको र्नुे। 

 ढंुगव मवटोको कवया, नवली, टेर्व पखवाल 
(मेतसनरी, ग्यतबयन) आदद तनमवाण 
कवया भईररे्को। 

 २० ककतम सडक कवलोपते्र गरीने। 

सर्जपरु-बोक्टवन,  

पन्थतडर्ी-कटर्रे-र्मी-
सवकर्लटवर सडक,  

रवमवयण सकका ट 
मझेुतलयव-धनषुवधवम-
धवरवपवनी 

 ७८ कक.तम. सडक स्िरोन्नति 
िथव कवलोपते्र भएको र्नुे। 

 कर्स्ििृ सभेक्षण िथव तडजवईन कवया 
सम्पन्न भई ठेक्कव वयर्स्थवपनको 
ियवरी भईररे्को । 

 ठेक्कव खररद कवया सम्पन्न भई तनमवाण कवया 
शरुु र्नुे | 

12. 12. ३३७०१११२ ११ ककलो छेपटेवर 
सडक आयोजनव 

१,२  ४८.६ कक.तम. सडक कवलोपते्र 
स्िरमव स्िरोन्नति भएको र्नुे। 

 ११ कक.मी. कवलोपते्र, २२ कक.मी. 
ग्रवभेल, परैु ट्रयवकमव यविवयवि 
संचवलनमव भएको । 

 २४ कक.तम. सब बेस, ३५ कक तम बेस, २० 
कक.तम. सडक कवलोपते्र स्िरमव सम्पन्न 
गरीने। 

13. 13. ३३७०१११३ शकर्दमवगा सडक 
योजनव (घोरवर्ी-
र्ोलेरी-नरु्वगवउुँ-तिलव -
घतिागवउुँ-थर्वङ-कवुँकुरी 
-मैकोटदनैु डोल्पव ) 
(ब्जल्लव: दवङ, रोल्पव, 
पूर्ी रुकुम, डोल्पव) 

१,२  १८८.५  कक.तम सडक कवलोपते्र 

स्िरमव स्िरोन्नति र्नुे ।  

 ३.५ कक.तम. कवलोपते्र, १२०.५ 
कक.तम. सडक ग्रडे मोड सधुवर िथव 
सडक चौडव गरी ग्रवभेल स्िरमव 
स्िरोन्नति। 

र्ोलेरी-दवरबोट ३८ कक.तम सडकमव 
कवलोपते्र स्िरमव स्िरोन्नति गने 
कवयाको ठेक्कवपट्टव  प्रकक्रयव शरुु 
भएको। 

 र्ोलेरी -दवरबोट ३८ कक.तम. सडक  

कवलोपते्र स्िरमव स्िरोन्नति  गने कवया   सरुु 
गरीने, २५ कक.तम. सडक  ग्रवरे्ल स्िरमव 
स्िरोन्नति  गरीने।११ कक.तम. कवुँक्री मैकोट 
खण्डमव नयवुँ ट्रयवक खोतलने। 

14. ३३७०१११४ पषु्पलवल (मध्य पर्वडी) 
रवजमवगा आयोजनव  

१,२,३  १८७९ कक.मी. सडकलवई दईु 
लेनमव स्िरोन्नति (कवलोपते्र) 
गरीने । 

 १८७९ मध्ये  ८५४ कक.तम.  
कवलोपते्र, २२० कक. तम. ग्रवबेल, कुल 
१२९ पलु मध्ये  ८० र्टव पलु  
सम्पन्न । 

 ३०० कक तम सडक कवलोपते्र गरीने, १६ 
र्टव पलु तनमवाण सम्पन्न र्नुे | ठेक्कव 
वयर्स्थवपन र्नु बवुँकी २०० कक.मी.  ठेक्कव 
वयर्स्थवपन गरी  स्िरोन्नति कवया गरीने छ 
| 

15. ३३७०१११५ रुपैडीयव नेपवलगंज 

सखेुि दैलेख बजवर 
मर्वबलेुक गवल्जे 
भवत्तडी, रिडव-नवग्मव 

१,२  नवग्मव गमगढी, मगु ु९३ कक.तम. 
तनमवाण गरीने, एरं् सडकमव 
बषैभरी सर्वरीसवधन चल्न सक्न े

गरी ममाि सम्भवर गरीने । 

 रुपैतडयव नेपवलगंज सखेुि दैलेख 
बजवर मर्वबलेुक गवल्जे भवत्तडी, 
रिडव-नवग्मव गमगढी नवक्चेलवग्नव 
सडक (नवग्मव-गमगढी खण्ड ९३ 
कक.तम. मध्ये) ४३ कक.तम. सडक 

 २५ कक.तम. ग्रवभेतलङ्ग कवया सम्पन्न गरी, ४० 
कक. तम. धयवक ककटंग, ११ कक तम ट्रयवक 

तनमवाण कवया गरीन ५ कक मी कवलोपते्र 
गरीने | 
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गमगढी नवक्चेलवग्नव 
सडक  

ग्रवभेतलङ्ग स्टवण्डडाको कवया सम्पन्न 
भएको | 

16. ३३७०१११६ भेरी कररडोर 
(जवजरकोट–दनैु–
मररम–तिन्जे धो 
सडक), डोल्पव 

१,२  दनैु—मररम-तिन्जे-धो-सडक 
(डोल्पव) कररब १०० कक.मी. 
सडक तनमवाण | 

 दनैु—मररम-तिन्जे-धो सडक (डोल्पव) मव 
३२ कक.तम ट्रयवक तनमवाण,  

 र्वुँकी कवमको ठेक्कव वयर्स्थवपन गरी ५ 

कक.तम. ट्रयवक तनमवाण गरीन,े टेर्व पखवाल, 

कवया गरीने |  

 जवजरकोट दनैु (डोल्पव) ११८ 
कक.मी. सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति । 

 जवजरकोट दनैु (डोल्पव) खण्डमव 
नेपवली सेनवर्वट १०४ कक.तम ट्रयवक 
तनमवाण सम्पन्न िथव खलंगव ररम्नव 
खण्डको ६ कक.तम. सडक 
कवलोपते्रको कवया सम्पन्न | 

 खलंगव ररम्नव खण्डकव १२ कक.तम. सडक 
ग्रवभेल -कवलोपते्र कवयाको ठेक्कव वयर्स्थवपन 
गरी तनमवाण कवया अगवडी बढवईने | 

17. ३३७०१११७ सडक क्षेत्र कर्कवस 
आयोजनव 

१,२  कररर् ६८५ कक.मी. सडक 
खण्डमव ३२ र्टव पूल तनमवाण, 

३८ कक.मी. सडक स्िरोब्न्नति, 

उल्लेब्खि सडक खण्डकव ९ 
र्टव ठूलव पकर्रो सकर्ि अन्य 
पकर्रोर्रुको पनुस्थवापनव कवया, 
सडक सरुक्षव सम्बन्धी अध्ययन 
कवया,  ३० थवन ५० मी. 
लम्बवइकव Modular Steel 

Bridge र्रु खररद कवया, कर्तभन्न 
८ ककतसमकव  Heavy 

Equipments खररद कवया 

 पूल तनमवाण, ममाि िथव सडक 
स्िरोन्नति र पकर्रो तनयन्त्रण सम्बन्धी 
तनमवाण कवया चवल ुररे्को, Modular 

Steel Bridge र्रु खररद कवया 
सम्पन्न भएको, कर्तभन्न Heavy 

Equipments खररद कवया मध्ये  

Chips Spreader र  Asphalt Paver  

खररदकव लवतग  L/C खोली सवमवन 
आयवि गने क्रममव ररे्को |  

 पूल तनमवाण, ममाि, पकर्रो तनयन्त्रण र सडक 
स्िरोब्न्नति कवया सम्पन्न गरीन े

18. ३३७०१११८ उत्तर दब्क्षण 
रवजमवगा(कणवाली, 
कवलीगण्डकी र 
कोशी) 

३     

उत्तर दब्क्षण लोकमवगा 
(कणवाली) 

 २६९  कक.तम.   ट्रयवक तनमवाण 
भएको  र्नुे । 

 २६९ कक.तम मध्ये २४९.३ कक. तम 
ट्रयवक खलेुको (सडक तबभवग 
अन्िगाि १४६ मध्ये  १३२ कक. 
तम. ट्रयवक खलेुको र नेपवली सेनव 

 १६ कक.तम. ट्रयवक खोतलने र १२ कक.तम. 
सडकखण्ड चौडवई गरी ग्रवभेल गरीने। 
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अन्िगाि १२३ कक. तम. मध्ये 
११७.३ कक. तम. ट्रयवक तनमवाण 
सम्पन्न ) 

उत्तर दब्क्षण लोकमवगा 
(कवलीगण्डकी 
कोररडोर) 

 गैंडवकोट-कपपलडवुँडव-रवनीघवट-

अगाली-ररडी-रुद्ररे्नी-र्मीचौर-

पतुिाघवट-बवग्लङुर्जवर खण्डको 
२४५ कक.तम.  ट्रयवक तनमवाण 
एरं् स्िरोन्नब्त्त  भएको  र्नुे। 

 २४४ कक.तम. खण्डको ट्रयवक 
तनमवाण भई, ७० कक,तम. ग्रवभेल िथव 
१० र्टव पलु तनमवाण  सम्पन्न  

भएको । 

 ४० कक.तम. सडक कवलोपते्र र  ७० 
कक.तम. ग्रवभेल स्िरमव स्िरोन्नति गरीने।१७ 
र्टव पलु तनमवाण सम्पन्न र्नु े िथव १६ र्टव 
पलुको ठेक्कव वयर्स्थवपन गरी तनमवाण कवया 
शरुु गरीने। 

 मवलढंुगव बेनी जोमसोम कोरलव 
सडक खण्डको १९९ कक.तम. 
सडक (मवलढंुगव-बेनी-जोमसोम-
कोरलव) कवलोपते्र स्िरमव 
तनमवाण भएको र्नुे। 

 सम्पूणा १९९ कक.तम. खण्डको 
सम्पूणा ट्रयवक तनमवाण सम्पन्न पिवि 
५५ कक.तम.ग्रवरे्ल ,३ र्टव पलु 
तनमवाण सम्पन्न भएको। 

 कररर् ५५ कक.तम. ग्रवरे्ल,७६ कक.तम. 
कवलोपते्र ,८ र्टव पलु तनमवाण सम्पन्न र्नुे 
िथव ८ र्टव पलुको तनमवाण कवया सचुवरु 
रर्ने िथव (१३ कक.तम. मवलढंुगव-बेनी खण्ड 
र ३० कक.तम. जोमसोम-चैले  

खण्ड ) सडकको ठेक्कव वयर्स्थवपन गरी 
तनमवाण कवया सचुवरु गरीने। 

  तमतमा सेिी बेनी िलेर्वस कुश्मव 
खण्ड ५३ कक.तम सडक तनमवाण 
भएको  र्नुे।  

 ५३कक.तम. ट्रयवक खोतलसकेको, ६ 
कक.तम. ग्रवभेल भएको । 

 ७ कक.तम. सडक कवलोपते्रस्िरमव स्िरोन्नति 
र्नुे।३ र्टव पलु तनमाण सम्पन्न गने। 

उत्तर दब्क्षण लोकमवगा 
(कोशी: र्सन्िपरु 
(खवुँदर्वरी) देब्ख 

ककमवथवङ्कव) 

 खवंदबवरी देब्ख ककमवथवङ्कव 
सम्मको १६२ कक.मी. सडक 
तनमवाण एरं् स्िरोन्नति र्नुे । 

 १४८ कक.मी. ट्रयवक तनमवाण सम्पन्न, 

५० कक.मी. ग्रवभेल िथव ९ र्टव 
पलुर्रुको ठेक्कव वयर्स्थवपन भई 
तनमवाण कवया सचुवरु भएको । 

 १४ कक.तम. सडकको ट्रयवक खोतलने, १० 
कक.तम. ग्रवभेल गरीने िथव ९ र्टव पलु 
तनमवाण कवया सरुु गने । 

19. ३३७०१११९ 

 

बेतनघवट आरुघवट 
लवकेभंज्यवङ्ग 

१,२  १५७ कक.तम. सडक 
तनमवाण/स्िरोन्नति भएको र्नुे । 

 ५ कक.तम. ग्रवभेल, ६३ कक.तम. ट्रयवक 
तनमवाण सम्पन्न । नेपवली सेनवबवट 
ट्रयवक खोल्ने कवया भैररे्को | 

 १२ कक तम सडक ममाि कवया, २ कक तम 
ग्रवबेल गरीने र नेपवली सेनवबवट ट्रयवक 
तनमवाण कवया चवल ुरवख्न े। 

20. ३३७०११२० 

 

कवठमवडौ  उपत्यकव 
सडक कर्स्िवर 
आयोजनव 

२  कवठमवडौ ब्जल्लव तभत्र कररर् 
४०० कक.तम. सडक एरं् २ 
र्टव पलुको तनमवाण भएको र्नुे 
| 

 २४५ कक.तम. सडक कर्स्िवर एरं् 
धोर्ी खोलव पलुको (कर्जलुी बजवर) 

परुवनो पलुको दबैुििा  पलुको तनमवाण 
सम्पन्न भएको। 

 ८० कक.तम कर्तभन्न सडक कर्स्िवर, िरवककलो 
िथव कवलोपते्र सम्पन्न गरीने। 
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21. ३३७०११२१ डमु्र ेबेशीशर्र -चवमे-
मनवङ 

२  १०७  कक.मी. सडक 
तनमवाण/स्िरोन्नति र्नुे । 

  

 ट्रयवक सबै खलेुको, डमु्र ेदेब्ख 
बेशीसर्र सम्म ४२ कक. तम. 
Interemediate Lane को कवलोपते्र 
स्िरमव ररे्को, सडक चौडव, सवघुंरो 
मोड िथव ग्रडेमव आर.सी.सी. पेभमेन्ट 
र टेर्व पखवाल तनमवाण गरी  सधुवर 
कवया भईररे्को। 

 डमु्र ेदेब्ख बेशीसर्र सम्म सडक डबल 
लेनमव स्िरोन्नतिको लवतग पकर्लो खण्ड १० 
कक.मी. को ठेक्कव धयबस्थवपन गरी स्िरोन्नति 
कवया अगवतड बढवइन े। 

14. 22. ३३७०११२२ स्थवनीय सडक पलु 
तनमवाण 

२   तनमवाणवधीन ११३७ र्टव 
पलुर्रूको तनमवाण कवया सम्पन्न 
र्नुे । 

 तनमवाणवधीन पलुर्रू मध्ये ९९ र्टव 
पलु तनमवाण कवया सम्पन्न भएको । 

 २५० र्टव पलु तनमवाण कवया सम्पन्न  

र्नुे | 

15. 23. ३३७०११२३ रणनीतिक सडक िथव 
पलुर्रुको कर्स्ििृ 
संभववयिव अध्ययन 

१,२  प्रमखु लोकमवर्रगा, सर्वयक मवगा 
िथव अन्य मवगा र ति सडकमव 
पने खोलवमव पलुर्रुको कर्स्ििृ 
सभववयिव अध्ययन र्नु े। 

 प्रमखु लोकमवगा, सर्वयक मवगा िथव 
अन्य मवगामव पने खोलवमव पलुर्रुको 
कर्स्ििृ अध्ययन भएको । ७५० 
र्टव सडकर्रुको करीर् २१,५०० 
कक.तम. सडकको कर्स्ििृ सभेक्षण 
कवया एरं् २,००० र्टव सडकर्रुको 
१६,००० कक.तम.  सडकको 
सम्भववयिव अध्ययन भएको। 

 संघीय सडक तबभवगमव रर्न ेरवकिय 
रवजमवगा िथव पलुर्रुको सम्भववयिव अध्ययन 
एरं् कर्स्ििृ अध्ययन गरीने । १०० र्टव 
पलुर्रुको अध्ययन, २००० कक.तम 
सडकको कर्स्ििृ अध्ययन/IEE/EIA एरं् 
२०० कक.तम. सडकको संभववयिव अध्ययन 

सम्पन्न  

गरीने । 

16. 24. ३३७०११२४ कवठमवडौ  बवकर्री 
चक्रपथ कर्कवस 
आयोजनव 

२  कवठमवण्डौ उपत्यकवमव ७२ 
कक.तम. र्वकर्री चक्रपथ तनमवाण 
एरं् स्िरोन्नति र्नुे । 

 तड.कप.आर.ियवर भएको ।  

17. 25. ३३७०११२५ मर्वकवली पलु तनमवाण 
आयोजनव  

२  ८०० तम. लवमो पलु ४ लेनको 
पलु िथव ७.८ कक.तम. पर्चु 
मवगा तनमवाण र ३० तमटर 

स्पवनको  Minor Bridge, २ 
र्टव ४ लेनकव  पलुर्रू तनमवाण     
र्नुे । 

  मर्वकवली पलुको Foundation 

तनमवाण, १५० तम. Superstructure 

कवया सम्पन्न, २ र्टव Minor Bridge 

को सम्पूणा कवया सम्पन्न |   

 मर्वकवली पलुको Superstructure कवया 
सम्पन्न र्नुे ७.८ कक.तम. पर्चु मवगा तनमवाण  
कवया चवल ुरर्ने  | 

18.  
19. 26. 

३३७०११२६ सेिी लोकमवर्रगा 
(कटकवपरु-लोडे-चैनपरु-

३  २४२ कक.मी. सडक तनमवाण।  कटकवपरु-लोडे-चैनपरु खण्ड अन्िगाि 
२४२ कक.तम. मध्ये १२०  

कक.तम.ट्रयवक खलेुको र सो मध्ये 

 कटकवपरु-लोडे-चैनपरु खण्डको १८ कक.तम. 
ट्रयवक खोली १० कक. तम. सबबेश, बेश 
गरी कवलोपते्र कवया शरुु गरीने | 
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िवक्लवकोट) दब्क्षण 
खण्ड 

२४.५ कक.तम. सडक कवलोपते्र कवया 
सम्पन्न भएको |  

सेिी लोकमवर्रगा 
(कटकवपरु-लोडे-चैनपरु-

िवक्लवकोट) उत्तर 
खण्ड 

 ११७  कक.मी. सडक तनमवाण   ४० कक.मी. ट्रयवक खलेुको ।   चैनपरु धतुल खण्डको ६० कक.तम. मध्ये 
बवकी ररे्को १२ कक.तम. ट्र्यवक खोल्न 
ठेक्कव धयर्स्थवपन गरीने | 

27. ३३७०११२७ चेपवङ्ग मवगा (ठोरी 
भण्डवरव लोथर मलेख)ु 

१,२   ६९ कक.मी. सडक तनमवाण/ 
स्िरोन्नति कवया सम्पन्न गने । 

 10 कक.तम. कवलोपते्र, २५ कक.मी. 
ग्रवभेल, ६९ कक.मी. ट्रयवक तनमवाण 
भएको । 

 2 कक.मी. सडक कवलोपते्र, 2 कक.तम. मोड 
सधुवर,  गररने िथव टेर्व पखवाल, नवली तनमवाण 
गररने । 

20.  

21. 28. 
३३७०११२८ 
 

र्लुवकी रवजमवगा 
आयोजनव  

१,३  १७९२  कक.मी.  कवलोपते्र सडक 
र सो सडक खण्डमव पने 
पलुर्रु (२१९ र्टव) को 
तनमवाण कवया सम्पन्न र्नु े 

 १७९२  कक.मी.   मध्ये ४६४ कक तम 
सडक कवलोपते्र िथव 93 बटव पलु  
सम्पन्न भैसकेको छ |  

 20० ककलोतमटर सडक कवलोपते्र स्िरमव 
स्िरोन्नति िथव १५ र्टव पलु तनमवाण 
सम्पन्न गररनेछ । 

जनकपरु जलेस्र्र 
तभट्टवमोड सडक 

 १८.७५ कक.मी.सडक तनमवाण 
एर्म ्स्िरोन्नति भएको र्नु े। 

  ७.५ कक तम सडक कवलोपते्र 
भएको। 

 ५ कक.तम. चवर लेन सडक कवलोपते्र गररने 
। 

नर्लपरु मलंगर्व 
सडक 

 २६.५९ कक.मी.सडक तनमवाण 
एर्म ्स्िरोन्नति भएको र्नु े। 

 २४.६ कक तम सडक कवलोपते्र 
भएको। 

 १ कक.तम. सडक कवलोपते्र गररने । 

नयवुँरोड बरर्थर्व 
मधरु्नी सडक 

 ४१ कक.मी.सडक तनमवाण एर्म ्
स्िरोन्नति भएको र्नुे। 

 ३८ कक तम सडक कवलोपते्र भएको।  १ कक.तम. सडक कवलोपते्र गररने । 

कदमचौक कपिौल 
तिनकौतडयव कमलव 
सडक 

 ३०.५८  कक.तम. सडक तनमवाण 
एर्म ्स्िरोन्नति भएको र्नु े। 

 १२.९ कक तम सडक कवलोपते्र 
भएको। 

 ५ कक.तम. सडक कवलोपते्र गररने । 

बलवन कमलव सडक 
 २९ कक.तम. सडक तनमवाणएरं्म ्
स्िरोन्नतिभएको र्नुे। 

 १८.५ कक.मी सब बेसको कवया 
भएको। 

 ६ कक.तम. सडक कवलोपते्र गररने । 

बवुँके सग्रवमपरु सडक 
 २२.४८ कक.तम. सडक तनमवाण 
एरं्म ्स्िरोन्नति भएको र्नु े। 

 ६.९५  कक तम सडक कवलोपते्र 
भएको । 

 ८ कक.तम. सडक कवलोपते्र गररने। 

जनकपरु बसतबटी 
बलर्व र्वदी 

 २२.२ कक.तम. सडक तनमवाण 
एरं्म ्स्िरोन्नति भएको र्नु े। 

   ३.२ कक तम सडक तड.बी.एम. 
भएको। 

 १२  कक.तम. सडक कवलोपते्र गररने । 
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पोखरतभण्ड सग्रवमपरु 

सडक 

िुलजोर तत्रभरु्ननगर 
सडक 

 २१.२कक.तम. सडक तनमवाण 
एरं्म ्स्िरोन्नति भएको र्नुे। 

  ५ कक तम सडक कवलोपते्र भएको।  १० कक.तम. सडक कवलोपते्र गररने । 

यदकुुर्व-खजरुी-मर्रु्व 
सडक 

 ९.८ कक.तम. सडक तनमवाण 
एर्म ्स्िरोन्नति भएको र्नुे। 

   ९ ककमी मवटो कितलङ र सबबेसको कवया 
गररने, १८ र्टव क्लभटा तनमवाण गररने। 

कर्रेन्द्रबजवर-यदकुुर्व-
मकर्नवथपरु सडक 

 ३२.३५कक.तम. सडक तनमवाण 
एरं्म ्स्िरोन्नति भएको र्नु े। 

 १६.५ कक तम सडक कवलोपते्र 
भएको। 

 १० कक.तम. सडक कवलोपते्र गररने । 

जलेश्वर र्ददा सडक 
 २७.२० कक.मी.सडक तनमवाण 
एरं्म ्स्िरोन्नति भएको र्नु े। 

 ७ कक. तम. सडक कवलोपते्र भएको।  १० कक.तम. सडक कवलोपते्र गररने । 

जनकपरु यदकूुर्व 
सडक 

 १७  कक.तम. सडक तनमवाण 
एर्म ्स्िरोन्नति भएको र्नुे। 

 १३ कक. तम. सडक कवलोपते्र 
भएको। 

  

िौतलर्र्व-बर्वदरुगंज-
ब्झंगवर्व-झलुवतनयव-
दत्तपरु-कटुर्व-कपपररयव 
बजवर-गगुौली-
भर्वनपरु-िरुन्िपरु 
सडक, ककपलर्स्ि ु

 ५०.५ कक.तम. कवलोपते्र सडक 
तनमवाण िथव सो अन्िगाि पने 
१७०.८२ तम. पलु तनमवाण    
र्नुे । 

 १० कक.तम. Embankment को 
कवया १८ र्टव पलेुसव तनमवाण, १ 
कक.तम. नवली तनमवाण, ३१.२ तम. पलु  

तनमवाण भएको । 

 १५ कक.तम. Embankment को कवया, ३६ 
र्टव पलेुसव तनमवाण, ४.१ कक.तम. नवली 
तनमवाण, ३० तम. पलु तनमवाण     गने । 

म.रव.मव. (खरेन्द्रपरु) 
- ब्शिलवपरु - तभल्मी 
सडक, ककपलर्स्ि ु

 १७.५ कक.तम. कवलोपते्र सडक 
तनमवाण िथव ४१.२ तम. पलु 
तनमवाण र्नु े।  

 २ कक.तम. Embankment को कवया 
३ र्टव पलेुसव तनमवाण, १ कक.तम. 
नवली तनमवाण भएको । 

 ५ कक.तम. Embankment को कवया, ६ र्टव 
पलेुसव तनमवाण, ०.८ कक.तम. नवली तनमवाण 
सम्पन्न गररने। 

म.रव.मव. (जीिपरु) - 
िौतलर्र्व सडक सकर्ास 
लेन तनमवाण, 

ककपलर्स्ि ु

 ६.३ कक.तम. सकर्ास लेन तनमवाण 
र्नुे । 

 ६ र्टव पलेुसव तनमवाण, १.८ कक.तम. 
नवली तनमवाण भएको। 

 ४ कक.तम. सबबेस िथव १ कक.तम. 
कवलोपते्र को कवया, १० र्टव पलेुसव तनमवाण, 

१ कक.तम. नवली तनमवाण सम्पन्न गररने। 

परवसी - नवरवयण 
चोक - गोकपगंज - 
तत्ररे्णी सडक, 

नर्लपरवसी 

 २७.७७ कक.तम. कवलोपते्र 
सडक तनमवाण र्नुे ।  

 ११ कक.तम. Embankment को 
कवया, ७.५ कक.तम. सब बेस, ५ 
कक.तम. बेस, ३.५ कक.तम. कवलोपते्र, 

 ७.६ कक.तम. Embankment को कवया, 
५.१ कक.तम. सबबेस ५.५ कक.तम. बेसको 
कवया िथव २ कक.तम. कवलोपते्र को कवया, 
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३८ र्टव पलेुसव िथव २ कक. नवली 
तनमवाण। 

१६ र्टव पलेुसव तनमवाण, १.८ कक.तम. नवली 
तनमवाण सम्पन्न गररने। 

कठवर्वर्व - तत्ररे्णी 
सडक, नर्लपरवसी 

 ९.१८ कक.तम. कवलोपते्र सडक 
तनमवाण र्नु े।   

 Joint Survey सम्पन्न भई 
Embankment को कवया भैररे्को  

 ५ कक.तम. Embankment को कवया, ५ र्टव 
पलेुसव तनमवाण, ०.८ कक.तम. नवली तनमवाण 
सम्पन्न गररने। 

 सिी–भजनी–धनगढी 
सडक, कैलवली 

 १८ कक.मी. सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 सडकको सम्पूणा खण्डमव  ईम्बैक्मेन्ट, 

नवली, कल्भटा तनमवाण, सर्रे्श, बेश , 

कवलोपते्र  कवया  भैररे्को  । 

 ४ कक. तम. कवलोपते्र गररने | 

मोर्नव पलु डोकेबजवर 
बेलौरी बेलडवंगी दैजी 
सडक 

 ६२कक.मी. सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 सडकको सम्पूणा खण्डमव  ईम्बैक्मेन्ट, 

नवली, कल्भटा तनमवाण, सर्रे्श, बेश , 

कवलोपते्र कवया भैररे्को  । 

 १० कक. तम. कवलोपते्र गररने | 

क्यवम्पस चोक देब्ख 
मोर्नव पलु सम्मको 
र्वईपवस सडक, 

धनगढी 

 ६.५ कक.मी. सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 सडकको  सम्पूणा खण्डमव  ईम्बैक्मेन्ट, 

नवली, कल्भटा  तनमवाण,  सर्रे्श, बेश 

कवया  भैररे्को  । 

 ५ कक. तम. कवलोपते्र गररने | 

परु्ा -पब्िम रवजमवगा 
(िवमवगढी)-तसमरौनगढ 
सडक, बवरव 

 ४० कक.मी.सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 ईम्बैक्मेन्ट, नवली, कल्भटा तनमवाण, सर् 
रे्श कवया भैररे्को सवथै २० कक.तम 
सडक कवलोपते्र भइसकेको । 

 १० कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

परु्ा–पब्िम रवजमवगा 
मवनर्ि–कलैयव-
मटीअर्वा सडक, बवरव 

 २७ कक.मी.सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 २२.८ कक.तम. सडक कवलोपते्र 
तनमवाण सम्पन्न  भईसकेको | 

  ३ कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

तत्रभरु्न रवजपथ 
(कर्रगंज- ठोरी 
र्लुवकी सडक सडक, 

पसवा 

 ५२.८३ कक.मी.सडक तनमवाण 
एरं् स्िरोन्नति र्नुे। 

 ईम्बैक्मेन्ट, नवली, कल्भटा तनमवाण, सर् 
रे्श कवया भैररे्को सवथै १० कक.तम. 
सडक कवलोपते्र भइसकेको । 

 १५ कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

र्रीयवरपरु पटेर्वा  
अरुर्व सडक, बवरव 

 १५.९८५ कक.मी. सडक 
तनमवाण एरं् स्िरोन्नति र्नुे। 

 सडकको सम्पूणा खण्डमव  ईम्बैक्मेन्ट, 

नवली, कल्भटा  तनमवाण, सर्रे्श, बेश  

कवया िथव कवलोपते्रको सम्पूणा तनमवाण 
कवया सम्पन्न  भईसकेको । 
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बवगमिी (बर्रर्र्व) 
ििरु्व मरे्शपरु 
अरुर्व, रौिर्ट 

 १९.११ कक.मी. सडक तनमवाण 
एरं् स्िरोन्नति र्नुे। 

  नवली, कल्भटा तनमवाण कवया सम्पन्न 
भई ईम्बैक्मेन्ट, सर्रे्श, बेश को 
तनमवाण कवया भैररे्को । 

 ८ कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

अरुर्व (कचोर्वा) 
कलैयव बवरव ब्जल्लव 
तसमव, बवरव, 

 १९.९६० कक.मी. सडक 
तनमवाण एरं् स्िरोन्नति र्नुे। 

 १५ कक.तम. सडक कवलोपते्र सम्पन्न 
भइसकेको | 

 ४  कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

गढीमवइ बररयवरपरु 
कोर्र्ी सडक, बवरव 

 १०.६ कक.मी. सडक तनमवाण 
एरं् स्िरोन्नति र्नुे। 

सडकको सम्पूणा खण्डमव  ईम्बैक्मेन्ट, 

नवली, कल्भटा तनमवाण, सर्रे्श तनमवाण 
कवया भईररे्को |  

 ५ कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

भरिपरु मवडी ठोरी 
(देबेन्द्रपरु देब्ख बगई 
बस पवका  खण्ड) 
सडक, ब्चिर्न   

 ७.७ कक.मी. सडक तनमवाण 
एरं्ंं स्िरोन्नति र्नुे। 

   ५ कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

रवजकर्रवज कुनौली 
सडक 

 १२ कक.मी. सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 ईम्बैक्मेन्ट, नवली, कल्भटा तनमवाण, सर् 
रे्श, रे्श र कवया भैररे्को । 

 ५ कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

भवरदर् कन्चनपरु 
रवजतबरवज बलवन,सप्तरी 

 ४६ कक.मी. सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 ईम्बैक्मेन्ट, नवली, कल्भटा तनमवाण, सर् 
रे्श, रे्श कवया भैररे्को। 

 ५ कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

म.रव.मव. कठौनव पविो 
सडक, सप्तरी 

 १८ कक.मी. सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 ईम्बैक्मेन्ट, नवली, कल्भटा तनमवाण र 
सर् रे्श कवया भैररे्को । 

 ५ कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

म.रव.मव. चवरआली–
चन्द्रगढी केचनव सडक 
(मेची रवजमवगा), झवपव 

 ४० कक.मी.सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 ३० कक तम कवलोपते्र भएको।  ५ कक तम सडक कवलोपते्र गररने। 

मेची रिरु्व सडक, 

झवपव 

 ४८ कक.मी.सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 भद्रपरु रवजगढ खण्डको १७ ककतम 
कवलोपते्र, रवजगढ रिरु्व खण्डमव 
ईम्बैक्मेन्ट, कल्भटा, टेर्व पखवाल को 
कवया भईररे्को । 

 ५ कक तम कवलोपते्र, टेर्व पखवाल, कल्भटा, 
नवली तनमवाणको कवया गररने । 

रिरु्व केशतलयव 
सडक, मोरङ 

 ४२ कक.मी.सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 कल्भटा, टेर्व पखवाल, नवली, ईम्बैक्मेन्ट 
को कवया भईररे्को। 

 ७ कक तम कवलोपते्र, टेर्व पखवाल, कल्भटा, 
नवली तनमवाणको कवया सम्पन्न गररने। 
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केशतलयव ब्चमडी 
लौकर्ी िुलचोकी 
सडक, सनुसरी 

 २७ कक.मी. सडक तनमवाण एरं् 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 नवली, कल्भटा, सब बेस, बेस कवया 
भैररे्को । 

 १० कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

म.रव.मव. कवनेपोखरी–
रंगलेी सडक, मोरङ्ग 

 २५.३७ कक.मी. सडक तनमवाण 
एबं स्िरोन्नति र्नुे। 

  १८ कक.मी. सडकको कवलोपते्र 
सम्पन्न भएको। 

 ७  कक.मी. सडकको कवलोपते्र गररने । 

नेपवलगञ्ज–बघौडव 
सडक, बवुँके 

 ४४ कक.मी.सडक तनमवाण र्नु े
। 

 ७ कक मी कवलोपते्र सम्पन्न  भई अन्य 

खण्डमव  नवली, कल्भटा तनमवाण, सर्रे्श, 

बेश  कवया भैररे्को  । 

 १ कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

परु्ा–पब्िम रवजमवगा 
भरुीगवउुँ  –गलुररयव–
मतुगायव सडक, बददायव 

 ३६ कक.मी.सडक तनमवाण एबं 
स्िरोन्नति र्नुे । 

 २ कक मी कवलोपते्र  सम्पन्न  भई अन्य 

खण्डमव  नवली, कल्भटा , सर्रे्श, बेश  

कवया भैररे्को  । 

 १ कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

गोठुर्व खमु्बर बेिर्नी 
सडक, बवुँके 

 २० कक.मी.सडक तनमवाण एबं 
स्िरोन्नति र्नुे। 

 नवली, कल्भटा तनमवाण, सर्रे्श, बेश  

कवया भैररे्को  । 

  

 कल्यवंकोट गढ़वर्व 
रवजपरु सडक, दवंग 

   ४० कक.मी.सडक तनमवाण एबं 
स्िरोन्नति र्नुे । 

 नवली, कल्भटा तनमवाण, सर्रे्श, बेश  

कवया भैररे्को  । 

  

 परु्ा–पब्िम रवजमवगा 
लमर्ी –कोइलवर्वस 

सडक 

   ३४ कक.मी.सडक तनमवाण एबं 
स्िरोन्नति र्नुे। 

२८ कक मी कवलोपते्र सम्पन्न  भइ 
अन्य खण्डमव  नवली, कल्भटा तनमवाण, 

सर्रे्श, बेश  कवया भैररे्को  । 

 ६ कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

 भरिपरु मवढी ठोरी  
र्लुवकी सडक, ब्चिर्न 

   १७ कक.मी.सडक तनमवाण एबं 
स्िरोन्नति र्नुे । 

  नवली, कल्भटा तनमवाण, सर्रे्श, बेश  कवया 
भैररे्को  । । 

 ५ कक.मी. सडक कवलोपते्र गररने । 

 ठेक्कव लवग्न बवकी 
सडक मध्ये २०० 
कक.तम. सडकको र 
३० र्टव पलुको 
बर्बुषीय ठेक्कवपट्टव 
धयबस्थवपन गने 

   २००  कक.मी. सडक तनमवाण 
एबं स्िरोन्नति िथव  ३० र्टव 
पलुको तनमवाण र्नु े। 

   २० कक.तम. सडकमव सबबेस गररन ेर अन्य 
खण्डमव ईम्बैक्मेन्ट, नवली, कल्भटा तनमवाण, 

कवया  गररन े। 

22.  

23. 29. 
३३७०११३० औद्योतगक मवगा 

(वयवपवररक मवगा) 
कर्स्िवर आयोजनव 
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रवनी कर्रवटनगर 
ईटर्री धरवन सडक 

 ४९ कक.तम. सडक ६ लेनमव 
कर्स्िवर भएको र्नु े। 

 ३२.६२ कक.तम. सडकको ठेक्कव 
वयर्स्थवपन भएकोमव सो मध्ये १८ 
कक.तम. सम्पन्न, ८ कक.तम. सडकमव 
बेसकोसाको कवया सम्पन्न भएको ।  
इटर्री-धरवन सडक खण्डको (९.५ 
कक.तम.) ठेक्कव मूल्यवंकनको क्रममव 
ररे्को | सेउिी खोलव पलुको 
तडजवइन स्र्ीकृतिको क्रममव ररे्को | 

 र्वलसम्म ठेक्कव वयर्स्थवपन भएको थप १६ 
कक.तम सडक ६ लेनमव स्िरोनब्न्ि गररने | 

इटर्री-धरवन सडक खण्डको (९.५ 
कक.तम.) ठेक्कव वयर्स्थवपन गरी तनमवाण कवया 
शरुु गररने, १ पलु तनमवाण सम्पन्न र्नुे िथव 
थप १ पलुको ठेक्कव वयस्थवपन गने। 

कर्रगंज पथलैयव सडक  २७ कक.मी. सडक ६ लेनमव 
कर्स्िवर ४.२४ कक.तम. ४ 
लेनमव कर्स्िवर र्नुे । 

 ३१ कक. तम. मध्ये २० कक. तम. 
कवलोपते्र सम्पन्न । १० र्टव पलुर्रु 
मध्ये ३ र्टव पलु तनमवाण सम्पन्न 
भएको ।  

 सम्पूणा ११ कक.तम. सडक कर्स्िवर र ७ 
पलु सम्पन्न गने । 

रे्लकर्यव बटुर्ल सडक  २७.५ कक.मी. सडक ६ लेनमव 
कर्स्िवर गने । 

 २३.३ कक.मी. सडक ६ लेनमव 
कर्स्िवर भएको । 

 ४.२ कक.मी. सडक ६ लेनमव कर्स्िवर गने 
। 

जटर्ी-जनकपरु-
ढल्केर्र सडक 

 ४० कक.मी. सडक स्िरोन्नति   ३५ कक.मी. सडक ६ लेनमव तबस्िवर 
कवया/ स्िरोन्नति सम्पन्न। 

 बवुँकी ५ कक.मी. सडक स्िरोन्नति सम्पन्न 
गरीने िथव ७ पलुको तनमवाणकवयालवई 
तनरन्िरिव ददईने । 

मर्वकवली रवजमवगाको 
मोर्नवपलु-अिररयव 
खण्ड, कैलवली 

 १०.२९ कक.तम. सडक ६ 
लेनमव कर्स्िवर ३.९१ कक.तम. 
४ लेनमव कर्स्िवरभएको र्नु े। 

 ४.२ कक.तम. सडक कवलोपते्र तनमवाण 
सम्पन्न।  

 १० कक.तम. सडकको स्िरोनब्न्ि सम्पन्न 
र्नुे िथव ३ पलुको ठेक्कव वयर्स्थवपन गरी 
तनमवाणकवया सचुवरु गररने। 

चन्द्रतनगवर्परु गौर  
सडक 

 ४४ कक.तम. सडक ४ लेनमव 
कर्स्िवर गने । 

 तड.कप.आर. सम्पन्न भएको, IEE को 
प्रकक्रयव आगवडी बकढररे्को। 

  ठेक्कव गनुा अब्घको पूर्ा ियवरीकव कवमर्रु 
सम्पन्न गने । 

30. ३३७०११३२ रणनीतिक सडक पलु 
तनमवाण िथव पलु 
पलेुसव संरक्षण 

१,२,३  ४५२ र्टव तनमवाणवधीन पलुर्रु 
सम्पन्न गरीने | देश भरी 
यविवयवि सञ्जवलको कर्कवस भई 
सवमवब्जक, आतथाक कर्कवस र्नु े 

 ४५२ र्टव मध्ये सवमररक सडकमव 
४५  र्टव पलु सम्पन्न  भएको । 

 ५९ र्टव पलु  तनमवाण सम्पन्न र्नुे र १०० 
र्टव पलुर्रुको ममाि संरक्षण गररने।  

24. 31. ३३७०११३३ सवसेक मबु्ग्लङ पोखरव 
सडक योजनव 

२,३  १८८ कक.मी.सडक स्िरोन्नति   पकली नदवर्व सडक बवरे्क सबै 
सडकर्रु DLP चरणमव ररे्को। 

 पकली नदवर्व सडक अन्िगाि सबै तनमवाण 
कवया सम्पन्न गररने।  
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32. ३३७०११३४ चक्रपथ सडक तबस्िवर 
आयोजनव 

२  २७ कक.मी. ८ लेन सडक 
तबस्िवर कवया र्नुे । 

 कलंकी कोटेश्वर सडक खण्ड 
कलंकी अण्डर पवस सम्पन्न, 

१०.३९ कक.मी. सडकको परैु कवया 
सम्पन्न भई ३ र्टव आकवशे पलु 
तनमवाण सम्पन्न भईसकेको | नेपवल 
सरकवरको श्रोिबवट ६ र्टव 
आकवशे पलु तनमवाण कवया अब्घ 
बढेको । 

 कलंकी मर्वरवजगंज धोबीखोलव  
सडक खण्ड : ११.६ कक. तम. 
सडकको ROW Clearance, Utility 

Relocation कवया  
भईररे्को | 

 कोटेश्वर-तिलगंगव खण्डको 
तबस्िवर/स्िरोन्नतिको लवतग तडटेल 
तडजवईन ियवर भएको।   

 कलंकी कोटेश्वर सडक खण्ड : नपेवल 
सरकवरको श्रोिबवट तनमवाणवधीन ररे्को 
६ र्टव आकवशे पलु तनमवाण कवया 
सम्पन्न गरीने । 

 ७.४ कक.तम. ट्रयवक सडकको कवलोपते्र 
िथव दोश्रो खण्डको कलंकी मर्वरवजगंज 
धोबीखोलव  सडक खण्डको तडजवईन 
सम्पन्न गरी ठेक्कव धयबस्थवपन गरीन े। 

 कोटेश्वर-तिलगंगव खण्डको 
तबस्िवर/स्िरोन्नति कवया ठेक्कव 
धयबस्थवपन गरीने। 

33. ३३७०११३५ नेपवल भवरि क्षेत्रीय 
वयवपवर िथव यविवयवि 
आयोजनव मबु्ग्लङ- 
नवरवयणगढ खण्ड 
सडक 

१,२  ३३.२कक.तम. सडक खण्ड 
एशीयन रवजमवगाको मवपदण्डमव 
२ लेनमव स्िरोन्नति र्नु,े ४ र्टव 
पूलको नयवुँ तनमवाण र्नु,े Slope 

Stabilization  सम्बन्धी कवया 
भएको र्नु े। 

 ३३.२ कक.तम. सडक खण्ड 
स्िरोन्नति कवया सम्पन्न। ४ र्टव 
पूलको तनमवाण कवया मध्ये ३ र्टवको 
तनमवाण सम्पन्न, बवुँकी १ र्टवको ५० 
प्रतिशि प्रगति र्वतसल भएको, पकर्रो 
तनयन्त्रण कवया २ र्टव ठेक्कवको कवया 
सम्पन्न भएको, १ र्टव ठेक्कवको ६०% 
प्रगति र्वतसल भएको | 

 १ र्टव पूलको तनमवाण िथव पकर्रो तनयन्त्रण 
सम्बन्धी चवल ुठेक्कवको कवया सम्पन्न गने 
िथव थप पकर्रो तनयन्त्रणको १ र्टव ठेक्कव 
वयर्स्थवपन गने। 

34. ३३७०११३६ सडक िथव ट्रवकिक 
सरुक्षव (सडक सरुक्षव 
सर्योग आयोजनव) 

१  Road Safety सम्बन्धी कर्तभन्न 
अध्ययन अनसुन्धवन िथव Road 

Safety सम्बन्धी िवतलम िथव 
जनचेिनव कवयाक्रम र Road 

Safety को लवतग संरचनव  

तनमवाण । 

 सवमररक मर्त्र्कव सडकर्रुमव सडक 
सरुक्षव सम्बन्धी तनमवाण कवया 
भईररे्को एबम नयव कवयाको लवतग 
ठेक्कव वयर्स्थवपन भएको । 

 Road Safety सम्बन्धी कर्तभन्न अध्ययन 
िवतलम िथव जनचेिनव कवयाक्रम िथव कर्तभन्न 
सडकमव सडक सरुक्षवको लवतग सरुक्षव 
संरचनव तनमवाण गररने । 
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35. ३३७०११३७ सडक पूर्वाधवर कर्कवस 
कवयाक्रम 

 

२  रणनैतिक दृकष्टकोणले मर्त्र्पूणा 
सडकर्रुको तनमवाण/स्िरोन्नति  

र्नुे | 

 रणनैतिक दृकष्टकोणले मर्त्र्पूणा 
सडकर्रुको तनमवाण/स्िरोन्नतिको 
लवतग ठेक्कव धयबस्थवपन गरी तनमवाण 
कवया भईररे्को । 

  

36. ३३७०११३८ रवजमवगा  स्िरोन्नति 
िथव पनुस्थवापनव 
कवयाक्रम 

२  ८० र्टव रवजमवगा (१४९१३ 
कक. तम.) सडकको स्िरोन्नति 
िथव पनुस्थवापनव र्नुे। 

 रवजमवगाकव कर्तभन्न सेक्सनको सधुवर, 
स्िरोन्नति िथव पनुस्थवापनव कवयाको 
ठेक्कव धयबस्थवपन गररएको | 

 रवजमवगाकव कर्तभन्न खण्डको गरी १५० कक 
मी सडक सधुवर, स्िरोन्नति िथव पनुस्थवापनव 
कवया गररने । 

37. ३३७०११३९ नवगढुङ्गव  सरुुङ्ग मवगा 
तनमवाण आयोजनव 

१,२  तसस्नेखोलव देब्ख नवगढंुगव सम्म 
२.६८८ कक.मी. सरंुुग मवगा 
िथव २.८ कक.तम. एप्रोच 
सडकको तनमवाण भएको र्नुे।     

 कवठमवडौँ ििा को मआुधजव कवया 
सम्पन्न, धवददंग ििा को मआुधजव 
कर्िरण कवया चवल ुररे्को, तनमवाण 
वयर्सवयीबवट तनमवाण कवया अन्िगाि 
प्रवरब्म्भक चरणकव कवयार्रु शरुु 
गरेको | 

 नवगढंुगव नौतबसे सडक खण्डको सरंुुग 
सकर्ि सडक तनमवाणको कवयालवई तनरन्िरिव 
ददइनेछ । नौकर्से नवगढंुगव खण्डमव २.६८ 
मध्ये १ कक. तम,  सरुुङ्गमवगा तनमवाण कवया 
सम्पन्न गरीनेछ र बलम्ब ु(पबुी पोटाल) मव 
फ्लवई ओभर को तनमवाण कवया शरुु गररने 
।    

38. ३३७०११४० सवसेक  सडक सधुवर 
आयोजनव  

 

१  भैरर्र्व- लबु्म्बनी- िौतलर्र्व 
(४२ कक.मी.) र नवरवयणघवट-
बटुर्ल (११४ कक.मी.) सडक 
स्िरोन्नति भएको र्नुे । 

 नवरवयणघवट-बटुर्ल खण्डमव ठेक्कव 
वयर्स्थवपन पिवि ्तनमवाण वयर्सवयी 
र योजनव सपुरररे्क्षण परवमशादविव 
मोतबलवइज भएको, भैरर्र्व-लबु्म्बनी- 
िौतलर्र्व खण्डको १० कक.तम सडक 
स्िरोन्नति भएको । 

 ५० कक.तम. सडक स्िरोन्नति र्नुे |  

39. ३३७०११४१ मनवंग मसु्िवंग डोल्पव 
जमु्लव सडक 

२  कररब ५३२ कक.मी.सडक 
तनमवाण/स्िरोन्नति  गने।  

 तबस्ििृ अध्ययन कवया सम्पन्न 
भएको। 

 ठेक्कव वयर्स्थवपन गरी तनमवाण कवया प्रवरम्भ 
गने | 

40. ३३७०११४२ स्र्णा सगरमवथव र्रृ्ि 
चक्रपथ (ओखलढंुगव-
सोल ुसल्लेरी- खोटवङ 
ददके्तल-ओखलढंुगव) 

२  कररब ७६ कक.मी.सडक 
तनमवाण/स्िरोन्नति गने।  

 ३८ कक. तम. ट्रयवक तनमवाण  कवया 
सम्पन्न | 

 १० कक तम ट्रयवक तनमवाण गने, ५ कक तम 
ग्रवबेल गने | 

41. ३३७०११४३ िरवई मधेस सडक 
परु्वाधवर कर्शेष 
कवयाक्रम 

२  िरवईकव रणनैतिक दृकष्टकोणले 
मर्त्र्पूणा सडकर्रुको 
तनमवाण/स्िरोन्नति  गने | 

िरवईकव रणनैतिक दृकष्टकोणले 
मर्त्र्पूणा सडकर्रुको 
तनमवाण/स्िरोन्नतिको लवतग ठेक्कव 
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धयबस्थवपन गरी तनमवाण कवया भईररे्को 
। 

42. ३३७०११४४ सवुँघटुवर- ओखलढुङ्गव- 
कुइतभर सडक 

२  ९४ कक. मी. सडक 
तनमवाण/स्िरोन्नति  र्नुे,  

 १८ कक. तम. स्िरोन्नति कवयाको ठेक्कव 
धयबस्थवपन र्नुे क्रममव ररे्को । 

 १० कक तम सडक चौडव गने, ५ कक. तम. 
ग्रवबेल गरीने | 

43. ३३७०११४५ सवसेक रवजमवगा सधुवर 
आयोजनव 

   ८७ कक.मी. सडक स्िरोन्नति  
गने  । 

 ठेक्कव सम्झौिव र्नुे क्रममव ररे्को  ।  कमलव कञ्चनपरु खण्ड ८७ कक तम मध्ये 
२५ कक. तम. Embankment कवया िथव 
क्रस डे्रनेज स्ट्रक्चर तनमवाण गरीने | 

44. ३३७०११४६ दोश्रो पलु सधुवर िथव 
संभवर आयोजनव 

   कर्श्व बैंकको ऋण सर्योगमव 
पलु तनमवाण/तडजवईन सम्बन्धी 
क्षमिव अतभबकृि गने, १० र्टव 
Signature bridges को तडजवईन 
गने ।  

 पलु तनमवाण/तडजवईन सम्बन्धी क्षमिव 
अतभबकृि कवयाक्रम भैईररे्को । 

 पलु तनमवाण/तडजवईन सम्बन्धी क्षमिव 
अतभबकृि गने, १० र्टव Signature bridges 

को तडजवईन कवया अब्घ  

बढवईने | 

25.  
26.  

33701167 क्षेत्रीय वयवपवररक मवगा 
कर्स्िवर आयोजनव 

१,२    

१. नवगढंुगव -नैवकर्से- 
मबु्ग्लङ्ग सडक  

 नवगढंुगव नौकर्से मबु्ग्लङ्ग सडक 

खण्डको कुल ९५ ककलोतमटर 

सडकलवई २ लेनको मवपदण्ड 
र्नुे गरी  तनमवाण िथव स्िरोन्नति 

र्नुे, शर्री क्षेत्रमव सतभास लेन  

िथव आर्श्यकिवको आधवरमव 
भवरी सर्वरी सवधनर्रूको लवतग 

क्लवईब्म्र्ङ्ग लेन  समेि  तनमवाण 
र्नुे |  यस खण्डमव पने नदीर्रूमव 
२१ र्टव  २ लेन मवपदण्डकव 
पलुर्रूको तनमवाण िथव र्वल 
भईररे्कव पूलर्रुको ममाि 
सम्भवर र्नुे । 

 तबस्ििृ तडजवइन िथव र्विवर्रणीय र 
सवमवब्जक अध्ययन प्रतिरे्दन ियवर 
भई ब्स्र्कृिीको क्रममव ररे्कव | 
तनमवाण कवयाको ठेक्कव वयर्स्थवपन िथव 
तनमवाण सपुरररे्क्षणकव लवतग 
परवमशासेर्व खररदको लवतग आर्श्यक 

कवगजविर्रू ियवर भई ब्स्र्कृिीको 
क्रममव ररे्को । 

 ठेक्कव वयर्स्थवपन सम्पन्न भई तनमवाण कवया शरुु  

र्नु े । 

45.  २. कमलव- ढल्केर्र- 
पथलैयव सडक 

  कमलव- ढल्केर्र -पथलैयव सडक 

खण्डको कुल १३० कक.तम. 

सडकलवई चवर लेनमव कर्स्िवर एरं् 

 संभववयिव अध्ययन सम्पन्न भएको ।  उक्त सडकको चवरलेनमव कर्स्िवर एरं् 
स्िरोन्नति कवयाको लवतग तडकपआर िथव 
र्विवर्रणीय अध्ययन कवयाको लवतग 
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स्िरोन्नति र्नुे र सो खण्डमव पने 

७६ र्टव थप नयवं पलुर्रूको पतन 

तनमवाण र्नु े। 

परवमशादविव छनौट भई अध्ययन कवयार्रू 
सचुवरू रर्ने । 

46. 33701168 सरुुङ्ग मवगा कर्कवस 
कवयाक्रम 

 १,२  तबतभन्न रवजमवगामव सरंुुग मवगाको 
डी कप आर तनमवाण गरी तनमवाण 
कवया अब्घ बढवइने | 

 टोखव छर्रे गजेुभञ्ज्यवङ्ग, तसिवथा 
रवजमवगाको बटुर्ल-पवल्पव सडकको 
तसिबवबव खण्ड, अरतनको रवजमवगाको 
कोटेश्वर जडीबटुी खण्ड, कर्.पी. 
रवजमवगाको खकुोट-ब्चयवर्वरी, 
कर्पीनगर-खकुटयव-ददपवयल खण्ड र 
गणेशमवन तसंर् मवगाको थवनकोट-
ब्चत्लवङ्ग खण्डमव सभेक्षण भैररे्को|  

सयुाकर्नवयक धतुलखेल सडक खण्डमव 
पने सवुँगवमव सरुुगं सकर्ि चवरलेनको 
सडक स्िरोन्नतिको लवतग JICA बवट 
डी कप आर तनमवाण कवया भैररे्को | 

 तसिवथा रवजमवगाको बटुर्ल-पवल्पव सडक 
खण्डको तसिबवबव क्षेत्रमव सरुुङ तनमवाण 
कवया प्रवरम्भ गरीनेछ । 

 तत्रदेशीय वयवपवर िथव पवरर्र्न 
सर्जीकरणको लवतग कोशी रवजमवगाको 
धरवन मलुघवट खण्डमव सरुुङ्ग तनमवाणको 
लवतग सम्भववयिव अध्ययन गरीनेछ । 

 लवमवबगर लवप्ची सडक खण्डको सरंुुग 
तनमवाणकव लवतग तबस्ििृ संभववयिव अध्ययन 
सम्पन्न गरी तनमवाणको लवतग ठेक्कव 
धयबस्थवपन गरीनेछ।टोखव छर्रे गजेु 
भञ्ज्यवङ्ग,  कर्.पी. रवजमवगाको खकुोट-
ब्चयवर्वरी र अन्य सम्भवकर्ि सडकर्रुमव 
सरंुुग तनमवाण कवयाको लवतग संभववयिव 
अध्ययन गरीनेछ । 

 

47. 3370116९ रै्कब्ल्पक सर्वयक 
रवजमवगा कर्कवस 
कवयाक्रम  

 १,२    संघमव र्स्िवन्िर भएकव सडकर्रू 
िथव बैकब्ल्पक रवजमवगार्रु 

तनमवाण/स्िरोन्नति कवया भई ररे्को । 

 संघमव र्स्िवन्िर भएकव सडकर्रू िथव 
बैकब्ल्पक रवजमवगार्रु तनमवाण/स्िरोन्नति 

कवया अब्घ र्ढवईन े। 

48. 337011७० सवसेक रवजमवगा सधुवर 
आयोजनव दोस्रो चरण 

 

१,२  मबु्ग्लंग पोखरव सडक ४ लेनमव 
स्िरोन्नति र्नुे । 

  मबु्ग्लंग पोखरव सडक ४ लेनमव 
स्िरोन्नतिको कवया प्रवरम्भ ul/g] . 

49. 337011७१ कवकरतभट्टव इनरुर्व, 
पथलैयव नवरवयणघवट 
खण्ड 

१,२  कवकरतभट्टव इनरुर्व लौकर्ी  
सडक खण्ड १६२ कक. मी. 
सडक तनमवाण/स्िरोन्नति र्नुे, 
पथलैयव नवरवयणघवट सडक  

 तडटेल सभे, तडजवईन कवयाको लवतग 
परवमशादविव छनौट र्नु ेकवम 
भईररे्को। 

 तडटेल सभे, तडजवईन सम्पन्न गरी पूर्ा ियवरी 
कवया सम्पन्न गरी ठेक्कव धयबस्थवपन कवया 
शरुु गरीने। 
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खण्ड १०६ कक. मी. सडक 
तनमवाण/स्िरोन्नति र्नुे । 

50. 337011७२ तमचैयव कटवरी घमुी १,२  ७० कक.मी. सडक 
तनमवाण/स्िरोन्नति र्नुे । 

 ओटवतसल कवलोपते्र गरीएकोमव र्वल 
ब्जणा अर्स्थवमव ररे्को। 

 ७० कक. मी. सडक तनमवाण/स्िरोन्नति 
गनाकव लवतग पूर्ा ियवरी कवया सम्पन्न गरी 
ठेक्कव धयबस्थवपन गरीने। 

51. 337011७३ सयुाकर्नवयक धतुलखेल 
र कोटेश्वर बवनेश्वर 
तत्रपरेुश्वर सडक 

आयोजनव 

१,२  कोटेश्वर, बवनेश्वर, तत्रपरेुश्वरमव 
अन्डरपवस/ फ्लवई ओभर  तनमवाण 
र्नुे िथव सयुाकर्नवयक धतुलखेल 
सडक ४ लेनमव स्िरोन्नति  

गने । 

 कोटेश्वरमव अन्डरपवस/ फ्लवई ओभर  

तनमवाणकव लवतग पबुा संभववयिव 
अध्ययन सम्पन्न । 

 कोटेश्वरमव अन्डरपवस/ फ्लवई ओभर  को 
तडजवईन सम्पन्न गरीनेछ | बवनेश्वर, 
तत्रपरेुश्वर िथव अन्य आर्श्यक 
चोकर्रुमव फ्लवई ओभर / अन्डरपवस को 
संभववयिव अध्ययन गरीनेछ । 

 सयुाकर्नवयक धतुलखेल सडक चवरलेनमव 
स्िरोन्नति गने कवयाको लवतग कर्स्ििृ 
इब्न्जतनयररङ तडजवइन सम्पन्न गरीनछे । 

52. 337011७४ चिरव मलुघवट 
मवझीटवर दोभवन 
ओलवंग्च ुंगगोलव (िमोर 
कररडोर ) 

१,२  २५४ कक. मी. सडक 
तनमवाण/स्िरोन्नति र्नुे । 

 २२६ कक. तम. ट्रयवक खलेुको, 
१३२ कक. तम. ग्रवभेल कवया 
भईररे्को। 

 ३६ कक. तम. ट्रयवक खोल्न,े ५० कक. तम. 
ग्रवभेल कवया सम्पन्न गररने। 

53. 337011७५ केचनव कंचनजंघव 
(मेची कररडोर) 

१,२  २३२ कक. मी. सडक 
तनमवाण/स्िरोन्नति र्नुे । 

 तडटेल सभे, तडजवईन कवया 
भईररे्को। 

 तडटेल सभे, तडजवईन सम्पन्न गरी पूर्ा ियवरी 
कवया सम्पन्न गरी ठेक्कव धयबस्थवपन गरीने। 

54. 337011७६ तनर्वाचन क्षेत्र 
रणनैतिक सडक 

१,२    
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५.२.२ रेल यविवयवि 
क. नतिजव सूचक 

क्र.स. सूचक एकवई{ आ.र्. २०७५/७६ को उपलब्धध 

२०७६/७७ को अनमुवतनि 
उपलब्धध 

२०७७/७८ को लक्ष्य 

१. तनतमाि ट्रयवक लम्बवई  कक.तम. ४२ 53 ११५ 
२. स्िरोन्नति भएको रेलमवगाको लम्बवई{ कक.तम. ५२ ४० १२ 

३. रेल मवगाको लवतग थप जग्गवको अतधग्रर्ण रे्क्टर ३१७ १५ ४० 
४. तड.कप.आर प्रतिरे्दन कक.तम. १२७६ १०५६ १२० 

ख. बवकषाक कर्कवस कवयाक्रम 

क्र.स. ब.उ.शी.नं. कवयाक्रम÷आयोजनव 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतििल र्वलसम्मको प्रगति ब्स्थति 

आ.र्. २०७७/७८ मव संचवलन र्नु े
प्रमखु कक्रयवकलवप 

१. ३३७०२१०१ रेल, मेट्रो िथव मोनोरेल 
कर्कवस आयोजनव 

१  ८० कक.मी. ट्रयवकरे्ड तनमवाण र्नु,े 
 १५७६ कक.मी. रेलमवगा (परु्ा–पब्िम 
िथव तलंक)को कर्स्ििृ आयोजनव 
प्रतिरे्दन (DPR) ियवर भएको र्नुे, 

 ७८ कक.मी. मेट्रोरेल कर्स्ििृ आयोजनव 
प्रतिरे्दन (DPR) ियवर भएको र्नु े। 

 ४२ कक.मी. ट्रयवकरे्ड तनमवाण  
भएको,  

 ५२ कक.मी. रेलमवगाको स्िरोन्निी 
भएको 

 १२७६ कक.मी. कर्स्ििृ 
आयोजनव प्रतिरे्दन (DPR)  
ियवर भएको । 

 २५ कक.मी. ट्रयवकरे्ड तनमवाण गने 

 १२० कक.मी. कर्स्ििृ आयोजनव 
प्रतिरे्दन (DPR) ियवर गने । 

 कवठमवण्डौ उपत्यकव मेट्रोरेल 
(२२कक.मी.) को कर्स्ििृ आयोजनव 
प्रतिरे्दन (DPR) ियवर गने । 
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५.२.३ जल यविवयवि 
क. नतिजव सूचक 

क्र स सूचक एकवई 
आ.र्. २०७५/७६ 

को उपलब्वध 
आ.र्. २०७६/७७ को 
अनमुवतनि उपलब्वध 

आ.र्. २०७७/७८ को 
लक्ष्य 

१ पवनी जर्वज सम्बन्धी ऐन मस्यौदव िजुामव   मस्यौदव ियवर भएको ऐन लवगू र्नु े
२ आन्िररक जलमवगामव जलयवनसञ्चवलनकव लवतग कणवाली नदीको खक्रौलव-ब्खमडी क्षेत्र 

(११५ कक तम), नवरवयणी नदीको देर्घवट-गण्डक क्षेत्र (८५ कक तम), कवली गण्डकीको 
रवम्दी-देर्घवट क्षेत्र (९५ कक तम) र कोशी नदीको चिरव-िबु्म्लङ्गटवर (७५ कक तम) 
क्षेत्रको सम्भववयिव अध्ययन अनसुन्धवन गने,जलमवगार्रुको सम्भववयिव 
अध्ययनगने,जलमवगासंगसम्बब्न्धि अन्य कवयार्रु गने 

कक.तम. 

 
परवमशादविव छनौटको 

क्रममव ररे्को 
३७० कक.तम. 

३ कणवाली नदीको खक्रौलव-ब्खमडी क्षते्र, नवरवयणी नदीको देर्घवट-गण्डक क्षेत्र, कोशी 
नदीको चिरव-िबु्म्लङ्गटवर र कवलीगण्डकीको रवम्दी-देर्घवट रुटर्रुलवई जलयवन संचवलन 
गनाकव लवतग योग्य बनवउन आर्श्यक तनमवाण कवया गने 

कक.तम. 
  २१० कक.तम. 

ख. बवकषाक कर्कवस कवयाक्रम  

क्र.सं ब.उ.ब्श.नं. कवयाक्रम/आयोजनव 
क्षते्रगि 
रणनैतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतििल र्वलसम्मको प्रगति ब्स्थति 
आगवमी आ.ब.२०७७/७८ मव सञ्चवलन 

र्नु ेप्रमखु कक्रयवकलवप 

१. ३३७०००१२३ आन्िररक जलमवगामव संचवलन 
र्नुे जलयवनको तनरीक्षण 
िथवअनगुमन 

  दिवा र्नुे आउने जलयवनर्रुको 
अनगुमन मलु्यवङ्कन, दिवा भई 
संचवलनमव आएकव 
जलयवनर्रुको आर्तधक 
अनगुमन मलु्यवङ्कन भएको र्नु े

 आ .ब. २०७७/७८ मव शरुु र्नु े  आन्िररक जलमवगामव संचवलन र्नुे 
जलयवनको तनरीक्षण िथवअनगुमन 
गररने 
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क्र.सं ब.उ.ब्श.नं. कवयाक्रम/आयोजनव 
क्षते्रगि 
रणनैतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतििल र्वलसम्मको प्रगति ब्स्थति 
आगवमी आ.ब.२०७७/७८ मव सञ्चवलन 

र्नु ेप्रमखु कक्रयवकलवप 

२. ३३७०००१२४ आन्िररक जलमवगामव 
जलयवनसञ्चवलनकव लवतग 
कणवाली नदीको खक्रौलव-ब्खमडी 
क्षेत्र (११५ कक तम), नवरवयणी 
नदीको देर्घवट-गण्डक क्षेत्र 
(८५ कक तम), कवली 
गण्डकीको रवम्दी-देर्घवट क्षेत्र 
(९५ कक तम) र कोशी नदीको 
चिरव-िबु्म्लङ्गटवर (७५ कक तम) 
क्षेत्रको सम्भववयिव अध्ययन 
अनसुन्धवन गने,जलमवगार्रुको 
सम्भववयिव 
अध्ययनगने,जलमवगासंगसम्बब्न्धि 
अन्य कवयार्रु 

  सम्भववय जलमवगा रुट पकर्चवन 
र्नुे र जलयवन रुट अनमुति 
पत्र जवरी गना सर्ज र्नु े

 आ .ब. २०७७/७८ मव शरुु र्नु े  जलयवनसञ्चवलन योग्य स्थवनर्रुपकर्चवन 
गरीउक्त स्थवनर्रुको सम्भववयिव 
अध्ययन अनसुन्धवन गने,जलमवगार्रुको 
सम्भववयिव अध्ययन गने, जलमवगासंग 
सम्बब्न्धि अन्य कवयार्रु गने 

३. ३३७०००१२४ कणवाली नदीको खक्रौलव-ब्खमडी 
क्षेत्र, नवरवयणी नदीको देर्घवट-
गण्डक क्षेत्र, कोशी नदीको 
चिरव-िबु्म्लङ्गटवर र 
कवलीगण्डकीको रवम्दी-देर्घवट 
रुटर्रुलवई जलयवन संचवलन 
गनाकव लवतग योग्य बनवउन 
आर्श्यक तनमवाण कवया गने 

  सरुब्क्षि जलमवगा संचवलनमव 
सर्ज र्नुे, 

 सम्बब्न्धि क्षेत्रमव आतथाक 
कर्कवस र्नुे, रोजगवरी शृ्रजनव 
र्नुे, सरुब्क्षि जल यविवयवि 
संचवलन र्नुे, 

 आ .ब. २०७७/७८ मव शरुु र्नु े  कणवाली नदीको खक्रौलव-ब्खमडी क्षते्र, 

नवरवयणी नदीको देर्घवट-गण्डक क्षेत्र, 

कोशी नदीको चिरव-िबु्म्लङ्गटवर र 
कवलीगण्डकीको रवम्दी-देर्घवट 
रुटर्रुलवई जलयवन संचवलन गनाकव 
लवतग योग्य बनवउन आर्श्यक तनमवाण 
कवया गने 
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५.२.४ यविवयवि वयर्स्थवपन  

क. नतिजव सूचक 

क्र.सं. सूचक इकवइा 
आ.र्.२०७५/७६  

को उपलब्धध 

आ.र्.२०७६/७७ को 
अनमुवतनि उपलब्धध 

आ.र्.२०७७/७८  
को लक्ष्य 

१. सर्वरी परीक्षण कवयवालय स्थवपनव र्टव २ ३ ५ 

२. कवयवालय भर्न तनमवाण र्टव ० ० २ 
३. सर्वरी चवलक अनमुतिपत्र स्मवटा कवडामव कर्िरण लवख ४ १२ १२ 
४. ररिरेस सेन्टर तनमवाण संख्यव ० १ १ 
५. इम्बोस्् नम्बर प्लेट कर्िरण संख्यव ० ० १०,००,००० 
६. िौल पलु तनमवाण संख्यव ० २  
७. GPS/VTS तनमवाण िथव सर्वरीमव जडवन संख्यव ० ०  

ख. बवकषाक कर्कवस कवयाक्रम 

क्र.सं र्.उ.ब्श.नं. कवयाक्रम/आयोजनव 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतििल र्वलसम्मको प्रगति ब्स्थति 

आ.र्. २०७७/७८ मव संचवलन र्नु े
प्रमखु कक्रयवकलवप 

१ ३३७०३१०१ यविवयवि वयर्स्थव 
सदुृढीकरण 
आयोजनव  
 

 

१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 २ र्टव सर्वरी परीक्षण कवयवालयको स्थवपनव भई ३ 
र्टव भएको  िथव ५ र्टव सर्वरी परीक्षण कवयवालयको 
लवतग O & M सम्पन्न गने, 

 सर्वरी परीषण कवयवालय,रे्टौडवमव कवयवालयर्रूको 
भर्न तनमवाणको लवतग ड्रइङ ,तडजवईन िथव 
स्पेब्शकिकेशन कवया ियवर गरी खरीद प्रकक्रयव अगवडी 
बढवईएने।  

 सर्वरी चवलक अनमुतिपत्र कर्द्यिुीय पररचयपत्र 
(Electronic Smart Card)मव पररर्िान भई करीर् 
१७ लवख कवडा कप्रन्ट गरी कर्िरण र्नुे ।  

 यविवयवि वयर्स्थव 
कवयवालयर्रुबवट जवरी गररने 
सर्वरीचवलक अनमुतिपत्रलवई 
सरै् कवयवालयि िथव सेर्व 
कवयवालयर्रुबवट कर्द्यिुीय 
सर्वरी चवलक अनमुतिपत्र 
(Smart Card)मव रुपवन्िरण 
गरीएको । 

 सडक दघुाटनव तनयन्त्रणकव 
लवतग सडक सरुक्षव सम्बन्धी 
कवयार्रूलवइा प्रभवर्कवरी 
रूपमव अगवतड बढवउनकुव 

 सर्वरी दिवालवई अनलवईन 
प्रणवलीबवट दिवा गरी सम्पूणा 
सर्वरीको दिवालवई एकीकृि गने 
Vehicle Electronic 

Registration System 

(VERS) लवग ुगरीने, 
 सर्वरी सवधनको नम्बर 

प्लेटलवई इम्बोस्ड नम्बर 
प्लेटमव पररणि गने कवयाक्रम 
अन्िगाि नम्बर प्लेट कर्िरण 
कवया रोकीएकोमव उक्त कवया 
तिव्रिवकव सवथ सञ्चवलन गररने,  
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क्र.सं र्.उ.ब्श.नं. कवयाक्रम/आयोजनव 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतििल र्वलसम्मको प्रगति ब्स्थति 

आ.र्. २०७७/७८ मव संचवलन र्नु े
प्रमखु कक्रयवकलवप 

 सर्वरी उपयकु्तिव परीक्षण कवयवालय टेकु लगवयि 
मकर्वनपरु िथव रुपन्देर्ीबवट ठुलव िथव सवनव सर्वरी 
सवधनको सर्वरी परीक्षण, प्रदूषण चेकजवुँच, अनगुमन 
लगवयि अन्य कवया सम्पन्न र्नु,े 

 अतधक भवरर्र्न तनयन्त्रणको लवतग मर्ोिरीको 
बदीर्वस िथव ब्चिर्नको जगुडीमव िौलपलु स्थवपनव 
र्नुे, 

 सर्वरीको गति तनयन्त्रण गरी दघुाटनव न्यूनीकरण गने 
G.P.S/V.T.S प्रणवलीको तनमवाण िथव जडवनको लवतग 
स्िेब्शकिकेशन ियवर गरी खरीद सम्पन्न र्नुे,  

 लवमो दरुीको सवर्ाजतनक सर्वरीलवई सरुब्क्षि,भरपदो 
िथव दघुाटनव न्यूतनकरण गने मरे्न्द्र रवजमवगा अन्िगाि 
ककपलर्स्िकुो गोरुतसंङग ेर कणवाली रवजमवगा अन्िगाि 
दैलेखको रवकम कणवालीमव ररफे्न्ससेन्टर स्थवपनवको 
लवतग ड्रइङ ,तडजवईन िथव स्पेब्शकिकेशन ियवर गरी 
खरीद कवया सम्पन्न र्नु,े 

 सवर्ाजतनक सर्वरी चवलकर्रूलवइा िवतलम, रेतडयो, 
टेतलतभजन एरं् पत्रपतत्रकवर्रूबवट सचेिनवमूलक 
कवयाक्रमर्रू संचवलन गरी सवर्ाजतनक यविवयवि 
सेर्वलवइा सरुब्क्षि र सेर्वग्रवर्ी मैत्री र्न्न।े 

सवथै सर्वरीमव िोककएको 
क्षवमिवभन्दव बढी यवत्र ुिथव 
भवरर्र्न गने सर्वरी 
सवधनर्रूलवइा कवरर्वर्ी 
गररएको। 

 बढ्दो सर्वरी दघुाटनव 
न्यूनीकरण गरी यविवयवि 
सेर्वलवई भरपदो, सरुब्क्षि र 
मयवाददि िलु्यवउनकव लवतग 
सडक सरुक्षव कवयायोजनव, सर्वरी 
दघुाटनव र सरुब्क्षि यविवयविसुँग 
सम्बब्न्धि सचेिनवमूलक 
कवयाक्रमर्रु अतभयवनकव रुपमव 
सञ्चवलन गररने,  

 रवजश्व संकलनकव लवतग बैंक 
मविा िको भकु्तवनीलवई 
तनरन्िरिव ददुँदै इाबैककङ्ग भकु्तवनी 
प्रककृयव सञ्चवलनमव ल्यवइने, 

 सर्वरीको गति तनयन्त्रण गरी 
दघुाटनव न्यूनीकरण गने 
G.P.S/V.T.S प्रणवलीको 
तनमवाण गरी सर्वरीमव जडवनको 
प्रकक्रयव अगवडी बढवईने।  

२ ३३७०३०१३ सर्वरी परीक्षण 
कवयवालयर्रु 

१  सर्वरी सवधनको अर्स्थव मवपन गरी सकुशल भए 
नभएको यककन र्नुे । 

  सर्वरी परीक्षण कवयवालयर्रू 
स्थवपनव गने ।  

ग. बजेट 

आ.र्. २०७७/७८ को लवतग यस क्षेत्र/मन्त्रवलयको लवतग चवलिुिा  रु. 1036.61 करोड, पुुँजीगिििा  रु. 12392.83 करोड र कर्त्तीय वयर्स्थवििा  रु. 50.00 
करोड गरी जम्मव रु. 13479.44 करोड कर्तनयोजन गररएको छ।  
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5.3 संचार तथा सूचना प्रविधि 

क. नधतजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.ि.२०७५/७६ को 

उपलब्िी 
आ.ि.२०७६/७७ को 
अनमुाधनत उपलब्िी 

आ.ि.२०७७/७८ को  

लक्ष्य 

१ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट रोजगारी धसजजना संख्या हजारमा २०० - २८८ 

२ अप्टटकल फाइिर विस्तार वक.मी. ९३२० ९४२२ १२६२० 

३ फोरजी/एल.टी. ई. सेिाविस्तार प्रयोगकताज प्रधतशत ९.११ १५.३३ ४० 

४ Fixed ब्रोडव्याण्ड सेिा विस्तार प्रधतशत १४.२४ १६.१ २२ 

५ Mobile ब्रोडव्याण्ड सेिा विस्तार प्रधतशत ५१.६४ ५५.३ ५४ 

६ मोबाइल टेधलफोन ग्राहक संख्या प्रधतलाख १३७.५५ 143.22 1५४.५५ 

७ सरकारी डाटा सेन्टर संख्या २ 2 २ 

८ इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर संख्या ० 0 २ 

९ रेधडयोको पहुुँच प्रधतशत ८६ ८७ ९२ 

१० आिधुनक टेधलधिजनको पहुुँच प्रधतशत ७२ ७२ ८२ 

११ EMS सेिा विस्तार प्जल्ला ६० 64 ६८ 

१२ EMS सेिा सञ्जाल माफज त नेपालसुँग जोधडएका देश  देश/संख्या ३९ 39 ४४ 

१३ अनलाइनमाफज त सरकारीसेिा प्रिाह (प्रकार) संख्या २० 22 ३५ 

१४ सरुक्षण मदु्रण प्रसे स्थापना संख्या ० 0 ० 

१५ सञ्चारग्रामको स्थापना संख्या ० 0 १ 

१६ सूचना प्रविधि जनशप्ि हजार ७ - ८.५ 

१७ धडप्जटल साक्षरता प्रधतशत ४० - ६८ 

१८ राविय ज्ञान पाकज  स्थापना संख्या ० 0 ० 

१९ सूचना प्रविधि सम्बन्िी उद्योग संख्या २७९६ - ३०८१ 
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ख. बावषजक विकास कायजक्रम 

क्र.सं. ब.उ.प्श.नं कायजक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीधतक 

स्तम्ि 

प्रमखु प्रधतफल हालसम्मको प्रगधत प्स्थधत 
आ.ि .२०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु वक्रयाकलाप 

1.  ३५८०००११ सञ् चार तथा सूचना 
प्रविधि मन्त्रालय 

२,३  आमसञ्चार, दरुसञ्चार, हलुाक सेिा 
प्राधिकरण र सरुक्षण मदु्रण लगायतका 
काननुहरू धनमाजण िएका हनु,े 

 साइिर सरुक्षा र क्लाउड सम्बन्िी नीधत 
तजुजमाका साथै ब्रोडव्याण्ड नीधतको 
पररमाजजन िएको हनुे, 

 साइिर सरुक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि 
अनसुन्िान केन्द्रको स्थापनाका लाधग 
विस्ततृ पररयोजना प्रधतिेदन (DPR) 
तयार िएको  हनुे, 

 Mobile Device Management 

System  (MDMS) कायाजन्ियनमा 
आएको हनुे, 

 नेपाल टेधलधिजन र रेधडयो नेपालको 
एकीकरण िई सािजजधनकप्रसारण 
संस्थाको स्थापना िएको हनुे, 

 नेपाल राज्यिर ब्रोडव्याण्ड सेिाको 
विस्तार िएको हनु,े 

 थप ३००० वक.मी. अप्टटकल फाइिर 
विच्छयाउने काम सम्पन्न िएको हनुे । 

 ७५३ िटै स्थानीय तहमा 4G सेिाको 
विस्तार िएको हनु े। 

 

 विज्ञापन सम्बन्िी ऐन कायाजन्ियनमा 
आएको, 

 धमधडया काउप्न्सल र सूचना प्रविधि 
सम्बन्िी विदे्ययकको मस्यौदा संघीय 
संसदमा दताज गररएको, 

 सरुक्षण मदु्रण सम्बन्िी विदे्ययकको 
मस्यौदा र  सािजजधनक सेिा 
प्रसारकको स्थापना सम्बन्िी 
विदे्ययकको मस्यौदा  संघीय 
संसदमा पेश गने स्िीकृतीका लाधग 
मप्न्त्रपररषदमा पेश िएको, 

 E-Payment Gateway सञ्चालनका 
लाधग ५ िटा िाप्णज्य बैंकहरूसुँग 
Integration गने कायज सम्पन्न 
िएको, 

 धडप्जटल नेपाल फे्रमिकज  २०७६ 
मप्न्त्रपररषदबाट स्िीकृत िई 
कायाजन्ियन प्रारम्ि गररएको, 

 साईिर सरुक्षा केन्द्र र सूचना 
प्रविधि सम्बन्िी राविय आकप्स्मक 
सहायता समूह गठन िई वक्रयाशील 
रहेको, 

 ५२५ िटा स्थानीय तहमा 4G 
सेिाको विस्तार  
िएको । 

 आमसञ्चार, दूरसञ्चारलगायतका 
काननुहरू धनमाजण गने, 

 साइिर सरुक्षा र सरकारी क्लाउड 
सम्बन्िी नीधत तजुजमा गने, 

 ब्रोडव्याण्ड नीधतको पररमाजजन गने। 

 Mobile Device Management 

System  (MDMS) को स्थापना 
र सञ्चालन गने, 

 ब्रोडव्याण्ड सेिाको विस्तार गने । 

 सािजजधनक सेिा प्रसारक (PSB) को 
स्थापना गने, 

 ३००० वक.मी. अप्टटकल फाइिर 
विछ्याउने कायज गने, 

 थप २३२ स्थानीय तहमा 4G 
सेिाको विस्तार गने, 

2.  ३५८८१०१३ रेधडयो प्रसार सेिा 
विकास सधमधत 

२  राज्यले अबलम्बन गरेको नीधतको 
सम्प्रषेण िएको हनुे। 

  तलब ित्ता र धनयधमत कायज गने । 
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क्र.सं. ब.उ.प्श.नं कायजक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीधतक 

स्तम्ि 

प्रमखु प्रधतफल हालसम्मको प्रगधत प्स्थधत 
आ.ि .२०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु वक्रयाकलाप 

3.  50158101 नेपाल टेधलधिजन 
(वित्तीय व्यिस्था) 

२  राविय प्रशारण संस्थाको हैधसयतले नेपाल 
सरकारको सूचना प्रशारण गरेको हनुे। 

 नेपाल टेधलधिजनको अन्तराजविय प्रसारण 
शरुु िएको हनु े। 

 इटहरी प्रसारण केन्द्र सञ्चालनमा 
आएको । 

 एन वट िी िल्डज (NTV World) 
को स्थापना तथा सञ्चालन गने । 

4.  ३५८००१०१ राविय सूचना प्रविधि 
केन्द्र 

२,३  नेपाल सरकारको सूचना बैंकको रूपमा 
रहेको हनुे। 

 हाल सम्म विधिन्न धनकायका २३ 
िटा सेिाहरु अनलाइन माफज त 
प्रदान गररएको, 

 सनुसरीको िरान र बाुँकेको 
कोहलपरुमा डाटा सेन्टर 
रुपन्देहीको बटुिलमा इन्टरनेट 
एक्चेन्ज सेन्टर र लधलतपरुमा  
डाटा सेन्टर र इन्टरनेट एक्चेन्ज 
सेन्टरका लाधग मप्ल्टटलेक्स 
कम्पेक्स  धनमाजण गनज विस्ततृ 
पररयोजना प्रधतिेदन(DPR )तयार 
िएको, 

 राविय सूचना प्रविधि आकप्स्मक 
सहायता समूह संचालन तथा 
व्यिस्थापन धनदेप्शका, 
२०७५अनसुार गठठत राविय सूचना 
प्रविधि आकप्स्मक सहायता समूह र 
साईिर सरुक्षा केन्द्र सञ्चालनमा 
आएको । 

 िरान, कोहलपरुमा डाटा सेन्टर र 
बटुिल एिं लधलतपरुमा डाटा 
सेन्टर सवहत इन्टरनेट एक्चेञ्ज 
सेन्टर धनमाजण सम्बन्िी काम गने,  

 धडजीटल हस्ताक्षर विस्तार गने । 

 

5.  35805011 प्रमाणीकरण 
धनयन्त्रकको 
कायाजलय 

४  सूचना प्रविधिको सरुक्षा तथा विद्यतुीय 
हस्ताक्षरको प्रचारप्रसार तथा उपयोग  
िएको हनु,े 

 सूचना प्रविधि सम्बन्िी फरेप्न्सक 
ल्यािको स्तरोन्नधतको काम िएको हनुे । 

 

 काठमाडौं, प्चतिन र विरगञ्जमा 
विद्यतुीय हस्ताक्षरको महत्त्िसम्बन्िी 
अधिमखुीकरण कायजक्रम संचालन 
िएको, 

 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कणाजली 
प्रदेशको आन्तररक माधमला तथा 

फरेप्न्सक ल्यािको स्तरोन्नधत गने । 
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क्र.सं. ब.उ.प्श.नं कायजक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीधतक 

स्तम्ि 

प्रमखु प्रधतफल हालसम्मको प्रगधत प्स्थधत 
आ.ि .२०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु वक्रयाकलाप 

काननु मन्त्रालय, िाधलङ 
नगरपालीका र िैदेप्शक रोजगार 
वििागका सूचना प्रणालीहरूमा PKI 

(Public Key Infrastructure)  

Enabled गने काम  
िएको । 

 
6.  ३५८८१०१४ सरुक्षण मदु्रण केन्द्र ७  देश धित्र सरुक्षण मदु्रण सम्बन्िी िौधतक 

पूिाजिार तयारी र यन्त्र उपकरण 
(छापाखाना र मेप्शन समेत) खररदको 
कायज प्रारम्ि िएको हनुे । 

 

  सरुक्षण मदु्रणका लाधग ििन 
धनमाजण शरुू    गने । 

 आिश्यक यन्त्र उपकरण  

(छापाखाना र मेप्शन समेत) 
खररदको कायज प्रारम्ि गने । 

ग. बजेट 

आ.ि .२०७६/७७ को लाधग यस क्षेत्र/मन्त्रालयको  लाधग चाल ुतफज  रू. 529.01 करोड, पूुँजीगत तफज  रू. 184.41 करोड र वित्तीयव्यिस्था तफज  रू.15.00 करोड 
गरी जम्मा रू. 728.42  करोड विधनयोजन गररएको छ । 
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5.4 शहरी विकास  

क. नतिजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकाई 

आ.ि. २०७५/७६ को 
उपलब्धि 

आ.ि. २०७६/७७ को 
अनमुातनि उपलब्धि 

आ.ि.२०७७/७८  
को लक्ष्य 

१ सरुब्िि नागररक आिास संख्या २६० ९५५० १०९४५० 

२ 

भौगोतलक रुपमा विकट िथा विपद को उच्च जोब्िमम रहेका घर 
पररिारलाई एकीकृि बस्िी विकास गरी स्थानान्िरण गने 

संख्या ८ अध्ययन कायय 
क्रमागि 

८ अध्ययन कायय सम्पन्न ८ तनमायण शरुु 

३ विशेष आिास 

३.१ 

मन्री आिास संख्या २४ िटा भिनको जग 
तनमायण 

२६ िटा भिनको 
Structure सम्पन्न 

२६ भिन सम्पन्न 

३.२ प्रदेश प्रमिु/ मखु्यमन्री सम्पकय  कायायलय/आिास संख्या जगको कायय सम्पन्न Structure सम्पन्न सम्पन्न 

३.३ 

प्रिानमन्री आिास संख्या प्राइभेट भिनको संरचना 
सम्पन्न 

पब्धलक भिनको संरचना र 
प्राइभेट भिनको वितनतसंग 

सम्पन्न 

३.४ 
राजकीय अतितथ गहृ/आिास संख्या तिजाईन सम्पन्न तिजाईन सम्पन्न गरी िरीद 

कायय गराउन े

तनमायण शरुु 

 शहरी पूिायिार तनमायण 
४ 

 
एक शहर एक पवहचान अन्िगयि एकीकृि शहरी विकास संख्या 

क्रमागि 

२० क्रमागि २० क्रमागि ८ 

५ स्माटय तसटीका रुपमा शहरहरुलाई विकास संख्या १३ क्रमागि १३ क्रमागि १३ क्रमागि 

६ 

१८५ िटा नगरपातलकाहरुको एकीकृि शहरी विकास योजना ियार गरी 
प्रत्येक नगरपातलकामा २ अिय बराबरको प्राथतमकिा प्राप्त शहरी 
पूिायिारको विस्ििृ आयोजना प्रतििेदन ियार गरी आयोजना बैँक ियार 
गने 

संख्या अध्ययन कायय क्रमागि अध्ययन कायय क्रमागि अध्ययन कायय सम्पन्न 

७ हररि पूिायिार विकास काययक्रम अन्िगयि शहरी पाकय  एिम ्पोिरी तनमायण संख्या ४ क्रमागि ४ सम्पन्न ३ 

८ शहरी आतथयक कोररिोर विकास काययक्रम संख्या २ अध्ययन सम्पन्न १ क्रमागि ३ विस्ििृ अध्ययन शरुु 
९ िहृि शहरी िेर विकास काययक्रम संख्या ३ अध्ययन सम्पन्न ३ क्रमागि ३ क्रमागि 
१० सिह नाली तनमायण वक.तम. ४५० २०० १५० 
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क्र.सं. सूचक एकाई 

आ.ि. २०७५/७६ को 
उपलब्धि 

आ.ि. २०७६/७७ को 
अनमुातनि उपलब्धि 

आ.ि.२०७७/७८  
को लक्ष्य 

११ काठमािौँ उपत्यकाको नदद वकनारामा ढल तनमायण वक.तम. १२ १२ २४ 
१२ बसपाकय  तनमायण संख्या २५ क्रमागि १५ ५ 

१३ सिक स्िरोन्निी वक.तम. ४५० २०० २०० 

१४ सरकारी कायायलय भिन तनमायण संख्या ३ १२ १० 
१५ एकीकृि सरकारी कायायलय भिन तनमायण संख्या २ ४ क्रमागि ४ क्रमागि 

१६ 

संघीय संसद भिन  संख्या ५ िटा धलकको जगको 
कायय 

सम्पूणय धलकको संरचना 
कायय सम्पन्न 

सम्पूणय भिनको वितनतसंग कायय 
सम्पन्न 

१७ 

एन.िी.वट. (NDT) प्रयोगशाला सवहि भिन प्रविति अनसुन्िान केन्रका 
भिन तनमायण 

संख्या १ क्रमागि १ क्रमागि १ क्रमागि 

१८ सभाहल िथा सम्मेलन केन्र तनमायण 

१८.१ ५००० िमिाको अन्िरायविय सम्मेलन केन्र संख्या तिजाइन सम्पन्न िररद तनमायण शरुु 

१८.२ ३००० िमिाको अस्थायी अन्िरायविय सम्मेलन केन्र  संख्या १ क्रमागि १ सम्पन्न 
 

१९ दमक भ्य ुटािर  संख्या १ क्रमागि १ क्रमागि १ क्रमागि 

ि. िावषयक विकास काययक्रम 

क्र.सं ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना 
िरेगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमिु प्रतििल हालसम्मको प्रगति ब्स्थति 

आ.ि.२०७७/७८ मा संचालन हनु े
प्रमिु वक्रयाकलाप 

1.  ३४७०११०१ आिास व्यिस्था 
काययक्रम 

४  अति विपन्न, गरीबीको रेिामतुन रहेका 
िथा विपद्का कारण घरिारविवहन 
भएका पररिारहरुको लातग सरुब्िि 
नागररक आिास काययक्रम अन्िगयि 
आिास तनमायण हनु,े  

 १० िटा ब्जल्लामा १२ िटा 
ईमरजेन्सी शेल्टर तनमायण हनु,े 

 सावहत्यकार झमक ब्घतमरेको आिास 
भिन तनमायण गने । 

 ९४४२ लाभग्राही छनौट भएका, 
 ६९१० अनदुान सम्झौिा भई  
रू. १२ करोि ९० लाि ६० हजार 
िचय भएको, 

 ८०५ िटा आिास एकाइका लातग 
जस्िापािा िरीद गरी तनमायण सम्पन्न 
भएको । 

 १८९३० सरुब्िि नागररक आिासको 
छाना सिुारको लातग रू. ५० हजारका 
दरले २ वकस्िामा रकम उपलधि 
गराउने, 

 आगामी ३ िषयमा ५ लाि सरुब्िि 
नागररक आिास तनमायण अतभयानको 
रूपमा संचालन गने ।  

 

218



क्र.सं ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना 
िरेगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमिु प्रतििल हालसम्मको प्रगति ब्स्थति 

आ.ि.२०७७/७८ मा संचालन हनु े
प्रमिु वक्रयाकलाप 

2.  ३४७०१११४ नमनुा एकीकृि बस्िी 
विकास काययक्रम  

२,३,५  एकीकृि बस्िी विकास गनय आिश्यक 
पूिायिारहरु तनमायण गने । 

 ओिलढंुगा मोलुंग गाउँपातलकाको 
हाटबजारमा शेि तनमायण कायय र ढंुगा 
छाप्ने कायय भएको, 

 तसन्िलुी ब्जल्लाको मररन 
गाउँपातलकामा सिक स्िरोन्नति 
सम्पन्न भएको । 

 १७ िटा ब्जल्लामा एकीकृि बस्िी 
विकास िथा पूिायिार तनमायण गने, 

 ७ स्थानमा जोब्िममा  परेका 
बस्िीहरुलाई एकीकृि बस्िीमा 
स्थानान्िरण गनय विस्ििृ आयोजना 
प्रतििेदन ियार गने, 

 सलायही, मगु ु र िढेलिरुा ब्जल्लामा 
बाढीपवहरोका कारण विस्थावपि 
पररिारलाई स्थानान्िरण गने ।  

3.  ३४७७११०१ काठमािौं उपत्यका 
विकास प्रातिकरण 

४  तनदेब्शि जग्गा विकास काययक्रम, 
शहरी सिक विकास िथा विस्िार, 
साियजतनक जग्गा संरिण, विपद 
व्यिस्थापन पूिायिार तनमायण, नख्ि ु
िोला कोररिोर विस्िार, ४ िटा नया ँ
नगर विकास काययक्रमको अध्ययन 
लगायि बावहरी चक्रपथ तनमायण हनु े। 

 

 काठमािौं उपत्यकामा तनदेब्शि जग्गा 
विकास काययक्रम मािय ि व्यिब्स्थि 
शहरीकरण िथा शहरी सिक 
विस्िार, साियजतनक जग्गा संरिण र 
विपद व्यिस्थापन पाकय को तनमायण 
भएको । 

 १६ िटा विपद व्यिस्थापन पाकय को 
तनमायण, काठमािौँ उपत्यकामा १ लाि 
३० हजार रोपनीमा 4 िटा नया ँशहर 
तनमायणका लातग DPR सम्पन्न गरी 
पूिायिार तनमायण सरुु गने । 

4.  ३४७०११०२ एकीकृि काययमूलक 
योजना (शहरी 
विकास) 

३  एकीकृि शहरी विकास योजना िजुयमा 
गने, GIS Base Map ियार गने । 

 प्याकेज १, २, ३, ५, ६, ८, ९, १० 
र ११ को अब्न्िम प्रतििेदनको 
मस्यौदा प्राप्त भएको छ भने प्याकेज 
4, ७ र १२ को अब्न्िम प्रतििेदन 
प्राप्त भएको छ, 

 २९३ मध्ये बाँकी ५० 
नगरपातलकाहरूमा एकीकृि शहरी 
विकास योजना ियार गने काययको 
EOI Evaluation भईरहेको । 

 २० प्याकेज मािय ि जम्मा २३५ िटा 
नगरपातलकाहरूमा एकीकृि शहरी 
विकास योजना िजुयमा गने, 

 GIS Base Map ियार गने । 

 

5.  ३४७०११०३ सघन शहरी विकास 
आयोजना 

१,३  २० िटा िराई मिेश लगायिका 
ब्जल्ला सदरमकुाम भएका 
नगरपातलकाहरुको एकीकृि शहरी 
पूिायिार विकास तनमायण गने, 

 िराइ मिेशका वितभन्न ब्जल्लाका 
सदरमकुामका २१ िटा 
नगरपातलकाहरूमा शहरी पूिायिार 

 २० िटा नगरपातलकाहरुको एकीकृि 
शहरी पूिायिार विकास तनमायण हनु,े 
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क्र.सं ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना 
िरेगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमिु प्रतििल हालसम्मको प्रगति ब्स्थति 

आ.ि.२०७७/७८ मा संचालन हनु े
प्रमिु वक्रयाकलाप 

 एक शहर एक पवहचान, िहृि शहरी 
िेर विकास काययक्रम मेगा तसवट 
(Mega City), स्माटय तसवट, वहमाली 
शहरहरुको अध्ययन कायय गररने, 

 काठमािौँ उपत्यकाको िोहोरमैलाको 
व्यिस्थापन हनु,े 

 शहरी आतथयक कोररिोर तनमायण हनु े। 

विकास अन्िगयि तनम्न काययहरू 
सम्पन्न भएको छ: 
o ७० वक.तम. सब बेस कोसय 
o १०५ वक.तम. बेस कोसय 
o ६० वक.तम. कालोपरे 

o १४० वक.तम. नाला 
o ६ िटा बसपाकय   
o ५ िटा हाटबजार 
o २ िटा िाल िथा पोिरी 

 एक शहर एक पवहचान अन्िगयि १८ 
िटा नगरपातलकाहरुको भौतिक विकास 
योजना िजुयमा हनुे, 

 िहृि शहरी िेर विकास काययक्रम मेगा 
तसवट (Mega City) अन्िगयि ३ िटा 
मेगा तसवट (Mega City), १३ िटा  

स्माटय तसवट (Smart City), ५ िटा 
वहमाली शहरहरुको अध्ययन गने, 

 काठमािौँको िोहोरमैला व्यिस्थापनका 
लातग निुाकोटको बन्चरे िािँामा 
िोहोरमैला व्यिस्थापन केन्रको तनमायण 
काययको दोश्रो चरणका कायय सम्पन्न गने, 

 शहरी आतथयक कोररिोर (Urban 

Economic Corridor) मा भौतिक 
पूिायिार तनमायण गने । 

6.  ३४७०११०८ शहरी शासकीय 
िमिा िथा विकास 
काययक्रम 

३  १६ िटा नगरपातलकाको 
आयोजनाहरूको सम्भाव्यिा अध्ययन 
हनुे । 

 दमक, उलायबारी र वििायमोि 
नगरपातलकाको DPR ियार हुँदै, 

 मंगलापरु देब्ि कान्छी बजारसम्मको 
सिक िण्ि, भलिारी देब्ि तिनाउ 
सिक िण्िको DPR ियार हुँदै,  

 िालचोक देब्ि बेगनाससम्मको सिक 
िण्िको DPR ियार भएको । 

 पिुी नेपाल, पब्िम नपेाल र मध्य िथा 
िराईका जम्मा १६ िटा 
नगरपातलकाहरुको शहरी पूिायिारहरुको 
सम्भाव्यिा अध्ययन साथै ३/३ िटा 
पूिायिारहरुको  विस्ििृ आयोजना 
प्रतििेदन ियार गने, 

 विस्ििृ आयोजना प्रतििेदन ियार भएका 
पूिायिारहरुको तनमायण कायय गररन े। 

7.  ३४७०१११० नयाँ शहर आयोजना १  मध्य पहािी  लोकमागयमा पने १० 
स्थानमा नयाँ शहर तनमायण गरी पयायप्त 
पूिायिार सवहि सरुब्िि, स्िच्छ र 
आतथयक रुपमा समदृ्ध शहरहरुको 
विकास हनु े। 

 ३० वक.तम. सिक तनमायण भएको, 
 विददम बसपाकय  तनमायण (११%), 
 मौलापरु बसपाकय  तनमायण (१६%), 
 भान ु नगरपातलकामा हररयाली िथा 
मनोरंजन पाकय  (२१%), 

 प्यठुानको तभंग्रीमा ब्चल्रेन पाकय  
तनमायण (१४%), 

 Trans Himalayan Trail का ५ नया ँ
शहर (लकु्ला, स्याफु्रबेशी, जोमसोम, 
तसमीकोट र माियिी) सम्भाव्यिा 
अध्ययन गने िथा Morphology and 

Retainment Plan Field Report प्राप्त 
गने,  
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क्र.सं ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना 
िरेगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमिु प्रतििल हालसम्मको प्रगति ब्स्थति 

आ.ि.२०७७/७८ मा संचालन हनु े
प्रमिु वक्रयाकलाप 

 २७ स्थानमा नयाँ शहर तनमायणका लातग 
भौतिक पूिायिार तनमायण कायय जारी राख्न,े 

 स्माटय तसवटको तनमायण कायय सरुु गने । 

8.  ३४७००१०१ बागमिी सिुार 
आयोजना 

४  बागमिी नदी र यसका सहायक 
नददनालाहरुमा ढल, सिक र नदी 
िटबन्ि तनमायण गरी समग्र काठमािौं 
उपत्यकालाई जीिन्ि बनाउन े। 

 ७२.८६ वक.तम. ढल तनमायण, 
 १६.९६ वक.तम. सिक तनमायण, 
 ४४.४१ वक.तम. नदी तनयन्रण 
कायय । 

 

 ७ वक.तम. नदी तनयन्रण गने, 
 ६ वक.तम. नदद वकनारमा सिक तनमायण 
गने, 

 ६ वक.तम. ढल तनमायण कायय सम्पन्न  
गने । 

9.  ३४७७११०२ िोबीिोला कोररिोर 
आयोजना 

४  काठमािौं उपत्यकाको सिारी चाप 
घटाउने । 

 १२ वक.तम. तलंक रोि तनमायण सम्पन्न 
भएको । 

 िोबीिोला कोररिोरको (२४ वक.तम.) 
मध्ये बाँकी १२ वक.तम. तलंक रोि 
तनमायण सम्पन्न गने । 

10.  ३४७०११११ िेरीय शहरी विकास 
आयोजना 

३  नगरपातलकाहरूमा एकीकृि शहरी 
पूिायिार विकास गने । 

 १२.५७६ वक.तम सिक तनमायण 
भएको,  

 ५.६६५ वक.तम ढल तनमायण  
भएको । 

 ADB को सहयोगमा ८ नगरपातलकामा 
पूिायिार तनमायण गने । 

11.  ३४७०१११७ विशेष भिन तनमायण 
आयोजना 

१,२  विशेष महत्िका भिनहरुको तनमायण 
गने ।   

 संघीय संसद भिनको पावकिं ग धलक, 
सरुिा धलक, राविय सभाको िुवटंग 
कायय सम्पन्न, 

 राजकीय अतितथ गहृको तिजाइन कायय 
हुँदै, 

 मन्री आिास, प्रदेश प्रमिु िथा 
मखु्यमन्रीका लातग आिास, सम्पकय  
कायायलय, प्रिानमन्री तनिासका 
काययहरू सचुारु भईरहेको । 

 संघीय संसद भिन, राजकीय अतितथ 
गहृ, मन्री आिास, प्रदेश प्रमिु िथा 
मखु्यमन्रीका लातग आिास, सम्पकय  
कायायलय, प्रिानमन्री आिास तनमायण 
कायय गने, 

 ५००० िथा ३००० तसट िमिाका 
सभाहल तनमायण गने ।  

12.  ३४७०११०५ भिन तनमायण संवहिा 
सरकारी भिन तनमायण 

१,२  वितभन्न सरकारी भिनहरु, एकीकृि 
िथा सरकारी भिनहरु, सभाहल, 
अन्िरायविय सम्मेलन केन्र, भ्यटुािर 
जस्िा राविय िथा अन्िरायविय महत्िका 
संरचनाहरु तनमायण हनु े। 

 ३००० तसट िमिाको सम्मेलन 
केन्रको दोश्रो िल्ला ढलान सम्पन्न, 

 ५००० तसट िमिाको बहउुद्धेशीय 
सम्मेलन केन्रको Architectural 

Design सम्पन्न भई Structural 

Design कायय भईरहेको, 

 १२ िटा एकीकृि सरकारी कायायलय 
तनमायण गने, 

 २९ िटा सरकारी कायायलय भिन 
तनमायण गने, 

 ५४ िटा सरकारी कायायलय भिन 
पनुतनयमायण गने, 
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क्र.सं ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना 
िरेगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमिु प्रतििल हालसम्मको प्रगति ब्स्थति 

आ.ि.२०७७/७८ मा संचालन हनु े
प्रमिु वक्रयाकलाप 

 दामक भ्यू टािर (१५%) सम्पन्न, 
 बटुिल अन्िरायविय सम्मेलन केन्र 
प्रथम चरण सम्पन्न भएको, दोश्रो 
चरणको रूि काट्ने कायय सम्पन्न 
साथै उत्तरी-दब्िणी धलकको पवहलो 
ढलान सम्पन्न, 

 झापाको दमक र निुाकोटको ककनीमा 
भ्यू टािर तनमायण गने, 

 ब्चििन देिघाटमा विद्यिुीय शिदाह 
गहृ तनमायण गने, 

 कास्कीमा सभाहल तनमायण गने, 

13.  ३४७०११०७ नेपाल भारि सीमा 
एकीकृि जाँच चौकी 
विकास आयोजना 

१  नेपाल िथा भारिका जनिाको व्यापार, 
संचार िथा आिागमनका लातग 
व्यिब्स्थि, िैज्ञातनक सीमा जाँच चौकी 
तनमायण गने । 

 िीरगंज एकीकृि चेकपोस्ट 
हस्िान्िरण भएको, 

 मोरङ्ग एकीकृि जांच चौकी तनमायण 
भएको। 

 मोरङ, पसाय, भैरहिा र बाँकेमा एकीकृि 
जाँच चौकी तनमायण गने। 

14.  ३४७०11१8 शहरी कोररिोर 
आयोजना 

१, ३  शहरी योजना िथा विकास केन्र 
(UPDC) मािय ि ३ शहरी आतथयक 
कोररिोरको अध्ययन हनुे । 

 दईुिटा शहरी आतथयक कोररिोरको 
विस्ििृ आयोजना प्रतििेदन प्राप्त 
भएको । 

 पवहचान भएका आतथयक शहरी 
कोररिोरमा पूिायिार तनमायणका काययहरू 
सरुु गने । 

15.  ५०१४७१०१ नगर विकास कोष- 
िानेपानी िेर 

१  वितभन्न शहरका िानेपानी िथा 
सरसिाई आयोजनामा ऋण लगानी 
हनुे । 

 वितभन्न साना शहरहरूमा िानपेानी 
आपूतियका आयोजनाहरू तनमायण  
भएको । 

 साना शहरहरूमा थप िानपेानी िथा 
सरसिाई आयोजना सम्पन्न गने । 

ग. बजेट  
आ.ि. २०७७/७८ को लातग यस मन्रालयको लातग चालिुिय  रू.723.64 करोि , पुजँीगिििय  रू. 2496.97 करोि र वित्तीय व्यिस्था ििय  रू. 129.55 गरी 

जम्मा रू 3350.16 करोि वितनयोजन गररएको छ।  
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5.5 राष्ट्रिय पनु:र्निर्ािण  

क. नर्िजा सूचक 

क्र. सं. सूचक एकाई 
आ.व २०७५/७६ को 

उपलब्धि 

आ.व. २०७६/७७ अनरु्ार्नि 
उपलब्धि 

आ.व. २०७७/७८ को 
लक्ष्य 

१ पष्ट्रिचान गररएका र्नजी आवास लाभग्रािी पररवार  संख्या 826558 827965 - 

२ अनदुान सम्झौिा पररवार संख्या 768469 827965 - 

३ र्नर्ािण सम्पन्न र्नजी आवास  संख्या 418764 ६८३१८९ 827965 

४ पष्ट्रिचान भएका प्रवलीकरण लाभग्रािी पररवार  संख्या 71433 75163 - 

५ प्रवलीकरण सम्पन्न घर संख्या 46 २००० २०००० 

६ एकीकृि वस्िी ष्ट्रवकास  संख्या 9 19 75 

७ ष्ट्रवद्यालय/ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय भवन पनुर्निर्ािण संख्या 5063 6182 7150 

८ स्वास््य संस्था भवन पनुर्निर्ािण संख्या 665 720 788 

९ परुािाब्ववक सम्पदा पनुर्निर्ािण संख्या 380 530 850 

१० गमु्बा पनुर्निर्ािण संख्या 1 402 610 

११ सरकारी भवन पनुर्निर्ािण  संख्या 324 390 4 

१२ सरुक्षा र्नकायका  भवन पनुर्निर्ािण  संख्या १८३ २१६ 256 

१३ रणनैर्िक एवं ग्रार्ीण सडक पनुर्निर्ािण  संख्या १४ २३ ४५ 

१४ सडक पलु संख्या 0 १० १७ 
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ख. वाष्ट्रषिक ष्ट्रवकास कायिक्रर् 

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायिक्रर्/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीर्िक 
स्िम्भ 

प्रर्खु प्रर्िफल िालसम्र्को प्रगर्ि ब्स्थर्ि 
आ. व. २०७७/७८ र्ा सञ्चालन िनु े

प्रर्खु ष्ट्रक्रयाकलाप 

१ 39200012 राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण 
प्रार्िकरण कोष 

१, २, ३, ४  पनुर्निर्ािण सम्पन्न िनु बााँकी रिेका 
र्नजी आवासको पनुर्निर्ािण सम्पन्न 
भएको िनु,े 

 जोब्खर्यकु्त बस्िीर्ा रिेका 
लाभग्रािीिरुलाई सरुब्क्षि स्थानर्ा 
स्थानान्िरण िथा एकीकृि बस्िी 
ष्ट्रवकास भएको िनु,े 

 ६८ वटा स्वास््य भवनको र्नर्ािण 
सम्पन्न भएको िनु,े 

 ३२० परुािाब्ववक सम्पदाको 
पनुर्निर्ािण सम्पन्न िनु,े  

 ४ वटा सरकारी भवनको पनुर्निर्ािण 
सम्पन्न भएको िनु े. 

 

 

 १ लाख ४४ िजार ७७६ वटा 
र्नजी आवासको पनुर्निर्ािण सम्पन्न 
भएको रिेको, 

 जोब्खर्यकु्त बस्िीर्ा रिेका 
३०२२ लाभग्रािीिरुलाई सरुब्क्षि 
स्थानर्ा स्थानान्िरण गररएको, 

 ५५ वटा स्वास््य संस्थािरुको 
पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएको, 

 ४०२ वटा परुािाब्ववक 
सम्पदािरुको पनुर्निर्ािण सम्पन्न 
भएको, 

 ६६ वटा सरकारी भवनको 
पनुर्निर्ािण सम्पन्न भएको । 

 र्नजी आवास अनदुान ष्ट्रविरण गने, 

 जोब्खर्यकु्त बस्िीर्ा रिेका बााँकी 
लाभग्रािीिरुलाई सरुब्क्षि स्थानर्ा 
स्थानान्िरणको लार्ग जग्गा खररद 
अनदुान िथा जग्गा उपलधि 
गराउने, 

 ७५ वटा एकीकृि बस्िीको 
ष्ट्रवकास गने, 

 स्वास््य संस्था, ष्ट्रवद्यालय भवन, 

परुािाब्ववक सम्पदािरु िथा 
सरकारी भवनको पनुर्निर्ािण गने, 

 िरिरा, रानीपोखरी लगायिका 
सम्पदािरुको पनुर्निर्ािण कायि जारी 
राख्न।े 

ग. बजेट 

आ.व. २०७७/७८ को लार्ग राष्ट्रिय पनुर्निर्ािण प्रार्िकरणकको लार्ग चालिुफि  रु  1604.94 करोड र पूाँजीगि िफि  रु 3895.06 गरी जम्र्ा रु 5500.00 

करोड ष्ट्रवर्नयोजन गररएको छ । 
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परिच्छेद ६ 

शासकीय व्यवस्था तथा अन्तससम्वन्न्ित के्षत्र 

६.१ प्रिामनन्त्री  तथा नन्न्त्रपरिद् 

क. मततजा सूचक  

 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ को  

उपलन्धि 

आ.व. २०७६/७७ को  
अमनुातमत उपलन्धि 

आ.व. २०७७/७८ को लक्ष्य 

१ 
 

भ्रष्टाचाि सम्बन्िी  सूचकांक 

(Corruption Perception Index) 

स्थाम 113 110 105 

सूचकांक ३4 34 36 

२ सिकािी प्रभाबकारिता (Governance Effectiveness) स्थाम १6.83 22 24 

३ कामूमको शासम (Rule of Law) स्थाम 33.65 35 36 

४ आवाज ि उत्तिदाययत्व (Voice and Accountability स्थाम 39.41 42 44 

५ भ्रष्टाचाि तमयन्त्रण  (Control of corruption) स्थाम 27.4 29 31 

६ िाजमी ततक स्थाययत्व/ य ंसाको अन्त्य  

(Political Stability/ No Violence) 
स्थाम 23.81 30 35 

७ तमयानक गणुस्ति (Regularity Quality) स्थाम 23.08 30 32 

ख. वायदसक यवकास कायसक्रन  

क्र.सं. ब.उ.शी .मं. कायसक्रन/ आयोजमा 
क्षते्रगत 
िणमी ततक 
स्तम्भ 

प्रनखु प्रततफल  ाल सम्नको प्रगतत 
आ.व. २०७७/७८ ना सञ्चालम  मु ेप्रनखु 

यक्रयाकलाप 

१. ३०१०००१1 नन्न्त्रपरिद् 8  नन्न्त्रपरिदद बैठक ि तमणसय 
कायासन्वयम भएको  मुे ।

 ५ वटा संवैिातमक तमकायका 
प्रनखु रूको तमयनु्ि, नन्न्त्रपरिददको 
४३ वटा बैठक बसी १२६८ वटा 
तमणसय रू  
भएको ।

 नन्न्त्रपरिदद बैठक ितमणसय कायासन्वयम 
गमे।
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क्र.सं. ब.उ.शी .मं. कायसक्रन/ आयोजमा 
क्षते्रगत 
िणमी ततक 
स्तम्भ 

प्रनखु प्रततफल  ाल सम्नको प्रगतत 
आ.व. २०७७/७८ ना सञ्चालम  मु ेप्रनखु 

यक्रयाकलाप 

२. ३०१०००१2 प्रिामनन्त्री  तथा 
नन्न्त्रपरिददको 
कायासलय 

8  मी तत तमनासण, अमगुनम, 
सशुासमप्रविसम भएको  
 मुे ।

 मी तत तथा कायसक्रन ि बजेटको 
प्रभावकािी कायासन्वयम ि सो 
कोअमगुनमको लातगOnline 

Monitoring Software को शरुुवात,

 मी तत तमनासण, अमगुनम, सशुासमप्रविसम 
गमे,

  यवकास तमनासण तथा सेवा प्रवा का 
सम्बन्िना पिेका सनस्याको 
तत्कालसनािाम गमसAction Room 

स्थापमासम्बन्िी  कायस शरुु भएको । 
तसं दिबाि सिसफार्स अतभयाम अन्तगसत 
पिुामा तमनासणसानाग्री  रू तथा पिुामा 
सवािी सािम रूको व्यवस्थापम 
गरिएको,

 अमलार्म अमगुनम, यवकास तमनासण 
तथा िायिय गौिवका आयोजमाको 
अमगुनमको लातग एक्समरुनको 
स्थापमा ि संचालम,  ेलो सिकािको
out sourcingगमे ।

   रियाली प्रविसम ि यस अवतिना 
देशभि२८ लाख ८६  जाि 
फलफूलका यवरुवा िोयपएको,

 

   ेलो सिकािना १२५१८ वटा गमुासो 
प्राप्त भएको ि सो गमुासो नध्ये१७५२ 
गमुासो( १४ प्रततशत)फर्छ्यौंट  
भएको ।

 

3. ३०१०२०११ सावसजतमक खरिद 
अमगुनम कायासलय 

  सावसजतमक खरिद सम्बन्िी  
अमगुनम गमे ।

  सावसजतमक तमकायका खरिद कायसना 
संलग्म पदातिकािीसँग(कायासलयको 
तातलन  लना) ३ वटा ि गोिखा, 
सल्याम, प्यूठाम, बािा, कयपलबस्त ु
न्जल्लाना १/१ गिी कुल ८वटा 
अन् तियक्रया कायसक्रन संचालम 
गरिएको,

 सावसजतमक खरिदसम्बन्िी  अमगुनम 
गमे ।

8  िाय पिानशस प्रदाम ि फनस तथा 
कम्पमी  रूलाई काममु बनोन्जन 
कालोसून्चना िाख्न ेकायस भएको 
 मुे ।

  यवद्यतुी य खरिद प्रणाली(e-GP 

System)सम्बन्िी  सूचमा प्रवा  
गमसMobile SMSकोSoftwareतमनासण 
गिी लाग ुगरिएको,

 िाय पिानशस प्रदाम गमे, 
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   सनयना कान सम्पन्न मगमे,सम्झौता 
बनोन्जनको कान मगमे,तबचैना कान 
छाडेि य ड्मे जस्ता कायस गमे यवतभन्न 
२५ वटा फनसतथा कम्पमी लाई कालो 
सूची ना िान्खएको ि अरु थप १० वटा 
फनस रूलाई कालोसूची नािाख् मे प्रका या 
अगातड बढार्एको,

  फनस तथा कम्पमी  रूलाईकाममु 
बनोन्जनकालोसून्चना िाख्न े।

   १,०९८वटा सावसजतमक तमकाय ि 
५,१४२वटा बोलपत्रदाता 
कम्पमी  रूलाई यवद्यतुी य खरिद 
प्रणालीe-GP 

SystemनाRegisterगरिएको,

 

   यवद्यतुी य खरिद प्रणालीना यस अवतिना 
७,११७ वटा बोलपत्र रू प्रकाशम 
गरिएको ।

 

4. ३०१०३०११ 
 

मेपाल ट्रष्टको 
कायासलय 

8  तमतनसत सावसजतमक सम्पन्त्तको 
ननसत सम्भाि भएको  मुे ।

 मेपाल ट्रष्ट स्वातनत्वका 
 ेटौडाभितपिुपोखिा लगायत 
स्थामकाअचल सम्पतत रू (जग्गा/ 
ऐतत ातसक भौततक संिचमा) को 
िंगिोगमपखासल तमनासण लगायतसंिक्षण 
कायस भएको ।

  तमतनसत सावसजतमक सम्पन्त्तको ननसत 
सम्भाि गमे ।

5. ३०१०4011 

 

िायिय सतकस ता केन्र 8   सम्पन्त्त यवविण बझुाउम ेसंख्या 
बायि भएको  मुे ।

  

   यढलाससु्ती  ि अतमयतनत कायस 
यवरुिका उजिुी तलमेव्यवस्था 
प्रभावकािी भएको  मु े।

 

  उजिुी फर्छ्यौट संख्या बायि भएको 
 मुे ।

 

   यवकास तमनासणका आयोजमाको 
प्रायवतिक पिीक्षण गमसप्रायवतिक 

  सशुासम प्रविसम,यवकास तमनासणका 
आयोजमाको प्रायवतिक पिीक्षण गमस 
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पिीक्षक तयाि भएको  
 मुे ।

प्रायवतिकपिीक्षक तयाि  
गमे ।

6. ३०1310११ लगामी  बोडसको 
कायासलय 

४  अरुण तेश्रो जलयवद्यतु आयोजमाना 
लगामी  प्रस्ताव स्वी का त भएको 
 मुे।

 परियोजमा यवकास सम्झौता भएको,
 ३५ औ ंबोडस बैठकबाट यवत्ती य 

व्यवस्थापमको सनयावतिJune 30, 

2019 सम्न थप गरिएको,
 भाित सिकािकोCCE 

द्वािाTransmission Projectको लातग 
भा.रु. १२३६.१३ किोडकोलगामी  
स्वी का त भएको,

 यवद्यतु यवकास यवभागबाट 
Transmission License उपलधि 
गिार्सएको ।

 वैदेन्शक लगामी लाई आकयदसत गिी 
पूजँी  एवं मयाँ प्रयविी  तथा सी पतभत्राएि 
व्यापाि घाटा कन  
गमे ।

       ोङ्सी -न्शवन ्तसनेन्ट प्रा.तल.को 
संचालम भएको  मु े।

 कम्पमी ले जलुाई २०१८ देन्ख तसनेन्ट 
उत्पादम ि तबयक्र सरुु गिेको ।

 

  कम्पमी ले दोस्रो चिणको तमनासण 
प्रयक्रया सरुु गिेको ।

     लगामी  सम्नेलम२०१९ सम्पन्न 
भएको  मु े।

 लगामी  बोडसको कायासलयबाट अध्ययम 
भई अध्ययम प्रततवेदमसय त पेश मु 
आएका परियोजमा रूको यवकास तथा 
कायासन्वयम गमे अविािणा स्वी का त 
गिीपरियोजमा रू लगामी  सम्नेलमना 
प्रस्ततुी किण(Show Case)गरिएको ।

 

     Mortex  Co. Ltd. कोलगामी  
प्रस्ताव स्वी का त भएको  मु े।

 लगामी  बोडसको ३५ औ ंबैठकको 
तमणसयअमसुािVehicleManufacturing 

and Assembly Plantपरियोजमाको 
लातग प्रस्तायवतगरिएको लागत 
मे.रु.अबस ५४ किोडको वैदेन्शक 
लगामी  गमसM/s Motrex Co. Ltd. लाई 

स्वी का तत भएको।
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7. ३०१०१०११ न ान्यातिविाको 
कायासलय 

६  ३२ वटा भवम रू तमनासण भएको 
 मुे

 यस आतथसक वदसना १ वटा उच्च 
सिकािी वकील कायासलय ि ७वटा 
न्जल्लासिकािी वकील कायासलय रूको 
भवम तमनासण भएको

 तमनासणातिम ३२ वटाभवम रूको 
तमनासण सम्पन्न गमे

 १०वटा अमसुन्िामनलुक कायस 
सम्पन्न भएको  मुे

 उच्च सिकािी वकील कायासलय १ि ३ 
वटा न्जल्ला सिकािी 
वकीलकायासलय रूको भवम तमनासण 
कायस अन्न्तन चिणनापगुकेो

 १०वटा अमसुन्िामनलुक कायस सम्पन्न 
गमे

 २० वटा पी तडतनैत्री  कक्ष रूको 
स्थापमा भएको  मुे

 न ान्यायातिविाको कायासलय उच्च 
सिकािी वकील कायासलय १ िन्जल्ला 
सिकािी वकील कायासलय रू २१ 
वटातमनासणातिम अवस्थाना ि ेको

२० वटा पी तडतनैत्री  कक्ष रूको 
स्थापमा गमे

 ४० वटा कािागाि रू तथा 
य िासत कक्षको अमगुनम 
भएको मुे,

 ५ वटा सिकािी वकील 
कायासलय रूको तमनासण प्रािम्भ भएको,

 ४० वटा न्जल्लाको कािागाि तथा 
य िासत कक्षना नामवोन्चतव्यव ाि भए 
मभएको सम्वन्िना अमगुनम गमे,

 ५० वटा न्जल्लाना सघम रुपना 
सनदुायना सिकािी वकील 
कायसक्रनसञ्चालम  मु,े

 ३० न्जल्लाको कािागाि तथा य िासत 
कक्षना नामवोन्चत व्यव ाि भए 
मभएकोअमगुनम गरिएको,

 ७ वटा मनमुा सिकािी वकील 
कायासलयकोकायससम्पादमस्ति उच्च 
बमार् थप ५ वटा मनमुा सिकािी 
वकील कायासलयको रुपना कायासन्यम 
गमे,

 नय ला सिकािी वकील रूको सी प 
अतभवयि भएको  मु े।

 जमशन्िको यवविण सफ्टवेयिना 
अध्यावतिक गमे कायस प्रािम्भ भएको,

 सिकािी वकील रूकोक्षनता यवकासका 
लातग यवतभन्न प्रन्शक्षण तथा अन्तियक्रया 
कायसक्रन रू सञ्चालमगमे,

   प्रत्येक प्रदेशना एउटा सिकािी वकील 
कायासलयलाई मनमुा सिकािीवकील 
कायासलयको रूपना यवकास गिी cctv 

जडाम गिी यवद्यतुी य नाध्यनबाट 

कायासलयको कायससम्पादम अमगुनम गमे 

कायस प्रािम्भ गरिएको,

 नय ला सिकािी वकील रूको सी प 
यवकासका कायसक्रन रूसञ्चालम गमे,

   वदस सिकािी वकील(Attorneyof  वदस सिकािी वकील घोदणा गमे 
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The Year)घोदणा गिी मगद पिुस्काि 
सय त पिुस्का त गरिएको,

कायसलार् तमिन्तिताददमे,

  क्षनता यवकासका ३० वटा प्रन्शक्षण 
तथा अन्तियक्रया कायसक्रनसञ्चालम 
गरिएको,

 न्शश ुस्या ािकेन्रलार् थप 
व्यवन्स्थततलु्यार्मे ।

  र् एटमी कायसक्रनको कायासन्वयमको 
क्रनना तस एन एस,ए एन एसर् आि 
एन एस लगायतका सफ्टवेयि रू तयाि 
गिीकायससम्पादमलाई यवद्यतुतय 
प्रणालीना आवि गमे कायस 
प्रािम्भभएको,

  ७ वटा मनूमा सिकािी 
वकीलकायासलयकोकायससम्पादम स्ति 
उच्च बमार् थप ५ वटा मनमुा 
सिकािी वकील कायासलयको 
रुपनाकायासन्यम गमे, 

  सिकािी वकील रूको यवन्शष्टी किणगमे 
कायस प्रािम्भ भएको,

 सिकािी वकील रूको क्षनता 
यवकासका लातग यवतभन्नप्रन्शक्षण 
तथाअन्तियक्रया कायसक्रन रूसञ्चालम 
गमे, 

   न ान्यायतिविाको कायासलय ि 
अन्तगसतका सिकािी बकील 
कायासलयकोभौततक प्रोफार्ल तयाि 
गरिएको,

 

  सिकाि वादी नदु्दाका पी तडत एवन ्
साक्षी  रूलार् ेलो साक्षी कायसक्रन 
सञ्चालम गरिएको,

 

  नलुकुी फौजदािी कायसयवति तमयनावली, 
२०७५ को तमयन ९६ ि यसको 
अमसूुची  ३०बनोन्जनका नदु्दाना 
लगातािसमुवुार्को कायस प्रािम्भ 
गरिएको,

 

  मेपालका सिकािी वकील रूको दोस्रो 
िायिय सम्नेलम सम्पन्न भएको,
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  न्शश ुस्या ाि केन्र सचालमना
आएको ।

 

8. ३०१०1०१२ उच्च सिकािी वयकल 
कायासलय रू 

६    नय ला सिकािी वकील रूको सी प 
यवकासका कायसक्रन रूसञ्चालम गमे,

9. ३०१०1014 न्जल्ला सिकािी 
वयकल कायासलय रू 

६    वदस सिकािी वकील घोदणा गमे 
कायसलार् तमिन्तिताददमे,

10. ३०१०1013 यवशेद सिकािी 
वयकल कायासलय रू 

६     न्शश ुस्या ाि केन्रलार् थप 
व्यवन्स्थततलु्यार्मे ।

१1. ३०१०5011 िाजस्व अमसुन्िाम 
यवभाग 

8  िाजस्व च ुावट यवरुि कदन 
चातलएको  मुे ।

 िाजस्व च ुावट सम्बन्िी  ६४ वटा 
नदु्दाना िाजस्व च ुावटको 
कसिुनातबगो ि सजाय रु. १३ अवस 
५५ किोड नाग दावी  सय त १६६ 
जमा धयन्ि रू तबरुिअदालतना निुा 
दायि गरिएको,

 यवदेशी  यवतमनय तथा  णु्डी  तफस  ५६ 
वटा नदु्दाना यवगो ि सजाय िकनगिी 
रु ५ अवस ११ किोड यवगो ि यवगोको 
तेधविसम्न जरिवामा ि ती म बदससम्न 
कैद नागगिी यवतभन्न ७२ जमा यवरुद्द 
अदालतना नदु्दा दायि भएको ।

 बायदसक सतनक्षा तथा व्यवस्थापम गोष्ठी  
संचालम गमे, 

 तमयतनत गस्ती  गमे, 
 आकन्स्नक गस्ती  गमे, 
 रतु गस्ती  गमे, 
 िाजस्व च ुावट तथा जोन्खन क्षेत्र 

पय चाम सम्वन्िी अन्तियक्रया
 मागरिक सचेतमा अतभवायि सम्वन्िी  

कायसक्रन संचालमगमे,
 तमदेन्शका/कायसयवति तमनासण ि 

अन्तियक्रया (िाजश्वच ुावट अमसुन्िाम, 
उजिुी  यवश्लदेण ि कायस संचालम गमे,

 Vehicle Tracking System कायासन्वयम 
ि अमगुनम गमे,

 सिुाकी तथा पिुस्काि यवतिण गमे,
 िणतमततक योजमा कायासन्वयम 

सम्वन्िी अन्तियक्रयासंचालम
गमे ।

१2. 30106011 सम्पन्त्त शिुी किण 
अमसुन्िाम यवभाग 

8  उजिुी दतास भएको  मुे ।

 APG Plenaryबैठक संचालम 
भएको  मु े।

 यवभागना जम्ना १७६ सूचमा/ उजिुी 
दतास भएका ।  

 APG Plenaryबैठक संचालम 
भएको । 

 सम्पन्त्तशयुिकिण तथा आतंककािी 
का याकलापना यवत्ती य लगामी  
तमवािणसम्वन्िना FATF कासझुाव 
कायासन्वयम गमे िMutual Evaluation 
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यक्रयाकलाप 

 यवशेद अदालतना ५ वटा निुा दतास 
गिेको तथा १ वटा सिकािी 
वयकलकोिायको लातग यवशेद सिकािी 
वयकलको कायासलयना पठाएको  
 मुे ।

को तैयािी गमे । 

१3. ३०१०7011 िायिय अमसुन्िाम 
यवभाग 

8  कायासलय भवम तमनासण भएको 
 मुे ।

 १० कायासलय भवम तमनासण सम्पन्न 
भएको  मु े।

 भवम तमनासण-४ वटा मयाँ शरुु गरिमे 
ि ५ वटा क्रनागत आयोजमा सम्पन्न 
गरिमे, 

 Intellegence Monitoring 

कोलातगEquipment खरिदगमे, 

 जमशन्ि तातलन
 सबै कायासलय रूनाDigital 

Connectivity स्थापमा गमे ।

 

ग. बजेट  

आ.व. २०७७/७८ को लातग यस क्षेत्र/नन्त्रालयको लातग चालूतफस  रु. 376.70 किोड ि पुनँ्जगततफस  रु. 52.15  किोड गिी जम्ना रु 428.85 किोड 
यवतमयोजम गरिएको छ ।  
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6.2 संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन 

क. न�तजा सूचक 

�. सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७5/७6 को 

उपलिब्ध 
 आ.व. २०७6/७7 को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

 आ.व. २०७7/७8 को 
ल�य 

१ स्थानीय तहमा रोजगार� �सजर्ना �म�दन १५लाख ६८ हजार १७ लाख १० हजार  23  लाख  

२ 
तराईमा एक घण्टा र पहाडमा दईु घण्टा �भ� यातायात सेवामा पहुँच 
पगुकेो जनसंख्या (�हउँदमा) 

��तशत ६५ 69 ७२ 

३ 
सधुा�रएको खानेपानी �ोत मा�थ �दगो पहुँच भएका �ामीण घरधरु� (वषर्भर� 
पानी चल्न ेखानपेानी आयोजना) 

��तशत/संख्या 
(थप) 

७८ थप ५० हजार जना थप ७० हजार जना 

४ सरसफाइ स�ुवधा पाएका �ामीण जनसंख्या जना (थप) 4,00,000 25,000 30,000 

५ �ामीण सडक कालोप�े �क.�म. (थप) ३,९४६ 240 ३०० 
६ स्थानीय सडकपलु �नमार्ण संख्या (थप) ४१६ १५ 30 

७ झोल�ुेपलु �नमार्ण  वटा (थप) ८035 200 600 

८ साना �संचाई स�ुवधा पगुकेो क्षे�फल हेक्टर (थप) ५,९०४ 3,500  4,800 
९ स्थानीय तहको �शासक�य भवन �नमार्ण संख्या - ७ २९ 

१० सडक पगुकेो गा.पा./नगरपा�लका केन्� संख्या ७११ 719 ७२५  

11 सावर्ज�नक सनुवुाई गरेका स्थानीय तह ��तशत १०० 100 100 

१२ 
संघीयता कायार्न्वयनलाई सहज बनाउने कानून तथा स्थानीय तहलाई नमूना 
कानून/�नद� िशका/मापदण्ड �नमार्ण 

संख्या २० १३ १० 

13 
स्थानीय तहका पदा�धकार� तथा कमर्चार�को क्षमता �वकासका ला�ग �व�वध 
�वषयमा अनिुशक्षण तथा ता�लम 

जना  2,005 11,812 11,153 

१४ कमर्चार� ताल�म (राजप� अनं�कत तथा स्थानीय तहका अ�धकृतसमेत)  जना  261 365 1,48० 
15 कमर्चार� �िशक्षण/ताल�म (अ�धकृतस्तर) जना  1,94० 1,208 1,887 
१६ अध्ययन तथा अनसुन्धान संख्या २५ १४ १९ 

17 ओ.�प.डी. सेवा ��त�दन जना  ७५० ६५० ८०० 

१८ स्थानीय तहको क्षमता �वकास योजना �नमार्ण संख्या ० 152  753  

१९ व्यवस्थापन पर�क्षण गरेका �नकाय संख्या 25 10 10 
२० स्थानीय सरकार स्वमूल्या�न (LISA) पर�क्षण संख्या ६३ ७५३ ७५३ 
२१ स्थानीय तहको आव�धक योजना तजुर्मा  संख्या - ४७ ७५३ 
२२ स्थानीय तहको राजस्व प�रचालन कायर्योजना तजुर्मा संख्या - ३०० ७५३ 
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�. सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७5/७6 को 

उपलिब्ध 
 आ.व. २०७6/७7 को 
अनमुा�नत उपलिब्ध 

 आ.व. २०७7/७8 को 
ल�य 

२३ अनलाइन माफर् त सरकार� सेवा �वाह (�कार) संख्या २० २५ ३५ 
२४ �व�तुीय �णाल� माफर् त सेवा �वाह गन� स्थानीय तह संख्या 75 76 78 
२५ �दगो �वकास ल�य �ग�त ��तवेदन गन� स्थानीय तह संख्या - - २९३ 
२६ बेरूज ुअध्ययन तथा अनसुन्धान (वा�षर्क) संख्या 10 10 10 

ख.  वा�षर्क �वकास कायर्�म 

�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

�मखु ��तफलहरू हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आ.व. २०७7/७8 मा  स�ालन हनु े

��याकलापहरू 

१. 36500011 संघीय मा�मला तथा 

सामान्य �शासन 

मन्�ालय 

८ • स्थानीय शासन तथा सेवा �वाहमा 
थप सधुार भई सशुासन �ब�र्न 
तथा  संघीयता कायार्न्वयनमा 
�भावका�रता अ�भब�ृ� भएको 
हनुे। 

• संगठन संरचना तथा दरबन्द� 
पनुरावलोकन कायर्�व�ध, २०७६ 
स्वीकृत गर� सो अनसुार O&M 
गनर् सबै मन्�ालयहरुलाई 
पठाइएको । मन्�ालयबाट 
सहजीकरणका ला�ग सहसिचव, 
उपसिचवहरु ��त�न�ध तो�कएको, 

• अिख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग, अथर् र गहृ मन्�ालय 
एवं ती अन्तगर्तका 
कायार्लयहरुको संगठन संरचना 
र दरबन्द� स्वीकृत भएको,  

• स्थानीय तहको ला�ग क्षमता 
�वकास (योजना, जनशि�, 
कायर्�म तथा बजेट तजुर्मा 
कायार्न्वयन) योजनाको नमूना 
तयार गर� स्वीकृत ग�रएको,  

• ल��गक समानता र सामािजक 
समावेशीकरण (GESI) 
पर�क्षणको ला�ग कायर्�व�ध 

• �व�भ� केन्��य तथा िजल्लािस्थत 
सावर्िजनक सेवा �वाह गन� 
कायार्लयहरुको व्यवस्थापन 
पर�क्षणको कायर् सम्प� गन�, 

• �नजामती सेवाको मनोबल र उत्�रेणा 
अ�भव�ृ�को ला�ग सामािजक 
सरुक्षाका कायर्�म स�ालन गन�,   

• स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा 
सहजीकरणलाई थप �भावकार� 
बनाउने, 

• स्थानीय तहहरुको असल अभ्यास 
आदान-�दान कायर्�म संचालन गन�,  

• स्थानीय तहको कायर्सम्पादन 
सहजीकरण तथा समन्वय गन�, 

• स्थानीय तहहरुसँगको सूचना आदान 
�दानको प�ती �वकास गन�, 

• स्थानीय तहमा वैदेिशक सहायता 
प�रचालन अनगुमन गन�, 

• ५० वटा स्थानीय तहहरुको न्या�यक 
स�म�तबाट भएको �नणर्यको �व�षेण 
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�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

�मखु ��तफलहरू हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आ.व. २०७7/७8 मा  स�ालन हनु े

��याकलापहरू 

स्वीकृत,  

• संस्थागत स्वमूल्यांकन �णाल� 
(LISA) का सूचकहरुलाई 
अिन्तम रुप �दई २६ स्थानीय 
तहको मूल्यांकन कायर् सम्प� 
भएको,  

• स्थानीय तहको राज� सधुार 
कायर्योजना तजुर्मा �दग्दशर्न, 
२०७६ स्वीकृत भएको, 

• घरजग्गा बहाल कर व्यवस्थापन 
कायर्�व�ध, 2076, व्यवसाय 
कर व्यवस्थापन कायर्�व�ध, 
2076, बारुणयन्� संचालन, 
व्यवस्थापन कायर्�व�ध, 2076 
को नमूना तयार गर� स्थानीय 
तहलाई उपलब्ध गराइएको, 

• ११ वटा स्थानीय तहहरुको 
कायर्सम्पादनको स्थलगत रुपमा 
सहजीकरण एवं समन्वय भएको,  

• न�तजा सचुकांक स�हतको 
कायर्सम्पादन सम्झौताको ढाँचा 
स्वीकृत भई मन्�ालयका सिचव, 
महाशाखा �मखु र �वभागीय 
�मखु तथा शाखा �मखुहरुबीच 
कायर्सम्पादन सम्झौता सम्प� 
भएको। 

गन�,  
• द�गो �वकास ल�यहरुको 
स्थानीयकरण गन�,  

• सेवा�ाह� सन्त�ुी सव�क्षण गन�, 
• �देश र स्थानीय तहसँग संघीयता 
संवाद। 

२. ३६५०१०११ स्थानीय पूवार्धार �वभाग 

 

३ • स्थानीय पूवार्धार �बकास सम्बन्धी 
स्प� नी�त, मापदण्ड तयार भई 
�देश तथा स्थानीय तहहरुलाई 

• समावेशी भवन �नमार्ण कायर् १८ 
��तशत सम्प� । 

 

• समावेशी भवनको बाकँ� �नमार्ण कायर् 
परुा गन�,  

• स्थानीय तहहरुको कायर्सम्पादनमा 
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�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

�मखु ��तफलहरू हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आ.व. २०७7/७8 मा  स�ालन हनु े

��याकलापहरू 

��व�धक सहयोग पगुी तत ्तत ्
तहहरुबाट स्थानीय पूवार्धार 
�बकास सम्बन्धी कायर्�महरु 
सहज एवं थप �भावकार� रुपमा 
संचालन भएको हनुे, 

सहयोग पयुार्उन आवश्यकता अनसुार 
�ा�व�धक सहयोग उपलब्ध गराउने।   
 

३. 3650२011 �नजामती �कताबखाना 

(रा��य �कताबखाना) 

 

८ • सम्पूणर् कमचार्र�हरु (�नजामती 
कमर्चार�, �हर�, िशक्षक) को 
ए�ककृत अ�भलेख �णाल�  
व्यविस्थत भएको हनुे। 

• सम्पि� �ववरण दतार्, अ�नवायर् 
अवकाश एवं सरुवा बढुवा 
लगायतका �ववरणहरुको SMS 

बाट जानकार� �दन ेकायर् 
भैरहेको, 

• PIS re-engineering गर� 
सफ्टवेयर (कमर्चार� वैयि�क 
�णाल�) �नमार्ण कायर् सम्प� भई 
पर�क्षणको �ममा रहेको,  

• PIS Software मा थप व्यवस्था 
गर� आ.व. २०७२/०७३ देिख 
सेवा �नव�ृ कमर्चार�हरुलाई 
�वदा तथा औषधी उपचार 
स�ुवधा वापतको रकम समेत 
�कटान गर� �ववरण �दने काम 
भइरहेको, 

• �सटरोल भनर् अनलाइन 
सफ्टवेयर स�ालनमा ल्याई नयाँ 
�नयिु� हनुे कमर्चार�हरुले 
अनलाइनबाट �सटरोल भर� दतार् 
�कृया सहज भइरहेको, 

• PIS re-engineering गर� तयार 
भएको कमर्चार� वैयि�क 
�णाल� स�ालनका ला�ग 

• २०६४  साल प�ात ्�नयिु� भएका 
कमर्चार�हरुको समावेशीको आधारमा 
�ववरण रा� ेकायर् सम्प� ग�रने, 

• �डिजटल नेपाल अ�भयानको ममर्लाई 
आत्मसाथ गद� �कताबखाना र अन्य 
�नकाय तथा मन्�ालयहरुसँग �व�तुीय 
सूचना आदान �दान स�ाल�करणको 
कायर् ग�रने। 
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�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

�मखु ��तफलहरू हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आ.व. २०७7/७8 मा  स�ालन हनु े

��याकलापहरू 

आवश्यक IT Equipments 

(Hardware) ख�रद सम्झौता 
सम्प� भएको।     

४. 36500102 
 

संघीय शासन �णाल� 

व्यवस्थापन कायर्�म 

८ 
 

• संघीय शासन �णाल� सदुृढ�करण 
गन� सन्दभर्मा आवश्यक पन� नमूना 
कानून, संघीयता संवाद तथा 
नी�तगत  सहजीकरण उपलव्ध हनु,े  

• संघीयता कायार्न्वयन कायर्योजनाले 
�न�दर्� गरे अनरुुपको उपलब्धी 
�ा��मा तीन तहका सरकारवीच 
उिचत समन्वय र सहकायर् अ�भव�ृ� 
भएको हनुे। 

• स्थानीय तहको पनुस�रचनामा 
समन्वय गरेको, 

• संवैधा�नक आयोगहरूको कानूनको 
मस्यौदा तयार गरेको, 

• �देश र स्थानीय तहलाई 
आवश्यक नमनुा कानून लगायत 
नी�तगत ढाँचाहरु  तयार गर� 
सहजीकरण ग�रएको, 

• हालसम्म ७० वटा भन्दा बढ� 
नमूना कानून/कायर्�व�ध स्थानीय 
तहमा उपलब्ध भएको।  

• संघीय शासन �णाल� सदुृढ र सश� 
बनाउन आवश्यक नी�तगत र 
व्यवस्थापक�य सहजीकरण गन�, 

• �देश  र स्थानीय तह  
स�ालनसम्वन्धी नमूना कानून र 
कायर्�व�ध तयार गन�, 

• �देश र स्थानीय तहको संस्थागत 
सदुृढ�करणमा नी�तगत तथा 
व्यवस्थापक�य सहजीकरण गन�, 

• स्थानीय तहबाट हालसम्म जार� भएका 
कानूनहरुको तलुनात्मक अध्ययन एवं 
प�रक्षण गन�। 

५. ३६५००१०४ स्थानीय पूवार्धार 

�वकास साझेदार� 

कायर्�म 

३ • स्थानीय तहमा साझेदार� �णाल�को 
उपयोग गर� अत्यावश्यक 
पूवार्धारहरू �वकास भएको हनुे। 

• ७७ िजल्लाका १६२ �नवार्चन 
क्षे�का स्थानीय तहहरुबाट 
स�ालन हनु ेआयोजना कायर्�म 
छनौट भई कायार्न्वयन 
भईरहेको। 

• कायर्�ब�धमा तो�कए बमोिजम पूवार्धार 
�बकास सम्बन्धी 
कायर्�म/आयोजनाहरु स�ालन गन�।  

६.  
3650010५ 

िजल्ला समन्वय 

स�म�तको कायार्लयहरु 

 
८ 

• स्थानीय तह बीच समन्वय र 
सहकायर् अ�भव�ृ� भएको हनुे, 

• �वकास �नमार्ण गन� कायर् सन्त�ुलत 
र गणुस्तर�य भएको हनुे।  

• स्थानीय तहहरूबाट सम्पादन 
भएका कायर्हरुको सम्बन्धमा 
सहजीकरण, समन्वय सहयोग 
भईरहेको। 

• िजल्लािस्थत संघीय एवं �ादेिशक 
कायार्लय र स्थानीय तहहरूबीच 
समन्वय गन�, 

• स्थानीय तहहरुबाट हनु े�बकास 
�नमार्ण सम्बन्धी समन्वय र 
सहजीकरण गन�। 

७.  

36500106 

बहकु्षे�ीय पोषण 

कायर्�म 

२ • �जनन उमेरका म�हला तथा 
�कशोर�को पोषणको अवस्थामा 
सधुार भएको हनुे, 

• ३० िजल्लाका ३०८ स्थानीय 
तहहरूमा पोषण लिक्षत, पोषण 
संवेदनशील र सामथ्यर् बनाउने 

• थप २८१ स्थानीय तह र २४९३ 
वडामा बहकु्षे�ीय पोषण योजना अनसुार 
पोषण तथा खा� सरुक्षा �नद�शक 
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• सरुिक्षत तथा पोषणय�ु 
खा�बस्तकुो उपलब्धता र पहुँचमा 
ब�ृ� भएको हनु,े 

• सरुिक्षत खानेपानीको पहुँचमा व�ृ� 
भएको हनु,े 

• आत्म�नभर्र हनुको ला�ग लिक्षत 
समहुमा �व�भ� �ोत र 
अवसरहरुको पहुँचमा ब�ृ� भएको 
हनुे,   

• पोषणसम्बन्धी संस्थागत संरचनाको 
सधुार गद� स्थानीय समदुायका 
व्यि�हरूमा पोषणसम्वन्धी क्षमता 
सधुार भएको हनुे, 

• हजार �दनका म�हला, बालबा�लका 
र �कशोर�हरूको पोषण स्वास्थ्यमा 
सधुार भएको हनुे। 

कायर्�म भईरहेको,   

• ९८२८९ घरमा करेसाबार� 
�व�र्न कायर्�म (ता�लम तथा 
सहयोग), 

• ६५०८३ म�हलाहरुको 
आयआजर्न र सनुौला हजार 
�दनका आमाहरुलाई पौ��क 
आहार स�ुनि�तता , 

• १९३४३९ जनालाई �जनन 
स्वास्थ्य सरुिक्षत माततृ्व तथा 
अन्य जीवन उपयोगी सीप 
सम्बन्धी �कशोर�हरुलाई ता�लम, 

• ५३९८ �व�ालयमा पोषण �व�र्न 
कायर्�म, 

• ३०८ जना पोषण स्वयंसेवक 
स्थानीय तहमा प�रचालन। 

स�म�त गठनको व्यवस्था गन�, 
• किम्तमा १२० वटा �व�ालयमा 
खानेपानी योजना संचालन गन�, 

• किम्तमा ९० वटा सहकार�मा 
आयआजर्न तथा उ�मिशलता �वकास 
कायर्�म तथा क्षमता �वकास कायर्�म 
स�ालन  गन�,  

• बहकु्षे�ीय पोषण योजना अनसुार पोषण 
संवेदनशील क्षे� कृ�ष पशपुालन 
म�हला बालवा�लका क्षे� अन्तरगतका 
कायर्�म संचालन गन�, 

• स्थानीय तह माफर् त ३८३ जना पोषण 

स्वयंसेवक स्थानीय तहमा प�रचालन 
ग�रने । 

८. 36500107 तराई मधेश सम�ृ� 

कायर्�म 
 

६ • भौ�तक, सामािजक पूवार्धारको 
�वकासबाट तराई मधेशका 
जनताहरूको जीवनस्तरमा सधुार 
भएको हनु,े 

• तराई मधेशका अ�त �वप� घरवार 
�व�हन प�रवारहरु साम�ुहक आवास 
कायर्�म माफर् त घरको मा�लक 
भएको हनुेछन,् 

• तराई मधेशका अ�त �वप� द�लत 
तथा सामािजक आ�थर्क रुपमा अ�त 
पछा�ड परेका समदुायहरुका ला�ग 
सामदुा�यक भवनहरु बनेका 
हनुेछन,् 

• चाल ु आ व २०७६।७७ मा 
कायर्�ब�धमा व्यवस्था भए 
बमोिजम साम�ुहक आवास भवन, 
सडक, सामदुा�यक पूवार्धार, कृ�ष 
�वकास, �संचाई, खानेपानी तथा 
सरसफाई, उजार्, �वपद् न्यू�नकरण  

गर� जम्मा ८ वटा क्षे�को २१३ 
स्थानीय तहका ४३२ वटा 
आयोजनाहरु छनौट भई 
कायार्न्वयन भईरहेको, 

• आगामी आ व २०७७/७८ का 
ला�ग स्थानीय तहहरुबाट 
आयोजना �स्तावहरु २०७६ 

• तराई मधेशका २२ िजल्लाका २७७ 
स्थानीय  तहहरुमा बसोबास गन� 
कमजोर आ�थर्क-सामािजकस्तर भएका 
जा�त र समदुायका नाग�रकहरूको 
जीवनस्तर सधुारका ला�ग थप 
�भावका�रताका साथ पूवार्धार �नमार्ण 
तथा पारम्प�रक पेशा �व�र्नात्मक 
आयमूलक रोजगारमूलक व्यावसा�यक 
ता�लमहरु लगायतका ९ वटा 
क्षे�हरुमा �ब�भ� कायर्�म तथा 
आयोजनाहरु संचालन हनुेछन ्। 
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• तराई मधेशका स्थानीय तहका वडा 
बाट वडा जोड्न,े एउट गाउँबाट 
अक� गाउँ जोड्न,े वडाबाट 
पा�लकाका केन्� जोड्न ेस साना 
सडकहरु बनेका हनुेछन,् 

• पछा�ड परेका वगर् र समदुाय रहेक 
क्षे�हरुमा �व�ालय भवन  व�थ�ग 
सेन्टर कृ�ष सेड तथा सामदुा�यक 
ता�लम केन्�हरु �नमार्ण भएका 
हनुेछन ्। 

फागनु मसान्तसम्म संकलन गर� 
२०७७ बैशाख मसान्त सम्ममा 
आयोजना छनौट गन� गर� सो को 
अिन्तम चरणमा काम भईरहेको।  

९. 36500१०८ 

 

�देश तथा स्थानीय 

शासन सहयोग 

कायर्�म  

(पन्�� योजनाको �मखु 

कायर्�म) 

८ • �देश तथा स्थानीय तहका 
पदा�धकार�हरू तथा 
कमर्चार�हरूलाई स�ीय शासन 
�णाल�का �व�वध �वषयमा क्षमता 
�वकास गर� गणुस्तर�य सेवा �वाह 
भएको हनु े। 

• स्थानीय तहलाई आवश्यक 
काननुको नमनुा उपलब्ध 
गराईएको, 

• स्थानीय तहमा सचुना ��व�धको 
�योग बढाउन स्थानीय तहलाई 
सूचना ��व�ध अ�धकृतको सेवा 
उपलब्ध गराईएको, 
 

• संघ, �देश र स्थानीय तह बीचको 
समन्वय, सहकायर् र साझेदार� 
संस्थागत र थप सदुृ�ढकरणका 
कायर्�म स�ालन गन�, 

• �देश तथा स्थानीय तहका 
पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरूको 
क्षमता �वकासका कायर्�म संचालन 
गन�, 

• �देश स्तरको �िशक्षण सम्बन्धी 
कायर् गन� �विश��कृत संस्थाको 
रुपमा �ादेिशक सशुासन केन्� 
स्थापना भई संचालन गन�, 

• लै��क समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरण, सहभा�गतामलुक 
�वकास एवं उ�रदा�यत्व �व�र्न 
सम्बन्धी कृयाकलाप संचालन गन�, 

10. 36500१०९ उ�र� क्षे� पूवार्धार 

�वकास तथा 

३ • उ�र� क्षे�को जी�वकोपाजर्नमा 
सधुार भएको हनुे। 

• उ�र� क्षे� िज�वकोपाजर्न सधुार 
कायर्�म संचालन कायर्�व�ध, 
२०७६ स्वीकृत भएको, 

• स्थानीय तहले �सफा�रस गर� पठाएका 
आयोजना मध्येबाट छनौट हनुे 
आ�थर्क, सामािजक, भौ�तक पूवार्धारका 
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जी�वकोपाजर्न सधुार 

कायर्�म 

 

• चीनसँग �समा जो�डएका १५ वटा 
िजल्लाका १२६ वटा स्थानीय 
तहबाट कायर्�व�धले तोकेका 
�व�भ� क्षे�का आयोजनाहरु माग 
ग�रएकोमा ११३ वटा स्थानीय 
तहबाट �ा� भएका आयोजनाहरु 
चीन सरकारलाई �सफा�रस गर� 
पठाउने काम अिन्तम चरणमा 
रहेको।  

आयोजनाहरु स�ालन गन�। 

11. 36500११० साना �वकास प�रयोजना  8 • स्थानीय सडक,पलु,�व�ालय 
भवन,�ारिम्भक बाल �वकास 
केन्�,पसु्तकालय,अस्पताल,खानेपानी 
र सौयर्उजार् लगायतका पूवार्धारको 
क्षे�मा सधुार भएको हनुे। 

• नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद) को 
�म�त २०७६।०९।०७ को 
�नणर्यानसुार साना �वकास 
आयोजना कायार्न्वयनको ला�ग 
कायार्न्वयन गन� �नकाय र ढाँचा 
तो�कएको । 

• सवै स्थानीय तहहरुबाट माग संकलन 
गर� रु. ५ करोड भन्दा कम कुल 
लागत भएका आयोजनाहरु छनौट भई 
स�चालन भएको हनुे। 

११.  36501101 �ामीण जल�ोत 

व्यवस्थापन प�रयोजना 

 

1, 2 • प�रयोजनाको अव�धसम्ममा 
खानेपानी ३६९ िस्कमबाट 
१२२१३० जना, सरसफाई २९६ 
िस्कमबाट ३०५७०१ जना, �सचाई 
४० िस्कमबाट २०४५२ जना र 
लघ ुजल�व�तु १० िस्कमबाट  
१६८९६ जना लाभािन्वत भएको 
हनुे। 

• 52 वटा खानेपानी आयोजना 
सम्प� भई ३३६१० जना 
लाभािन्वत भएको,  

• ८ वटा शौचालयबाट १४२८ 
जनसंख्या लाभािन्वत भएको, 

• ३० वटा �सँचाइ अथवा 
बहउुपयोगी योजना सम्प� भई 
६२२५ जना लाभािन्वत  
भएको ।  

• खानेपानी योजनाहरु १०० वटा 
सम्प� गर� ८०,००० जना लाभािन्वत 
हनुे, 

• �व�ालय, स्वास्थ्य चौक� तथा 
सावर्ज�नक स्थानमा संस्थागत शौचालय 
२८ वटा सम्प� हनुे, 

• पूणर् सरसफाइ र खलु्ला �दशा म�ु 
बाट २०,००० जना लाभािन्वत हनुे, 

• �कोप जोिखम न्यूनीकरण तथा 
जलवाय ुप�रवतर्न सम्बिन्ध ��याकलाप 
२७ वटा सम्प� हनुे, 

• �संचाई तथा बहउुपयोगी योजना 
सहयोग २५ वटा सम्प� हनुे, 

• सधुा�रएको चलु्हो तथा सधुा�रएको 
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पानीघ� ��याकलापबाट 2,500 
घरप�रवार लाभािन्वत हनुे। 

१2. 36501102  �ामीण सडक स�ाल 

सधुार आयोजना 

 

1,2 • यस आयोजना माफर् त ३८०.६८६ 
�क. �म. सडकको दईु वषर्�भ� 
कालोप�े स्तरमा स्तरो�ती भएको 
हनुे। 

• सडक चौडाई �वस्तार तथा मोड 

सधुार 269.40 �क.मी., 

• नाल� तथा टेवा पखार्ल स�हतका 

संरचना �नमार्ण 135.46 

�क.मी. सम्प�, 

• सडकमा सब-बेसको कायर् 

114.10 �क.मी. सम्प�, 

• सडकमा बेसको कायर् 23.50 

�क.मी. सम्प�, 

• सडक कालोप�े गन� कायर् 5.20 

�क.मी. सम्प�,    

• १५० �क. मी. सडक कालोप� गन�, 
• नयाँ १,५०० �क. मी. सडकको 

DPR तयार गन�, 

• सडक क्षे�का �भा�वत तथा �वप� 

समदुायका कर�ब ६०० जनालाई 

सीपमूलक ताल�म �दान गन�।  

१३. 36501103 
 

झोल�ुे पलु क्षे�गत 

कायर्�म 

 

१ • किम्तमा 30 �मनेटको पैदल दरु�को 
फेरो �भ� स�ुवधा पगु्ने गर� 
सम्भाव्य सबै स्थानमा क�रब 
१०,२०० झोल�ुेपलु �नमार्ण (तइुन 
�वस्थापन समेत) ग�रएको हनुे, 

• ७,५००  झोलुंग ेपलु �नय�मत 
ममर्त ग�रएको हनुे। 

• लगभग ७,००० झोल�ुे पलु 
�नय�मत ममर्त भएको,  

• हालसम्म चाल ुआ. व. मा १६८ 
वटा स�हत जम्मा ८,१७८ वटा 
झोल�ुे पलु �नमार्ण सम्प� 
भएको।  

• थप ६०० वटा झोल�ुेपलु �नमार्ण 
सम्प� गन� । 

१४. 36501104 
 

�ामीण पहुँच कायर्�म 

 

२ • �ामीण यातायात पूवार्धारको �दगो 

व्यवस्थापन, ग�रव तथा 

विन्चतीकरणमा परेका समदुायलाई 

रोजगार� �सजर्ना, िजल्लाको मखु्य 

सडक संजाललाई बा�ै म�हना 

स�ालन गनर् सहयोग तथा आ�थर्क 

अवसरका ला�ग पहुंच स्थापना 

• ३.५ मीटर चौडा सडक �नमार्ण - 
६२.६१ �क.�म., 

• ४.५ मीटर चौडा सडक �नमार्ण - 
५९.२२ �क.�म., 

• सारभतु रुपमा �नमार्ण सम्प� - 
३५.०० �क.�म., 

• सरुुको ४ �क.�म. सडक सधुार 
कायर् सम्प� भएको, 

• बाँक� ३२ �क. �म. सडकलाई 

सारभतू रुपमा �नमार्ण (चौडाई तथा 

संरचनाहरु स�हत) सम्प� गन�। 
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भएको हनुे। • नयां �नमार्ण ६३ �क.�म. र 
�नमार्ण सधुार ४ �क.�म. गर� 
सडकको लम्बाई ६७ �क �म. 
सम्प�।  

१५. 3650110६ स्थानीय स्तरका 

सडकपलु तथा 

सामदुा�यक पहुँच सधुार 

प�रयोजना 

२ • स्थानीय सडकहरूमा पलु �नमार्ण 
गर� बा�ै म�हना सडक संचालन 
गनर् क�रब ३५०० सडक पलु 
�नमार्ण भएको हनुे। 

• 26 वटा सडक पलुको DPR 

तयार, 11 वटा सडक पलु 

�नमार्ण सम्प�। 

• संघीय स्तरमा ५ तथा �देश/स्थानीय 

स्तरमा २५ गर� कुल ३० वटा 

सडकपलु �नमार्ण सम्प� गन�। 

१६. 36501107 पूव� िचतवन नद� 

व्यवस्थापन तथा 

जी�वकोपाजर्न सधुार 

कायर्�म 

१ • पूव� िचतवनको जलाधार क्षे�को 

बाढ�को �कोपबाट हनु ेजनधनको 

क्ष�त न्यूनीकरण भएको हनु,े 

• �संचाइ नहरहरूको स�ालनमा 

सहयोग भएको हनुे। 

• योजनाको छनौट : ९५ वटा 

सम्प�, 

• सव� : ९४ वटाको सम्प�, 

• लागत अनमुान तयार� : ९४ 

वटा सम्प�, 

• अिन्तम ��तवेदन तयार� र 

सम्प�ताः ९ वटा आयोजना गर� 

८९ वटा सम्प�। 

सबै आयोजना सम्प� भई 

कायार्न्वयनमा गएको। 

१७. 36501108 रा��य �ामीण यातायात 

सदुृढ�करण कायर्�म 

२ • आयोजना स�ा�लत ३६ िजल्लामा 

सडक �नय�मत संभार, आव�धक 

ममर्त संभार,  �ामीण सडक 

स्तरो��त,  नया ँमोटर पलु �नमार्ण 

भएको हनुे।  

 

• �ामीण सडक आव�धक ममर्त 

सम्भार 141.50 �क. �म., 

• सडक स्तरो��त/पनुर्स्थापना 

333 �क. �म. सम्प�, 

• 297.70 �मटर सडक पलु 

�नमार्ण। 

सबै आयोजना सम्प� भई 

कायार्न्वयनमा गएको। 

१८. 36501109 
 

 

साना �संचाइ कायर्�म 

 

२ 

 

• कृषक व्यविस्थत साना �संचाइ 

योजना �नमार्ण भएको हनु,े 

• डोल�, स्थानीय सेवा�दायक तथा 

समदुायको क्षमता अ�भव�ृ�मा 

• १४९ वटा नयाँ योजनाको छनौट 

कायर् सम्प� भएको, १४९ वटा 

नयाँ योजनाको सव� सम्प� 

भएको, ९६ वटा नयाँ योजनाको 

• उदयपरु, खोटांग, ओखलढंुगा, इलाम, 

पांचथर, ते�थमु, धनकुटा र भोजपरु 

िजल्लाका �व�भ� ४7 वटा स्थानीय 

तहमा कुल ३१४ वटा �सचाई योजना 
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सहयोग पगुकेो हनु,े 

• १५,००० हेक्टरमा �दगो र 

भरपद� �संचाइ स�ुवधा पगुकेो हनु,े 

• कृषक व्यविस्थत साना �संचाइ 

�णाल�हरू समावेशी र ग�रवमखुी  

बनाउन योजनाहरू बनाउन ेर लागू 

गनर् स्थानीय तहहरूको क्षमता 

अ�भव�ृ� भएको हनुे। 

DPR तयार भएको, 

• ११३ वटा �मागत योजनामा 

४५ वटा योजनाको �नमार्णको 

कायर् अिघल्लो आ. व. मा नै 

सम्प�  भइसकेको हनुाले यस 

आ. व. मा  �नमार्ण गनुर् पन� ६८ 

वटा �मागत योजनामा कुल 

८५% भौ�तक �ग�त हा�सल भई 

क�रब ८ हजार हेक्टर ज�मनमा 

�संचाइ स�ुवधा उपलब्ध भएको । 

�नमार्ण सम्प� गन�, 

• कर�ब ४ हजार ८ सय हेक्टर 

ज�मनमा �संचाइ स�ुवधा उपलब्ध 

हनुे। 

१९. 36501११२ 
 

�ादेिशक तथा स्थानीय 

सडक सधुार कायर्�म 

(पन्ध� योजनाको 

रूपान्तरणकार� 

कायर्�म) 

१ • �देश राजधानीबाट सबै स्थानीय 

तहको केन्�सम्म जोड्नः  
• ७,००० �क.मी सडक कालोप�े 

भएको हनु,े 
• ५,००० सडक पलु �नमार्ण 

भएको हनु,े 

• ५,००० �क.मी सडक आव�धक 

ममर्त भएको हनु े 

• ११,५०० �क.मी सडक �नय�मत 

ममर्त भएको हनुे। 

• �ादेिशक एवं स्थानीय सडक 

�नमार्ण तथा सधुार कायर्�म 

स�ालन कायर्�व�ध, २०७६ 

स्वीकृत भएको । 
 

• सडक तथा सडकपलु �नमार्णका ला�ग 

आवश्यक DPR तयार गनर् परामशर् 

सेवा खर�द गन�, 

• स्थानीय तहको केन्� जोड्ने सडक 

(५०० �क. �म.) कालोप�े बनाउन 

तथा सो मा आवश्यक सडकपलु (३० 

वटा) �नमार्णका ला�ग DPR तयार 

गन�। 

२०. 36561011 
 

स्थानीय �वकास 

�िशक्षण ��त�ान 

 

८ 
 

• स्थानीय तहका पदा�धकार� तथा 
कमर्चार�हरूको क्षमता अ�भब�ृ� 
भएको हनु,े 

• स्थानीय तहको व्यवस्थापन पक्ष 
सदुृढ भएको हनु,े 

• राजप� अनं�कत कमर्चार�को क्षमता 
अ�भब�ृ� भएको हनुे। 

• स्थानीय तहका ५९८ जना 
पदा�धकार�हरुका ला�ग बजेट 
तथा कायर्�म तजुर्मा, राज�, 
अनगुमन तथा न्या�यक �बषयमा 
क्षमता अ�भब�ृ�सम्बन्धी कायर्�म 
स�ालन भएको, 

• संघमा कायर्रत �नजामती सेवाका 

• स्थानीय तहका पदा�धकार� तथा 
कमर्चार�को क्षमता अ�भब��सम्बन्धी 
४ वटा �बषयमा पाठय�म तयार गन�, 

• २८० जना संघमा कायर्रत �नजामती 
सेवाका राजप� अनं�कत �थम र 
��तीय �ेणीका कमर्चार�, �देश र 
स्थानीय तहमा कायर्रत चौथो र पाचँ� 
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राजप� अनं�कत �थम र ��तीय 
�ेणीका कमर्चार� तथा �देश र 
स्थानीय तहमा कायर्रत चौथो र 
पाँच� तहका २६७ जना 
कमर्चार�हरुका ला�ग सेवाकाल�न 
�िशक्षण स�ालन भएको, 

• ३७० जना स्थानीय तहमा 
सेवा�वेश भएका �शासन, लेखा र 
आ.ले.प. अ�धकृतहरुका ला�ग 
सेवा�वेश �िशक्षण स�ालन 
भएको। 

तहका कमर्चार� तथा स्थानीय तहमा 
कायर्रत अ�धकृत छैठ� तहका 
कमर्चार�हरुका ला�ग सेवाकाल�न 
�िशक्षण स�ालन गन�। 

२१. 365६101२ नेपाल �शास�नक 

�िशक्षण ��त�ान 

 

८ • �नजामती सेवा तथा सावर्ज�नक 
संस्थानका अ�धकृतस्तरका 
कमर्चार�हरुको क्षमता अ�भब�ृ� 
भएको हनु,े 

• नेपाल सरकारका �व�भ� �नकायहरु 
एवं सावर्ज�नक संस्थानहरूको 
संगठनात्मक �वकासमा सहयोग 
पगुकेो हनु े। 

• �नजामती सेवाको सक्षमता �ारूप 
(Competency Framework) 
�नधार्रण गर� नेपाल सरकारका 
�व�भ� �नकायका उच्च 
व्यवस्थापन तह र अ�धकृतस्तरको 
ताल�म/�िशक्षण स�ालन गद� 
आएको, 

• �नजामती सेवाका नव �वेशी 
अ�धकृतस्तरको ला�ग ६ म�हने 
आवासीय �िशक्षण कायर्�म 
�वगत सात वषर्देिख सफलतापवुर्क 
संचालन गद� आएको,  

• नेपाल सरकार एवं सावर्ज�नक 
संस्थानको संगठनात्मक �वकास 
तथा व्यवस्थापक�य सधुारका 
ला�ग परामशर्कायर् संचालन गद� 
आएको, 

• नेपाल सरकारलाई सावर्ज�नक 

• संघीय शासन �णाल�को प�रव�तर्त 
सन्दभर्मा वा�षर्क �नय�मत 
कायर्�महरूस�हत अ�धकृत 
कमर्चार�हरूको �सकाइ आवश्यकता 
अनरुूपका  �िशक्षण कायर्�महरू 
संचालन गन�, 

• संघीयता कायार्न्वयनमा सहयोग पगु्ने 
खालका �वषयवस्तहुरुमा �नवार्िचत जन 
��त�न�धहरूको क्षमता �वकासका 
कायर्�महरू तजुर्मा गर� संचालन गन�, 

• सूचना ��व�धको �योग गर� �िशक्षण 
कायर्�महरुलाई �मशः e-learning 

मा समेत आव� गद� लैजाने र सोका 
ला�ग आवश्यक पूवार्धार �वकास गन�,  

• तीन तहकै सरकार� �नकायहरूको 
संगठनात्मक �वकासका ला�ग 
व्यवस्थापन परामशर् कायर्हरु संचालन 
गन�, 
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�शासन एवं शासक�य 
व्यवस्थापनका क्षे�मा नी�त 
�नमार्णमा सहयोगी हनुे खालका 
अध्ययन अनसुन्धान कायर्हरु गद� 
आएको, 

• संिघयता कायार्न्वयनमा सहयोग 
पयुार्उने उ�ेश्यले संिघयता 
अध्ययन केन्�को स्थापना गर� 
�िशक्षण कायर्�म तथा अध्ययन 
अनसुन्धान कायर्को थालनी 
ग�रएको, 

• भकूम्पबाट क्ष�त�स्त मखु्य भवन, 
सम्पदा सदनको पनु�नर्मार्ण कायर् 
अिन्तम चरणमा पगुकेो । 

• तीन तहकै सरकारको नी�त �नमार्णमा 
सहयोगी हनुे नी�तगत अनसुन्धनात्मक 
कायर्हरूको �व�र्न गन�, 

• ��त�ानको आवासीय �िशक्षण पूवार्धार 
�वस्तारको ला�ग �स्ता�वत का�केो 
नमोब�ुिस्थत �ाथ�मकता �ा� 
प�रयोजनाको हाल संचालन भैरहेको 
�वस्ततृ प�रयोजना ��तवेदन (DPR), 
वातावरणीय �भाव मूल्यांकन (EIA)  
तथा माटो प�रक्षण लगायतका 
कायर्हरु सम्प� गर� प�रयोजना शरुु 
गन� । 

२२.   365६101३ 
 

आ�दवासी जनजाती 

उत्थान ��त�ान 

 

६ 
 

• आ�दवासी जनजाती समदुायको 
सामािजक, सांस्कृ�तक तथा आ�थर्क 
�वकासमा सहयोग पगुकेो हनुे, 

• आ�दवासी जनजाती समदुायको ६ 
वटा संस्थागत तथा सामदुा�यक 
भवन �नमार्ण भएको हनु,े 

• आ�दवासी जनजाती समदुायका 
मौ�लक भाषा, �ल�प, कला, 
सा�हत्य र इ�तहासको खोज 
अनसुन्धान तथा संरक्षण सम्ब�र्न 
गन� कायर् हुँदै आएको,  

• आ�दवासी जनजाती समदुायको 
क्षमता अ�भव�ृ� हनुे कायर्�महरु 
स�ालन ग�रएको,  

• आ�दवासी जनजाती समदुायको 
अमूतर् संस्कृ�तहरुको संरक्षण तथा 
�ब�र्न गन� कायर् भैरहेको, 

• आ�दवासी जनजाती समदुायको 
�वषयमा लेिखएको उत्कृ� 
सा�हत्य �न्थहरुको �काशन गद� 
आएको,  

• आ�दवासी जनजाती समदुायको मौ�लक 
भाषा, �ल�प, कला, सा�हत्य र 
इ�तहासको खोज अनसुन्धान तथा 
संरक्षण सम्ब�र्न गन�, 

• आ�दवासी जनजाती समदुायको क्षमता 
अ�भव�ृ� हनु ेकायर्�महरु स�ालन 
गन�,  

• आ�दवासी जनजाती समदुायको अमूतर् 
संस्कृ�तको संरक्षण तथा �ब�र्न गन�,  

• आ�दवासी जनजाती समदुायको 
�वषयमा लेिखएका उत्कृ� सा�हत्य 
�न्थहरुको �काशन गन�,  

• लोपोन्मखु तथा अ�त�समान्तकृत 
आ�दवासी जनजाती समदुायको ला�ग 
संस्थागत �वकास तथा 
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�.सं. ब.उ.शी.नं. कायर्�म/आयोजना 

क्ष�ेगत 

रणनी�तक 

स्तम्भ 

�मखु ��तफलहरू हालसम्मको �ग�त िस्थ�त 
आ.व. २०७7/७8 मा  स�ालन हनु े

��याकलापहरू 

• लोपोन्मखु तथा अ�त �समान्तकृत 
आ�दवासी जनजाती समदुायको 
ला�ग स्वरोजगारमूलक आय 
आजर्न कायर्�महरु स�ालन गद� 
आएको ।  

स्वरोजगारमूलक आय आजर्न 
कायर्�म स�ालन गन�। 

२३. 36581011 �नजामती कमर्चार� 

अस्पताल �बकास 

स�म�त 

 

२ • �नजामती कमर्चार�का अ�त�र� 
सवर्साधारणहरुलाई सवर्सलुभ एवं 
सहज रुपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा 
�वाह भएको हनु े। 

• अस्पतालमा �नजामती कमर्चार�को 
अ�त�र� सवर्साधारण 
नाग�रकलाई सलुभ रुपमा सेवा 
�वाह भइरहेको,  

• एम.आर.आई. कक्ष, िच�कत्सक 
कक्ष, मेमो�ाफ� कक्ष �नमार्ण 
भएको, 

• १ लाख ७७ हजार जनालाई 
ओ.�प.डी. सेवा �दान ग�रएको ।  

• अस्पतालको आध�ुनक�करण गद� 
Tele-medicine र बहृत स्वास्थ्य बीमा 
कायर्�म स�ालन गन�, 

• �व�भ� अत्यावश्यक मे�सनर� औजार 
ख�रद गन� ।  

ग. बजेट  

आ.व. २०७७/७८ को ला�ग यस मन्�ालयको ला�ग चालतुफर्  रु. 1363.12 करोड र  पूजँीगततफर्  रु. 1546.14 करोड गर� जम्मा रु. 2909.26 

करोड �व�नयोजन ग�रएको छ ।  
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6.3 कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय 

क. नमतजा सूचक 

 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ 

को उपलब्धि 

आ. व. 2076/77 को अनमुामनत 
उपलब्धि 

आ. व. 077/78 को 
लक्ष्य 

१ एकीकृत काननुी सहायता नीमत  संख्या - १ - 

२ सब्न्ि सम्पन्न गने मनदेब्िका तजुमुा संख्या - १ - 

३ कमचुारीको क्षमता अमिवदृ्धि तालीम संख्या १ 4 ५ 

४ काननुी ब्िक्षा र सचेतना अमिवदृ्धि कायकु्रम संख्या 35 21 २५ 

५ प्रदेि कानून नेपालको संद्धविान र प्रचमलत नेपाल कानून अनरुुप 
रहे नरहेको सम्बन्िमा प्रदेि कानूनको अध्ययन गने 

संख्या - १ १ 

६ कानून तथा न्यायको क्षेरमा अध्ययन, अनसुन्िान संख्या - ३ 5 

७ न्यायीक समममतको क्षमता अमिवदृ्धि संख्या - 7 १४ 

ख. वाद्धषकु द्धवकास कायकु्रम 

क्र.स. ब.उ.ब्ि.नं कायकु्रम/आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्ि 

प्रमखु प्रमतफल हालसम्मको प्रगमत ब्स्थमत 
आ.व. 207७/7८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु द्धक्रयाकलाप 

1.  3110००11 

 

कानून, न्याय तथा 
संसदीय माममला मन्रालय 

6, 8  संद्धविान कायाुन्वयन गने कानून 
मनमाुण िएको हनु,े 

 प्रदेि कानून संद्धविान र संघीय 
कानून अनकुुल रहे नरहेको 
अध्ययन गररने, 

 कानून मन्रालय र अन्तरगतका 
कमचुारीहरुको क्षमता अमिवदृ्धि 
िएको हनु,े 

 स्थानीय तहमा न्याद्धयक समममतको 

 फाल्गणु सम्म नयााँ ऐन मनमाुणको 
लामग २३ वटा अविारणापरमा 
सैिाब्न्तक सहममत प्रदान, नेपाल 
सरकारले संघीय संसदमा पेि गने 
२७ वटा द्धविेयकको मस्यौदा 
तजुमुा तथा सहममत प्रदान, नपेाल 
सरकारले जारी गने ३५ वटा 
मनयमावलीहरुको मस्यौदा तजुमुा 
तथा सहममत प्रदान, गठन आदेि, 

 स्थानीय तहसाँग समन्वय गरी 
न्याद्धयक समममतको क्षमता 
अमिवदृ्धि कायकु्रम सञ्चालन 
गने। 

 द्धवमिन्न काययुोजना अन्तगतुका 
कानूनी द्धवषयमा अन्तरद्धक्रया, 
प्रदेि, स्थानीय तह र िैब्क्षक 
संस्थाहरुमा अन्तरद्धक्रया तथा 
कानूनी सचेतना कायकु्रम 
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क्र.स. ब.उ.ब्ि.नं कायकु्रम/आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्ि 

प्रमखु प्रमतफल हालसम्मको प्रगमत ब्स्थमत 
आ.व. 207७/7८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु द्धक्रयाकलाप 

अमिकार र प्रयोग सम्बन्िी 
जानकारी िई समममतका 
पदामिकारीहरु तथा सम्बब्न्ित 
व्यब्िहरुको क्षमता अमिवदृ्धि 
िएको हनु,े 

 कानूनको मनमाुण, संिोिन र 
पररमाजनु िई कानूनकोसिुार 
िएको हनु,े 

 मानव अमिकार र मानवीय 

कानूनको द्धवषयमा स्थानीय तह र 
िैब्क्षक संस्थाहरुमा सचेतना 
अमिवदृ्धि िएको हनु,े 

 कानूनी सहायता सम्बन्िी द्धवषयको 
जानकारी िएको हनुे र सो को 
प्रयोगमा विृी हनुे।एकीकृत 
कानूनी सहायता नीमतको 
कायाुन्वयनको लामग द्धविेयक 
तजुमुा िएको हनु,े 

 नेपाल सरकारका द्धवमिन्न राद्धिय 

काययुोजना अन्तगतुका 
ब्जम्मेवारीहरु पूरा िएको हनुे, 

 सब्न्ि सम्पन्न गने मनदेब्िकाको 
कायाुन्वयन हनुे। 

मनदेब्िका गरी जम्मा २४ वटाको 
मस्यौदा तजुमुा तथा सहममत प्रदान, 

 207६ साल िाद्र 1 गते मलुकुी 
संद्धहता कायाुन्वयन िएको एक वष ु
पगुकेोमा सातै प्रदेिमा समीक्षात्मक 
अन्तरद्धक्रया कायकु्रम गररएको, 

 मन:िलु्क कानूनी सहायताको 
प्रिावकारीता सम्बन्िी अन्तरद्धक्रया 
कायकु्रम गररएको जस्मा तेह्रथुम, 
लमजङु र मसरहा ब्जल्लामा 3 
वटा कायकु्रम गररएको र कुल 
402 सहिागी रहेको, 

 न्याद्धयक समममतको क्षमता अमिवदृ्धि 
कायकु्रम संचालन गररएको जस्मा 
िनकुटा, पवुत,महोत्तरी, बााँके र 
बर्दुया ब्जल्लामा4 वटा कायकु्रम 
गररएको र कुल 335 सहिागी 
रहेको, 

 स्थानीय तहको िैब्क्षक संस्थासंग 
अन्तरद्धक्रया तथा कानूनी सचेतना 
कायकु्रम सञ्चालन गररएको  जस्मा 
तनहुाँ, मसु्ताङ, सनुसरी, 
तेह्रथुम,मसरहा, िनषुा, बााँके र 
बर्दुया ब्जल्लामा 12 वटा 
कायकु्रम गररएको र कुल 
सहिागी 2591 रहको, 

 प्रदेि कानून नेपालको संद्धविान र 
प्रचमलत नेपाल कानून अनरुुप रहे 
नरहेको सम्बन्िमा प्रदेि कानूनको 
पनुरावलोकन गने काय ुिइरहेको, 

सञ्चालन गने। 
 द्धवद्यमान ऐन, मनयम लगायतका 

कानूनहरु समावेि गरी मोबाइल 
एप मनमाुण गरी सञ्चालन गने, 

 सञ्चार माध्यमबाट कानूनी 
सचेतना कायकु्रम सञ्चालन गने, 

 प्रदेि कानून नेपालको संद्धविान 
र संघीय कानून अनरुुप रहे 
नरहेको सम्बन्िमा अध्ययन गने, 

 मनिःिलु्क कानूनी सहायताको 
प्रिावकाररता सम्बन्िी कायकु्रम 
सञ्चालन गने, 

 सब्न्ि सम्पन्न गने सम्बन्िी 
मनदेब्िका कायाुन्वयन गने, 

 एकीकृत काननुी सहायता 
नीमतकोकायाुन्वयन गन ु
आवश्यक द्धविेयक तजुमुा गरी 
ऐन जारी गने र कायाुन्वयन  
गने । 
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क्र.स. ब.उ.ब्ि.नं कायकु्रम/आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्ि 

प्रमखु प्रमतफल हालसम्मको प्रगमत ब्स्थमत 
आ.व. 207७/7८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु द्धक्रयाकलाप 

 एकीकृत कानूनी सहायता नीमतको 
मस्यौदा मब्न्रपररषदबाट पाररत 
िएको, 

 फाल्गणुसम्ममा रेमियो नेपाल र 
नेपाल टेमलमिजनबाट 51 वटा 
कानूनका कुरा नामक 
सचेतनामलुक कायकु्रम प्रसारण 
िइसकेको । 

 
 
 

2.  311२१01१ नेपाल कानून आयोग 

 
 
 
 
 

6, 8  कानूनको खारेजी, पररमाजनु, 
संिोिन, एकीकरण, संद्धहताकरण 
सम्बन्िमा अध्ययन अनसुन्िान 
गरी नेपाल सरकार समक्ष 
मसफाररस िएको हनुे, 

 नयााँ तथा संिोिन द्धविेयक तजुमुा 
गरी नेपाल सरकार समक्ष 
मसफाररस िएको हनुे, 

 कानूनी सचेतनाको अमिवदृ्धि हनु,े 

 कानून र न्यायको अनसुन्िानबाट 
प्रचमलत कानूनमा सिुार हनुे। 

द्धविेयक तजुमुा 
 देहायका द्धविेयक मस्यौदाको काय ु

सम्पन्न गरी सम्बब्न्ित मन्रालयमा 
पठाएकोिः 
1) राद्धिय सरुक्षाका सम्बन्िमा 

व्यवस्था गन ुबनकेो 
द्धविेयक, 

२) द्धविषूण सम्बन्िी कानूनलाई 
संिोिन र एकीकरण गन ु
बनेको द्धविेयक । 

 

 देहायको द्धविेयकहरुको सम्बन्िमा 
मस्यौदाको काय ुिइरहेकोिः 
1) गैरआवमसय नेपाली सम्बन्िी 

द्धविेयक 

२) नेपाल कानून व्याख्या 
सम्बन्िी ऐन, 2010 लाई 
संिोिन गने द्धविेयक 

३) औषिी ऐन, 2035 लाई 
संिोिन गने द्धविेयक। 

४) केपटाउन कन्िेन्सन, 2001 
र केपटाउन प्रोटोकल, 

द्धविेयक तजुमुा 
 संद्धविान कायाुन्वयन गन ु  

आवश्यक द्धविेयक तजुमुा, 
 संब्घयता कायाुन्वयन सम्बन्िी  

द्धविेयक तजुमुा, 
 अन्य द्धवषयमा आवश्यक      

द्धविेयक तजुमुा । 

 कानूनी प्रचारप्रसार (Legal 

Dissemination), प्रब्िक्षाथी 
सेवा मलने, कानूनको खारेजी, 
पररमाजनु, संिोिन र एकीकरण 
गने सम्बन्िमा अध्ययन, 

आयोगको APPs अद्यावमिक, 

कानूनी िव्दकोष (Legal 

Glossary) मनमाणु 
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क्र.स. ब.उ.ब्ि.नं कायकु्रम/आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्ि 

प्रमखु प्रमतफल हालसम्मको प्रगमत ब्स्थमत 
आ.व. 207७/7८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु द्धक्रयाकलाप 

2001 सम्बन्िी द्धविेयक। 

 कानूनी प्रचारप्रसार (Legal 

Dissemination), प्रब्िक्षाथी सेवा 
मलने, कानूनको खारेजी, पररमाजनु, 
संिोिन र एकीकरण गने 
सम्बन्िमा अध्ययन, आयोगको  

APPs अद्यावमिक, कानूनी िव्दकोष 

(Legal Glossary) मनमाुण,  

3.  ३११०१०११ 

 
न्याय सेवा तामलम 
केन्द्र 

1,4,6,8  न्याय सेवाका जनिब्िको क्षमता 
अमिवदृ्धि िएको हनुे। 

 नेपाल न्याय सेवाका राजपरांद्धकत 
ततृीय शे्रणीका अमिकृतहरुको ३ 
मद्धहनेसेवा प्रवेि तालीम सञ्चालन 
गररएको, 

 नेपाल न्याय सेवाका राजपराद्धित 
र्ितीय र ततृीय शे्रणीका 
अमिकृतहरु र नेपाल न्याय सेवाका 
तथा अिनु्याद्धयक मनकायका राजपर 
अनंद्धकत कमचुारीहरुको को  
सेवाकालीन तालीम सञ्चालन 
गररएको। 

 न्याय सेवाका जनिब्िको क्षमता 
अमिवदृ्धि िएको हनुे। 

4.  311000113 
 

सत्य मनरुपण तथा 
मेलममलाप आयोग 

5,6,8  सङ्क्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्िी 
काम कारवाहीले गमत मलन े

 आयोगको ७ वटै प्रदेिमा रहेका 
मकुाम कायाुलयहरुको 
कायसुम्पादन प्रिाव मूल्यािन र 
िावी कायनुीमत तय गने 
मसलमसलामा िन्ि पीमितहरुसाँग 
अन्तद्धकु्रया कायकु्रम सम्बन्िी 
कायिुाला । 
 

 संक्रमणकामलन व्यवस्था 
सम्बन्िी तामलम सञ्चालन गररन े

 अनसुन्िान, पररपरुण, मेलममलाप 
तथा अमियोजन सम्बन्िी 
कमचुारीको क्षमता अमिवदृ्धि 
सम्बन्िी तामलम सञ्चालन गररन े

 सन्देि मलुक सूचना प्रसारण 
तथा प्रकािन 

 सावजुमनक सनुवुाई गररने 
 २००० पीमित पररवारको 

पद्धहचान तथा पररचयपर द्धवतरण 
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क्र.स. ब.उ.ब्ि.नं कायकु्रम/आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्ि 

प्रमखु प्रमतफल हालसम्मको प्रगमत ब्स्थमत 
आ.व. 207७/7८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु द्धक्रयाकलाप 

गररने 

5.  311003401 

 
बेपत्ता पाररएका व्यब्िको 
छानमबन आयोग 

5,6,8  आयोगमा प्राप्त 3197 
उजूरीहरुको द्धवस्ततृ अनसुन्िान 
काय ुसम्पन्न गररएको हनुे।  

 अनसुन्िान एवं द्धवषयगत द्धवज्ञ र 
प्रद्धवमिको व्यवस्था ममलाईएको 
हनुे। 

 छानद्धवनको क्रममा खलु्न आएका 
पीमितहरुले पररचय पर पाएको 
हनुे  

 द्धवमिन्न ब्जल्लामा सावजुमनक 
सनुवुाई गररएको हनुे। 

 पीिक बयान कक्षको तयारी 
लगायतका आवश्यक पूवाुिार 
तयार गरी पीिक बयान काय ु
िरुु गररएको हनुे। 

 आयोगमा कायरुत पदामिकारी एवं 
40 जना कमचुारीहरुले 
अनसुन्िान सम्बन्िी क्षमता 
द्धवकास/तामलम पाएको हनुे। 

 आवश्यक कानून/कायदु्धवमि तयार 
िई लागू िएको हनुे। 

 आयोगको वेवसाईट र उजूरी 
व्यवस्थापन सफट्वेयर अद्यावमिक 
गरी संचालनमा ल्याईएको हनुे। 

 पीमितहरुसाँग मनरन्तर सम्पकु र 
समन्वय हनुे  

 

 यस आ.व. सम्म ६५ ब्जल्लाका 
२१०० थान उजूरीमा द्धवस्ततृ 
छानद्धवनको पद्धहलो चरणको काय ु
अन्तगतु उजूरीकताु तथा साक्षी 
बझु्ने, एण्टीमाटुम फाराम िराउने र 
पररपूरण फाराम िराउने काय ु
सम्पन्न िएको, 

 यस आ.व. सम्म उजूरी कताु, 
पीमित पररवार, साक्षी, घटनाका 
सम्बन्िमा जानकार धयब्ि तथा 
अन्य सरोकारवालाहरुको 
सहिामगतामा 1२६ वटा 
ब्जल्लास्तररय अन्तरद्धक्रया कायकु्रम 
सम्पन्न गररएको, 

 मबस्ततृ छानद्धवनका क्रममा पीमित, 
साक्षी तथा अन्य रोकारवालाहरुसंग 
बझु्ने कायलुाइ सहज बनाउन 
मिमियो कन्फरेन्स प्रणाली सूचारु 
गररएको, 

 आयोगमा प्राप्त उजूरीहरु सरुब्क्षत र 
धयबब्स्थत गने उदेश्यले स््यामनङ 
गरी उजूरी  धयबस्थापन ट्रयाद्धकङ 
प्रणाली (Software ) तयार गरी 
उजूरीमा िएका तथा अनसुन्िानसाँग 
सम्बब्न्ित द्धववरणहरु प्रद्धवष्ट गने 
काय ुिैरहेको, 

 अनसुन्िान कायलुाई थप 

 आयोगमा प्राप्त 3197 
उजूरीहरुको द्धवस्ततृ अनसुन्िान 
काय ुसम्पन्न गररएको हनुे,  

 अनसुन्िान एवं द्धवषयगत द्धवज्ञ र 
प्रद्धवमिको व्यवस्था ममलाईएको 
हनुे, 

 छानद्धवनको क्रममा खलु्न 
आएका पीमितहरुले पररचय पर 
पाएको हनुे, 

 द्धवमिन्न ब्जल्लामा सावजुमनक 
सनुवुाई गररएको हनुे, 

 पीिक बयान कक्षको तयारी 
लगायतका आवश्यक पूवाुिार 
तयार गरी पीिक बयान काय ु
िरुु गररएको हनुे, 

 आयोगमा कायरुत पदामिकारी 
एवं 40 जना कमचुारीहरुले 
अनसुन्िान सम्बन्िी 
क्षमताद्धवकास/तामलम पाएको 
हनुे, 

 आवश्यक कानून/कायदु्धवमि 
तयार िई लागू िएको हनुे। 

 आयोगको वेवसाईट र उजूरी 
व्यवस्थापन सफट्वेयर 
अद्यावमिक गरी संचालनमा 
ल्याईएको हनु,े 

 पीमितहरुसाँग मनरन्तर सम्पकु र 
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क्र.स. ब.उ.ब्ि.नं कायकु्रम/आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्ि 

प्रमखु प्रमतफल हालसम्मको प्रगमत ब्स्थमत 
आ.व. 207७/7८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु द्धक्रयाकलाप 

प्रिावकारी बनाउन १६ ब्जल्लाका 
सरोकारावाला मनकायहरुसाँग 
समन्वय एवं सहकाय ुगरी थप 
सूचना संकलन गने काय ुसम्पन्न 
गररएको, 

 उजूरीको आिारमा बेपत्ता पाररएका 
व्यब्िहरुको तयारी सूची आयोगको 
वेवसाइट माफुत सावजुमनक गरी 
मनजहरुलाई बेपत्ता पाररएको 
सम्बन्िमा कुनै सूचना/प्रमाण/ 
जानकारी/कागजताहरु उपलधि 
गराउनका लामग सविुारण लगायत 
अन्य सरोकारवालालाई अनरुोि गदै 
द्धवमिन्न सञ्चारका माध्यमबाट सूचना 
प्रकािन तथा प्रिारण गररएको, 

 िव उत्खनन ्एवं DNA परीक्षण 
सम्बन्िी द्धवज्ञहरुसाँगको अन्तरद्धक्रया 
कायकु्रम सम्पन्न गररएको, 

 संक्रमणकामलन न्याय र सरुक्षा 
व्यवस्थापन सम्बन्िी द्धवषयमा 
अमिमखुीकरण कायकु्रमसम्पन्न 
गररएको। 

समन्वय हनुे। 

 

ग. बजेट 

आ.व. २०७७/७८ को लामग यस क्षेर/मन्रालयको लामग चाल ुतफु रू. 47.31 करोि र पुाँजीगततफु रू. 0.56 करोि गरी जम्मा रू. 47.87 करोि द्धवमनयोजन 
गररएको छ।  
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6.4 गहृ मन्त्रालय 
क. नतिजा सूचक  

क्र.सं. सूचक एकाई{ 
आ.व. २०७५/७६ को 

उपलब्धि 

आ.व. २०७६/७७ को 
अनमुातनि उपलब्धि 

आ.व. २०७७/७८ को लक्ष्य 

1  आिारभिू सामाब्जक सरुक्षामा आबद्व जनसंख्या प्रतिशि १७ ३१ ३९ 
2  दिाा भएका लैङ्गिक ङ्गहंसा लगायिका अपरािका घटना र अनसुन्त्िान 

प्रतिशि 

प्रतिशि ८८.९ ९१ ९३.३ 

3  सरुक्षाको अनभुतूि भएको जनसंख्या प्रतिशि - सवेक्षण पूवा ियारी काया 
प्रारम्भ 

सवेक्षण गरी वेसलाईन 
तनिाारण गने 

4  प्रहरी सेवामा नागररकको सहज पहुुँच अनपुाि 
(जनिा र प्रहरी बीच) 

१:३९५ १:३९० १:२९५ 

5  उपत्यकाका प्रवेश नाका र तसंहदरबार प्रवेशद्वारमा भेङ्गहकल 
स्क्यानर जडान 

संख्या - - १ 

6  सडक दघुाटनाबाट मतृ्य ुभएका व्यब्ि संख्या २७८९ २००० १६०० 
7  सडक दघुाटनाबाट घाइिे भएका व्यब्ि संख्या १४७३६ १२००० १०००० 
8  सरुक्षा जोब्िम मूलयांकन (Security Risk Assessment- SRA) 

कायाान्त्वयन भएका आयोजना र उद्योग 
संख्या - - काननु र कायाङ्गवति िजुामा 

गरी लागू गने 
9  दब्क्षणी सीमा सरुक्षा तनगरानी कभरेज प्रति इकाइ दूरी ङ्गकतम १८ १५ 8 
10  मददराको हातनकारक प्रयोग गने जनसङ्खख्या (१५ वर्ा वा मातिको 

उमेर समूह) 
प्रतिशि २.० २.० १.८ 

11  लागू और्ि दवु्यासन दर  घटाउन े प्रतिशि ११ ७ ६ 

12  लाग ुऔर्ि तनर्ेि ििा मददरा तबक्री ङ्गविरण व्यवब्स्किि गना 
रोकिाममूलक कायाक्रम लागू भएका स्किानीय िह 

संख्या ३ २०० 5०० 

13  ङ्गवपदका घटनाबाट प्रभाङ्गवि पररवार संख्या प्रति हजार १७.१ १५ १२.३ 
14  ङ्गवपदको कारण कुल गाहास्क्य उत्पादनमा भएको क्षति प्रतिशि २.५ २.२५ २ 
15  ङ्गवपद् जोब्िम न्त्यूनीकरण ििा व्यवस्किापन सम्बन्त्िी िातलम प्राप्त 

जनशब्ि 
संख्या २२११ २५०० २७०० 

16  ङ्गवपदका घटनाबाट मतृ्य ुहनुे जनसंख्या प्रति लाि 1.7 1.५ 1.३ 
17  राङ्गिय पररचयपर लागू हनुे ब्जलला संख्या १५ 16 ७७ 
18  राङ्गिय पररचयपर प्राप्त गरेका नेपाली नागररक प्रतिशि - 0.33 ३३ 
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क्र.सं. सूचक एकाई{ 
आ.व. २०७५/७६ को 

उपलब्धि 

आ.व. २०७६/७७ को 
अनमुातनि उपलब्धि 

आ.व. २०७७/७८ को लक्ष्य 

19  पाुँच वर्ामतुनका बालबातलकाको जन्त्म दिाा प्रतिशि 63 ७१ ७५ 
20  ङ्गवदेशी मलुकुमा बालबातलकाको बेचतबिन सूचनाको सङ्खख्या २३ १८ १२ 
21  नेपाल प्रवेश गने र बाङ्गहररने ङ्गवदेशीको जैङ्गवक सूचना सङ्गहिको 

अध्यागमन प्रणाली स्किापना भई लागू भएका अध्यागमन कायाालय 
पोटा संख्या - २ १२ वटा स्किानमा प्रणाली 

स्किापना ििा सञ्चालन 
22  न्त्यूनिम मानवोब्चि सङु्गविा सङ्गहिको कारागारको भौतिक पूवाािार 

क्षमिा वङृ्गि 
सङु्गविाप्राप्त कैदी बन्त्दी 

प्रतिशि 
६८ ७० ८० 

23  सीपमूलक/रोजगारमूलक िातलम प्राप्त कैदी बन्त्दी वङृ्गि (प्रतिशि)  5 स्किानमा िातलम 
संचालन 

१० 

24  बायोमेङ्गिक सङ्गहिको अपराि ििा अपरािी अतभलेि प्रणाली स्किापना ब्जलला २६ ५१ ७७ 

ि. वाङ्गर्ाक ङ्गवकास कायाक्रम  

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/ आयोजना 
क्षरेगि 
रणनीतिक 
स्किम्भ  

प्रमिु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति ब्स्किति 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु 

ङ्गक्रयाकलाप 

१. ३१४०१०११ राङ्गिय पररचय-पर ििा 
घटना दिाा कायाक्रम 

 

५  व्यब्िगि घटना दिाा  एवम ्

सामाब्जक सरुक्षा भत्ता 
ङ्गविरण आितुनक सूचना 
प्रङ्गवति/ प्रणालीमा आिाररि 
भएको हनु े। 

 सबै नेपाली नागररकले 
राङ्गिय पररचय-पर प्राप्त 
गरेको हनु,े  व्यब्िगि 
घटना दिाा समयमै भएको 
हनुे, सामाब्जक सरुक्षा भत्ता 
बैंक ििा ङ्गवत्तीय संस्किाबाट 
ङ्गविरण भएको हनु ेर सूचना 
व्यवस्किापन प्रणालीहरूबीच 
अन्त्िर आबद्घिा र सूचना 

 राङ्गिय पररचय-पर सम्बन्त्िी 
ङ्गविेयक संघीय संसदमा पेश 
भएको, पाुँचिर ब्जलला र 
तसंहदरबार तभरका कमाचारीलाई 
६५ हजार ४६१ पररचयपर 
ङ्गविरण भएको, १५ ब्जललामा 
पररचय-पर ङ्गविरण सम्बन्त्िी काया 
प्रारम्भ भएको ,  

 २८ लाि ९७ हजार लाभग्राहीको 
सामाब्जक सरुक्षा प्राप्त गने 
व्यवस्किापन सूचना प्रणालीमा 
ङ्गववरण अद्यावतिक भएको र 
२३५६ वडा कायाालयबाट 
अनलाइन माफा ि व्यब्िगि घटना 

 ७७ वटै ब्जललाबाट व्यब्िका वैयब्िक 
र बायोमेङ्गिक सचुनालाई आतिकाररक 
रूपमा संकलन गरी प्रत्येक नागररकलाई 
राङ्गिय पररचय नम्बर सङ्गहिको 
बहउुपयोगी र आितुनक प्रङ्गवतियिु 
राङ्गिय पररचय-पर ङ्गविरण गने, 

 व्यब्िगि घटना दिााको ङ्गववरणका 
आिारमा सामाब्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त 
गने समूहको पङ्गहचान र अद्यावतिक 
अतभलेि राख्न ेििा ङ्गवद्यिुीय माध्यम 
अपनाई बैंक ििा ङ्गवत्तीय संस्किा माफा ि 
ङ्गविरण गने, 

 बहउुपयोग राङ्गिय पररचय-पर 
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/ आयोजना 
क्षरेगि 
रणनीतिक 
स्किम्भ  

प्रमिु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति ब्स्किति 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु 

ङ्गक्रयाकलाप 

आदान-प्रदान स्किाङ्गपि 
भएको हनुे। 

 नीति ििा योजना तनमााणका 
लातग आवश्यक ि्याङ्क 
ििा अतभलेि उपलधि 
भएको हनु े। 

दिाा काया भइरहेको , उललेब्िि 
कायाका लातग हालसम्म रू. ४२ 

करोड ५४ लाि िचा भएको । 

व्यवस्किापन प्रणाली र सामाब्जक सरुक्षा 
ििा व्यब्िगि घटना दिाा व्यवस्किापन 
सूचना प्रणालीका बीचमा अन्त्िरआबद्घिा 
कायम गरी बहउुपयोगी ि्याङ्क स्रोिको 
रूपमा ङ्गवकास गने  । 

२. ३१४००१०१ राहि ििा पनुस्किाापना 
कायाक्रम 

६  राहि ङ्गविरणमा 
प्रभावकाररिा आएको हनुे। 

 सशस्त्र द्वन्त्द्व क्रममा मतृ्यवुरण 
गरेका, घाइिे/अपाि भएका, वेपत्ता 
पाररएका, सम्पब्त्त क्षति भएका, 
अपहरणमा परेका व्यब्िहरुलाई 
चाल ुआतिाक बर्ाको आठ मङ्गहनामा 
रु  8 करोड 85 लाि 5 हजार 
राहि उपलधि गराइएको छ । 

 आवश्यकिा र औब्चत्यिाका आिारमा 
प्रभावकारी रुपमा राहि ङ्गविरण गने, 

 राहि ििा पनुस्किाापना सम्बन्त्िी 
कायालाई िप व्यवब्स्किि गना आवश्यक 
नीतिगि, संस्किागि र कायापद्घतिगि 
सिुार गने,  

 राहि ििा पनुस्किाापनालाई समदुायको 
ददगो शाब्न्त्ि ङ्गवकाससुँग जोड्ने ।    

३. ३१४००१०२ लागू और्ि तनयन्त्रण 
कायाक्रम 

८  लागूऔर्ि ओसारपसारमा 
तनयन्त्रण ििा न्त्यूनीकरण 
भएको हनु,े 

 दवु्यासन ङ्गवरुि सचेिनामा 
वङृ्गि भएको हनु े। 

 लागू और्ि सभेक्षण २०७६ को 
प्रतिवेदन लेिन काया भइारहेको र 
चाल ुआ.व.मा प्रतिवेदन सावाजतनक 
हनुे,  

 लागू और्ि रोकिाम ििा 
तनयन्त्रणका लातग लागि अनमुान 
सङ्गहिको कायायोजनाको तनमााणको 
काम भइारहेको,  

 ७१ ङ्गवदेशी सङ्गहि १८९७ लाग ु
और्ि कारोबारमा संलग्न 
व्यब्िहरु पक्राउ गरी कानूनी 

 लागूऔर्ि दवु्यासन ङ्गवरुि 
अतभमिुीकरण कायाक्रम सञ्चालन गने,  

 लागूऔर्ि दवु्यासनबाट छुटकारा 
पाएकाहरुलाई सीपङ्गवकास िातलम 
सञ्चालन गने,  

 पनुस्किाापना केन्त्रको अनगुमन ििा 
मूलयाङ्कन गने,  

 लागू और्ि तनयन्त्रण ङ्गवशेर् अपरेसन 
सञ्चालन गने,  

 लागू और्ि कारोबार र दवु्यासन 
सम्बन्त्िी सवेक्षण गने,   
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/ आयोजना 
क्षरेगि 
रणनीतिक 
स्किम्भ  

प्रमिु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति ब्स्किति 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु 

ङ्गक्रयाकलाप 

कारवाहीको दायरामा लयाइएको । 

४. ३१४०४१०३ तरवर्ीय अपराि तनयन्त्रण 
ििा अनसुन्त्िान कायायोजना 

६  अपराि तनयन्त्रण ििा 
दण्डहीनिाको अन्त्त्य भएको 
हनुे । 

 साईबर व्यूरो सञ्चालनमा आई 
साइबर अपराि सम्बन्त्िी घटनामा 
अनसुन्त्िान गने गररएको,  

 मानववेचङ्गविन व्यूरो गठन गरी 
सञ्चालनमा लयाईएको। 

 प्रहरीको भौतिक उपब्स्कितिको दरमा वङृ्गि 
गने,  

 अपरािका घटनाहरूको तनयन्त्रण ििा 
न्त्यूनीकरण गने,  

 अपराि अनसुन्त्िानको सफलिाको दरमा 
वङृ्गि भएको हनु,े 

 सरुक्षा अनभुतूिको सवेक्षण र अनभुतूि 
भएको हनु े। 

५. ३२९००१०६ राङ्गिय ङ्गवपद जोब्िम 
न्त्यूतनकरण ििा व्यवस्किापन 
प्रातिकरण 

७  ङ्गवपद् जोब्िम न्त्यूतनकरण 
ििा व्यवस्किापन र ङ्गवपद् 
उत्िानशीलिाका 
कायाक्रमहरु प्रभावकारी 
रुपमा सञ्चालन भएको हनुे। 

 राङ्गिय ङ्गवपद जोब्िम न्त्यूतनकरण 
ििा व्यवस्किापन प्रातिकरण गठन 
भइ सञ्चालनमा आएको, 

 प्रातिकरणको संगठन ििा 
व्यवस्किापन सवेक्षण अध्ययन 
सम्पन्न भएको ।  

 राङ्गिय ङ्गवपद जोब्िम न्त्यूतनकरण ििा 
व्यवस्किापन प्रातिकरणको संस्किागि 
सदुृङ्गिकरण गने, 

 ङ्गवपद्को समयमा आवश्यक पने 
सामग्रीको उपलधििाका लातग 
आपिकालीन भण्डार केन्त्र स्किापना गने, 

 ङ्गवपद् जोब्िम न्त्यूतनकरण ङ्गवत्तीय रणनीति 
िजुामा गने,  

 उत्िानशीलिा र क्षमिा अतभवङृ्गिका 
कायाक्रम सञ्चालन गने। 

 

ग. बजेट  

आ.व. २०७७/७८ को लातग यस मन्त्रालयको लातग चालिुफा  रु.12991.14 करोड र  पुुँजीगििफा  रु. 598.69 करोड गरी जम्मा रु. 13589.83 
करोड ङ्गवतनयोजन गररएको छ ।  
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६.५ रक्षा  

क. नतिजा सूचक  

 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ को  

उपलब्धि 
आ.व. २०७६/७७ को अनमुातनि उपलब्धि आ.व. २०७७/७८ को लक्ष्य 

1  राष्ट्रिय सरुक्षा नीति/ऐनको 
मस्यौदा ियार 

 

-  राष्ट्रिय सरुक्षा नीति¸२०७३ लाई पररमाजजन गनज 
प्रारब्भिक गहृकायज अब्ि बढाइएको । 

 राष्ट्रिय सरुक्षा नीति¸ २०७५ को मस्यौदा 
िजुजमा िई नेपाल सरकारबाट स्वीकृि 
िएको । 

 राष्ट्रिय सरुक्षा नीति¸२०७५ को 
आिारमा राष्ट्रिय सरुक्षा ऐनको 
मस्यौदा ियार गरी संिीय संसद्मा 
पेश गने, 

 प्रतिरक्षा नीतिको िजुजमा गरी 
कायाजन्वयनमा ल्याउने। 

2  बङ्करदेब्ि धयारेकसभम 
िौतिक संरचना तनमाजण 

(कुल संरचना ५,९७३) 

संख्या ३,211 

 (राष्ट्रिय तनकुञ्ज िथा वन्यजन्ि ुआरक्षण 
तनदेशनालयको १२३ सष्ट्रहि) 

 बंकरबाट धयारेक कायजक्रम अन्िगजि 
हालसभम कररब ६५ प्रतिशि तनमाजण 
सभपन्न, 

 चाल ुवर्ज थप १39 वटा िौतिक संरचना 
तनमाजण । 

 थप 103 वटा िौतिक संरचना 
तनमाजण गने । 

3  िकूभपपतिको पनुतनजमाजण संख्या  69 वटा िौतिक संरचनाको तनमाजण सभपन्न  16 वटा िौतिक संरचना तनमाजणािीन 
(बहवुर्ीय सष्ट्रहि)। 

 83 (वहवुर्ीय सष्ट्रहि) वटा िौतिक 
संरचना पनुतनजमाजण गने। 

4  ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन िथा 
क्षमिा अतिवषृ्ट्रिका लातग 
उपकरण िररद 

वटा  नेपाली सेनाको ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन गणलाई 
आवश्यक न्यूनिम Personal Protective 

Equipment लगायिका ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन 
सभबन्िी सामग्री िररद गररएको । 

 लाइट हेतलकप्टर २ र तमतियम 
हेतलकप्टर १ लगायि ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन 
सामग्री प्राप्त गररएको। 

 Fire Fighting, CSSR, 

Waterman ship र 
Mountaineering Equipment 

सामग्री िररद गने । 

5  नेपाली सेनाको जतमनी 
क्षमिा अतिवषृ्ट्रि 

  नेपाली सेनाका यतुनटहरुको न्यूनिम सवारी 
सािनको दरबन्दी पूरा गने क्रममा केही सवारी 
सािन िररद गररएको । 

 १46 वटा सवारी सािनहरु प्राप्त 
गररएको। 

 150 वटा सवारी सािन िररद गने, 
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क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ को  

उपलब्धि 
आ.व. २०७६/७७ को अनमुातनि उपलब्धि आ.व. २०७७/७८ को लक्ष्य 

6  नेपाली सेनाको हवाई 
पररवहन क्षमिा अतिवदृ्वि 

जना १ हेतलकप्टर प्राप्त  Fixed Wing जहाज १ वटा र टे्रनर 
जहाज २ वटा प्राप्त हनु ेक्रममा रहेको 

- 

7  राष्ट्रिय सेवा दल िातलम जना -  ७,७00 जनालाई NCC िातलम प्रदान 
गररएको । 

 ७,७00 जनालाई NCC  िातलम 
प्रदान गने । 

8  राष्ट्रिय प्रतिरक्षा 
ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयको स्थापना 

-  

 

- 

 प्रारब्भिक अविारणा पत्र ियार िएको, 

 गठन आदेश जारी िएको ।  

 ष्ट्रवस्ििृ अविारणा पत्र ियार गने,, 

 Operation Modality ियार गने, 

 राष्ट्रिय प्रतिरक्षा ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालयको 
ऐनको मस् यौदा ियार गने । 

ि. वाष्ट्रर्जक ष्ट्रवकास कायजक्रम 

 
क्र.सं. 

ब.उ.शी.नं. कायजक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िभि  

प्रमिु प्रतिफल हालसभमको प्रगति ब्स्थति 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु 

ष्ट्रक्रयाकलाप 

१ ३४५०११ रक्षा मन्त्रालय ६, ७, ८  आन्िररक िथा बाह्य सरुक्षा सबल र 
सदुृढ िएको हनु े। 

 राष्ट्रिय सरुक्षा नीति, २०७५ नेपाल 
सरकार, मं.प. बाट स्वीकृि, 

 प्रतिरक्षा नीतिको मस्यौदा ियार 
िएको,  

 मन्त्रालयको नयााँ िवनको िौतिक 
तनमाजण सभपन्न  । 

 राष्ट्रिय सरुक्षा नीतिको   कायाजन्वयन 
गने, 

 प्रतिरक्षा नीति िजुजमा गने, 

 मन्त्रालयको िवनको इन्टेररयर 
तिजाइनको काम सभपन्न गरी प्रयोगमा 
ल्याउने ।  

२ ३४५०१२ राष्ट्रिय सरुक्षा पररर्द्को 
सब्चवालय 

६,८  आन्िररक िथा बाह्य सरुक्षा सबल र 
सदुृढ िएको हनु,े 

 सरुक्षा समन्वय लाई सदुृढ िएको  

हनुे । 

  राष्ट्रिय सरुक्षा नीतिको कायाजन्वयन 
कायजयोजना ियार गने। 

 

३ ३४५०१३ जंगी अड्डा ६, ७, ८  आन्िररक िथा बाह्य सरुक्षा सबल र 
सदुृढ िएको हनु,े 

 १39 वटा िौतिक संरचनाहरु 
(व्यारेक) तनमाजण िएको,  

 िौतिक संरचनाहरु (व्यारेक) तनमाजण 
गने,  
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क्र.सं. 

ब.उ.शी.नं. कायजक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िभि  

प्रमिु प्रतिफल हालसभमको प्रगति ब्स्थति 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु 

ष्ट्रक्रयाकलाप 

 नेपाली सेनामा संलग्न जनशब्िको 
क्षमिा अतिवषृ्ट्रि िथा मनोबल उच्च 
िएको हनुे। 

 ६ स्थानका लातग जग्गा िररद िएको, 
 16 वटा तनमाजणािीन िौतिक संरचना 
अब्न्िम चरणमा (बहवुर्ीय सष्ट्रहि) । 

 हाि हतियार िथा मेब्शनरी औजार 
िररद गने, 

 नेपाली सेनाका अतिकृि िथा 
सैतनकहरूका लातग आितुनक प्रब्शक्षण 
प्रदान गने । 

४ ३४५०१४ सैतनक हवाई 
महातनदेशनालय 

७, ८  हवाई सरुक्षा क्षमिा सबल र सदुृढ 
िएको हनु े। 

 लाइट हेतलकप्टर २ र तमतियम 
हेतलकप्टर १ प्राप्त। 

 िररद प्रष्ट्रक्रयामा रहेका िथा नयााँ हवाई 
सािन प्राप्त गने । 

५ ३४५०१५ वीरेन्र अस्पिाल       
(पोष्ट एक्सीिेन्ट) 

२, ७, ८  स्वास््य सेवा सदुृढ िएको हनु े।  नेपाली सेनाका वहालवाला, ि.ूप.ु िथा 
तिनका आब्िि पररवार िथा 
सवजसािारणहरु गरी हालसभम जभमा 
३,५१,८१० जनालाई स्वास््य सेवा 
प्रदान। 

 नेपाली सेनाका वहालवाला, ि.ूप.ु िथा 
तिनका आब्िि पररवार िथा 
सवजसािारणहरु लाई स्वास््य सेवा प्रदान 
गने।  

६ ३४५०१६ सैतनक कमाण्ि िथा 
स्टाफ कलेज 

७, ८  सैतनक क्षमिा अतिविृी गनज िातलमको 
व्यवस्था िएको हनुे । 

 यस आ.व.मा 6३ जनालाई िातलम 
प्रदान । 

 6३ जनालाई िातलम प्रदान गने। 

७ ३४५०१८ राष्ट्रिय सेवा दल ६,८  रािप्रति समष्ट्रपजि, अनशुातसि, बफादार र 
रािको सेवा गनज ित्पर नागररकको 
ष्ट्रवकास िथा सैतनक-नागररक  सभबन्ि 
सदुृढ िएको हनु े।  

 43,632 जनालाई िातलम प्रदान 
गररएको। 

 ७,७00 जनालाई NCC िातलम प्रदान 
गने। 

८ ३४५०१९ अति ष्ट्रवब्शष्ट 
व्यब्िहरुको सरुक्षा 

८  ष्ट्रवब्शष्ट व्यब्िहरुको सरुक्षा व्यवस्था 
सदुृढ िएको हनु े। 

 ष्ट्रवब्शष्ट व्यब्िहरुको सरुक्षा व्यवस्था 
कुशलिापूवजक सभपादन गरेको। 

 ष्ट्रवब्शष्ट व्यब्िहरुको सरुक्षा व्यवस्था  

गने । 

ग. बजेट 

  आ.व. २०७७/७८ को लातग यस क्षेत्र/मन्त्रालयको लातग चालूिफज  रु. 4459.67 करोि र पुाँब्जगििफज  रु. 566.19 करोि गरी जभमा रु 5025.86 करोि 
ष्ट्रवतनयोजन गररएको ि ।  
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6.6 परराष्ट्र मन्त्रालय 
क. नतिजा सूचक 

क्र..सं. सूचक एकाई{ 

आ.व. २०७५/७६ को  
उपलब्धि 

आ.व. २०७६/७७ सम्मको 
अनमुातनि उपलब्धि 

आ.व. २०७७/७८ को लक्ष्य 

1  ववदेशब्थिि तनयोगहरुमा भवन/जग्गा खररद संख्या २ ४ ३ 

2  कूटनीति सम्बन्त्िी िातलम संचालन पटक / व्यब्ि ३ २ १३० 

3  द्विपक्षीय परामशश संयन्त्रको थिापना र बैठक वटा 
 

१२ 

 

१२ 
१२ 

4  अन्त्िराशवष्ट्रय संगठनको कायशकारी िहमा उम्मेदवारी र प्रतितनतित्व वटा 
 

२ 

 

४ 
2 

5  आतिशक कूटनीतिका कायशक्रमहरुको संचालन पटक १३० १३० १३० 

6  Brain Gain Center-BGC मा आबद्ध हनुे गैर आवासीय नपेाली संख्या - ६५० ७५० 

7  BGC मार्श ि प्राप्त हनु ेपररयोजना प्रथिाव संख्या १ २ ४ 

8  
नेपालीलाई गन्त्िव्य मलुकुको अध्यागमनमा प्रवेशाज्ञा प्रदान गने 
मलुकु 

संख्या ३५ 
40 

45 

9  द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्त्ि थिापना भएका मलुकु संख्या १६८ 
170 171 

260



ख. वावषशक ववकास कायशक्रम 

क्र..सं. ब.उ.शी.नं. कायशक्रम/आयोजना 
क्षरेगि 
रणनीतिक 
सिम्भ 

प्रमखु प्रतिर्ल हालसम्मको प्रगति ब्थिति 
आ. व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 

वक्रयाकलाप 

1  ३२६०००११ परराष्ट्र मन्त्रालय 

१,३ 

 अन्त्िराशवष्ट्रय सम्बन्त्ि मजबिु भएको 
हनुे,  

 क्षेरीय ििा अन्त्िराशवष्ट्रय मञ्चमा 
नेपालको उपब्थिति िप मजबदु 
भएको हनु,े  

 नेपालको रावष्ट्रय वहिको सम्बद्धशन 
भएको हनुे। 

 नेपालको १६८ मलुकुसंग 
कटनीतिक सम्बन्त्ि ववथिार 
भएको, 

 ववतभन्न उच्चथिरीय भ्रमणहरुको 
आदानप्रदान भएको, 

 सगरमािा संवाद कायशक्रमको 
कोरोना भाइरसको कारणले 
अब्न्त्िम समयमा थितगि भएको,  

 नेपाल ववतभन्न अन्त्िराशवष्ट्रय 
मञ्चहरुमा चयन/तनवाशब्चि भएको,  

 गैरआवासीयको सम्मेलन 
काठमाडौंमा आयोजना भएको। 

 रावष्ट्रय वहि प्रवद्धशन, अन्त्िराशवष्ट्रय सम्बन्त्ि 
सबतलकरण गने, 

 द्विपक्षीय भ्रमणको आदानप्रदान गने। 

 क्षेरीय ििा अन्त्िराशवष्ट्रयथिरमा प्रतितनतित्व 
हनु,े  

 परराष्ट्र सम्बन्त्िी िातलम गने,  

 द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रको बैठक 
गने,  

 आतिशक कूटनीतिको प्रभावकाररिा 
मूलयांकन गने,  

 

 सगरमािा संवाद कायशक्रमको आयोजना 
गने। 

2  ३२६०००१२ नेपाली /राजदूिावासहरु, 
थिायी तनयोगहरु, 

महावाब्णज्य दूिावासहरु 

थिायी तनयोगहरु 

 

२ 

 आतिशक कूटनीति र श्रतमक सचेिना 
कायशक्रममा बवृद्ध र समथयामा 
परेका नपेालीको उद्दार भएको हनुे, 

 

 आतिशक कूटनीतिबाट नेपालको छवव 
प्रवद्धशन भएको हनु,े  

 नयााँ द्वदललीमा भवन तनमाशण 
प्रारम्भ भएको,  

 आतिशक कूटनीतिका कायशक्रमको 
वावषशक लक्ष्य हातसल भएको, 

 नेपालीहरुको उद्दार भएको, 
 

 आतिशक कूटनीति सचालन गने, 
 नेपालीको उद्दार गने, 
 राहदानी ििा कन्त्सलुर सेवा प्रदान गने,  

 तनयोगको लातग घर/जग्गा खररद गने, 
 

3  ३२६०००१३ सीमा नापी टोली 

१ 

 सीमा समथया समािान भएको हनुे, 
 नेपालको सीमा िप व्यवब्थिि 
भएको हनु,े  

 सीमाथिम्भ अनगुमनका सािै ममशि 
भएको हनुे। 

 सीमा व्यवब्थिि गने एवम ्
सीमाथिम्भ अनगुमन ििा 
ममशिको कायश अगाडी बढेको,  

 सीमा व्यवथिापन संयन्त्रका 
बैठकहरु आयोजना भएको। 

 सीमा व्यवथिापन संयन्त्रका बैठकहरु 
आयोजना गने, 

 नेपालको अन्त्िराशवष्ट्रय सीमानाको अनगुमन 
ििा व्यवथिापन गने। 
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क्र..सं. ब.उ.शी.नं. कायशक्रम/आयोजना 
क्षरेगि 
रणनीतिक 
सिम्भ 

प्रमखु प्रतिर्ल हालसम्मको प्रगति ब्थिति 
आ. व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 

वक्रयाकलाप 

4  ३२६०१०११ राहदानी ववभाग 

४ 

 राहदानी वविरणमा प्रभावकाररिा 
बढेको र राहदानी प्राप्त गनश लाग्ने 
समय कम भएको हनुे। 

 राहदानी वविरण सेवा अझ बढी 
चथुि र प्रभावकारी भएको। 
अनलाइनमार्श ि राजश्व भिुानी 
गनशसक्ने प्राणाली ववकास 
गररएको। 

 ववद्यिुीय राहदानी वविरणको शरुुवाि 
गने। 

 

 

 

 

5  ३२६०२०११ कन्त्सलुर सेवा ववभाग 

४ 

 सेवामा िप प्रभावकाररिा आएको 
हनुे। 

 आिा घण्टातभर सेवाप्रवाह हनुे 
व्यवथिालाइ तनरन्त्िरिा। 

 

 

 प्रभावकारी कन्त्सलुर सेवा प्रवाह गने। 

ग.  बजेट 

आ. व. २०७७/७८ को लातग यस मन्त्रालय एवम ्मािहिका तनकायहरुको लातग चालूिर्श  रु 510.19 करोड र पूाँजीगििर्श  रु. 118.79 करोड  गरी जम्मा  
रु. 628.98 करोड ववतनयोजन गररएको छ । 
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६.७ योजना तथा तथ्याङ्क  

क. नततजा सूचक  

क्र.सं. सूचक एकाइ 
आ.व. २०७५/७६ को  

उपलब्धि 

आ.व. २०७६/७७ को अनमुातनत 
उपलब्धि 

आ.व. २०७७/७८ को लक्ष्य 

1  पन्ध्रौँ योजनाको पूर्ण दस्तावेज तयारी तथा प्रकाशन पसु्तक प्रतत  पन्ध्रौँ योजनाको दस्तावेज तयार 
भएको 

२००० 

2  दीर्णकालीन सोचको दस्तावेज तयारी तथा प्रकाशन पसु्तक प्रतत प्रारब्भभक खाका तयार  ५००० 

3  ववषय क्षेत्रगत अध्ययन अनसुन्ध्िान वटा ५ ८ ११ 

4  आवतिक योजना तजुणमा भएका प्रदेश संख्या - ६ ७ 

5  आवतिक योजना तजुणमा भएका स्थानीय तह संख्या - 293 ७५३ 

6  मध्यमकालीन खचण संरचना तजुणमा भएका प्रदेश संख्या - 6 ७ 

7  मध्यमकालीन खचण संरचना तजुणमा भएका स्थानीय तह संख्या - - ७५३ 

8  ददगो ववकास लक्ष्य प्रगतत प्रततवेदन गने स्थानीय तह संख्या - - २९३ 

9  योजना सभबन्ध्िी तातलम जना 200 २०० २५० 

10  अनगुमन सभबन्ध्िी तातलम जना १५० ४० २०० 

11  तेस्रो पक्षबाट गररन ेमूल्याङ्कन आयोजना ३ - 5 

12  आन्ध्तररक मूल्यांकन वटा २ २ 7 

13  राविय आयोजना बैंक   प्रारब्भभक कायण शरुू भई 
कायाणन्ध्वयनमा आएको 

स्थापना भई पूर्णकायाणन्ध्वयन 

14  राविय स्तरको गर्ना संख्या १ पूवणतयारीका कायणहरु कायाणन्ध्वयन १ 

15  राविय स्तरको सवेक्षर् संख्या १ १ ३ 

16  तथ्याङ्क प्रशोिन वटा ६ ५ 7 

17  तातलम (क्षमता ववकास) जना  ७६० १५० 200 
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ख. वावषणक ववकास कायणक्रम  

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायणक्रम/ आयोजना 
क्षते्रगत 
रर्नीततक 
स्तभभ 

प्रमखु प्रततफल हालसभमको प्रगतत ब्स्थतत 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु वक्रयकलाप 

१. ३९१०००११  राविय योजना आयोग  १, २, ३, ४, 

५, ६, ७  

 दीर्णकालीन सोचको प्रारब्भभक तथा 
अब्न्ध्तम दस्तावेज तयार भएको हनु,े  

 तीन वषे मध्यमकालीन खचण संरचना 
तजुणमा भएको हनु,े 

 ददगो ववकास लक्ष्यहरुको प्रदेश र 
स्थानीय तहमा आन्ध्तररकीकरर् तथा 
मूलप्रवाहीकरर् कायण गररएको हनु,े 

 समविगत आतथणक  मोडेल तथा 
ववकासका समसामवयक ववषयमा 
अध्ययन अनसुन्ध्िान भएको हनु,े, 

 योजना तजुणमा, कायाणन्ध्वयन, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन सभबन्ध्िी ववषयमा 
राविय तथा प्रादेब्शकस्तरमा क्षमता 
अतभववृि भएको हनु,े  

 राविय प्राथतमकता प्राप्त तथा महत्वपूर्ण 
कायणक्रम ÷ आयोजनाहरूको स्थलगत 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन भएको हनु,े 

 ववतभन्न आयोजनाहरूको आन्ध्तररक 
तथा तेश्रो पक्षबाट मूल्याकंन भएको 
हनुे, 
नततजामलुक अनगुमन तथा 
मूल्याङ्ककन प्रर्ाली संस्थागत भएको 
हनुे, 

 राविय ववकास समस्या समािान 
सतमततको बैठक सञ्चालन भएको हनुे, 

 योजना, ववकास तथा आतथणक 
सामाब्जक रुपान्ध्तरर्सँग सभबन्ध्िीत 

 दीर्णकालीन सोचसवहतको पन्ध्रौँ 
योजनाको ववस्ततृ दस्तावेज तजुणमा गरी 
प्रकाशन भएको,  

 स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय योजना 
तजुणमा ददग्दशणन तयार गरी प्रकाशन 
भएको,  

 राविय/प्रदेशस्तरीय अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन ददग्दशणन तयार भई प्रकाशन 
भएको, 

 ददगो ववकास लक्ष्यहरुको प्रदेश र 
स्थानीय तहमा आन्ध्तरीवककरर् 
सभबन्ध्िी ददग्दशणन तयार भएको, 

 ददगो ववकास लक्ष्यहरुको प्रदेश र 
स्थानीय तहमा आन्ध्तरीवककरर् तथा 
मूलप्रवाहीकरर् कायणमा सहजीकरर् 
भएको,  

 ददगो ववकास लक्ष्यको लागत 
अनमुान,स्रोत आकंलन र लगानीको 
रर्नीतत तयार भएको, 

 ददगो ववकास लक्ष्यको सूचकहरू तथा 
ततनको प्रगततको अनगुमनको गनण 
तातलका र ब्जभमेवार तनकायहरूको 
अनगुमन खाका तजुणमा गररएको,  

 ददगो ववकास लक्ष्यको स्वेब्छिक राविय 
समीक्षा प्रततवेदनको अब्न्ध्तम मस्यौदा 
तयार भई स्वीकृततको चरर्मा रहेको, 

 ददगो ववकास लक्ष्यको प्रगतत प्रततवेदन, 

 दीर्णकालीन सोचको प्रारब्भभक तथा 
ववस्ततृ दस्तावेज तजुणमा गने, 

 ददगो ववकास लक्ष्यहरुको प्रदेश र 
स्थानीय तहमा आन्ध्तरीवककरर् 
तथा मूलप्रवाहीकरर् कायण गने, 

 ददगो ववकास लक्ष्यको स्वेब्छिक 
राविय समीक्षा प्रततवेदन प्रकाशन 
गने, 

 ददगो ववकास लक्ष्यको प्रगतत 
प्रततवेदन, २०१९ प्रकाशन गने, 

 नेपाल मानव ववकास प्रततवेदन, 

२०१९ प्रकाशन गने, 

 अध्ययन तथा अनसुन्ध्िानको 
संस्थागत ववकासका लातग 
आवश्यक नीतत, तनदेब्शका एवम ्
मापदण्ड तजुणमा गरी 
सरोकारवालाहरुसँग संजालीकरर् 
गने, 

 अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई सदुृढ 
तथा प्रभावकारी बनाउन ेगरी 
क्षमता अतभववृिका कायणक्रम 
सञ्चालन गने तथा नववनतम 
प्रववतिको प्रयोग बढाउन,े 

 योजना तथा ववकासका ववतभन्न 
समसामवयक ववषयमा कभतीमा ११ 
वटा अध्ययन अनसुन्ध्िान गने, 

 ववतभन्न ७ आयोजनाको आन्ध्तररक 
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ववषयहरूमा अध्ययन, अनसुन्ध्िान एवम ्
अन्ध्वेषर्का कायण भई प्रततवेदन 
प्रकाशन भएको हनु,े  

 सीप ववकास तथा जनचेतना सभबन्ध्िी 
ववतभन्न तातलम तथा गोष्ठीहरू सञ्चालन 
भई आयोगको नयाँ कायण ब्जभमेवारी 
अनरुुप कमणचारीहरूको क्षमता ववकास 
भएको हनु,े 

 अवफस अटोमेशन तथा अन्ध्य सूचना 
प्रववतिमा आिाररत  सूचना प्रर्ाली 
क्रमशः लागू भएको हनु,े 

 रेतडयो तथा टेतलतभजनबाट योजना 
तथा ववकाससभबन्ध्िी ववतभन्न 
समसामवयक ववषयमा बहस पैरवीको 
कायणक्रम सञ्चालन भएको हनुे। 

२०१९ को अब्न्ध्तम मस्यौदा तयार भई 
स्वीकृततको चरर्मा रहेको, 

 नेपाल मानव ववकास प्रततवेदन, २०१९ 
मस्यौदा तयार भई स्वीकृततको चरर्मा 
रहेको, 

 ववश्वको पाँचौं र दक्षीर् एतसयामा 
पवहलो पटक  ‘पोषर्स्तर अतभववृि ववश्व 
अतभयान’ (Scaling-Up Nutrition 

Global Movement) को ववश्व सभमेलन 
आयोजना गररएको, 

 बहकु्षेत्रीय पोषर् योजना (दोस्रो) 
कायाणन्ध्वयनमा ल्याइएको,  

 आ.व. २०७६/७७ र आ.व. 
२०७७/७८ मा प्रदेश सरकार र 
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ववशेष 
तथा समपरुक अनदुान माफण त सञ्चालन 
गररने कायणक्रम/आयोजनाहरुको लातग 
अनलाइन प्रर्ालीबाट प्रस्ताव आह्वान 
गरी िनौट तथा बाँटफाँटको कायण 
सभपन्न गररएको, 

 राविय आयोजना बैंक सभबन्ध्िी 
मागणदशणन तयार भई कायाणन्ध्वयनमा 
आएको,  

 राविय आयोजना बैंकसभबन्ध्िी संर्ीय 
मन्ध्त्रालय/तनकायहरुका लातग क्षमता 
ववकास तथा अतभमखुीकरर् कायणक्रम 
सञ्चालन गररएको, 

 राविय आयोजना बैंक व्यवस्थापन 
सूचना प्रर्ाली (NPBMIS) पोटणल 

तथा ५ आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट 
मूल्यांकन गने, 

 ववकास योजना, आतथणक, सामाब्जक 
एवं पूवाणिार ववकास सभबन्ध्िी 
राविय महत्व एवं प्राथतमकताका 
ववतभन्न कायणक्रम÷आयोजनाहरूको 
ववश्लषेर्, मूल्यांकन तथा परीक्षर् 
गने  

 योजना तजुणमा, कायाणन्ध्वयन, 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सभबन्ध्िी 
राविय तथा प्रादेशस्तरका गोष्ठी 
तथा क्षमता अतभवदृि कायणक्रम 
सञ्चालन गने, 

 तीन वषे मध्यमकालीन खचण 
संरचना र वावषणक ववकास कायणक्रम 
तजुणमा गने, 

 राविय आयोजना बैंकको सञ्चालन 
तथा व्यवस्थापनका लातग 
कायणववति तनदेब्शका र मापदण्ड 
तजुणमा गने 

 राविय आयोजना बैंक व्यवस्थापन 
सूचना प्रर्ाली (NPBMIS) लाई 
स्तरववृि तथा ववस्तार गने, 

 राविय आयोजना बैंक सभबन्ध्िी 
ववषय क्षेत्रगत मापदण्ड र 
तनदेब्शका तयार गने, 

 आयोजना बैंकको श्रोतकेन्ध्र तनमाणर् 
गने, 

 राविय आयोजना बैंकसभबन्ध्िी 
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तयार भई आयोजनाहरूको वववरर् 
प्रवववि शरुू गरी कायाणन्ध्वयनमा 
आएको, 

 नवप्रवतणन शरुुवाती पूजँी अनदुान प्रदान 
गने सभबन्ध्िमा इछिुक 
व्यब्ि/संस्थाबाट प्रस्ताव पेश गनणका 
लातग अनलाइन प्रर्ाली ववकास गरी 
प्रस्ताव आह्वान गररएको, 

 ववकास योजना, आतथणक, सामाब्जक एवं 
पूवाणिार ववकाससभबन्ध्िी समसामवयक 
ववषयमा ववतभन्न ८ वटा अध्ययन÷ 

अनसुन्ध्िान भएको, 
 ववतभन्न आयोजनाहरूको आन्ध्तररक तथा 
तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन भएको, 

 बहआुयातमक गररबी सूचक सभबन्ध्िी 
प्रततवेदन प्रकाब्शत गररएको,  

 अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सभबन्ध्िी ५ 
वषे कायणयोजना बनाई वावषणक 
कायणयोजनाका आिारमा अनगुमन 
भएको, 

 राविय प्राथतमकता प्राप्त 
कायणक्रम÷आयोजनाको अनगुमन 
कायणयोजना बनाई आयोगका 
पदातिकारीहरूबाट अनगुमन भएको, 

 ववतभन्न मन्ध्त्रालयबाट सञ्चातलत ववकास 
कायणक्रमहरूको अनगुमन गररएको,  

 राविय ववकास समस्या समािान 
उपसतमतत र सतमततको बैठकहरू 
सभपन्न भएको, 

क्षमता ववकास तथा अतभमखुीकरर् 
कायणक्रम सञ्चालन गने, 

 राविय ववकास समस्या समािान 
उपसतमतत र सतमततको बैठक 
सञ्चालन गने,  

 ववतभन्न ववकास कायणक्रम तथा 
आयोजनाहरूको अनगुमन तथा 
मूल्यांकन गने, 

 ववकास बहससभबन्ध्िी रेतडयो तथा 
टेतलतभजनसभबन्ध्िी कायणक्रम 
सञ्चालन गने,  

 नेपाल पक्ष राि वा सदस्य भएका 
अन्ध्तराणविय संस्थाहरू यूनइस््याप, 

ववमस्टेक, कोलभबो प्लान, इतसमोड 
लगायतका बावषणक बैठकहरूमा 
प्रतततनतित्व गने,  

 कोलभवो प्लानसभबन्ध्िी बैठकहरू 
सञ्चालन गने, लगानी खाका तयार 
गने। 
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 राविय योजना आयोगको संगठन तथा 
व्यवस्थापन सवेक्षर् अध्ययन कायण गरी 
प्रततवेदन तयार भएको, 

 राविय योजना आयोगको वेबसाईटलाई 
स्तरोन्नतत एवं अध्यावतिक सभबन्ध्िी 
कायण गररएको, 

 राविय योजना आयोगको वावषणक प्रगतत 
प्रततवेदन प्रकाशन गररएको। 

२. ३९१००१०१  योजना तथा जनशब्ि 
ववकास कायणक्रम  

३,४,५  नीतत तनमाणर्, योजना तजुणमा र तनर्णय 
तनमाणर्का लातग आवश्यक पने 
आतथणक तथ्याङ्कको उत्पादन, ववतरर् र 
उपयोगका लातग तथ्याङ्क प्रदायक तथा 
प्रयोगकताणहरुको सचेतना अतभववृि 
भएको हनु,े 

 भौततक पूवाणिार ववकास तथा सिुार 
भएको हनु,े 

 तथ्याङ्क ववकास सभबन्ध्िी योजना तथा 
नीतत एवं रर्नीततहरूको तजुणमा भएको 
हनुे। 

 ववभागका तनयतमत प्रकाशनहरू 
प्रकाशन भएका, जनशब्िको क्षमता 
ववकास सभबन्ध्िी तातलमहरू संचालन 
भएको 

 तथ्याङ्क प्रर्ाली ववकासका लातग राविय 
रर्नीतत तजुणमा भई नेपाल सरकारबाट 
स्वीकृत भएको, 

 नेपाल सरकारको प्राथतमकतामा परेको 
राविय तथ्यगत वववरर्को ड्यासबोडण 
तयार भई सबै ७५३ वटा स्थानीय 
तह, प्रदेश सरकारका मन्ध्त्रालयहरू र 
ववभाग मातहतका ३३ तथ्याङ्क 
कायाणलयका प्रमखुरूलाई यसको प्रयोग 
र प्रभावकाररता सभबन्ध्िमा प्रब्शब्क्षत 
गररएको, केही ब्जल्ला र स्थानीय 
तहहरूमा पगुी अनगुमन गररएको,  

 डाटा अपलोडका लातग टेभप्लेटहरू को 
ववकास, प्रयोगकताणहरूको सवुविाका 
लातग सफ्टवेयर संचालनसभबन्ध्िी 
तभतडयो ट्युटोररयल तयार गररएको, 

 समविगत सखु सवेक्षर्को मस्यौदा 

 ववभागका तनयतमत तथ्याङ्कीय 
प्रकाशनहरूको प्रकाशन गने, 

 तथ्याङ्क प्रर्ाली ववकासका लातग 
राविय रर्नीततको चरर्बि 
कायाणन्ध्वयन गने, 

 अतिम प्रकाशन पात्रो (Advance 

Release Calendar) तयार गरी 
प्रयोगमा ल्याउन,े 

 राविय तथ्यगत वववरर्को 
सदुृढीकरर् तथा प्रभावकारी 
कायाणन्ध्वयन गने, 

 ददगो ववकास लक्षहरूको सूचकहरू 
सभबन्ध्िी कायण गने, 

 समविगत सखु सवेक्षर् 
(Happiness Survey) को स्लगत 
कार्य सञ्चालन गने, 

 व्यवस्थापन सूचना प्रर्ालीबाट र 
गर्ना तथा सवेक्षर्हरूबाट 
उपलधि तथ्यांकबाट ददगो ववकास 
लक्ष्यका सूचकहरू उत्पादन 
सभबन्ध्िी कायण गने, 
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प्रश्नावली तयारी गररएको, 
 तथ्याङ्क अतभलेखन सभबन्ध्िी कामहरू 
भएको, तथ्याङ्क ववतरर् र सवेक्षर् 
अनमुतत प्रर्ाली सभबन्ध्िी मस्यौदा 
तयार भएको, 

 नेपाल प्रशासतनक प्रब्शक्षर् 
प्रततष्ठानसँगको सहकायणमा केन्ध्रीय 
तथ्यांक ववभागको संगठन पनुरसंरचना 
अध्ययन गररएको। 

 ववभागको भौततक पूवाणिार ववकास 
गने। 

३. ३९१०१०१२ ब्जल्ला तथ्याङ्क 
कायाणलयहरु  

१, २, ३, 
४, ५ 

 ब्जल्ला र स्थानीयस्तरका तथ्याङ्क 
संकलन भएको हनुे। 

 सालबसली रूपमा यी तथ्याङ्कहरू 
संकलन भई केन्ध्रमा र स्थानीय स्तरमा 
प्राप्त हनु ेगरेको, 

 ब्जल्लास्तरका आतथणक, सामाब्जक, 

वातावरर्ीय तथ्याङ्क संकलन, 

प्रशोिन, उत्पादन गने। 

४. ३९१०११०१ आतथणक तथ्याङ्क 
ववकास कायणक्रम  

३, ४, ५   नीतत तनमाणर्, योजना तजुणमा र तनर्णय 
तनमाणर्का लातग आवश्यक पने 
आतथणक तथ्याङ्कको उत्पादन, ववतरर् र 
उपयोगका लातग तथ्याङ्क प्रदायक तथा 
प्रयोगकताणहरुको सचेतना अतभववृि 

 सालबसाली रूपमा नेपालको कुल 
गाहणस्थ्य उत्पादन संर् तथा सातै 
प्रदेशस्तरमा प्रकाशन, मूल्य लगायतका 
तथ्याङ्कहरू उत्पादन तथा ववतरर् 
भएको, 

 प्रथम राविय आतथणक गर्नाको ववस्ततृ 
नततजाहरू सावणजतनक भई थप नततजा 
प्रकाशन जारी रहेको,  

 दूि उत्पादन र खसी तथा बंगरुको 
मास ुउत्पादन र कफी खेती सभबन्ध्िी  
सवेक्षर् सभपन्न भएको र नततजा 
सावणजतनक गररएको। 

 राविय आतथणक गर्ना २०७५ को 
तथ्याङ्क थप ववश्लषेर्, प्रवक्रयागत 
इततहास अतभलेखन, 

 नेपालको राविय लेखा अनमुान 
(वावषणक तथा तै्रमातसक) प्रकाशन 
गने, 

 प्रदेशस्तरको राविय लेखा अनमुान 
(वावषणक) प्रकाशन गने, 

 मूल्य तथ्याङ्क संकलन तथा 
प्रकाशन (तै्रमातसक) प्रकाशन गने, 

 International Comparision of 

Price सभबन्ध्िी कायण गने, 

 राविय आतथणक गर्नामा आिाररत 
भएर वस्त ुउत्पादन गने क्षेत्रहरुको 
औद्योतगक सवेक्षर्को स्थलगत 
तथ्यांक संकलन सभपन्न गने, 

 राविय लेखाको ररबेतसङ सभबन्ध्िी 
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायणक्रम/ आयोजना 
क्षते्रगत 
रर्नीततक 
स्तभभ 

प्रमखु प्रततफल हालसभमको प्रगतत ब्स्थतत 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु वक्रयकलाप 

कायण गने, 

 कुल गाहणस्थ्य उत्पादनमा सहकारी 
क्षेत्रको योगदानको अध्ययन  
गररने । 

५. ३९१०११०२  सामाब्जक तथ्याङ्क 
ववकास कायणक्रम  

१, २, ३, 
४, ५ 

 नीतत तनमाणर्, योजना तजुणमा र तनर्णय 
तनमाणर्का लातग आवश्यक पने 
सामाब्जक क्षेत्रका तथ्याङ्कको उत्पादन, 

ववतरर् र तथ्याङ्क प्रदायक तथा 
प्रयोगकताणहरुमा सचेतना अतभववृि 

 गररबीको सूचक, जनसंख्या, श्रमशब्ि, 

लैंतगक तथा अन्ध्य सामाब्जक 
तथ्याङ्कहरू उत्पादन भएको, 

 नेपाल बहसूुचक सवेक्षर् २०७५ को 
तथ्यांक प्रशोिन भइ नततजाहरू 
प्रकाशनको अवस्थामा रहेका, 

 नेपाल जीवनस्तर सवेक्षर्को लातग 
सभपूर्ण तयारी पूरा भइ गर्कहरू 
पवहलो एक चरर् वफल्डमा खवटएका 
तर कोतभड १९ बाट तसब्जणत 
लकडाउनका कारर् तथ्यांक संकलन 
कायण अवरूि हनु पगुकेो, 

 गर्ना क्षेत्र न्सांकन सभबन्ध्िी 
कायणहरू भएको। 

 आगामी राविय जनगर्ना २०७८ 
को तयारी सभबन्ध्िी कायण र 
पूजँीगत सामानको आपूततण गने, 

 पाइलट जनगर्ना सञ्चालन गररन,े 

 नेपाल बहसूुचकांक सवेक्षर् ववस्ततृ 
नततजाहरू प्रकाशन गने, 

 नेपाल जीवनस्तर सवेक्षर् सभपन्न 
गने, 

 आगामी जनगर्नाको लातग गर्ना 
क्षेत्र न्सांकन सभबन्ध्िी कायणलाई 
तनरन्ध्तरता ददइने, 

 नेपालको वातावरर् तथ्याङ्क 
संकलन तथा प्रकाशन सभबन्ध्िी 
कायण गने। 

६ 39101103 राविय जनगर्ना 
२०७८ 

१,2,3,4,5  नेपालको जनसांब्ख्यक बनोट, आकार, 
बवृि दर, जनसंख्याको ववतरर्, आददको 
ववस्ततृ एवम ्खण्डीकृत वववरर् 
संर्देब्ख प्रदेश र स्थानीय तहहरुको 
समेत प्राप्त भई संवविानको अनसूुचीमा 
उल्लेख भए अनसुारको कततपय 
आिार तथ्यांकहरु प्राप्त भई योजना 
तजुणमा, नीतत तनमाणर् तथा ववकास 
प्रवक्रयामा साथणक सहयोग हनु े। 

 राविय जनगर्ना सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन तनदेब्शका २०७६ 
मब्न्ध्त्रपररषद बाट स्वीकृत भएको, 

 ववतभन्न प्राववतिक सतमततहरु गठन भई 
बैठकहरु भएका, 

 राविय जनगर्नाको पैरवीस्वरुप 
केन्ध्रीय तथा प्रादेब्शक तहमा िलफल 
तथा प्रस्ततुतहरु भएका,  

 ववतभन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग 
ववतभन्न चरर्मा अन्ध्तरवक्रयाहरु भएका, 

  पाइलट जनगर्नाको सभपूर्ण तयारी 

 राविय जनगर्ना २०७८ को 
लातग सांगठतनक तथा संस्थागत 
सबै संरचना स्थापना, जनशब्ि 
व्यवस्थापन, ववतभन्न चरर्ाका 
तातलम संचालन, गर्ना सामिी 
व्यवस्थापन, कमणचारीहरूको 
तातलम, प्रचारप्रसार, पैरवीसवहत 
स्थलगत गर्ना सभपन्न गने । 
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायणक्रम/ आयोजना 
क्षते्रगत 
रर्नीततक 
स्तभभ 

प्रमखु प्रततफल हालसभमको प्रगतत ब्स्थतत 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु वक्रयकलाप 

भई गर्कहरु वफल्डमा खवटन े
अवस्थामा रहँदा कोतभड १९ का 
कारर्बाट अबरुि भएको, 

 जनगर्नाको लातग अत्यावश्यक गर्ना 
क्षेत्र न्सांकनको कायण भइरहेको । 

ग. बजेट 

आ.व. २०७७/७८ को लातग यस क्षेत्र/मन्ध्त्रालयको लातग चालतुफण  रु. 316.76 करोड र  पुजँीगततफण  रु. 8.94 करोड गरी जभमा रु. 325.7 करोड 
ववतनयोजन गररएको ि।  
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परिच्छेद ७ 
संवैधानिक अंग तथा निकायहरु 

७.१ िाष्ट्रपनतको कायाालय 
क. िनतजा सूचक 
  

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ 

को उपलब्धी 
आ.व. २०७६/७७ को 

अिमुानित उपलब्धी 
आ.व. २०७७/७८ को लक्ष्य 

 
१ भवि निमााण संख्या 1 1 1 

२ कायाालयको भवि प्रवलीकिण  संख्या 1 1 1 

ख. वार्षाक र्वकास कायाक्रम 
 

क्र.सं. ब.उ.शि.िं. कायाक्रम/आयोजिा 
क्षते्रगत 
िणिीनतक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रनतफल हालसम्मको प्रगनत शस्थनत आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालि हिु ेर्क्रयाकलाप 

१. १०१०००११ िाष्ट्रपनतको कायाालय २  िाष्ट्रपनतको 
कायाालयलाई 
प्रर्वनधयकु्त बिाउिे  

 दोस्रो प्याकेजका भवि 
निमााणका कायाहरु सम्पन्न 
भएका हिुे ।  

 भौनतक संिचिायकु्त एवं प्रर्वनधमैत्री बिाउिका लानग 
आवश्यक नत्रयाकलापहरुलाई नििन्तिता  
ददिे ।  

ग. बजेट 

आ.व. २०७७/७८ को लानग यस क्षेत्र/मन्त्रालयको लानग चालूतफा  रु. 12.98 किोड ि पुुँशजगततफा  रु. 3.23  किोड गिी जम्मा रु. 16.21 किोड र्वनियोजि 
गरिएको छ ।  
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७.२ उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर् 
क. नतिजा सूचक  

 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ को 

उपलब्धि 
आ.व. २०७६/७७ को अनमुातनि उपलधिी आ.व. २०७७/७८ को लक्ष्र् 

१ कार्ाालर्बाट सम्पादन हनु ेकार्ाहरुलाई 
प्रववतिमैत्री बनाउन।े 

संख्र्ा 1 1 1 

ख. वावषाक ववकास कार्ाक्रम  

 

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कार्ाक्रम/आर्ोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति ब्स्िति 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

वक्रर्ाकलाप 

१. १०२०००११ उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर् 
  रावष्ट्रर् गौरबको आर्ोजना 

तनररक्षण भएको हनुे । 

 

 

 ववतभन्न रावष्ट्रर् गौरवका आर्ोजनाहरुको 
तनररक्षण गररएको।सािै कार्ाालर्बाट 
सम्पादन हनु ेकार्ालाई प्रभावकारी 
बनाईएको ।  

 प्रववतिको प्रभावकारी व्र्वस्िापन एंव 
उपर्ोग गरी कार्ाालर्को कामलाई 
नतिजामखुी िलु्र्ाउन।े 

ग. बजेट 

आ.व. २०७७/७८ को लातग र्स क्षेत्र/मन्त्त्रालर्को लातग चालूिफा  रु. 4.93 करोड र पुुँब्जगििफा  रु. 0.17 करोड गरी जम्मा रु. 5.10 करोड ववतनर्ोजन गररएको 
छ ।  
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7.३ संघीय संसद सचिवालय   

क. नतिजा सूिक  

 

क्र.सं. सूिक एकाई आ.व. २०७५/७६ को उपलचधि 
आ.व. २०७६/७७ को अनमुातनि  

लक्ष्य 
आ.व. २०७७/७८ को लक्ष्य 

१ ववति तनमााण,  संसदीय तनगरानी र 
सशुासन प्रवर्द्ान 

 संवविान अनकुुल ववति तनमााण 
भएको, संसदीय तनगरानी प्रभावकारी 
भएको,  सशुासन प्रवर्द्ानमा सहयेग 
भएको । 

जनमखुी काननु तनमााण हनु,े संसदीय 
तनगरानी प्रभावकारी हनु,े  सशुासन 
प्रवर्द्ानमा सहयेग हनुे । 

जनमखुी काननु तनमााण हनु,े संसदीय 
तनगरानी प्रभावकारी हनु,े  सशुासन 
प्रवर्द्ानमा सहयोग हनुे । 

ख. वावषाक ववकास कायाक्रम  
 

क्र.सं. ब.उ.चश.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 

स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति चस्िति 
आ.व .२०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु वक्रयाकलाप 

१ २०२००००१ संघीय संसद २  संघीय संसदका 
पदातिकारीहरूलाई सवुविा 
उपलव्ि भएको हनुे। 

 संघीय संसदका पदातिकारी ििा 
सदस्यहरुको पाररश्रतमक र सवुविा 
सम्बचधि ऐन‚2073 अनसुारको सवुविा 
उपलधि गराईएको । 

 संघीय संसदका पदातिकारी ििा 
सदस्यहरुको पाररश्रतमक र सवुविा 
सम्बचधि ऐन , 2073 अनसुारको 
सवुविा उपलधि गराउने । 
पदातिकारीहरुको ववदेश भ्रमण र 
अतिति सत्कार गने । 

 

२ २०२०००११ संघीय संसद २  संघीय संसदका सदस्यहरु लाई 
सवुविा उपलधि गराउने ,
संघीय संसदका सदस्यहरुको 
सचिवालय सञ्चालन व्यवस्िा 

गने  ,संसदीय सतमतिका 
कायाक्रम सञ्चालन भएको हनुे  

 संघीय संसदका पदातिकारी ििा 
सदस्यहरुको पाररश्रतमक र सवुविा 
सम्बचधि ऐन 2073अनसुारको सवुविा 
उपलधि गराईएको । ववति तनमााण,  

संसदीय तनगरानी र सशुासन प्रवर्द्ानमा 
सहयोग भएको । 

 संघीय संसदका पदातिकारी ििा 
सदस्यहरुको पाररश्रतमक र सवुविा 
सम्बचधि ऐन, 2073अनसुारको 
सवुविा उपलधि गराउने ।संसदीय 
सतमतिका अनगुमन, संसदीय 
ऐतिहातसक अतभलेखको धयवस्िापन, 
अधिर िह वविायीकी सम्बधि 
तबस्िार लगायिका कायाक्रम सिालन 
गने। 
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क्र.सं. ब.उ.चश.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 

स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति चस्िति 
आ.व .२०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु वक्रयाकलाप 

३ २०२०००१२ संघीय संसद 
सचिवालय 

२  सचिवालय सञ्चालन ििा 
व्यवस्िापन भएको हनु े

 संचघय संसद र संसदीय सतमतिका 
बैठक संिालन र व्यवस्िापनमा 
सहयोग भइरहेको ।  

 संचघय संसद र संसदीय सतमतिका 
बैठक संिालन र व्यवस्िापनमा 
आवश्यक जनशचि व्यवस्िापन, 
प्रववति प्रयोग, सिुना सम्प्रषेण, 
अतभलेख व्यवस्िापन, अनसंुिानसंग 
सम्बधिी काया गने। 

 

ग.   बजेट  

आ.व .२०७७/७८ को लातग यस क्षेत्र/मधत्रालयको िालिुफा  रु. 122.38 करोड, पुुँजीगििफा  रु. 3.19 करोड गरी जम्मा रु. 125.57 करोड ववतनयोजन गररएको 
छ। 
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७.४ अदालत 

क. नततजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकाई आ.व 2075/076 को उपलब्धि 
आ.व. 2076/77 को अनमुातनत 

उपलब्धि 
आ.व. 20७७/७8 को लक्ष्य 

1  कानूनी शासन सूचांक ०.५३ ०.५5 ०.५८ 

2  मदु्दा फैसला प्रततशत 56.51 65 60 

3  फैसला कायाान्वयन प्रततशत 29 38 60 

ख. बार्षाक र्वकास कायाक्रम 

क्र.सं. ब.उ.ब्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत ब्स्ितत 
आ.व. 2077/78 मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु र्क्रयाकलाप 

१. २०४००००१ सवोच्च अदालत 

(सवोच्च अदालतको नयााँ 
भवन तनमााण) 

१‚४  सवोच्च अदालतको नयााँ सरु्विा 
सम्पन्न भवन तनमााण हनुे‚  

 सरु्विा सम्पन्न चेम्बर तनमााण 
हनुे। 

 नक्सा पास भएको‚ 
 ठेक्का प्रकृया सम्पन्न भई तनमााण 
काया शरुु भएको। 

 सवोच्च अदालतको नयााँ भवन तनमााण 
काया सम्पन्न हनुे‚ 

 सवोच्च अदालतमा सरु्विा सम्पन्न 
ब्स्िल स्रकचरको चेम्बर तनमााण 
सम्पन्न हनुे। 

 अदालतबाि प्रवाह हनुे सेवालाई 
गणुस्तरीय र प्रभावकारी बनाइने। 

२. 20400011 सवोच्च अदालत 

(प्रशासतनक खचासमेत) 

1‚  २ ‚ 
३‚४‚५‚६

‚७ 

 मदु्दाको शीघ्र फर्छ्यौि गररने‚ 
 मदु्दा व्यवस्िापन पद्धततमा सिुार 
गररने‚ 

 न्यार्यक काम कारवाही तिा 
मदु्दाको फैसलामा गणुस्तरीयता 
अतभवरृ्द्ध गररने‚ 

 न्याय प्रशासन प्रर्वतिमैत्री भई 
तििो िररतो र िप प्रभावकारी 

 २०७७ साल साउन १ गतेदेब्ख 
उच्च  अदालत र ब्जल्ला 
अदालतहरुमा फरक मदु्दाका 
लातग फरक व्यवस्िापन पद्धतत 
लागू हनुे मदु्दा प्रवाह व्यवस्िापन 
पद्धतत तयार भएको‚ 

 सूचना प्रर्वतिको प्रयोगलाई िप 
प्रभावकारी बनाउन हेिौंडामा 
Disaster Recovery Center 

(Backup) Data जडान गररएको‚ 

 न्यायपतलकाको चौिो रणनीततक 
योजनाको  प्रभावकारी रुपमा 
कायाान्वयन गररने। 

 सूचना प्रर्वतिको दश बषे 
गरुुयोजनालाई प्रभावकारी रुपमा  
लागू गररने। 

 सरल, तििो, तनष्पक्ष, अनमुानयोग्य 
न्याय प्रणालीको र्वकास गना फरक 
मदु्दाका लातग फरक व्यवस्िापन 
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क्र.सं. ब.उ.ब्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत ब्स्ितत 
आ.व. 2077/78 मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु र्क्रयाकलाप 

भई जनताको सहज पाँहचु एवम ्
न्यार्यक सशुासन कायम हनुे‚ 

 काननु पररपालनाको संस्कारमा 
वरृ्द्ध भई जनताका आिारभतू 
मौतलक हकको संरक्षण र 
प्रवद्धान प्रभावकारी हनुे‚ 

 सरल, तििो, तनष्पक्ष, 

अनमुानयोग्य न्याय प्रणालीको 
र्वकास भई जनआस्िामा वरृ्द्ध 
हनुे‚ 

 फैसला कायाान्वयन पद्धतत 
प्रभावकारी हनुे। 

 

 परुाना मदु्दाहरुको फर्छ्यौिमा 
बरृ्द्ध भई बक्यौतामा कमी 
आएको‚ 

 दण्ड जररवाना असलुीलाई तबशेष 
अतभयानको रुपमा कायाान्वयनमा 
ल्याइएको‚ 

 फैसला कायाान्वयन तनकायको 
क्षमता र्वकास गना तबतभन्न गोष्ठी, 
सेतमनार तातलम तिा िलफल 
कायाक्रमहरु आयोजना गररएको‚ 

 अदालत व्यवस्िापनका र्वतभन्न 
र्क्रयाकलापहरुलाई सूचना 
प्रर्विीमा आवद्ध गना र्वतभन्न 
र्वषयका सफ्िवेयरहरु तनमााण 
चरणबद्ध रुपमा भइरहेको। जस 
अन्तगात र्वतभन्न १२ विा 
सफ्िवेयर तनमाणा भएको‚ 

 अदालतको काम कारवाहीमा 
तभतडयो कन्रेब्न्सङ्गसमेत शरुु 
भएको। 

पद्धतत लागू गरी समग्र मदु्दा प्रवाह 
पद्धततमा सिुार गररने। 

 अदालतहरुको भौततक र सेवा 
प्रवाहका पूवाािारहरुको  सिुार एवम ्
र्वत्तीय व्यवस्िापन र सूचना 
प्रर्वतिमैत्री बनाइने। 

 न्यार्यक अध्ययन, अनसुन्िानको 
पद्धती र्वकास गरीन े

 अदालतको काम कारवाहीमा 
अनगुमन र तनरीक्षणलाई व्यवब्स्ित 
गररने। 

 अन्तर सम्बब्न्ित र्वषयहरुमा सवै 
पक्षको सहयोग र समन्वयमा साझा 
कायायोजना बनाई लागू हनुे। 

 सक्षम तनष्पक्ष र उच्च मनोबलयकु्त 
न्यार्यक जनशब्क्तको र्वकास गररन।े 

३. २०४९१०११ उच्च अदालतहरु ५‚६  उच्च अदालत पािनको सरु्विा 
सम्पन्न अदालत भवनको तनमााण 
हनुे‚  

 उच्च अदालत र्वरािनगरको 
रब्जष्ट्रारको सरु्विा सम्पन्न 
क्वािर तनमााण हनुे। 

 उच्च अदालत र्वरािनगरको 
रब्जष्ट्रार क्वािरको ठेक्का प्रकृया 
सम्पन्न भई तनमााण काया शरुु 
भएको‚ 

 उच्च अदालत पािनको भवनको 
लागत अनमुान तयार भएको। 

 उच्च अदालत र्वरािनगरको रब्जष्ट्रार 
क्वािर तनमााण काया सम्पन्न हनुे।  

 उच्च अदालत पािनको भवन तनमााण 
काया सम्पन्न हनुे। 

 अदालतबाि प्रवाह हनुे सेवालाई 
गणुस्तरीय र प्रभावकारी बनाइने। 
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क्र.सं. ब.उ.ब्श.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीततक 
स्तम्भ 

प्रमखु प्रततफल हालसम्मको प्रगतत ब्स्ितत 
आ.व. 2077/78 मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु र्क्रयाकलाप 

४.  २०४९७०११ ब्जल्ला अदालतहरु ५‚६  सरु्विा सम्पन्न अदालत तनमााण 
हनुे 

 बोलपत्र आह्वान भएको‚ नक्सा 
पासको क्रममा रहेको‚आतिाक 
प्रस्ताव खोल्ने क्रममा 
रहेको‚लागत अनमुान तयार 
भएको । 

 भक्तपरु‚ मकवानपरु‚ बैतडी‚ उदयपरु 
ब्जल्लाका आंब्शक भवन तनमााण काया 
सम्पन्न हनु‚े  

 पसाा‚ दाङ‚ महोत्तरी‚ संखवुासभा‚ 
पााँचिर ब्जल्लामा सरु्विासम्पन्न 
अदालतको भवन तनमााण सम्पन्न 
हनुे।  

 अदालतबाि प्रवाह हनुे सेवालाई 
गणुस्तरीय र प्रभावकारी बनाइने। 

ग. बजेि 

आ.व. 2077/78 को लातग यस क्षेत्र/मन्त्रालयको लातग चालतुफा  रु. 483.23 करोड र पुाँजीगततफा  रु. 194.89 करोड गरी जम्मा रु. 678.12 करोड बजेि 
र्वतनयोजन गररएको ि । 
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7.5 अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग 
 

क. नतिजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व.२०७५/७६ को 

उपलख्धध 

आ.व.२०७६/७७ को 
अनमुातन उपलख्धध 

आ.व. २०७७/७८ को 
लक्ष्य 

1  भ्रष्टाचार अनभुतूि सूचकांक सूचकांक 31 34 36 

2  मदु्दामा सफलिाको दर प्रतिशि 75 ७८ 80 

3  उजरुी फर्छ्यौट  प्रतिशि 71 ६८ ७१ 

4  अनसुन्धान क्षमिा ववकास जना प्रतिवर्ष 342 - 350 

ख. वावर्षक ववकास कायषक्रम 

क्र.सं. ब.उ.ख्श.नं. कायषक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 

रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति ख्स्िति 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु वक्रयाकलाप 

1. २०६०००११३ 

(चाल)ु 
 

 

२०६०००११४ 

(पुुँजीगि) 

 
 

संस्िागि सदुृढीकरण 
ििा अ.द.ुअ.आयोगको 
प्रशासतनक खचष समेि 

8  आयोगका मािहि कायाषलय 
भवनहरु तनमाषण भई भौतिक 
पूवाषधार सदुृढ हनुे । 

 ईटहरी, हेटौडा, बटुवल, नेपालगंज 
ििा महेन्रनगरका कायाषलय भवन 
तनमाषण सम्पन्न भएको, 

 बर्दषवास, पोखरा र सखेुिमा भवन 
तनमाषणको कायष  भैरहेको । 

 आयोगका मािहि कायाषलयहरु 
बर्दषवास, पोखरा र सखेुि समेिको 
तनमाषणातधन भवन सम्पन्न गने । 

 

 

 आयोगको कायषसम्पादनमा 
प्रतबतधको उपयोग भई 
अनसुन्धान प्रभावकारी  
हनुे । 

 अ.द.ुअ.आयोग टंगालमा तनमाषण 

गणुस्िर परीक्षण प्रयोगशाला 
स्िापना भई संचालन भैरहेको, 

 नेपालगंज र बर्दषवासमा तनमाषण 

गणुस्िर परीक्षण प्रयोगशाला तनमाषण 
कायष भैरहेको। 

 स्वचातलि कायाषलय सञ्चालन प्रणाली 
सदुृढीकरण गने, 

 आयोग र मािहि कायाषलयहरुमा 
तनमाषण गणुस्िर परीक्षण प्रयोगशाला 
स्िापना ििा सदुृढीकरण गने ।  

 अख्तियार र्दग्दशषन तनमाषण 
भई आयोगको कायष प्रणाली 
सदुृढ हनु े। 

 सम्वद्ध ऐन, तनयम कायषववतध र  
तनदेख्शकाहरुको  संकलन कायष 
भैरहेको, 

 अ.द.ुअ.आ. ऐन र भ्र.तन. ऐनमा 
संशोधनको मस्यौदा ियार गरी 

 अख्तियार र्दग्दशषन तनमाषण गने ।  
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क्र.सं. ब.उ.ख्श.नं. कायषक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 

रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति ख्स्िति 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु वक्रयाकलाप 

प्र.म. ििा म.प.मा पठाएको । 

 आयोगमा कायषरि 
कमषचारीहरुको क्षमिा 
अतभबवृद्ध भई अनसुन्धान िप 
प्रभावकारी हनुे । 

 आयोगमा जनशख्ि ववकास 
सम्वन्धी अतभमखुीकरण, ववख्शवष्टकृि 
र बैदेख्शक िातलम कायषक्रमहरु 
संचालन भैरहेको । 

 आयोगमा कायषरि कमषचारीहरुलाई 
स्वदेश एवं ववदेशमा सञ्चालन हनु े
िातलम कायषक्रम, गोष्ठी, अध्ययन 
भ्रमणमा सहभागी गराउन,े 

 सावषजतनक खररद सम्बन्धी प्रख्शक्षण 
(स्िातनय िह समेि) सञ्चालन  
गने । 

     प्रवद्धषनात्मक ििा तनरोधात्मक 
कायषक्रम संचालन भई 

भ्रष्टाचार ववरुद्ध सचेिना 
अतभववृद्ध हनुे। 

 

 भ्रष्टाचार ववरुद्धको जनचेिना 
अतभववृद्ध गनष अन्िरवक्रया ििा 
सामदुावयक ख्शक्षा कायषक्रम, 
प्रकाशन ििा प्रसारणको कायष  
भईरहेको, 

 सशुासन सवाल टेतलतभजन कायषक्रम 
तनमाषण ििा प्रसारण भैरहेको ।  

 

 केन्र ििा मािहि कायाषलयहरुबाट 
सचेिना अतभबवृद्ध कायषक्रम 
(सामदुावयक ख्शक्षा, अन्िरवक्रया आर्द) 
सञ्चालन गने, 

 सशुासन सवाल टेतलतभजन कायषक्रम 
तनमाषण ििा प्रसारण गने, 

 भ्रष्टाचार ववरुद्ध जन चेिना फैलाउने 
श्रधय दृष्य सामाग्रीहरुको 
तनमाषण/प्रशारण गने । 

     आयोगको नयाुँ रणनीतिको 
कायाषन्वयन  भई सशुासनमा 
सहयोग पगु्ने । 

 आयोगको संस्िागि रणनीतिक 
योजना (२०७६/७७- 
२०८०/८१) िजुषमा भएको 

 

     भ्रष्टाचार ववरुद्ध नागररक 
समाजसंग सहकायष अतभववृद्ध 
भई भ्रष्टाचार तनयन्त्रणमा 
सहयोग पगु्ने । 

 १४ वटा ख्जल्लामा भ्रष्टाचार 
ववरुद्धको नागररक तनगरानी संस्िा 
(Citizen Jury) गठन भएको । 

 

 भ्रष्टाचार तनयन्त्रणका लातग िप ३० 
ख्जल्लामा भ्रष्टाचार ववरुद्धको नागररक 
तनगरानी संस्िा (Citizen Jury) गठन 
गरी तनरन्िर तनगरानी र अनगुमन  
गने । 

ग. बजेट 

आ.व. २०७७/७८ को लातग यस क्षेत्र/मन्त्रालयको लातग चालिुफष  रु 95.05 करोड र पुुँजीगििफष  रु 37.99 करोड गरी जम्मा रु 133.04 करोड ववतनयोजन 
गररएको छ । 
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7.6 महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 

क. नतिजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ को 

उपलब्धि 
२०७6/७7 को  
अनमुातनि उपलब्धि 

आ.व.२०७7/७8 को 
लक्ष्र् 

१ स्थानीर् तनकार् लेखापरीक्षण नीति िर्ार गरी लेखापरीक्षण कार्ाान्वर्न  प्रतिशि 100 १०० १०० 

२ ववत्तीर् लेखापरीक्षण सम्बन्िी प्रब्शक्षक िातलम  जना - 120 120 

३ ववत्तीर् लेखापरीक्षण सम्बन्िी िातलम जना 300 513 513 

४ कार्ामूलक लेखापरीक्षण िातलम जना 60 60 60 

५ लेखापरीक्षणको प्रभाव मूल्र्ाङ्कन सम्बन्िी अध्र्र्न गोटा 1 १ १ 

६ लेखापरीक्षण गणुस्िर तनर्न्रण िथा गणुस्िर आश्वस्ििा सम्बन्िी िातलम जना 150 १५० 150 

७ कुल खचामा बेरुजकुो अंश प्रतिशि १३ - १० 

८ राजस्व वक्र्ौिा (कुल राजस्वको अनपुािमा) प्रतिशि ११।६ - ९ 

९ कुल बेरुजमुा संपररक्षणको अनपुाि प्रतिशि ४।४  - १३ 
 

 

ख. वावषाक ववकास कार्ाक्रम 

 

क्र.स. ब.उ.शी.नं. कार्ाक्रम/आर्ोजना 
क्षरेगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति ब्स्थति 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 

वक्रर्ाकलाप 

१ २०८०000१ महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्     
2 २०८०00११ महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् 

(प्रशासतनक खचा समेि) 
२ र ४  कमाचारीको दक्षिा अतभववृि 

भएको हनु,े 

 लेखापरीक्षण गणुस्िर र 
ववश्वसतनर्िा कार्म भएको 
हनुे 

 स्थानीर् तनकार्को  
लेखापरीक्षण नीति िर्ार 

 ववत्तीर् लेखापरीक्षण 
सम्बन्िी िातलम र गोवि 
सञ्चालन भएको, 

 लेखापरीक्षण गणुस्िर 
तनर्न्रण िथा गणुस्िर 
आश्वस्ििा सम्बन्िी िातलम 
सञ्चालन भएको  

 स्थानीर् तनकार् लेखापरीक्षण नीति िर्ार 
गरी लेखापरीक्षण कार्ाान्वर्न गने‚ 

 ववत्तीर् लेखापरीक्षण सम्बन्िी प्रब्शक्षक 
िातलम प्रदान गने‚ 

 ववत्तीर् लेखापरीक्षण सम्बन्िी िातलम 
प्रदान गने‚ 
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क्र.स. ब.उ.शी.नं. कार्ाक्रम/आर्ोजना 
क्षरेगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति ब्स्थति 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 

वक्रर्ाकलाप 

गरी कार्ाान्वर्न गररएको 
हनुे । 

 कमाचारीलाई लेखापरीक्षण 
सम्बन्िी क्षमिा अतभववृि 
िातलम सञ्चालन गरीएको। 

 कार्ामूलक लेखापरीक्षण िातलम प्रदान 
गने‚ 

 लेखापरीक्षणको प्रभाव मूल्र्ाङ्कन सम्बन्िी 
अध्र्र्न गने‚ 

 लेखापरीक्षण गणुस्िर तनर्न्रण िथा 
गणुस्िर आश्वस्ििा सम्बन्िी िातलम प्रदान 
गने। 

 

ग. बजेट 

आ.व.२०७७/७८ को लातग र्स कार्ाालर्को लातग चालिुफा  रु 48.59 करोड र  पुुँजीगििफा  रु 13.73  करोड गरी जम्मा रु 62.32 करोड ववतनर्ोजन गररएको 
छ।  
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7.७ लोक सेवा आयोग 

क. नतिजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व.२०७५/७६ को 

उपलब्धि 

आ.व.२०७६/७७ को 
अनमुातनि  लक्ष्य 

आ.व .२०७७/७८ को लक्ष्य 

 
१ भवन तनमााण संख्या 2 2 5 

२ कमाचारी क्षमिा अतभवदृ्धि िातलम पटक 7 9 33 

३ पाठ्यक्रम तनमााण पटक 10 10 42 

ख. वाद्धषाक द्धवकास कायाक्रम  

 

क्र.सं. ब.उ.ब्ि.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति ब्स्िति 
आ.व .2077/७८मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 

द्धक्रयाकलाप 

1 2100000१ आयोग 4  अनगुमन मूलयांकन 
प्रभावकारी भएको हनु े। 

 वाद्धषाक कायािातलका अनसुार सम्पन्न  
भएको । 

 अनगुमन मूलयांकन हनुे । 

2 21000011 सब्चवालय 4  पाठ्यक्रम तनमााण भएको 
हनुे र संस्िागि भौतिक 
अवस्िा ििा क्षमिा 
अतभबदृ्धि भएको  
हनुे । 

 

 स्वीकृि वद्धषाक कायािातलका अनसुार 
परीक्षा सञ्चालन देब्ख तसफाररि सम्मको 
काया सम्पन्न भएको र संस्िागि क्षमिा 
अतभवदृ्धिका सािै भौतिक स्रोि सािनहरुको 
पररचालन  

भएको । 

 पाठ्यक्रम तनमााण भएको हनुे ।  

 जनिब्ि िातलम क्षमिा अतभवदृ्धि   
हनुे । 

3 21091011 कायाालयहरु 4  भवन तनमााण सम्पन्न भएको 
हनुे,  

  जलेश्वर र दाङ कायाालयमा नयााँ भवन 
तनमााण हनुे।  

ग. बजेट  

आ.व .२०७७/७८ को लातग यस आयोग र अन्िगािका कायाालयहरुका लातग चालिुफा  रु. 89.04 करोड र पुाँजीगििफा  रु 2.22 करोड गरी जम्मा रु 91.26 
करोड द्धवतनयोजन गररएको छ ।  
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7.८ निर्वाचि आयोग 

क. िनिजव सूचक 

क्र.सं. सूचक एकवई 
आ.र्. २०७५/७६ को 

उपलब्धि 

आ .र् .  २०७६/७७ को  
अिमुवनिि उपलब्धि 

आ.र्. २०७७/७८ को 
लक्ष्य 

1  एकीकृि डवटवरे्स सफ्टरे्यर गोटव  १ १ 

2  निर्वाचि कवििुको िजुामव गोटव  आर्श्यकिव अिसुवर आर्श्यकिव अिसुवर 

3  मिदविव िवमवर्ली संकलि र दिवा अद्यवर्निक जिव  थप ५००००० थप ५५०००० 

4  निर्वाचि ब्िक्षव वर्षयक प्रब्िक्षण जिव  ३५०० ४००० 

5  वर्निन्न मोड्यूलमव निज कवयािवलव जिव  ३०० ३०० 

6  सवमवब्जक ब्िक्षव अध्ययि ब्िक्षक प्रब्िक्षण ब्जल्लव  १० 78 

7  कमाचवरीको क्षमिव वर्कवस िवनलम जिव  ५० ८० 

ख. र्ववषाक वर्कवस कवयाक्रम 

क्र.सं. ब .उ. िी .िं.  कवयाक्रम/आयोजिव 
क्षते्रगि 
रणिीनिक 
स्िम्ि 

प्रमखु प्रनिफल हवलसम्मको प्रगनि ब्स्थनि 
आ.र्. २०७७/७८ मव सञ्चवलि हिु े

प्रमखु वक्रयवकलवप 

१ २१२०००११ निर्वाचि आयोग 
(प्रिवसनिक खचा समेि) 

२,४  मिदविव िवमवर्ली अद्यवर्निक 
िएको हिु,े 

 निर्वाचि ब्िक्षव वर्षयक प्रब्िक्षण 
सञ्चवलि िएको हिु,े 

 वर्निन्न वर्षयमव निज कवयवािवलव 
सम्पन्न िएको हिु,े 
प्रत्येक प्रदेिमव निर्वाचि ब्िक्षव 
िथव सूचिव केन्द्रको स्थवपिव 
िएको हिु े। 

 १ करोड ५४ लवख ५४ हजवर 
४८२ जिवको मिदविव िवमवर्ली 
अद्यवर्निक िएको, 

 कररब २ लवख जिवलवई निर्वाचि 
ब्िक्षव वर्षयमव प्रब्िक्षण 
ददइएको, 

 िीिर्टव निर्वाचि ब्िक्षव िथव 
सूचिव केन्द्रको सञ्चवलि  
िएको । 

 निरन्द्िर मिदविव िवमवर्ली संकलि 
गिे, 

 मिदविव दिवा सम्बन्द्िी पिुिवाजगी 
िवनलम सञ्चवलि गिे, 

 ५०० जिवलवई निर्वाचि ब्िक्षव वर्षयमव 
प्रब्िक्षण प्रदवि गिे, 

निज कवयवािवलव मवफा ि ्२२५ जिवलवई 
निर्वाचिको वर्र्ि पक्ष बवरेमव िवनलम 

प्रवि गिे 
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क्र.सं. ब .उ. िी .िं.  कवयाक्रम/आयोजिव 
क्षते्रगि 
रणिीनिक 
स्िम्ि 

प्रमखु प्रनिफल हवलसम्मको प्रगनि ब्स्थनि 
आ.र्. २०७७/७८ मव सञ्चवलि हिु े

प्रमखु वक्रयवकलवप 

२ २१२०००१२ मिदविव िवमवर्ली 
अद्यवर्निक संकलि 
पररचयपत्र समेि 

२,४   २० ब्जल्लवको ५० स्थलमव 
र् यवम्प निमवाण अब्न्द्िम चरणमव 
पगुकेो, 

 एउटव सनमक्षव बैठक िएको, 
 ९ र्टव निर्वाचि सम्बन्द्िी कवििु 

निमवाण िएको । 

 

 

 
 
 

 सलवाही, रवमेछवप, म्यवग्दी, िेह्रथमु र 
पर्ािकव कवयवालय िर्ि निमवाण सम्पन्न 
गिे,थप ५ ब्जल्लवमव िर्ि निमवाण 
कवया थवलिी गिे, 

 जिमि संग्रह र वर्देिमव बस्ि े
िेपवलीको मिवनिकवर सनुिब्िि गिे 
सम्बन्द्िी थप २ र्टव कवििु निमवाण 
गिे । 

 निर्वाचि डवटव सेन्द्टर सञ्चवलि िथव 
आयोग र ब्जल्लववर्च किेक्टीनिटी 
स्थवपिव र सञ्चवलि गिे  

 

ग. बजेट  

आ.र् .२०७७/७८ को लवनग यस क्षेत्र/मन्द्त्रवलयको लवनग चवलिुफा  रु 44.35 करोड र पुुँजीगििफा  रु 3.66 करोड गरी जम्मव रु 48.01 करोड वर्नियोजि 
गररएको छ।    
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7.9 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग 

क. नधिजा सूचक  

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५/७६ को 

उपलब्धि 
आ.व. २०७६/७७ को अनमुाधनि 

उपलब्धि 
आ.व. २०७7/७8 को 

लक्ष्य 

१ अनसुन्िान धमसन ६० 8० १२० 

२ अनगुमन संख्या ३०० ८५ १३० 

३ प्रवर्द्धन   संख्या ३३० 1५0 १६० 

४ मानव अधिकार उल्लघंनका घट्नाको उजरुी फर्धयौट  
 

_ 
_ ८३ 

ख. वाष्ट्रषधक ष्ट्रवकास कायधक्रम  

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायधक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीधिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रधिफल हालसम्मको प्रगधि ब्स्िधि 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु ष्ट्रक्रयाकलाप 

१. २१४०0०११ मानव अधिकार 
आयोग प्रशासधनक 
खचध समेि सालवसाली 

१, ३ र 
५ 

 मानव अधिकार उल्लंघन भएका 
घटनाको अनसुन्िान ििा मानव 
अधिकार अवस्िाको अनगुमन भई 
मानव अधिकारको अवस्िामा सिुार 
भएको हनु,े  

 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट 
अनसुन्िान गररएका मानव अधिकार 
उल्लघंनका घटनाहरूको 
धसफाररसहरू नेपाल सरकारबाट 
कायाधन्वयन भई पीधििहरुले न्याय 
पाएको हनुे, 

 सबैका लाधग घरघरमा मानव 
अधिकार शाब्न्ि ष्ट्रवकासको आिार 
भने्न आयोगको नारालाई 

 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाल ु
आ.व.मा ८० वटा भन्दा बढी 
धमसनमा कररब ५०० वटा उजूरी 
उपर अनसुन्िान भएको, 

 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 
मानव अधिकारका परुाना दिाध भएको 
मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाको 
अनसुन्िान गरी ८४० उजरुी उपर 
चाल ुआ.व मा धनणधय भएको, 

 धसफाररस कायाधन्वयनका लाधग नेपाल 
सरकारका ष्ट्रवधभन्न धनकायसंग र्लफल 
भएको, 

 आप्रवासी कामदार सम्बन्िी अन्िधराष्ट्रिय 
सम्मेलन सम्पन्न जसमा करीब २८ 

 मानव अधिकार उल्लंघनका 
उजरुीहरुको अनसुन्िान गने,  

 मानव अधिकार उल्लंघनका 
घटनाहरुको आकब्स्मक अनगुमन 
गने,  

 GANHRI बाट आयोगको हाल 
सम्मको मूल्याङ्कन न प्रका याको क्रममा 
प्राप्त धसफाररस कायाधन्वयनको 
अवस्िाको अध्ययन गने,  

 समग्र Accreditation प्रका याको 
ष्ट्रवषयमा जानकारी पबु्स्िका ियारी 
गने,  

 आयोगबाट उजरुी उपर भएका 
धनणधयहरुको धनणधय लेखन कायध 
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जनप्रधिधनधिसँग सहकायध गरर 
आयोगले ष्ट्रवधभन्न मानव अधिकारका 
ष्ट्रवषयमा अन्िधष्ट्रक्रया र अधभमूब्खकरण 
कायधक्रम ििा अनगुमन भएको हनु,े  

 मानव अधिकार संरक्षण र 
सम्वर्द्धनका ष्ट्रवषयमा सभा, सम्मेलन, 

गोष्ट्रि ििा वकालिसँग सम्वब्न्िि 
कायधक्रमले देशमा मानव अधिकार 
संस्का धिको प्रवधर्द्न भएको हनु,े 

 ष्ट्रवकास आयोजनाहरुमा मानव 
अधिकारको अविारणा समावेश भई 
मानव अधिकारमबु्ख ष्ट्रवकास पर्द्धि 
लाग ुहनुे,  

 राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको 
पहँचु िल्लो िहका जनिा सम्म 
ष्ट्रवस्िार हनुे। 

 

देशका अन्िराधष्ट्रिय सहभागी ६१ भन्दा 
बढी रहेका र जम्मा १३० भन्दा 
बढी सहभागी। काठमाण्िौं घोषणापत्र 
जारी गररएको,  

 सबैका लाधग घरघरमा मानव अधिकार 
शाब्न्ि र ष्ट्रवकासको आिारलाई 
आत्मसाि गदै मानव अधिकारका 
ष्ट्रवषयहरूमा दधलिहरुको अधिकार, 
जाधिय ष्ट्रवभेद मष्ट्रहला ष्ट्रहंसा ष्ट्रवरुर्द्का 
धबषयमा कायधक्रमहरू सम्पन्न भएको,  

 मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनका 
ष्ट्रवषयमा १5० भन्दा बष्ट्रढ अन्िष्ट्रक्रया, 
अधभमूब्खकरण, सम्मेलन, गोष्ट्रि ििा 
वकालि कायधक्रम  भैरहेको जसले 
गदाध मानव अधिकार सम्बन्िी 
जनेचिनामा वाष्ट्रर्द् भएको, 

 सरकारी, अिधसरकारी ििा गैरसरकारी 
धनकायको नीधि धनमाधण िहमा 
रहेकाहरूको लाधग ष्ट्रवकासमा मानव 
अधिकारमखुी पर्द्धि सम्बन्िी कायधक्रम 
माफध ि ्अधभमबु्खकरण गरेको, 

 ष्ट्रवकास आयोजनाहरु नेपाल पक्ष 
भएका मानवअधिकार सम्बन्िी 
महासन्िीहरुको पालना ििा 
कायाधन्वयनका सम्बन्िमा अध्ययन 
भैरहेको, 

 १8५ भन्दा बष्ट्रढ स्िानीय िहका 
न्याष्ट्रयक सधमधिका पदाधिकारीहरुलाई 
मानव अधिकार मैत्री न्याय सम्पादन 
ष्ट्रवषयक िाधलम प्रदान गरीएको र 

गने,  

 फैसला/धनणधय कायाधन्वयनको 
अवस्िा अध्ययन गने,  

 मानव अधिकार उल्लंघनका 
उजरुीहरुको आकब्स्मक अनसुन्िान 

 प्रदेश र प्रदेश शाखा कायाधलयहरुमा 
दिाध भएका उजरुीको अवस्िाको 
धनररक्षण गने,  

 मानव अधिकार संरक्षण र सम्बिधन 
लाधग सरोकारवाला धनकायहरुसँग 
समन्वय र सहकायध बैठक गने, 

 रै्टौ रणनीधि योजना धनमाधण 
सम्बन्िमा बैठक, र्लफल ििा 
अन्य आवश्यक परामशध ििा 
प्रकाशन गने,  

 आयोगको चौमाधसक, अिधवाष्ट्रषधक र 
वाष्ट्रषधक योजना कायाधन्वयन 
अवस्िाको अनगुमन गने,  

 आयोगको चौमाधसक, अिधवाष्ट्रषधक र 
वाष्ट्रषधक योजना कायाधन्वयनको 
समीक्षा बैठक गने,  

 मानव अधिकार आकब्ममक घटना 
अनगुमन गने, 

 पाचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय 
कायधयोजना धनमाधण र कायाधन्वयन 
अवस्िा सम्बन्िी र्लफल परामशध 
कायधक्रम गने, 

 िेस्रो सधमक्षा धसफाररस कायाधन्वयन 
अनगुमन कायधयोजना धनमाधण ििा 
धसफाररस कायाधन्वयन ष्ट्रवषायमा 
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यसको धनरन्िरिा भैरहेको, 
 संचारकमीलाइ सबै प्रदेशमा मानव 

अधिकार सम्बन्िी िाधलम प्रदान 
गररएको, 

 मानव अधिकार मैत्री कानून धनमाधणमा 
संसद र सरकारको भधूमकाको 
ष्ट्रवषयमा सबै प्रदेशका संसद र 
सरोकारवाला सँग र्लफल, 

अधभमूब्खकरण सम्पन्न भएको, 
 सरुक्षाकमी र सरकारी 

कमधचारीहरुलाई मानव अधिकार 
सम्बन्िी िाधलम सम्पन्न भएको,  

 मष्ट्रहला ष्ट्रवरुर्द्को ष्ट्रहंसाको अध्ययन 
अनसुन्िान ििा प्रधिवेदन प्रकाशन 
भएको, 

 यौधनक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार 
को ष्ट्रवषयमा अध्ययन ििा अनसुन्िान 
भएको, 

 बाल अधिकारको अवस्िा ष्ट्रवषयक 
प्रधिवेदन सावधजधनक गररएको,  

 उपभोक्ता अधिकार सम्बन्िी स्िानीय 
िहका पदाधिकारी ब्जल्ला समन्वय 
सधमधि र काननु कायाधन्वयन गने 
धनकायहरु र नागररक समोजको 
सहभाधगिमा प्रदेश नं २, प्रदेश नं ५ 
र सदूुरपब्िम प्रदेशमा र्लफल 
गररएको, 

 व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्िी 
सरोकारवाला सँग प्रदेश स्िररय 
आवश्यक र्लफल गररएको, 

र्लफल, परामशध कायधक्रम गने, 
 ब्शक्षा सम्बब्न्ि हक कायाधन्वयन 
अवस्िा ष्ट्रवषयमा रुब्चसबु्च धनमाधण 
ििा र्लफल परामशध कायधक्रम 
गने, 

 स्वास््य सम्बन्िी हक कायाधन्वयन 
अनगुमन रुब्चसबु्च धनमाधण ििा 
कायाधन्वयन सम्बन्िमा आवश्यक 
र्लफल ििा परामशध कायधक्रम 
गने, 

 ष्ट्रकसान अधिकार अनगुमन रुब्चसबु्च 
धनमाधण ििा कायाधन्वयन सम्बन्िमा 
अन्िरष्ट्रक्रया, र्लफल ििा परामशध 
कायधक्रम गने, 

 मानव अधिकार अवस्िा प्रधिवेदन 
अिधवाष्ट्रषधक र बाष्ट्रषधक रुपमा 
प्रकाशन गने, 

 आप्रवासी कामदारहरुको ष्ट्रवषयमा 
सरोकारवालहरुसँग समन्वय वैठक, 

अन्िरका या, र्लफल गने,  

 आप्रवासी कामदारहरुको 
अधिकारका ष्ट्रवषयमा अध्ययन ििा 
अनसुन्िान र प्रधिवेदन प्रकाशन 
गने,  

 सबै प्रकारका जािीय ष्ट्रवभेद 
उन्मूलन गने संयकु्त राि संघीय 
महासन्िीको कायाधन्वयन अवस्िाबारे 
संब्घय ििा प्रदेश स्िरीय र्लफल 
र अनगुमन गने,  

 वािावरण र ष्ट्रवकास मानव अधिकार 
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 सूब्चकरणमा रु्टेका आददवाधसहरुको 
अवस्िाको ष्ट्रवषयमा अध्ययन गररएको, 

 उपभोक्ता मानव अधिकार अनगुमन 
धनदेब्शक पररमाजधन गररएको,  

 ष्ट्रवश्वव्यापी आवधिक सधमक्षा प्रधिवेदन 
ियारी सम्बन्िमा संब्घय, प्रादेब्शक र 
ब्जल्ला र स्िानीय स्िरमा वाहि 
र्लफल भइ प्रधिवेदन ियार गरेको,  

 बाल अधिकार महासन्िीको िेस्रो 
एब्छर्क आलेख सम्बन्िी आवश्यक 
अध्ययन र र्लफल कायधक्रम सम्पन्न 
गररएको,  

  मानव अधिकार कायाधन्वयनका लाधग 
संसद र राष्ट्रिय मानव अधिकार 
आयोगको भधुमका ष्ट्रवषयमा संसदको 
काननु, न्याय ििा मानव अधिकार  
सधमधि र राष्ट्रिय मानव अधिकार 
आयोग बीच र्लफल भएको, 

 मानव अधिकार कायाधन्वयनका लाधग 

सं++++++सद र राष्ट्रिय मानव अधिकार 
आयोगको भधुमका ष्ट्रवषयक पबु्स्िका 
प्रकाशन भएको,  

 वािावरण सम्बन्िी र ज्येि नागररक 
सम्बन्िी काननु पनुरावलोकन 
गररएको, 

 राष्ट्रिय मानव अधिकार ददगो ष्ट्रवकास 
लक्ष्य र मानव अधिकारको अन्िर 
सम्बन्ि ष्ट्रवषयक पसु्िक  
प्रकाशन भएको, 

 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नपेाल 

ष्ट्रवषयको अनगुमन, अध्ययन 
अनसुन्िान र अन्िरका या र्लफल 
गने,  

 व्यवसाय र मानव अधिकार 
सम्बन्िमा सािवटै प्रदेशहरुमा 
व्यवसायीहरुसँग र्लफल गने,  

 खाद्य अधिकार अनगुमन 
धनदे्ब्शकाको पररमाजधन, प्रकाशन र 
सरोकारवालाहरुसँग र्लफल गने,  

 आइएलओ १६९ को 
कायाधन्वयनको सम्बन्िमा आयोगले 
गरेका धसफररसहरुको 
कायाधन्वयनको अवस्िाको अनगुमन 
ििा अन्िरका या गने,  

 ज्येि नागररकहरुको हक 
अधिकारका कानूनी प्राविान, 

मनोपरामशध ििा अन्य पक्षहरुको 
अध्ययन ििा र्लपफल गने,  

 मानव बेचष्ट्रवखन ष्ट्रवरुद्वको 
अधिकारको अनगुमन ििा घटनाको 
अनसुन्िान 

 मानव बेचष्ट्रवखन सम्बन्िी राष्ट्रिय 
प्रधिवेदन लेखन, ियारी, प्रकाशन 
ििा अनवुाद गने, 

 अपाङ्गिा भएका व्यब्क्तहरुको 
अधिकारका ष्ट्रवषयमा अनगुमन, 

र्लफल ििा अन्िरका या कायधक्रम 
गने,  

 मानव अधिकार कानून 
कायाधन्वयनको अनगुमन गने,  
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र मानव अधिकार आयोग मलेब्शया 
ष्ट्रवच समझदारी पत्रमा हस्िाक्षर 
भएको ।  

 कानून पनुरावलोकन(संघ, प्रदेश र 
स्िानीय िहमा कब्म्िमा एक एक 
वटा) गने, 

 कानून धनमाधण सम्बन्िमा आयोगको 
धसफाररश गने, 

 ष्ट्रवद्यालय वा क्याम्पसका 
पाठ्यक्रममा मानव अधिकार 
सम्बन्िी ष्ट्रवषायवस्ि ुसमावेश गनकाध 
लाधग सरकार वालाहरू सँग 
र्लफल गने,  

 मानव अधिकार प्रविधनका लाधग 
नीधि धनमाधण गने । 

 

ग.   बजेट 

आ.व. २०७७/७८ को लाधग यस क्षेत्र/धनकायको चालिुफध  रू 25.40 करोि र पुजँीगििफध  रू 0.35 करोि गरी जम्मा रू..25.75 करोि ष्ट्रवधनयोजन गररएको 
र्।  
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7.10 राष्ट् िय प्र कृताक स्क त तथ् ्िा त आयो  य प्रथ  

क. नस्जा सूचक 

ख.  ातषिक त कास काय प्रिक्रम 
 

क्र.स.. ब.उ.ष्टि.न.. काय प्रिक्रम/ य प्रथजना 
क्षते्र ् 
रणनीस्क 
स््म्भ 

कृतमखु कृतस्फल हालसम्मकथ कृत स्कथ अ स्िा  . . 7७/7८ मा सञ्चालन हनु ेकृतमखु तक्रय प्राकलाप 

१ 2200००१1 
र २२००००१ 
समे् 

साल साली सबै  स.घीय प्र सरकारबाट कृतदेि ्िा 
स्िानीय प्र सरकारलाई हस््ान््रण 
हनुे त आयोीय प्र समानीकरण 
अनदुानकथ ढााँचा र सि्ि 
अनदुान, रथय प्रल्टी बााँडफााँडकथ 
 धारसम्बन्धी ससफाररस  ररने, 

 नेपाल सरकार, कृतदेि सरकार र 
स्िानीय प्र ्हले पररचालन  ने 
 न््ररक ऋणकथ 
सीमासम्बन्धी ससफाररस  ररने,  

 नेपाल सरकारलाई कृतदेि र 
स्िानीय प्र ्हमा हनु ेराजस्  
बााँडफााँट, त आयोीय प्र 
समानीकरण अनदुान, सि्ि 
अनदुान,  न््ररक ऋणकथ 
सीमा र कृताक स्क त तथ्बाट 
कृताप्त रथय प्रल्टी बााँडफााँट 
सम्बन्धमा ससफाररस 
 ररएकथ, 

 सा् टै कृतदेि सरकारलाई 

 कृतदेि ्िा स्िानीय प्र ्हले कृताप्त  ने त आयोीय प्र 
समानीकरण अनदुान, सि्ि अनदुान, रथय प्रल्टी 
बााँडफााँड ल ाय प्र्का अन््रसरकारी त आयोीय प्र 
हस््ान््रण सम्बन्धमा ससफाररस  ने, 

 स.घ, कृतदेि र स्िानीय प्र ्हकथ खचि ष्टजम्मे ारी पूरा 
 ने र राजस्  असलुीमा  नुिपने सधुार सम्बन्धमा 
अध्य प्रय प्रन  ने,  

  न््ररक ऋणकथ ससमा सनधािरण  नि अध्य प्रय प्रन 
 ने,  

 कृताक स्क त तथ्कथ पररचालन, उपय प्रथ  ्िा रथय प्रल्टी 

क्र.स.. सूचक एकाई 
२०७५/७६ कथ 

उपलब्धी 
 .ब २०७६/७७ कथ 

अनमुासन् लक्ष्य प्र 

 . .२०७७/८८ कथ 
लक्ष्य प्र 

1 स.घीय प्र त भाज्य प्र कथषबाट कृतदेि ्िा स्िानीय प्र ्हमा राजस्  बााँडफााँड (कुल ग्राहस्ि 
उत्पादनकथ अनपुन्मा) 

 २.७ २.७ २.८ 

2 नेपाल सरकारलाई त आयोीय प्र हस््ान््रण (राजस्  बााँडफााँड, त आयोीय प्र समानीकरण 
अनदुान, सि्ि अनदुान,  न््ररक ऋण, कृताक स्क त तथ्कथ रथय प्रल्टी बााँडफााँड) 
सम्बन्धमा ससफाररस  ने 

पटक १ १ १ 

3 कृतदेि सरकारलाई त आयोीय प्र हस््ान््रण (राजस्  बााँडफााँड, त आयोीय प्र समानीकरण 
अनदुान, सि्ि अनदुान,  न््ररक ऋण, स ारी साधन कर बााँडफााँड) सम्बन्धमा 
ससफाररस  ने 

पटक १ १ १ 

4 अन््रतक्रय प्रा काय प्रिक्रम  टा १८ १५ १५ 
5 अध्य प्रय प्रन काय प्रिक्रम स.ख्य प्रा ७ ५ ५ 

6 कृतदेि ्िा स्िानीय प्र ्हकथ क्षम्ा असभ  ति काय प्रिक्रम स.ख्य प्रा १६ १७ १७ 
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क्र.स.. ब.उ.ष्टि.न.. काय प्रिक्रम/ य प्रथजना 
क्षते्र ् 
रणनीस्क 
स््म्भ 

कृतमखु कृतस्फल हालसम्मकथ कृत स्कथ अ स्िा  . . 7७/7८ मा सञ्चालन हनु ेकृतमखु तक्रय प्राकलाप 

 कृतदेि सरकारबाट स्िानीय प्र 
्हलाई हस््ान््रण हनुे त आयोीय प्र 
समानीकरण अनदुानकथ ढााँचा र 
सि्ि अनदुानकथ  धार, स ारी 
साधन करकथ बााँडफााँड 
सम्बन्धी ससफाररस  ररने,  

 कृताक स्क त तथ्कथ पररचालन, 
उपय प्रथ  र बााँडफााँडका 
सम्बन्धमा उठ्नसक्न ेत  ादकथ 
सनरुपण  ररने । 

कृतदेिबाट स्िानीय प्र ्हमा 
हस््ान््रण हनु ेत आयोीय प्र 
समानीकरण अनदुान, सि्ि 
अनदुान, स ारी साधन 
करकथ बााँडफााँड,  न््ररक 
ऋणकथ सीमा सम्बन्धमा 
ससफाररस  ररएकथ, 

 स्िानीय प्र ्हले पररचालन 
 ने  न््ररक ऋणकथ सीमा 
ससफाररस  ररएकथ,  

 
 

बााँडफााँटका त षय प्रमा उत्पन्न क्षेत्र ् त  ादहरुकथ 
अध्य प्रय प्रन ्िा अनसुन्धान  ने, 

 कृताक स्क त तथ्हरूकथ रथय प्रल्टी स.कलनका 
सम्बन्धमा  नुिपने सधुारका त षय प्रमा अध्य प्रय प्रन  ने, 

 कृताक स्क त तथ् पररचालन, उपय प्रथ  र व्य प्र स्िापन 
ए . त आयोीय प्र स.घीय प्र्ा काय प्रािन् य प्रन  ्िा  य प्रथ ले 
 रेकथ ससफाररसका सम्बन्धमा अन््तक्रि य प्रा ्िा 
असभमखुीकरण काय प्रिक्रम सञ्चालन  ने,  

 ्ल्लथ ्हका सरकारका त आयोीय प्र ्थ्य प्राङ्कहरु 
स.कलन  नि Software  नाइ कृतय प्रथ मा ल्य प्राउने। 

  य प्रथ ले  ने ससफाररस सहज  नाउन 
सूचकहरुकथ त कास  ने। 

  य प्रथ लाई   श्य प्रक ्थ्य प्रा.क अद्या सधक  ने । 

 

 . बजेट 

 . . २०७७/७८ कथ लास  य प्रस  य प्रथ का लास  चालु् फि  रु 8.53 करथड र पूाँजी ््फि  रु 0.27 करथड  री जम्मा रु 8.80 करथड त सनय प्रथजन  ररएकथ 
छ। 
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7.1१ राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोग 

क. नतिजा सचुक  

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व २०७५/७६ को 

उपलब्धी 
आ.व .२०७६/७७ को 
अनमुातनि उपलब्धी 

आ.व. २०77/78 को लक्ष्य 

1 1 लैष्ट्रिक  ष्ट्रवकास सूचकाङ्क  सूचकाङ्क ०.९२५ ०.९३२ ०.९६३ 

2 लैष्ट्रिकअसमानिा सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.४७६ ०.४५८ ०.३९ 
3 जीवनकालमा शारररीक मानतसक वा यौनजन्य ष्ट्रिंसा पीतिि मष्ट्रिला प्रतिशि २६.३ २३ १३ 

4 दिाा भएका लैष्ट्रिक ष्ट्रिंसा लगायिका अपराधका घटना र अनसुन्धानको 
अनपुाि 

अनपुाि ८६.७ ८९.५ १०० 

ख. वाष्ट्रषाक ष्ट्रवकास कायाक्रम 
 

क्र.सं. ब.उ.शश.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल िालसम्मको प्रगति शस्िति 
आ.व. 2०७७/७८ मा सञ्चालन िनु े

प्रमखु ष्ट्रक्रयाकलाप 

१. २२२००००१ राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोग १,२,४,५,६  आयोगका पदातधकारीिरुको तनयकु्ती 
भई कायासम्पादन भएको िनुे । 

पदातधकारीको तनयकु्ती नभएको  आयोगका पदातधकारीिरुको 
पाररश्रतमक र सेवा सषु्ट्रवधािरुको 
व्यवस्िापन गने। 

२. २२२०००११ राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोग १,२,४,५,६  संघीय मंत्रालयिरुवाट भएको 
लैष्ट्रिक मूलप्रवािीकरणका प्रयासवारे 
अध्ययन भएको िनुे, 

 नेपाल पक्षधर रिेको मष्ट्रिला माति 
िनुे जनुसकैु ष्ट्रकतसमको भेदभाव 
उन्मूलन सम्वन्धी अन्िरष्ट्रिय 
मिासशन्ध CEDAW को 
कायाान्वयनमा देशखएका समस्या र 
त्यसको कारण पष्ट्रिचान भई 
समाधानका उपायिरू अवलम्बन 
भएको िनु,े 

  संघीय मंत्रालयिरुवाट भएको 
लैष्ट्रिक मूलप्रवािीकरणका प्रयासवारे 
अध्ययन गने। 

 नेपाल पक्षधर रिेको मष्ट्रिला माति 
िनुे जनुसकैु ष्ट्रकतसमको भेदभाव 
उन्मूलन सम्वन्धी अन्िरष्ट्रिय 
मिासशन्ध CEDAW को 
कायाान्वयनपक्षको अध्ययन गने। 

 कोष्ट्रवि-१९ का कारणले तसशजाि 

लकिाउनको समयमा मष्ट्रिला 
ष्ट्रिसाको अवस्िावारे अध्ययन गने।  
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क्र.सं. ब.उ.शश.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल िालसम्मको प्रगति शस्िति 
आ.व. 2०७७/७८ मा सञ्चालन िनु े

प्रमखु ष्ट्रक्रयाकलाप 

 कोष्ट्रवि-19 का कारणले तसशजाि 
लकिाउनको समयमा मष्ट्रिला 
ष्ट्रिसाको अवस्िावारे अध्ययन भएको 
िनुे,  

 स्िानीय ििका मष्ट्रिला 
पदातधकारीिरुको क्षमिा 
आवश्यकिा अध्ययन भएको िनुे, 

 खबर गरौं ११४५ िेल्प लाईन 
सेवाबाट ष्ट्रिंसा प्रभाष्ट्रवि मष्ट्रिला 
बालबातलकािरुको ित्काल उद्धार 
संरक्षण र न्यायमा पिु च पगुकेो 
िनुे, 

 मष्ट्रिला माति िनुे ष्ट्रिंसा तनवारणको 
सम्वन्धमा शशक्षक, ष्ट्रवद्यािी र 
ष्ट्रवद्यालय व्यवस्िापनका 
पदातधकारीसगको ष्ट्रवद्यालय स्िरमा 
चेिना अतभबषृ्ट्रद्ध भएको िनुे, 

 अपाङगिाभएका मष्ट्रिलािरुको  
अतधकार संरक्षणका ष्ट्रवषयमा 
सरोकारवाला तनकायबीच  सचेिना 
र समन्वय अतभबषृ्ट्रद्ध भएको िनुे, 

 समाजमा ष्ट्रवद्दमान रिेका िातनकारक 
अभ्यासिरू जस्िै बाल ष्ट्रववाि, 

बिषु्ट्रववाि, दाइजो प्रिा, बोक्सीको 
आरोप लगायिका प्रिािरूको 
ष्ट्रवरुद्धमा स्िानीयििस ग कायाक्रम 
कायाान्वयका गरी निीजाको 
मूल्याङ्कन गररने, 

 

 स्िानीय ििको मष्ट्रिला 
पदातधकारीिरुको क्षमिा 
आवश्यकिा अध्ययन गने, 

 िेल्प लाईन सेवाबाट ष्ट्रिंसा प्रभाष्ट्रवि 
मष्ट्रिला बालबातलकािरुको ित्काल 
उद्धार संरक्षण र न्यायमा पिु च 
स्िापना गने,  

 मष्ट्रिला माति िनुे ष्ट्रिंसा तनवारणको 
सम्वन्धमा शशक्षक, ष्ट्रवद्यािी र 
ष्ट्रवद्यालय व्यवस्िापनका 
पदातधकारीसगको ष्ट्रवद्यालय स्िरमा 
अतभमशुखकरण कायाक्रम सञ्चालन 
गने,  

 अपाङगिाभएका मष्ट्रिलािरुको  
अतधकार संरक्षणका ष्ट्रवषयमा 
सरोकारवाला तनकायबीच  
अन्िरष्ट्रक्रया कायाक्रम गने,  

 समाजमा ष्ट्रवद्दमान रिेका िातनकारक 
अभ्यासिरू जस्िै बाल ष्ट्रववाि, 

बिषु्ट्रववाि, दाइजो प्रिा, बोक्सीको 
आरोप लगायिका प्रिािरूको 
ष्ट्रवरुद्धमा स्िानीयििस ग  
अन्िरष्ट्रक्रया कायाक्रम सञ्चालन गने,  

 मष्ट्रिला सम्बन्धी नीति िजुामा 
कायाान्वयन ििा सधुारको 
सम्बन्धमा सरोकारवालािरूवीच  
अन्िरष्ट्रक्रया कायाक्रम गने, 

 रोजगारीका अवसरिरुमा 
मष्ट्रिलािरुको पिु च र मष्ट्रिला मैत्री 
काया वािावरण बारे अध्ययन गने,  
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क्र.सं. ब.उ.शश.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल िालसम्मको प्रगति शस्िति 
आ.व. 2०७७/७८ मा सञ्चालन िनु े

प्रमखु ष्ट्रक्रयाकलाप 

 मष्ट्रिला सम्बन्धी नीति िजुामा ििा 
ष्ट्रवद्यमान नीतििररूको कायाान्वयन 
ििा सधुारको सम्बन्धमा 
सरोकारवालािरूबीच  छलफल ििा 
समन्वय भएको िनुे, 

 रोजगारीका अवसरिरुमा 
मष्ट्रिलािरुको पिु च र मष्ट्रिला मैत्री 
काया वािावरण बारे अध्ययन भै 
सझुाव प्राप्त भएको िनु,े 

 मष्ट्रिला अतधकार प्रवदान  र  
लैष्ट्रिक मूलप्रवािीकरणका तबषयमा 
सरेकारवाला  सचेिना अतभबषृ्ट्रद्ध 
भएको िनु,े 

 अतधकारका ष्ट्रवषयमा सचेिना 
अतभबषृ्ट्रद्ध भएको िनुे, 

 मष्ट्रिलािरूका सरोकारका ष्ट्रवषयमा 
घटेका ित्कातलन घटना ििा 
सरोकारवाला तनकायको अनगुमन 
गरी सझुाव प्रदान गररएको, 

 मष्ट्रिला अतधकार प्रवदान  र  
लैष्ट्रिक मूलप्रवािीकरणका तबषयमा 
सावाजतनक सनुवुाइ गने,  

 रेतियो ििा टेतलतभजनवाट मष्ट्रिला 
अतधकारका ष्ट्रवषयमा सचेिना मूलक 
सामग्री प्रसारण गने,  

 मष्ट्रिलािरूका सरोकारका ष्ट्रवषयमा 
घटेका ित्कातलन घटना ििा 
सरोकारवाला तनकायको अनगुमन 
गने ।  

 

ग. बजेट 

आ.व. २०७७/७८ को लातग यस आयोगको लातग चालिुफा  रु 12.4 करोि र  पु जीगििफा  रु ०.१० करोि गरी जम्मा रु 12.14 करोि ष्ट्रवतनयोजन गररएको छ। 
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७.१२ न्याय परिषद 

क. नतिजा सूचक  

 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७5/७6 को  

उपलब्धि 

आ.व. २०७6/७7 को  
अनमुातनि उपलब्धि 

आ.व. २०७7/७8 को 
लक्ष्य 

१ गोष्ठी, सेतमनाि पटक ९ 4 ९ 
२ अनगुमन पटक १० 7 10 

३ ब्जल्ला न्यायािीश पिीक्षा सञ्चालन पटक १ १ १ 

४ न्यायािीश उपि उजिुी छानववन संख्या १० 4 १2 

ख. वावषिक ववकास कायिक्रम 

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
िणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति ब्स्िति 
आ.व. २०७६/७७मा सञ्चालन 

हनु ेप्रमखु वक्रयाकलाप 

१ २१८०००११ न्याय परिषद सब्चवालय 2, 5  गोष्ठी, सेतमनाि सञ्चालन भएको हनु,े 

 प्रतिष्पिािबाट न्यायािीश तनयबु्ि भएको 
हनुे, 

 उजिुी उपि छानववन भएको हनु,े 

 अनगुमन कायि भएको, 
 न्यायिीश उपि उजिुी छानववन 

भएको। 

 अनगुमन ििा न्यायािीशहरुको 
कायिसम्पादनको तनगिानी गने, 

 ब्जल्ला न्यायािीश पिीक्षा 
संचालन गने, 

 न्यायािीश उपि आएका उजिुी 
छानतबन गने । 

ग. बजेट  

आ.व. २०७7/७8 को लातग यस क्षेत्र/मन्त्रालयको लातग चालिुफि  रु 4.48 किोड ि  पुुँजीगििफि  रु 0.21 किोड गिी जम्मा रु 4.69 किोड ववतनयोजन 
गरिएको छ ।  
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7.1३ राष्ट्रिय दलित आयोग 

क. नलतजा सूचक  

 

क्र.सं. सूचक एकाई आ.व.२०७५/७६ को उपिब्धि आ.व.२०७६/७७ को  अनमुालनत उपिब्धि आ.व २०७७/७८ को िक्ष्य 
१ अन्तष्ट्रक्रि या कायिक्रम संख्या 3 10 15 

२ सीप ष्ट्रवकास तालिम सञ्चािन संख्या     

3 प्रकाशन/प्रसारण सँख्या  11 15 

ख. वाष्ट्रषिक ष्ट्रवकास कायिक्रम  

 

क्र.सं. ब.उ.ब्श.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीलतक
 स्तम्भ 

प्रमखु प्रलतफि हािसम्मको प्रगलत ब्स्िलत 
२०७७/७८ मा सञ्चािन हनु ेप्रमखु 

ष्ट्रक्रयाकिाप 

1 २२४००००१  राष्ट्रिय दलित आयोग     

२ २२४०००११  ब्जल्िा/स्िालनय तह 
स्तररय कायिक्रम 

 सरोकारवािासँग 
अन्तरष्ट्रक्रया 
कायिक्रम 

 जातीय पष्ट्रहचान 
सम्बब्न्ि अध्ययन 
अनसुन्िान  

 जातीय ष्ट्रवभेद तिा 
छुवाछुत सम्बब्न्ि 
घटनाको स्ििगत 
अध्ययन अनगुमन 

 

 दलित अलिकार 
सम्बब्न्ि 
प्रवदिनात्मक, 

९‚ ६  दलित समदुायको हक, ष्ट्रहतको संरक्षण र 
सम्वर्द्िन तिा सशब्िकरण भएको हनुे,  

 जातीय पष्ट्रहचान सम्बब्न्ि अध्ययन 
अनसुन्िान भएको हनुे, 

 जातीय ष्ट्रवभेद तिा छुवाछुत सम्बब्न्ि 
घटनाको स्ििगत अध्ययन अनगुमन 
भएको हनु,े 

 दलित अलिकार सम्बब्न्ि प्रवदिनात्मक, 
सचेतनामूिक डायरी, क्यािेण्डर, बकुिेट, 
बिेुष्ट्रटन र अन्य सामाग्रीको लनमािण र 
ष्ट्रवतरण भएको हनुे। 

 

 

 जातीय ष्ट्रवभेद सम्बब्न्ि घटनाको 
अध्ययन अनसुन्िान भएको, 

 िब्क्षत कायिक्रमको अनगुमन तिा 
मूल्याकन कायि भएको,  

 सरोकारवािासँग अन्तरष्ट्रक्रया कायिक्रम 
भएको, 

 स्िानीय तह स्तररय कायिक्रम भएको,  

 दलित अलिकार सम्बब्न्ि ऐन लनयमको 
प्रचार प्रसार भएको, 

 दलित अलिकार सम्बब्न्ि प्रवदिनात्मक, 
सचेतनामूिक डायरी, क्यािेण्डर, 
बकुिेट, बिेुष्ट्रटन र अन्य सामाग्रीको 
लनमािण र ष्ट्रवतरण भएको । 

 

 सीप ष्ट्रवकास कायिक्रम सञ्चािन गने, 
 अन्तष्ट्रक्रि या कायिक्रम सञ्चािन गने, 
 अध्ययन तिा अनसुन्िान गने, 
 िब्क्षत कायिक्रमहरुको अनगुमन तिा 

मूल्याकन गने,  
 जातीय पष्ट्रहचान सम्बब्न्ि अध्ययन 

अनसुन्िान गने, 
 जातीय ष्ट्रवभेद तिा छुवाछुत सम्बब्न्ि 

घटनाको स्ििगत अध्ययन अनगुमन 
गने, 

 दलित अलिकार सम्बब्न्ि प्रवदिनात्मक, 
सचेतनामूिक डायरी, क्यािेण्डर, 
बकुिेट, बिेुष्ट्रटन र अन्य सामाग्रीको 
लनमािण र ष्ट्रवतरण गने।  
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क्र.सं. ब.उ.ब्श.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
रणनीलतक
 स्तम्भ 

प्रमखु प्रलतफि हािसम्मको प्रगलत ब्स्िलत 
२०७७/७८ मा सञ्चािन हनु ेप्रमखु 

ष्ट्रक्रयाकिाप 

सचेतनामूिक 
डायरी, क्यािेण्डर, 
बकुिेट, बिेुष्ट्रटन र 
अन्य सामाग्रीको 
लनमािण र ष्ट्रवतरण 

 

ग. बजेट  

आ.व.२०७७/७८ को िालग यस क्षेत्र/मन्त्राियको िालग चाितुफि  रु 3.28 करोड गरी जम्मा रु 3.28 करोड ष्ट्रवलनयोजन गररएको छ। 
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7.1४ राष्ट्रिय समावेशी आयोग 

क. नतिजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकाई आ.व. २०७५/७६ को 
उपलब्धी 

आ.व. २०७६/७७ को अनमुातनि उपलब्धी आ.व .२०७७/७८ को लक्ष्य  

 
      

      

ख. वाष्ट्रषिक ष्ट्रवकास कायिक्रम  

 

क्र.सं. ब .उ. शी .नं.  कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति स्स्िति 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हनु े

प्रमखु ष्ट्रक्रयाकलाप 

१ २२६०००११ 

 

राष्ट्रिय समावेशी आयोग २  सवारी साधन खररद भएको हनुे, 

 जनचेिना मलुक कायिक्रम भएको 
हनुे । 

 टेण्डर खोतलएको, 

 अन्िष्ट्रक्रि या कायिक्रम भएको, 

 अनगुमन कायि भएको । 

 जनचेिना मलुक कायिक्रम सञ्चालन 
गने, 

 प्रदेशस्िरमा िातलम सञ्चालन  
गने । 

 

ग. बजेट  

आ.व. २०७७/७८ को लातग यस क्षेत्र/मन्त्रालयको लातग चालिुफि  रु 3.24 करोड र पुुँजीगििफि  रु 0.17 करोड गरी जम्मा रु 3.41 करोड ष्ट्रवतनयोजन 
गररएको छ । 
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7.1५ आदिवासी जनजाति आयोग 

क. नतिजा सूचक  

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व.२०७५/७६ 

को उपलब्धी 
आ.व.२०७६/७७ को 
अनमुातनि उपलब्धी 

आ.व. २०७७/७८ को 
लक्ष्य 

१ आदिवासी जनजाति समिुायको आतथिक, सामाजजक सांस्कृतिक पक्षको 
अध्ययन, अनसुन्धान  

वटा आयोगको कायािलय स्थापना 
कमिचारी ब्यवस्था कएको   

१० ५० 

२ आदिवासी जनजातिको सशक्तीकरणका लातग चेिनामूलक कायिक्रम  वटा २ पिातधकारीहरुको लातग 
कायिकक्ष र सवारी साधनको 
ब्यवस्था कएको   

७ ५० 

३ आदिवासी जनजाति समिुायको परम्परागि सीप, प्रववतध र ववजशष्ट 
ज्ञानको संरक्षण  

संख्या ३आदिवासी जनजातिको 
सम्वन्धमा कई रहेका नीति िथा 
कायिक्रम सम्वन्धी वववरण 
संकलन कईरहेको   

१५ ७५ 

४ सीप ववकास/रोजगारीमूलक िातलम संचालन कएको हनु े  पटक - ७ ४० 

५ आदिवासी जनजाति समिुायको लातग मौजिुा नीति िथा कायिक्रम 
कायािन्वयनको अनगुमन, समीक्षा, मूलयांकन िथा तसफाररश कएको हनुे   

वटा 
- 

२०० ७५३ 

ख. वावषिक ववकास कायिक्रम 

क्र.सं. व.उ.शी.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 

स्िम्क  

प्रमखु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति जस्थति 
आ.व. २०७७ ७८ मा संचालन हनु े

प्रमखु वक्रयाकलाप 

१ २२८००००१ आदिवासी जनजाति 

आयोग  
       

२ २२८०००११ आदिवासी जनजाति 
आयोग 

  

 आदिवासी जनजाति समिुायको 
आतथिक, सामाजजक, संस्कृतिक 
पक्षको अध्ययन अनसुन्धान 
कएको हनुे    

 आदिवासी जनजाति समिुायको  

 आयोगको कायािलय स्थापना 
कमिचारी ब्यवस्था कएको , 

 पिातधकारीहरुको लातग 
कायिकक्ष र सवारी साधनको 
ब्यवस्था कएको,  

 आदिवासी जनजाति समिुायको 
ववववध पक्षको अध्ययन अनसुन्धान 
र तसफाररस गने  

 आदिवासी जनजाति समिुायको 
परम्परागि सीप, प्रववतध र ववजशष्ट 
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क्र.सं. व.उ.शी.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 

स्िम्क  

प्रमखु प्रतिफल हालसम्मको प्रगति जस्थति 
आ.व. २०७७ ७८ मा संचालन हनु े

प्रमखु वक्रयाकलाप 

क्षमिा ववकास र 
सशक्तीकरणको लातग कायिक्रम 

संचालन कएको हनुे    

 राज्यका ववतकन्न तनकायमा 
आदिवासी जनजाति समिुायको 
अथिपूणि सहकातगिा सतुनजिि 
गनि/ गराउन पहल कएको हनुे  

 आदिवासी जनजातिको 
सम्वन्धमा कई रहेका नीति 
िथा कायिक्रम सम्वन्धी 
वववरण संकलन कईरहेको    

ज्ञानको  संरक्षण र प्रव4{न गरी 
ब्यवसावयक प्रयोगमा लयाउन 
सहयोग गने   

  रोजगारीमूलक, सीप ववकास र 
चेिनामूलक कायिक्रम संचालन  
गने   

 आयोगको रणनीतिक योजना र 
तनयमावली िजुिमा गने    

 राज्यका ववतकन्न तनकायमा 
आदिवासी जनजाति समिुायको 
पहुुँच वढाउन अनगुमन, मूलयांकन 
र तसफाररश गने   

ग. बजेट  

आ.व २०७६ ७७ को लातग यस आयोगको लातग चाल ुिफि  रु 2.91 करोड र  पूुँजीगि िफि  रु 0.24 करोड गरी जम्मा रु  3.15 करोड ववतनयोजन गररएको छ    
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7.1६ मधेशी आयोग 
क. नतिजा सूचक   

क्र.सं. सूचक एकाई आ.ब.२०७५/७६ को उपलब्धध आ.ब.२०७६/७७ को अनमुातनि उपलब्धध आ.व. २०७७/७८ को लक्ष्य 
1  िातलम वटा १० ५ ५ 

2  अनगुमन  वटा ८ १५ २० 

3  पाटेशन कोठा ६ 0 ० 

4  कम्प्यूटर खररद वटा १२ ७ ० 

5  एसी खररद वटा ७ २  
6  ल्याबटप खररद वटा ३ ४ ४ 

7  गाडी खररद वटा ३ ० ० 
8  मोटरसाइकल खररद वटा ७ ८ ० 
9  फतनिचर खररद सेट ६ ६ १२ 

ख. वार्षिक र्वकास कायिक्रम  

क्र.सं. ब.उ.ब्श.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्पभ 

प्रमखु प्रतिफल हालसम्पमको प्रगति ब्स्िति 
आ.व .२०७7/७8 मा सञ्चालन 

हनु ेप्रमखु र्क्रयाकलाप 

१. २३०००००१ 

मधेशी आयोग 

     

२. २३००००११ 

मधेशी आयोग 
     

ग. बजेट 

आ.व. २०७६/७७ को लातग यस क्षेत्र/म्त्रालयको लातग चालिुफि  ु  ..9  करोड र पुुँजीगििफि  ु  0.17 करोड गरी जम्पमा ु  ..46 करोड र्वतनयोजन 
गररएको छ। 
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७.१७ थारु आयोग 

क. नतिजा सूचक  

 

क्र.सं. सूचक एकाई 
आ.व. २०७५ ७/ ६ को  

उपलब्धि 

आ.व.२०७६/७७ को 
अनमुातनि उपलब्धि 

आ.व.2077/78 को लक्ष्य 

१ चेिनामलुक काययक्रम संख्या _ ७ (साि वटा प्रदेशमा) ७ (साि वटा प्रदेशमा) 

२ सवारी सािन खररद संख्या _ ६ 
_ 

ख. वार्षयक र्वकास काययक्रम  

क्र.सं. ब .उ. शी .नं.  काययक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

प्रमखु प्रतिफल 
हालसम्मको प्रगति 

ब्स्थति 

आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन 
हनु ेप्रमखु र्क्रयाकलाप 

१. २३२०००११ थारु आयोग संस्थागि 
सदुृर्िकरण समेि 

 ९‚ ६ 

 

 

 चेिनामलुक काययक्रम सञ्चालन 
भएको हनुे। 

 

  साि वटै प्रदेशमा चेिनामलुक 
काययक्रम (जस्िै अन्िर्क्रय या) 
सञ्चालन गने, 

 राय सझुाव संकलन गने। 

ग. बजेट  

आ.व. २०७७/७८ को लातग यस क्षेत्र/मन्त्रालयको लातग चालिुफय  रु  .07 करोड र  पुुँजीगििफय  रु 0. 0 करोड गरी जम्मा रु  . 7 करोड र्वतनयोजन गररएको 
छ ।  
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7.1८ मसु्लिम आयोग 

क. नतिजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकाई{ 

आ.व. २०७५/७६ को 
उपिस्धि 

आ.व. २०७६/७७ सम्मको 
अनमुातनि उपिस्धि 

आ.व २०७७/७८ को 
िक्ष्य 

१ अन्िर्क्क्रि या कायिक्रम संख्या ५ ७ १० 

2 सीप र्क्वकास िातिम र जनचेिनामूिक कायिक्रम सञ्चािन संख्या १०२ १८० २०० 

ख. वार्क्षिक र्क्वकास कायिक्रम 
 

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायिक्रम/आयोजना 
क्षते्रगि 
रणनीति 
लिम्भ 

प्रमखु प्रतिफि हािसम्मको प्रगति स्लिति 
आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चािन हनु े

प्रमखु र्क्क्रयाकिापहरू 

१ २३४००००१ 

२३४०००११ 

मसु्लिम आयोग    मसु्लिम समदुायको हक, 
र्क्हिको संरक्षण र सम्वर्द्िन 
ििा सशस्िकरण भएको हनुे,  

 समदुाय तभत्र िैतगङ्ग समानिा 
कायम भएको  
हनुे ।   

 १५ स्जल्िाका  १२० जनािाई 
सीप र्क्वकास िातिम ददइएको,  

 ५८ जना मसु्लिम समदुायिाई 
िोक सेवा आयोगको िातिम 
ददइएको,  

 ३ वटा अध्ययन अनसुन्िान कायि 
अस्ि बढाइएको, 

 िस्क्षि कायिक्रमको अनगुमन ििा 
मूल्याकन कायि भएको ।  

 २९ वटा सीप र्क्वकास कायिक्रम 
सञ्चािन हनु,े  

 ५ वटा अन्िर्क्क्रि या कायिक्रम 
सञ्चािन हनु,े 

 अध्ययन ििा अनसुन्िान हनु,े  
 िस्क्षि कायिक्रमहरुको अनगुमन 

ििा मूल्याकन हनुे,  
 

ग. बजेट 

आ.व. २०७७/७८ को िातग यस क्षेत्र/मन्त्राियको िातग चाििुफि  रु 3.88 करोड र पुुँजीगििफि  रु 0.56 करोड गरी जम्मा रु 4.44 करोड र्क्वतनयोजन गररएको छ । 
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अनसूुचीहरु



रकम रू. लाखमा

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेशिक अनदुान िैदेशिक ऋण

1 राष्ट्रपततको कायाालय 2,024         1,399         1,621         1,298        323         -          1,621         -         -          
2 उपराष्ट्रपततको कायाालय 462           395           510           493          17           -          510           -         -          
3 प्रदेि प्रमखुहरू 1,823         1,851         2,289         2,173        116         -          2,289         -         -          
4 संघीय संसद 11,903        10,987        12,557        12,238      319         -          12,557       -         -          
5 अदालत 43,531        52,216        67,812        48,323      19,489      -          67,812       -         -          

6
अशततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग

7,129         11,523        13,304        9,505        3,799       -          13,304       -         -          

7 महालेखा परीक्षकको कायाालय 5,106         5,140         6,232         4,859        1,373       -          6,232         -         -          
8 लोक सेिा आयोग 5,734         5,998         9,126         8,904        222         -          9,126         -         -          
9 तनिााचन आयोग 3,309         6,622         4,801         4,435        366         -          4,801         -         -          
10 रावष्ट्रय मानि अतधकार आयोग 1,698         2,007         2,575         2,540        35           -          2,575         -         -          
11 न्याय पररषद् 544           440           469           448          21           -          469           -         -          

12
रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त 
आयोग

590           708           880           853          27           -          880           -         -          

13 रावष्ट्रय मवहला आयोग 1,027         782           1,214         1,204        10           -          914           300        -          
14 रावष्ट्रय दतलत आयोग 378           297           328           328          -          -          328           -         -          
15 रावष्ट्रय समािेिी आयोग 497           290           341           324          17           -          341           -         -          
16 आददिासी जनजातत आयोग 452           245           315           291          24           -          315           -         -          
17 मधेिी आयोग 357           309           346           329          17           -          346           -         -          
18 थारू आयोग 206           321           447           407          40           -          447           -         -          
19 मशुस्लम आयोग 479           340           444           388          56           -          444           -         -          

आ.ि. २०७७/७८ मा गररएको बजेट वितनयोजन
अनसूुची १ 

अनसूुची १.१ आ.ि. २०७७/७८ को मन्रालय/तनकायगत बजेट वितनयोजन

क्र.सं. मन्रालय/तनकाय
आ.ि. २०७७/७८ को विषय के्षरगत व्यय र स्रोतको अनमुानआ.ि. २०७६/७७ 

को संिोतधत अनमुान
आ.ि. २०७५/७६ 

को यथाथा
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कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेशिक अनदुान िैदेशिक ऋण
क्र.सं. मन्रालय/तनकाय

आ.ि. २०७७/७८ को विषय के्षरगत व्यय र स्रोतको अनमुानआ.ि. २०७६/७७ 
को संिोतधत अनमुान

आ.ि. २०७५/७६ 
को यथाथा

20
प्रधानमन्री तथा मशन्रपररषद्को 
कायाालय

35,199        37,127        42,885        37,670      5,215       -          39,955       2,930      -          

21 अथा मन्रालय 265,922       253,786      430,870       250,103     95,467      85,300      197,240      68,543     165,087    

22
उद्योग, िाशणज्य तथा आपूतता 
मन्रालय

50,892        55,272        106,864       52,851      49,013      5,000       72,589       16,371     17,904      

23 उजाा, जलस्रोत तथा तसंचाई मन्रालय 760,437       642,096      992,948       52,899      362,230     577,819     389,673      71,429     531,846    

24
कानून, न्याय तथा संसदीय मातमला 
मन्रालय

2,874         3,995         4,787         4,731        56           -          4,787         -         -          

25 कृवष तथा पिपुन्छी विकास मन्रालय 196,577       171,440      333,276       261,774     31,502      40,000      140,579      28,402     164,295    

26 खानपेानी मन्रालय 155,658       241,678      387,018       32,575      248,235     106,208     289,547      16,212     81,259      
27 गहृ मन्रालय 945,057       1,056,819    1,358,983     1,299,114   59,869      -          1,336,991    15,000     6,992       

28
संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक 
उड्डययन मन्रालय

302,534       124,038      261,193       37,512      19,116      204,565     92,647       2,310      166,236    

29 परराष्ट्र मन्रालय 41,869        43,090        62,898        51,019      11,879      -          62,898       -         -          
30 िन तथा िातािरण मन्रालय 92,080        103,236      126,718       80,340      45,378      1,000       97,946       19,699     9,073       

31
भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी 
तनिारण मन्रालय

62,524        56,823        87,269        56,742      25,527      5,000       80,709       6,560      -          

32
भौततक पूिााधार तथा यातायात 
मन्रालय

986,137       890,259      1,347,944     103,661     1,239,283   5,000       659,184      30,196     658,564    

33
मवहला बालबातलका तथा जेष्ठ 
नागररक मन्रालय

4,097         5,404         8,589         7,380        1,209       -          8,548         41          -          

34 यिुा तथा खेलकूद मन्रालय 35,171        40,925        18,395        16,465      1,930       -          18,395       -         -          
35 रक्षा मन्रालय 502,857       482,437      502,586       445,967     56,619      -          502,586      -         -          
36 िहरी विकास मन्रालय 273,246       239,052      335,016       72,364      249,697     12,955      244,305      1,952      88,759      

305



कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेशिक अनदुान िैदेशिक ऋण
क्र.सं. मन्रालय/तनकाय

आ.ि. २०७७/७८ को विषय के्षरगत व्यय र स्रोतको अनमुानआ.ि. २०७६/७७ 
को संिोतधत अनमुान

आ.ि. २०७५/७६ 
को यथाथा

37 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्रालय 364,529       340,438      558,689       554,868     3,821       -          417,929      37,708     103,052    

38 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध मन्रालय 53,816        53,162        72,842        52,901      18,441      1,500       72,842       -         -          

39
संघीय मातमला तथा सामान्य प्रिासन 
मन्रालय

175,032       147,368      290,926       136,312     154,614     -          160,004      51,473     79,449      

40 स्िास््य तथा जनसंतया मन्रालय 244,856       237,901      606,788       454,107     152,681     -          223,637      73,581     309,570    

41
श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुक्षा 
मन्रालय

27,796        21,305        83,940        83,317      623         -          18,104       3,141      62,695      

42 रावष्ट्रय योजना आयोग 5,088         7,645         32,570        31,676      894         -          32,570       -         -          
43 रावष्ट्रय पनुतनामााण प्रातधकरण 896,612       703,069      550,000       160,494     389,506     -          240,825      64,938     244,237    

44
अथा मन्रालय- आन्तररक ऋण 
भकु्तानी

505,225       623,456      723,592       270,847     -          452,745     723,592      -         -          

45
अथा मन्रालय- िैदेशिक ऋण 
भकु्तानी (बहपुक्षीय)

215,566       246,893      247,417       42,172      -          205,245     247,417      -         -          

46
अथा मन्रालय- िैदेशिक ऋण 
भकु्तानी (दिपक्षीय)

29,875        63,569        30,574        5,038        -          25,536      30,574       -         -          

47
अथा - कमाचारी सवुिधा तथा सेिा 
तनितृ्त सवुिधा

500,232       647,439      827,000       827,000     -          -          827,000      -         -          

48 अथा - विविध 73,738        258,355      561,953       281,854     280,099     -          420,153      -         141,800    
49 प्रदेि 1,104,671     949,299      998,737       998,737     -          -          947,031      37,477     14,229      
50 स्थानीय तह 2,107,155     1,884,258    2,627,576     2,627,576   -          -          2,420,616    57,014     149,946    

कुल 11,104,571   10,733,504   14,746,454   9,489,406   3,529,175  1,727,873  11,146,184  605,277   2,994,993  

306



रकम रू. लाखमा

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेशिक अनदुान िैदेशिक ऋण

1 कृवि तथा पिपुन्छी विकास 179176 152423 307,405     237,392      30,013       40,000      115,208      28,402    163,795      

2 भमूम व्यिस्था, सहकारी तथा 
गररबी मनिारण

31269 18671 37,664       11,637       21,027       5,000        31,564       6,100     -           

3 िन तथा िातािरण 31868 48751 67,486       26,790       39,696       1,000        39,114       19,699    8,673        
4 अथथ 226509 210351 374,715     200,110      89,305       85,300      141,085      68,543    165,087      
5 उद्योग, िाशणज्य तथा आपमुतथ 18929 35960 61,095       12,280       43,815       5,000        36,820       16,371    7,904        

6 संस्कृमत, पयथटन तथा 
नागररक उड्डयन

291713 115444 248,394     26,894       16,935       204,565     79,848       2,310     166,236      
7 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविमि 30078 45684 152,872     152,830      42            -          33,090       16,730    103,052      

8 स्िास््य तथा जनसंख्या 201663 174162 514,877     363,676      151,201     -          132,558      72,749    309,570      
9 खानपेानी 153769 239403 358,769     5,979        246,582     106,208     261,323      16,187    81,259       
10 यिुा तथा खेलकुद 673 2348 969          969          -           -          969           -        -           
11 मवहला,बालबामलका तथा 2622 3625 6,722        5,591        1,131        -          6,722         -        -           
12 श्रम, रोजगार तथा 

सामाशजक सरुक्षा
23935 12415 71,683       71,642       41            -          5,847         3,141     62,695       

13 ऊजाथ, जलस्रोत तथा मसुँचाइ 753045 625150 976,990     44,812       354,359     577,819     373,715      71,429    531,846      
14 भौमतक पूिाथिार तथा 

यातायात
916770 821365 1,255,196   16,130       1,234,066   5,000        566,436      30,196    658,564      

15 सञ्चार तथा सूचना प्रविमि 8018 5133 6,534        1,582        3,452        1,500        6,534         -        -           
16 िहरी विकास 265157 231971 325,966     66,807       246,204     12,955      235,255      1,952     88,759       
17 पनुमनथमाथण 896612 703069 550,000     160,494      389,506     -          240,825      64,938    244,237      
18 संघीय माममला तथा सामान्य 

प्रिासन
164044 136522 274,364     121,815      152,549     -          143,442      51,473    79,449       

19 गहृ 1748 826 2,412        1,475        937          -          2,412         -        -           
20 योजना तथा त्याङ्क 1290 3035 26,871       26,109       762          -          26,871       -        -           
21 अथथ - विविि (विकास) 63567 79504 170,000     105,000      65,000       -          70,000       -        100,000      

4,262,455  3,665,812   5,790,984   1,660,014   3,086,623   1,044,347   2,549,638    470,220  2,771,126   जम्मा

अनसूुची १.२ आ.ि. २०७७/७८ को विकास कायथक्रम/बजेट र स्रोतको अनमुान

क्र. सं. वििय के्षत्र
आ.ि. २०७७/७८ को वििय के्षत्रगत व्यय र स्रोतको अनमुानआ.ि. 

२०७६/७७ को 
संिोमित अनमुान

आ.ि. 
२०७५/७६ को 

यथाथथ
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रकम रू. लाखमा

1 2 3 4 5 6 7 8

1 कृषि तथा पशपुन्छी षिकास 99,648    187,930  9,123     3,592     7,112     307,405      

2 भमूम व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी मििारण 21,872    2,518     4,250   5,000     4,024     37,664       

3 िि तथा िातािरण 15,563    5,020      6,326     40,577    67,486       
4 अथथ 91,053      84,794    170,000  28,868    374,715      
5 उद्योग, िाणणज्य तथा आपमुतथ 39,540    2,331      17,638      341       1,245     61,095       
6 संस्कृमत, पयथटि तथा िागररक उड्डयि 47,302    179,179    80        21,833  248,394      
7 णशक्षा, षिज्ञाि तथा प्रषिमि 152,872    152,872      

8 स्िास््य तथा जिसंख्या 439,877    75,000    514,877      

9 खािपेािी 54,645    302,974    1,150     358,769      
10 यिुा तथा खेलकुद 550        419         969           
11 मषहला,बालबामलका तथा जेष्ठ िागररक 2,500     1,869     2,353   6,722         
12 श्रम, रोजगार तथा सामाणजक सरुक्षा 3,141     214        68,328    71,683       
13 ऊजाथ, जलस्रोत तथा मसिँचाइ 249,349  430,255    230,365  67,021    976,990      
14 भौमतक पूिाथिार तथा यातायात 418,768  66,465     766,852    3,111     1,255,196    
15 सञ्चार तथा सूचिा प्रषिमि 5,034       1,500     6,534         
16 शहरी षिकास 1,268      255,836    3,500     65,362    325,966      
17 पिुमिथमाथण 550,000  550,000      
18 संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासि 18,170     229,854    1,497     589     24,254    274,364      
19 गहृ 1,912   500       2,412         
20 योजिा तथा त्याङ्क 26,871    26,871       
21 अथथ - षिषिि (षिकास) 135,000    35,000    170,000      

930,456  989,741   2,111,120  533,205  156,838  30,937  841,435  197,252  5,790,984    जम्मा

जम्मा

अिसूुची १.३ आ.ि. २०७७/७८ को िाषिथक षिकास कायथक्रम/बजेटको रणिीमतक स्तम्भ अिसुारको षिमियोणजत बजेट

क्र. सं. षििय के्षत्र
रणिीमतक स्तम्भ
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रकम रू. लाखमा

1 2
1 कृषि तथा पशपुन्छी षिकास 305,648       1,757       307,405        

2 भमूम व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी मििारण 35,209        2,455       37,664         

3 िि तथा िातािरण 66,092        1,394       67,486         
4 अथथ 323,915       50,800      374,715        
5 उद्योग, िाणणज्य तथा आपमुतथ 61,095        61,095         
6 संस्कृमत, पयथटि तथा िागररक उड्डयि 162,204       86,190      248,394        
7 णशक्षा, षिज्ञाि तथा प्रषिमि 146,891       5,981       152,872        

8 स्िास््य तथा जिसंख्या 478,591       36,286      514,877        

9 खािपेािी 277,351       81,418      358,769        
10 यिुा तथा खेलकुद 969            969             
11 मषहला,बालबामलका तथा जेष्ठ िागररक 6,722          6,722           
12 श्रम, रोजगार तथा सामाणजक सरुक्षा 68,542        3,141       71,683         
13 ऊजाथ, जलस्रोत तथा मसिँचाइ 971,806       5,184       976,990        
14 भौमतक पूिाथिार तथा यातायात 1,138,759     116,437    1,255,196      
15 सञ्चार तथा सूचिा प्रषिमि 6,534          6,534           
16 शहरी षिकास 253,441       72,525      325,966        
17 पिुमिथमाथण 550,000       550,000        
18 संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासि 256,993       17,371      274,364        
19 गहृ 2,412          2,412           
20 योजिा तथा त्याङ्क 25,449        1,422       26,871         
21 अथथ - षिषिि (षिकास) 135,000       35,000      170,000        

5,273,623     517,361    5,790,984      जम्मा

जम्मा

अिसूुची १.४ आ.ि. २०७७/७८ को िाषिथक षिकास कायथक्रम/बजेटको प्राथममकताक्रम अिसुारको षिमियोणजत बजेट

क्र. सं. षििय के्षत्र
प्राथममकताक्रम
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अनसूुची १.५ आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक र्वकास कार्िक्रम/बजेटको दिगो र्वकास लक्ष्र् अनसुारको र्वननर्ोजजत बजेट
रकम रू. लाखमा

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास 307,405   
2 भनूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररबी 

ननवारण
5,963      23,263     

3 वन तथा वातावरण
4 अथि 40,994     13,581      134,853       
5 उद्योग, वाजणज्र् तथा आपनुति 1,733      41,126         
6 संस्कृनत, पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न 21,996      204,565       

7 जशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वनि 4,578      148,294   
8 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा 514,877   
9 खानपेानी 41,747     317,022     

10 र्वुा तथा खेलकुि 969        
11 मर्हला,बालबानलका तथा जेष्ठ नागररक 1,265      3,588      

12 श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा 71,683      

13 ऊजाि, जलस्रोत तथा नसिँचाइ 190,475   669,384     3,192          
14 भौनतक पूवाििार तथा र्ातार्ात 84,321     10,020      1,135,281     
15 सञ्चार तथा सूचना प्रर्वनि 6,534          
16 शहरी र्वकास 6,800       2,504          
17 पनुननिमािण
18 संघीर् मानमला तथा सामान्र् प्रशासन 20,567     1,497      13,370     169         220,107       

19 गहृ 80         
20 र्ोजना तथा त्र्ाङ्क
21 अथि - र्वर्वि (र्वकास) 135,000       

116,694   563,634   530,060   149,263   45,335    323,991    669,384    117,280    1,883,162     जम्मा

क्र. सं. र्वषर् के्षत्र
दिगो र्वकास संकेत
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1 कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास
2 भनूम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररबी 

ननवारण

3 वन तथा वातावरण
4 अथि
5 उद्योग, वाजणज्र् तथा आपनुति
6 संस्कृनत, पर्िटन तथा नागररक उड्डर्न

7 जशक्षा, र्वज्ञान तथा प्रर्वनि
8 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा
9 खानपेानी

10 र्वुा तथा खेलकुि
11 मर्हला,बालबानलका तथा जेष्ठ नागररक

12 श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा

13 ऊजाि, जलस्रोत तथा नसिँचाइ
14 भौनतक पूवाििार तथा र्ातार्ात
15 सञ्चार तथा सूचना प्रर्वनि
16 शहरी र्वकास
17 पनुननिमािण
18 संघीर् मानमला तथा सामान्र् प्रशासन

19 गहृ
20 र्ोजना तथा त्र्ाङ्क
21 अथि - र्वर्वि (र्वकास)

जम्मा

क्र. सं. र्वषर् के्षत्र

रकम रू. लाखमा

10 11 12 13 14 15 16 17

307,405     
7,518      920         37,664       

23,585    43,901      67,486       
170,000   5,600      9,687      374,715     

18,236    61,095       
21,833         248,394     

152,872     
514,877     
358,769     

969          
1,869      6,722        

71,683       

52,536         49,800     11,603    976,990     
25,574         1,255,196   

6,534        
291,192       23,296      2,039      135        325,966     
550,000       550,000     

8,000          4,800      5,854      274,364     

500        1,832      2,412        
1,379      25,492    26,871       

35,000    170,000     
10,766    949,135       224,600   35,688    -   68,117      75,817    28,058    5,790,984   

जम्मा
दिगो र्वकास संकेत
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रकम रू. लाखमा

1 2 3
1 कृषि तथा पशपुन्छी षिकास 86,679        193,389       27,337       307,405      
2 भमूम व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी 

मििारण
7,518         9,112          21,034       37,664        

3 िि तथा िातािरण 39,681        26,674        1,131         67,486        
4 अथथ 79,800        271,647       23,268       374,715      
5 उद्योग, िाणणज्य तथा आपमुतथ 13,108        20,310        27,677       61,095        
6 संस्कृमत, पयथटि तथा िागररक उड्डयि 142,534      57,565        48,295       248,394      

7 णशक्षा, षिज्ञाि तथा प्रषिमि 152,872      152,872      
8 स्िास््य तथा जिसंख्या 327,492      187,385       514,877      
9 खािपेािी 120,729      196,702       41,338       358,769      

10 यिुा तथा खेलकुद 419            550           969           
11 मषहला,बालबामलका तथा जेष्ठ िागररक 3,588         3,134          6,722         

12 श्रम, रोजगार तथा सामाणजक सरुक्षा 3,355          68,328       71,683        
13 ऊजाथ, जलस्रोत तथा मसिँचाइ 234,581      516,364       226,045      976,990      
14 भौमतक पूिाथिार तथा यातायात 15,458        919,359       320,379      1,255,196    
15 सञ्चार तथा सूचिा प्रषिमि 1,500          5,034         6,534         
16 शहरी षिकास 128,495      160,517       36,954       325,966      
17 पिुमिथमाथण 550,000      550,000      
18 संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासि 84,403        189,797       164           274,364      

19 गहृ 580            1,832         2,412         
20 योजिा तथा त्याङ्क 25,240        461            1,170         26,871        
21 अथथ - षिषिि (षिकास) 35,000        135,000       170,000      

1,497,178    2,893,270     1,400,536    5,790,984    जम्मा

जम्मा

अिसूुची १.६ आ.ि. २०७७/७८ को िाषिथक षिकास कायथक्रम/बजेटको लैंमगक संकेत अिसुारको षिमियोणजत 
बजेट

क्र. सं. षििय के्षत्र
लैंमगक संकेत
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रकम रू. लाखमा

1 2 3
1 कृषि तथा पशपुन्छी षिकास 17,503    240,678     49,224      307,405      
2 भमूम व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी 

मििारण
5,000     32,664      37,664        

3 िि तथा िातािरण 42,241    25,245      67,486        
4 अथथ 127,053     247,662     374,715      
5 उद्योग, िाणणज्य तथा आपमुतथ 8,108       52,987      61,095        
6 संस्कृमत, पयथटि तथा िागररक उड्डयि 47,250      201,144     248,394      
7 णशक्षा, षिज्ञाि तथा प्रषिमि 152,872     152,872      
8 स्िास््य तथा जिसंख्या 143,494     371,383     514,877      
9 खािपेािी 199,763  117,668     41,338      358,769      
10 यिुा तथा खेलकुद 969         969           
11 मषहला,बालबामलका तथा जेष्ठ िागररक 6,722       6,722         
12 श्रम, रोजगार तथा सामाणजक सरुक्षा 71,683      71,683        
13 ऊजाथ, जलस्रोत तथा मसिँचाइ 295,154  292,496     389,340     976,990      
14 भौमतक पूिाथिार तथा यातायात 6,300     283,031     965,865     1,255,196    
15 सञ्चार तथा सूचिा प्रषिमि 6,534       6,534         
16 शहरी षिकास 23,296    99,182      203,488     325,966      
17 पिुमिथमाथण 550,000     550,000      
18 संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासि 169       35,292      238,903     274,364      
19 गहृ 500         1,912       2,412         

20 योजिा तथा त्याङ्क 26,871      26,871        
21 अथथ - षिषिि (षिकास) 35,000    100,000     35,000      170,000      

624,426  1,519,997  3,646,561  5,790,984    जम्मा

जम्मा

अिसूुची १.७ आ.ि. २०७७/७८ को िाषिथक षिकास कायथक्रम/बजेटको जलिाय ुसंकेत अिसुारको षिमियोणजत बजेट

क्र. सं. षििय के्षत्र
जलिाय ुसंकेत
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रकम रू. लाखमा

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार
िैदेशिक 
अनदुान

िैदेशिक ऋण

2.1 कृवि तथा पिपुन्छी विकास

1 31200101
कृवि  विकास रणनीतत अनगुमन तथा समन्िय 
काययक्रम

1,780 10,655 10,655 0 0 655 0 10,000 4 1 2 2 3

2 31200102 विििे कृवि उत्पादन काययक्रम 56,355 110,050 110,050 0 0 12,410 17,640 80,000 4 1 2 2 2
3 31200103 बीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनयन्रण काययक्रम 254 382 363 19 0 382 0 0 4 1 2 2 2

4 31200104
प्लान्ट क्िारेन्टाइन तथा वििादद ब्यिस्थापन 
काययक्रम

1,302 1,523 1,448 75 0 1,523 0 0 4 1 2 2 2

5 31200105 कृवि सूचना तथा प्रशिक्षण काययक्रम 985 1,072 987 85 0 1,072 0 0 8 1 2 2 3
6 31200106 प्रधानमन्री कृवि आधतुनवककरण पररयोजना 25,257 32,311 29,590 2,721 0 32,311 0 0 1 1 2 2 2
7 31200107 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 6,855 27,337 15,413 11,924 0 3,482 0 23,855 1 1 2 3 3
8 31200108 खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सधुार आयोजना 3,001 9,123 8,856 267 0 1,436 7,687 0 5 1 2 1 1
9 31200109 कृवि के्षर विकास काययक्रम 2,832 8,380 8,302 78 0 1,520 123 6,737 4 1 2 1 1
10 31200110 वकसानका लातग उन्नत बीउ विजन काययक्रम 789 0 0 0 0 0 0 0

11 31200111
जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण आयोजना (कृवि 
व्यिस्थापन तथा सूचना प्रणाली)

160 82 82 0 0 35 47 0 7 1 2 2 3

12 31200112 नपेाल कृवि बजार विकास काययक्रम 2,107 2,510 2,478 32 0 0 2,510 0 4 1 2 1 3
13 31200113 नपेाल कृवि सेिा विकास काययक्रम 1,065 395 395 0 0 0 395 0 4 1 2 2 2
14 31200114 व्यािसावयक कृवि  तथा व्यापार आयोजना 0 0 0 0 0 0 0 0
15 31200115 उच्च मूल्य कृवि िस्त ुविकास आयोजना 0 0 0 0 0 0 0 0

16 31201101 राविय आल,ु तरकारी तथा मसला विकास काययक्रम 1,630 1,377 1,155 222 0 1,377 0 0 4 1 2 1 2

17 31201102 राविय फलफूल विकास काययक्रम 2,762 3,089 2,041 1,048 0 3,089 0 0 4 1 2 1 2
18 31201103 व्यिसायीक कीट विकास काययक्रम 942 979 739 240 0 979 0 0 4 2 2 2 3

जल
िा
य ु

संके
त

काययक्रम/आयोजनाब.उ.िी.नंक्र. सं.

अनसूुची २ 

कृवि, भतूम व्यिस्था तथा िन वििय के्षरगत विकास काययक्रम बजेट

आ.ि. २०७७/७८ को वितनयोजन स्रोत

रण
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ततक

 स्
तम्
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आ.ि. २०७६/७७ को 
संिोतधत अनमुान
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कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार
िैदेशिक 
अनदुान

िैदेशिक ऋण जल
िा
य ु

संके
त

काययक्रम/आयोजनाब.उ.िी.नंक्र. सं.
आ.ि. २०७७/७८ को वितनयोजन स्रोत

रण
नी
ततक

 स्
तम्

भ

प्राथ
तम
क
ता
 क्र

म
ददग

ो व
िक
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 ल

क्ष्य
 

संके
त
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गक

 सं
के
त

आ.ि. २०७६/७७ को 
संिोतधत अनमुान

19 31201104
िाली तबकास तथा जैविक विविधता संरक्षण 
काययक्रम

1,547 3,510 3,186 324 0 3,510 0 0 7 1 2 2 2

20 31201105 केशन्िय कृवि प्रयोगिाला काययक्रम 777 778 699 79 0 778 0 0 4 2 2 2 3

21 31201106
कृवि पूिायधार विकास तथा कृवि याशन्रकरण 
प्रिधयन काययक्रम

4,343 2,923 587 2,336 0 2,923 0 0 4 1 2 1 3

22 31201107
रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना–प्रणाली 
आधतुनवककरण कृवि काययक्रम

928 2,888 2,871 17 0 82 0 2,806 4 1 2 2 3

23 31201108 एकीकृत जलस्रोत व्यिस्थापन आयोजना 0 0 0 0 0 0 0 0

24 31201109 साना तथा मझौला कृिक आयस्तर िवृर्द् आयोजना 105 0 0 0 0 0 0 0

25 31201111
समदुाय व्यिशस्थत तसंशचत कृवि के्षर 
काययक्रम(कृवि)

146 507 507 0 0 110 0 397 4 1 2 1 2

26 31202101 मत्स्य विकास काययक्रम 1,437 1,808 1,082 726 0 1,808 0 0 4 1 2 2 2

27 31202102
पि ुस्िास््य, रोग अन्िेिण सेिा तथा  
क्िारेन्टाईन काययक्रम

4,827 6,225 4,440 1,785 0 6,225 0 0 4 1 2 1 2

28 31202103 पिपुन्छी स्रोत ब्यिस्थापन तथा प्रिर्द्यन काययक्रम 4,447 6,091 4,306 1,785 0 6,091 0 0 4 1 2 1 2

29 31202104
पि ुआहारा तथा लाइभस्टक गणु ब्यिस्थापन 
काययक्रम

319 414 317 97 0 414 0 0 4 1 2 1 2

30 31202105 बङु्गर तथा कुखरुा पालन सहकारी काययक्रम 0 0 0 0 0 0 0 0

31 31202106
उच्च पहाडी कृवि व्यिसाय प्रिधयन तथा 
शजविकोपाजयन सधुार आयोजना

0 0 0 0 0 0 0 0

32 31203101 खाद्य पोिण तथा प्रवितध काययक्रम 4,719 6,040 3,872 2,168 0 6,040 0 0 8 1 2 1 2
33 31241101 कृवि अनसुन्धान काययक्रम 20,752 26,956 22,971 3,985 0 26,956 0 0 4 1 2 2 2

34 50112101
समािेिी कृवि रूपान्तरण काययक्रम / ग्रामीण 
उद्यम तथा आतथयक विकास काययक्रम

0 40,000 0 0 40,000 0 0 40,000 1 1 2 1 2

जम्मा 152,423 307,405 237,392 30,013 40,000 115,208 28,402 163,795
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2.2 भतूम व्यिस्था, सहकारी तथा गररबी तनिारण

1 33600101
गररब घर पररिार पवहचान तथा पररचय पर 
वितरण काययक्रम (गररि लशक्षत वििेि काययक्रम)

1,393 1,795 1,689 106 0 1,795 0 0 6 1 1 3 3

2 33600102 गररबसंग विश्वशे्वर काययक्रम 1,609 2,455 2,455 0 0 2,455 0 0 6 2 1 2 3

3 33600103
जग्गा प्रिासन सदुृढीकरण तथा अनौपचाररक 
भसूम्बन्ध ब्यिस्थापन काययक्रम

71 2,518 1,913 605 0 2,518 0 0 5 1 10 1 3

4 33601101 मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण काययक्रम 4,110 4,024 1,678 2,346 0 4,024 0 0 8 1 2 2 3

5 33602102
स्थलरुप नापी तथा भ-ूउपयोग व्यिस्थापन 
काययक्रम

9,353 19,239 1,778 17,461 0 13,139 6,100 0 4 1 2 3 3

6 33602103 खगोल तथा भ-ूमापन काययक्रम 894 920 573 347 0 920 0 0 4 1 15 2 3

7 33603101
सहकारी के्षर सदुृढीकरण तथा प्रणाली सधुार 
काययक्रम

1,241 1,713 1,551 162 0 1,713 0 0 4 1 1 2 3

8 50136101 भतूम बैंक कम्पनी 0 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 7 1 10 1 1
जम्मा 18,671 37,664 11,637 21,027 5,000 31,564 6,100 0

२.३ िन तथा िातािरण
1 32900101 नपेाल जलिाय ुपररितयन सहयोग काययक्रम 2,986 6,065 6,065 0 0 0 6,065 0 7 1 13 2 1
2 32900102 रेड फरेिी तथा जलिाय ुपररितयन काययक्रम 2,736 2,406 2,306 100 0 106 2,300 0 7 1 13 2 1

3 32900103 पहाडी साना वकसानका लातग अनकूुलन आयोजना 6,393 11,094 944 10,150 0 2,368 8,726 0 7 1 13 2 2

4 32900104 रािपतत चरेु संरक्षण काययक्रम 10,711 15,563 1,387 14,176 0 10,249 1,277 4,037 1 १ 15 1 1
5 32900105 सम्िवृर्द्का लातग िन 0 1,100 600 500 0 1,000 0 100 2 1 13 1 1
6 32900107 स्िच्छ िातािरण काययक्रम 0 1,510 200 1,310 0 1,510 0 0 2 1 13 2 1
7 32900108 जलिाय ुउत्थानशिल चरेु काययक्रम 0 1,410 1,207 203 0 79 1,331 0 2 1 13 1 1
8 32901101 राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन काययक्रम 2,934 1,436 624 812 0 1,436 0 0 7 1 15 1 1
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9 32901102
जलाधार संरक्षण तथा सीमसार ब्यिस्थापन 
काययक्रम

1,018 2,900 484 2,416 0 2,900 0 0 7 1 15 2 1

10 32901103
पियतीय जलाधारहरुको जलिाय ुपररितयन 
समानकूुलन आयोजना

4,121 0 0 0 0 0 0 0

11 32901104 प्रकृततमा आधाररत पययटन काययक्रम 288 5,021 1,747 3,274 0 485 0 4,536 4 1 15 1 1

12 32901105
जोशखमयकु्त जलाधारमा जलिाय ुसमानकुुलन 
काययक्रम

1,058 0 0 0 0 0 0 0

13 32902101 जतडबटुी विकास काययक्रम 1,189 1,305 708 597 0 1,305 0 0 4 1 15 2 1

14 32902103
िनस्पतत अध्ययन अनसुन्धान तथा बजारीकरण 
काययक्रम

762 1,131 473 658 0 1,131 0 0 7 1 15 3 1

15 32903101 राविय तनकुन्ज तथा आरक्ष आयोजना 13,702 14,151 8,783 5,368 0 14,151 0 0 7 1 15 1 2
16 32904101 बन अनसुन्धान तथा सभेक्षण आयोजना 853 1,394 1,262 132 0 1,394 0 0 7 2 15 2 1
17 50129101 जतडबटुी उत्पादन तथा कम्पनी तलतमटेड 0 1,000 0 0 1,000 1,000 0 0 2 1 15 1 1

जम्मा 48,751 67,486 26,790 39,696 1,000 39,114 19,699 8,673
219,845 412,555 275,819 90,736 46,000 185,886 54,201 172,468कुल जम्मा
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३.१ अथथ

1 30500101 साना वकसान विकास बैंक (बबशत्तय संस्था), विविध 824 1,400 1,400 0 0 1,400 0 0 4 2 2 2 3

2 30500102
लघ ुविमा सहयोग कायथक्रम (पि,ु बाली, स्िास््य 
)

1,919 3,594 3,594 0 0 3,594 0 0 4 1 2 2 3

3 30500103 िीत घर बनमाथण (ब्याज अनदुान) 33 0 0 0 0 0 0 0
4 30500105 बजेट सधुार आयोजना 98 100 100 0 0 100 0 0 8 2 16 2 3

5 30500107 पूुँजीबजार तथा पूिाथधार क्षमता सहयोग आयोजना 478 0 0 0 0 0 0 0

6 30500108 बमबलबनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नपेाल 63,218 91,053 12,796 78,257 0 33,781 57,272 0 3 1 9 2 2

7 30500110
ब्याज अनदुान (कृषी, पिपुालन तथा अन्य 
आयआजथन)

32,502 0 0 0 0 0 0 0

8 30500113 आबथथक पनुरुत्थान, राहत तथा सहबुलयत कायथक्रम 0 170,000 170,000 0 0 30,000 0 140,000 7 1 12 2 3

9 30501101 सािथजबनक वित्तीय व्यिस्थापन सधुार कायथक्रम 5,533 13,581 11,147 2,434 0 2,310 11,271 0 8 1 8 3 3
10 30503101 भन्सार सधुार कायथक्रम 5,168 9,687 1,073 8,614 0 0 0 9,687 8 1 17 3 3
11 50105101 लगानी -विविध 74,142 43,800 0 0 43,800 43,400 0 400 4 2 9 1 3

12 50105102
पिपुालन (मासजुन्य र दगु्धजन्य) कजाथ तथा 
पिधुन कायथक्रम

20,950 36,000 0 0 36,000 21,000 0 15,000 4 1 2 1 2

13 50105103 सािथजबनक संस्थान सधुार कायथक्रम 5,486 5,500 0 0 5,500 5,500 0 0 8 2 16 2 3
जम्मा 210,351 374,715 200,110 89,305 85,300 141,085 68,543 165,087

३.२ उद्योग, िाशणज्य तथा आपबुतथ

1 30700101
औद्योबगक पूिाथधार विकास कायथक्रम (वििषे 
आबथथक के्षत्र समेत)

10,784 26,432 274 26,158 0 26,432 0 0 1 1 9 3 3

2 30700102 औद्योबगक लगानी प्रिर्द्थन कायथक्रम 147 341 341 0 0 341 0 0 4 1 9 2 3

3 30700103
कण्ठरोग बनयन्त्रण कायथक्रम (नपेाल साल्ट टे्रबिङ्ग 
बलबमटेि)

1,165 1,733 1,733 0 0 1,733 0 0 2 1 3 2 3
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4 30700104
व्यापार सूचना तथा बनयाथत सहयोग आयोजना- 
बहपुक्षीय तथा के्षत्रीय व्यापार सदुृढीकरण

268 390 390 0 0 390 0 0 3 1 17 2 3

5 30700105 नपेाल भारत के्षत्रीय व्यापार तथा पारिहन आयोजना 15,801 17,248 1,066 16,182 0 0 10,198 7,050 3 1 17 2 3

6 30700109 ग्रामीण उद्यम तथा विप्रषेण पररयोजन (समवृर्द्) 6,941 8,108 8,088 20 0 1,500 6,173 435 1 1 9 1 2

7 30700110
रणनीबतक सिक संजाल तथा व्यापार सधुार 
आयोजना

0 598 105 493 0 179 0 419 2 1 17 2 3

8 30702101 खबनज अन्िेषण तथा विकास आयोजना 515 783 90 693 0 783 0 0 7 1 9 3 3
9 30702102 पेट्रोबलयम अन्िेषण पररयोजना 149 262 99 163 0 262 0 0 7 1 9 3 3
10 30702103 भ-ूिैज्ञाबनक सभेक्षण तथा अनसुन्धान आयोजना 190 200 94 106 0 200 0 0 7 1 9 3 3
11 50107101 धौिादी फलाम कारखाना 0 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 1 1 9 1 3

जम्मा 35,960 61,095 12,280 43,815 5,000 36,820 16,371 7,904
३.३ संस्कृबत , पयथटन तथा नागररक उड्डयन

1 32500101 पिथतीय पयथटन तथा पयथटन प्रिर्द्थन आयोजना 100 80 79 1 0 80 0 0 4 2 8 3 3
2 32500102 दशक्षण एशिया पयथटन पिुाथधार विकास आयोजना 1,505 52 9 43 0 6 46 0 1 2 8 3 3
3 32500103 संस्कृबत प्रिर्द्थन कायथक्रम 2,747 4,308 4,157 151 0 4,308 0 0 6 2 11 1 3
4 32500105 सांस्कृबतक संस्थान 0 0 0 0 0 0 0 0
5 32501106 पयथटन पूिाथधार विकास आयोजना 11,302 21,864 9,112 12,752 0 21,864 0 0 3 1 8 1 3
6 32502101 परुाताशत्िक स्थल संरक्षण आयोजना 2,263 3,862 24 3,838 0 3,862 0 0 6 1 11 1 3
7 32502102 विश्व सम्पदा के्षत्र संरक्षण आयोजना 121 163 13 150 0 163 0 0 6 1 11 3 3
8 32551011 पिपुबत के्षत्र विकास कोष 2,275 3,500 3,500 0 0 3,500 0 0 6 1 11 3 3
9 32551012 लशुम्बनी विकास कोष 5,801 10,000 10,000 0 0 10,000 0 0 6 1 11 3 3
10 50125101 नपेाल नागररक उड्डयन प्राबधकरण 9,488 10,315 0 0 10,315 10,315 0 0 3 1 9 2 3
11 50125102 हिाई यातायात क्षमता अबभिवृि आयोजना 9,651 34,500 0 0 34,500 4,500 0 30,000 3 2 9 3 3
12 50125103 दशक्षण एशिया पयथटन पिुाथधार विकास आयोजना 17,803 47,250 0 0 47,250 11,250 2,264 33,736 1 2 9 2 2
13 50125104 पोखरा के्षत्रीय अन्तराथविय विमानस्थल 41,738 107,500 0 0 107,500 5,000 0 102,500 3 1 9 1 3
14 50125105 दोस्रो अन्तराथविय विमानस्थल बनजगढ, बारा 10,650 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 3 1 9 1 3

जम्मा 115,444 248,394 26,894 16,935 204,565 79,848 2,310 166,236
361,755 684,204 239,284 150,055 294,865 257,753 87,224 339,227कुल जम्मा
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४.१ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि

1 35000101
शिक्षाका लाधग खाद्य काययक्रम(प्राथधमक 
विद्यालय पौविक आहार)

3,052 4,578 4,559 19 0 1,007 3,571 0 2 2 1 1 3

2 35000102 सबैका लाधग शिक्षा- शिि ुविकास काययक्रम 92 160 160 0 0 0 160 0 2 2 4 1 3

3 35000103
व्यिसावयक शिक्षा तथा ताधलम अधििवृि योजना-
 दोस्रो

6,796 28,794 28,790 4 0 94 0 28,700 2 1 4 1 3

4 35000104 पढाई सीप प्रिर्द्यन काययक्रम 873 1,243 1,243 0 0 143 1,100 0 2 2 4 1 3
5 35000108 विद्यालय के्षत्र विकास काययक्रम- केन्द्र स्तर 26,361 100,583 100,564 19 0 31,846 11,899 56,838 2 1 4 1 3
6 35021101 उच्च शिक्षा सिुार पररयोजना 8,510 17,514 17,514 0 0 0 0 17,514 2 1 4 1 3
7 35041101 सीप विकास पररयोजना 0 0 0 0 0 0 0 0

जम्मा 45,684 152,872 152,830 42 0 33,090 16,730 103,052
४.२ स्िास््य तथा जनसंख्या

1 37000101 काशन्द्त बाल अस्पताल 2,420 4,588 4,588 0 0 4,588 0 0 2 2 3 1 3
2 37000102 िकु्रराज ट्रवपकल अस्पताल 2,270 1,776 1,776 0 0 1,776 0 0 2 2 3 2 3
3 37000103 परोपकार प्रसतुी अस्पताल 2,838 4,557 4,557 0 0 4,542 15 0 2 2 3 1 3
4 37000104 नपेाल आखाुँ अस्पताल 215 300 300 0 0 300 0 0 2 2 3 2 3

5 37000105 बी.पी. कोईराला मेमोररयल क्यान्द्सर अस्पताल 4,699 2,407 2,407 0 0 2,407 0 0 2 2 3 2 3

6 37000106
मनमोहन काधडययोथेराधसक िस्कुलर तथा 
ट्रान्द्स््लान्द्ट केन्द्र, महाराजगंज

3,455 2,868 2,868 0 0 2,868 0 0 2 2 3 2 3

7 37000107 िवहद गंगालाल ह्रदय केन्द्र 3,777 4,651 4,651 0 0 4,651 0 0 2 2 3 2 3

8 37000108
 धत्र. वि.शिक्षण अस्पताल (सरेुि िाग्ले स्मधृत 
क्यान्द्सर केन्द्द समेत)

3,272 4,423 4,423 0 0 2,783 1,640 0 2 2 3 2 3

9 37000109 स्िास््य कर कोषबाट संचाधलत काययक्रमहरु 423 4,000 4,000 0 0 4,000 0 0 2 2 3 2 3
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10 37000110 आयिेुद शचवकत्सालय, नरदेिी 509 753 753 0 0 753 0 0 2 2 3 1 3
11 37000111 धसहंदरबार िैद्यखाना 188 255 255 0 0 110 145 0 2 2 3 2 3
12 37000112 बी.पी. कोईराला लायन्द्स नते्र अध्ययन केन्द्र 105 100 100 0 0 100 0 0 2 2 3 2 3
13 37000113 नपेाल नते्र ज्योधत संघ 377 430 430 0 0 430 0 0 2 2 3 2 3
14 37000114 स्िास््य के्षत्र सिुार काययक्रम 17,456 114,464 114,319 145 0 19,401 63 95,000 2 1 3 1 3
15 37000115 मानि अंग प्रत्यारोपण केन्द्र 1,239 4,165 4,165 0 0 3,590 575 0 2 1 3 1 3
16 37000116 एवककृत स्िास््य पूिायिार विकास काययक्रम 40,139 143,494 0 143,494 0 5,652 43,272 94,570 2 1 3 2 2

17 37000118 कोधिड-१९ रोकथाम तथा धनयन्द्त्रण काययक्रम 0 60,000 60,000 0 0 30,000 0 30,000 2 1 3 1 3

18 37001101 क्षयरोग धनयन्द्त्रण 4,720 8,045 7,323 722 0 3,050 2,995 2,000 2 1 3 2 3
19 37001102 एड्स तथा यौन रोग धनयन्द्त्रण 3,346 5,672 5,672 0 0 1,432 4,240 0 2 1 3 1 3

20 37001103
एकीकृत मवहला स्िास््य तथा प्रजनन स्िास््य 
काययक्रम

22,273 30,661 27,289 3,372 0 3,250 17,411 10,000 2 1 3 1 3

21 37001105 महामारी तथा रोग धनयन्द्त्रण काययक्रम 3,146 7,104 6,220 884 0 2,933 1,171 3,000 2 1 3 2 3
22 37001107 औषधि र उपकरण आपूधतय 2,796 3,434 1,701 1,733 0 2,716 718 0 2 1 3 2 3

23 37001109 राविय स्िास््य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र 820 1,080 1,075 5 0 859 221 0 2 2 3 1 3

24 37001110 राविय ताधलम काययक्रम 779 1,128 1,106 22 0 885 243 0 2 2 3 2 3

25 37001111
वकटजन्द्य रोग धनयन्द्त्रण अनसुन्द्िान तथा ताधलम 
केन्द्र

166 216 216 0 0 216 0 0 2 2 3 2 3

26 37001112 राविय जनस्िास््य प्रयोगिाला 1,780 2,754 1,949 805 0 2,734 20 0 2 2 3 2 3
27 37001113 प्राथधमक स्िास््य पनुजागयरण काययक्रम 0 0 0 0 0 0 0 0
28 37001115 उपचारात्मक सेिा काययक्रम 3,993 969 953 16 0 969 0 0 2 1 3 1 3
29 37001116 नधसयङ तथा सामाजवक सरुक्षा सेिा काययक्रम 14,846 25,583 25,580 3 0 563 20 25,000 2 1 3 1 3
30 37031101 स्िास््य िीमा बोडय 32,115 75,000 75,000 0 0 25,000 0 50,000 5 1 3 1 3

जम्मा 174,162 514,877 363,676 151,201 0 132,558 72,749 309,570
4.3 खानपेानी तथा सरसफाई

1 31300101 मेलम्ची खानपेानी आयोजना 39,192 54,645 810 53,835 0 29,341 0 25,304 1 1 6 2 1
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2 31301013
संघीय खानपेानी तथा ढल ब्यिस्थापन 
आयोजनाहरु

1,407 2,072 1,877 195 0 2,072 0 0 2 1 6 3 3

3 31301101
राविय सूचना व्यिस्थापन तथा अनगुमन 
आयोजना

123 1,150 122 1,028 0 1,150 0 0 8 2 6 2 1

4 31301102 खानपेानी सेिा विस्तार तथा पनुस्थायपना काययक्रम 17,103 30,850 31 30,819 0 30,850 0 0 2 1 6 2 1

5 31301103 खानपेानी तथा गणुस्तर सिुार  काययक्रम 2,523 5,580 90 5,490 0 5,550 30 0 2 1 6 1 1

6 31301104
तेस्रो साना सहरी खानपेानी तथा सरसफाई 
आयोजना

7,392 7,626 107 7,519 0 1,899 0 5,727 2 1 5 1 2

7 31301105 जलिाय ुअनकुुधलत िहृत खानपेानी आयोजना 20,922 34,121 371 33,750 0 34,121 0 0 2 2 5 1 1
8 31301106 ढल धनमायण तथा प्रिोिन काययक्रम 6,040 19,987 140 19,847 0 19,957 30 0 2 2 6 2 2

9 31301107 खानपेानी तथा सरसफाई सह-लगानी काययक्रम 14,007 25,835 385 25,450 0 25,835 0 0 2 1 6 1 1

10 31301108
सहरी खानपेानी तथा सरसफाइ (के्षत्रगत) 
आयोजना

17,353 39,266 901 38,365 0 10,222 0 29,044 2 1 6 3 3

11 31301113 केशन्द्रय खानपेानी आयोजना 73 19,157 0 19,157 0 19,157 0 0 2 1 6 1 2

12 31301114
एवककृत खानपेानी तथा ढल व्यिस्थापन 
आयोजना

0 1,050 0 1,050 0 1,050 0 0 2 1 6 1 1

13 31351011 ग्राधमण खानपेानी तथा सरसफाइ कोष 10,638 11,222 1,145 10,077 0 1,249 3,627 6,346 2 1 6 2 1
14 50113101 खानपेानी उत्पादन बवृि काययक्रम 11,573 12,050 0 0 12,050 12,050 0 0 2 2 6 1 2
15 50113102 खानपेानी तथा ढल धनकास काययक्रम 8,948 14,110 0 0 14,110 1,610 12,500 0 2 2 6 1 1

16 50113103 काठमांडौ उपत्यका खानपेानी व्यिस्थापन बोडय 10,934 19,970 0 0 19,970 19,970 0 0 2 1 6 2 2

17 50113105 काठमाण्डौं उपत्यका खानपेानी सिुार आयोजना 28,818 38,878 0 0 38,878 27,592 0 11,286 2 1 6 2 2

18 50113106 काठमाडौं उपत्यका ढल व्यिस्थापन आयोजना 22,504 20,000 0 0 20,000 16,448 0 3,552 2 1 6 2 1

19 50113107 ढल प्रिोिन केन्द्र 19,853 1,200 0 0 1,200 1,200 0 0 2 1 6 1 1
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जम्मा 239,403 358,769 5,979 246,582 106,208 261,323 16,187 81,259
4.4 यिुा तथा खेलकुद

1 34300101 राविय यिुा पररचालन काययक्रम 591 206 206 0 0 206 0 0 3 1 4 2 3
2 34300102 खेलकुद विकास काययक्रम 1,757 213 213 0 0 213 0 0 3 1 4 2 3
3 34300103 नपेाल स्काउट 0 550 550 0 0 550 0 0 2 1 4 3 3

जम्मा 2,348 969 969 0 0 969 0 0

4.5 मवहला, बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक

1 34000101
लैविक वहंसा धनिारण तथा मानि बेचविखन 
धनयन्द्त्रण काययक्रम

342 423 423 0 0 423 0 0 6 1 5 1 3

2 34000102 सामाशजक विकास काययक्रम 1,124 1,869 1,435 434 0 1,869 0 0 5 1 10 2 3
3 34000103 बाल विकास काययक्रम 394 1,265 903 362 0 1,265 0 0 6 1 1 2 3
4 34000104 लैविक वहंसा धनिारण काययक्रम (वििाग) 45 0 0 0 0 0 0 0
5 34000105 रािपधत मवहला सिशिकरण पररयोजना 1,453 2,500 2,390 110 0 2,500 0 0 1 1 5 1 3
6 34001101 मवहला तथा बालबाधलका वििाग 267 665 440 225 0 665 0 0 6 1 5 1 3

जम्मा 3,625 6,722 5,591 1,131 0 6,722 0 0
4.6 श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुक्षा

1 37100101 रोजगार प्रिियन काययक्रम 1,935 3,141 3,105 36 0 0 3,141 0 1 2 8 2 3
2 37100102 प्रिानमन्द्त्री रोजगार काययक्रम 10,105 68,328 68,328 0 0 5,633 0 62,695 5 1 8 3 3
3 37101102 व्यिसायजन्द्य सरुक्षा तथा स्िास््य केन्द्र 375 214 209 5 0 214 0 0 2 1 8 2 3

जम्मा 12,415 71,683 71,642 41 0 5,847 3,141 62,695
477,637 1,105,892 600,687 398,997 106,208 440,509 108,807 556,576जम्मा
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5.1 ऊजाा, जलस्रोत तथा ससुँचाइ
1 30800101 बढुी गण्डकी जलविद्यतु आयोजना 55,749 80,084 352 79,732 0 80,084 0 0 1 1 7 1 1

2 30800102 विद्यतु विकास दिक सम्बन्धी कायायोजना 1,393 750 119 631 0 750 0 0 4 1 7 3 3

3 30800103 िैकशपपक उजाा प्रिर्द्ान केन्र 8,708 10,403 10,240 163 0 10,403 0 0 4 1 7 1 1

4 30800104
राविय ग्रामीण तथा निीकरणीय उजाा 
कायाक्रम

12,958 23,883 23,883 0 0 11,408 10,775 1,700 4 1 7 1 1

5 30801101 विद्यतु विकासमा सनजी के्षत्रको प्रिर्द्ान 20 16 16 0 0 16 0 0 4 1 7 1 1
6 30801102 सप्तकोिी बहउुदे्दश्यीय आयोजना 514 653 151 502 0 153 500 0 1 2 7 2 1
7 30801103 पंचेश्वर बहउुदे्दश्यीय आयोजना 60 89 57 32 0 89 0 0 1 2 7 2 1
8 30801104 जलविद्यतु आयोजना अध्ययन 5,757 9,903 0 9,903 0 9,803 100 0 3 1 7 1 1
9 30801105 जलविद्यतु आयोजना सम्बन्धी मापदण्ड 25 0 0 0 0 0 0 0
10 30801106 बढुीगंगा जलविद्यतु आयोजना 7,542 16,394 261 16,133 0 1,629 0 14,765 4 1 7 1 1
11 30802101 जल तथा मौसम विज्ञान कायाक्रम 1,194 2,508 1,174 1,334 0 2,508 0 0 7 1 13 3 3

12 30802102 जलिाय ुप्रकोप समतु्थान सनमााण आयोजना 5,319 7,832 3,743 4,089 0 994 4,056 2,782 7 1 13 2 1

13 30803101 ससंचाइ  संस्थागत विकास कायाक्रम 196 266 160 106 0 266 0 0 4 2 2 2 1

14 30803102
ससंचाइ  तथा जलस्रोत व्यिस्थापन 
आयोजना (ससंचाइ )

301 261 126 135 0 261 0 0 4 1 2 1 1

15 30803103
ससंचाइ संभाव्यता अध्ययन तथा सनमााण 
गणुस्तर कायाक्रम

666 3,007 16 2,991 0 3,007 0 0 4 2 2 1 1

16 30803104 याशन्त्रक व्यिस्थापन कायाक्रम 148 191 8 183 0 191 0 0 4 2 2 2 3

17 30803105
समदुाय व्यिशस्थत ससंशचत कृवि के्षत्र 
आयोजना

1,810 2,860 225 2,635 0 731 0 2,129 4 1 2 1 1

18 30803106 नदी सनयन्त्रण 14,182 28,864 210 28,654 0 28,864 0 0 7 1 11 2 1
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19 30803107
जल उत्पन्न प्रकोप सनयन्त्रण प्रविसध 
पररयोजना

532 978 43 935 0 978 0 0 7 2 11 2 1

20 30803108
भारतीय अनदुान सहयोगमा संचासलत नदी 
सनयन्त्रण आयोजना ( बागमती)

3,209 10,500 0 10,500 0 500 10,000 0 7 1 11 2 2

21 30803109 ममात संभार आयोजनाहरु 1,721 2,764 134 2,630 0 2,764 0 0 4 1 2 1 1

22 30803110
बहृत सरकारी ससंचाई योजनाको पनुस्थाापना 
तथा व्यिस्थापन हस्तान्तरण

2,885 4,095 75 4,020 0 4,095 0 0 4 1 2 1 2

23 30803111 बागमती ससंचाइ आयोजना 3,022 8,060 305 7,755 0 6,760 0 1,300 4 1 2 2 2
24 30803112 बबई ससंचाइ आयोजना 10,667 14,991 280 14,711 0 5,991 0 9,000 1 1 2 1 1
25 30803113 महाकाली ससंचाइ आयोजना (कन्चनपरु) 3,137 4,373 262 4,111 0 4,373 0 0 4 1 2 2 3
26 30803114 सनु्सरी मोरङ ससंचाइ आयोजना (तेस्रो) 2,896 3,950 357 3,593 0 3,950 0 0 4 1 2 2 2

27 30803115
प्रगन्ना तथा बड्कापथ  ससंचाइ आयोजना, 
दाङ

1,451 2,994 94 2,900 0 2,994 0 0 4 1 2 2 2

28 30803116 ससक्टा ससंचाइ आयोजना 10,374 15,574 318 15,256 0 7,434 0 8,140 1 1 2 2 2
29 30803117 पालङुटार- कुण्डटुार ससंचाइ आयोजना 322 655 58 597 0 655 0 0 4 1 2 2 2

30 30803118
टार - बजार संरक्षण कायाक्रम (इन्रािती 
बगर कोररडोर  समेत)

1,826 2,600 0 2,600 0 2,600 0 0 7 1 11 2 1

31 30803119
रानी जमरा  कुलररया ससंचाइ आयोजना ( 
प्रणाली आधसुनकीकरण समेत)

16,423 21,756 506 21,250 0 5,509 0 16,247 1 1 2 2 2

32 30803120
भेरी - ििई  डाइभसान बहउुदे्दश्यीय 
आयोजना

29,809 31,117 282 30,835 0 11,117 0 20,000 1 1 2 2 2

33 30803121
प्राथासमकता प्राप्त नदद बेशिन बाढी जोशखम 
ब्यिस्थापन आयोजना

3,539 9,410 229 9,181 0 619 931 7,860 4 1 2 2 1

34 30803122 ससंचाइ पनुस्थाापना आयोजना (कुिेत फण्ड) 1,641 270 93 177 0 186 0 84 4 1 2 1 2

35 30803123 समरृ्द् तराई मधेस ससंचाइ वििेि कायाक्रम 6,485 23,140 189 22,951 0 23,140 0 0 4 1 2 1 1

36 30803124
सनुकोिी मररन डाईभसान बहउुदे्दशिय 
आयोजना

10,306 24,585 128 24,457 0 7,585 0 17,000 1 1 2 3 3
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37 30803125 बहृद् दाङ उपत्यका ससंचाई आयोजना 673 3,034 97 2,937 0 3,034 0 0 4 1 2 2 2

38 30803126
नयाुँ प्रविसधमा आधाररत नदद सनयन्त्रण 
कायाक्रम

3,549 9,194 114 9,080 0 9,194 0 0 7 1 11 2 1

39 30803127 एकीकृत उजाा तथा ससंचाई विििे कायाक्रम 10,877 13,122 216 12,906 0 13,122 0 0 4 1 2 2 2

40 30803148
पिुी राप्ती लोथर- सौराहा नदद सनयन्त्रण 
आयोजना

142 400 0 400 0 400 0 0 4 1 11 2 2

41 30804101 जलस्रोत अनसुन्धान तथा विकास केन्र 1,417 1,263 262 1,001 0 1,263 0 0 7 1 13 3 3

42 30821013
नदद बेससन योजना तथा जलविद्यतु विकास 
गरुुयोजना तजुामा आयोजना

2,638 2,382 29 2,353 0 2,382 0 0 7 1 7 2 1

43 50108101
१३२ के.भी. तथा अन्य प्रसारण लाईन 
विस्तार

136,096 199,431 0 0 199,431 19,260 21,012 159,159 3 1 7 2 3

44 50108102 थानकोट-चापागाउं-भक्तपरु १३२ के.भी 1,995 100 0 0 100 100 0 0 3 1 7 2 3

45 50108103
अन्य ३३ के.भी. तथा सि-स्टेिन 
आयोजनाहरु

23,691 78,615 0 0 78,615 10,685 8,050 59,880 3 1 7 3 3

46 50108104 जलविद्यतु सदुृढीकरण आयोजना 3,459 2,230 0 0 2,230 2,000 0 230 4 1 7 1 2

47 50108105 सामदुावयक तथा अन्य ग्रामीण विद्यतुीकरण 24,588 40,000 0 0 40,000 35,000 0 5,000 3 1 7 3 2

48 50108106
कुलेखानी तेस्रो जलविद्यतु आयोजना (१४ 
मे.िा.)

1,496 500 0 0 500 500 0 0 4 1 7 2 2

49 50108107
चमेसलयागाड जल विद्यतु आयोजना (३० 
मे.िा.)

1,442 500 0 0 500 500 0 0 4 1 7 2 2

50 50108108
जलािययकु्त आयोजनाहरुको छनौट तथा 
संभाव्यता अध्ययन

7,276 900 0 0 900 900 0 0 7 1 7 2 1

51 50108109
ठुला तथा मझौला जलविद्यतु अध्ययन 
आयोजना

599 500 0 0 500 500 0 0 4 1 7 2 2

52 50108110
मासथपलो तामाकोिी जलविद्यतु आयोजना 
(४५६ मे. िा.)

9,976 10,000 0 0 10,000 0 0 10,000 1 1 7 2 2

326



कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार
िैदेशिक 
अनदुान

िैदेशिक ऋण

लैंस
गक

 सं
के
त

जल
िा
य ु

संके
त

क्र. सं. ब.उ.िी.नं कायाक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७७/७८ को विसनयोजन स्रोत

रण
नी
सतक

 स्
तम्

भ

प्राथ
सम
क
ता
 क्र

म
ददग

ो व
िक

ास
 

लक्ष्
य 

संके
त

आ.ि. 
२०७६/७७ 
को संिोसधत 

अनमुान

53 50108111
मासथपलो सत्रिलुी (३ए) जलविद्यतु 
आयोजना (६० मे.िा.)

4,611 11,000 0 0 11,000 500 0 10,500 4 1 7 2 2

54 50108112 राहघुाट जलविद्यतु आयोजना (२७ मे.िा. ) 7,849 16,589 0 0 16,589 500 0 16,089 4 1 7 2 2

55 50108113 तनहुुँ  जलविद्यतु आयोजना (१४० मे.िा.) 45,387 41,300 0 0 41,300 1,300 0 40,000 1 1 7 2 2

56 50108114 मासथपलो मोदी जल विद्यतु आयोजना 1,995 800 0 0 800 800 0 0 4 1 7 3 2
57 50108115 नपेाल भारत विद्यतु  प्रिारण 13,540 47,406 0 0 47,406 3,500 1,805 42,101 3 1 7 3 3

58 50108116
पनुानविकरणीय तथा क्षमता विस्तार 
आयोजना

36,370 49,800 0 0 49,800 2,000 0 47,800 3 1 12 2 2

59 50108117 तामाकोिी पाचौँ  जलसबद्यतु आयोजना 10,864 1,750 0 0 1,750 1,000 750 0 1 1 7 2 2

60 50108118
जलविद्यतु लगानी तथा विकास कम्पनी 
सलसमटेड

10,411 3,192 0 0 3,192 3,192 0 0 4 1 9 3 3

61 50108119
जलविद्यतु उत्पादन, प्रिारण र ब्यापार 
सम्बन्धी कम्पनीहरु

210 0 0 0 0 0 0 0

62 50108120 विद्यतु उत्पादन कम्पनी सलसमटेड 2,494 2,500 0 0 2,500 2,500 0 0 4 1 7 3 3
63 50108121 राविय प्रिारण ग्रीड कम्पनी सलसमटेड 4,988 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 3 1 7 3 3

64 50108122
अपर अरुण जलविद्यतु आयोजना कम्पनी 
सलसमटेड

4,988 2,000 0 0 2,000 2,000 0 0 1 1 7 2 2

65 50108123
पािर सेक्टर ररफा म ऐण्ड सस्टेनबल 
हाईड्रोपािर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट

5,436 8,821 0 0 8,821 121 0 8,700 4 1 7 3 3

66 50108124 नलगाड हाइड्रोपािर कम्पनी सलसमटेड 2,232 4,000 0 0 4,000 4,000 0 0 4 1 7 2 1

67 50108127 विद्यतु विकास दिक सम्बन्धी कायायोजना 17,074 10,605 0 0 10,605 1,305 0 9,300 4 1 7 3 3

68 50108128
सासेक- विद्यतु प्रिारण तथा वितरण 
प्रणाली सदुृढीकरण आयोजना

0 10,250 0 0 10,250 750 9,500 0 4 1 7 1 1

69 50108129
वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार 
आयोजना

0 24,580 0 0 24,580 2,000 500 22,080 4 1 7 1 1

70 50108130 दधुकोसी जलािययकु्त आयोजना 0 5,450 0 0 5,450 2,000 3,450 0 1 1 7 1 1
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जम्मा 625,150 976,990 44,812 354,359 577,819 373,715 71,429 531,846

5.2 भौसतक पूिााधार तथा यातायात
1 33700101 काठमांडौ-तराई मधेि फाष्ट ट्रयाक 31,689 89,388 984 88,404 0 29,388 0 60,000 1 1 9 2 3
2 33700102 जल मागा 191 83 29 54 0 83 0 0 3 1 9 1 3

3 33701101 सगरमाथा राजमागा(गाईघाट-ददके्तल खण्ड) 3,139 1,800 100 1,700 0 1,800 0 0 3 1 9 2 3

4 33701102
िी.पी. राजमागा (सयुाविनायक-धसुलखेल, 
धसुलखेल-ससन्धलुी- बददािास सडक 
आयोजना)

6,006 5,307 157 5,150 0 2,607 2,700 0 3 1 9 2 3

5 33701103
महाकाली कोररडोर (ब्रम्हदेि-झलुाघाट-
दाच ुाला-वटङकर)

2,334 3,245 113 3,132 0 3,245 0 0 3 1 9 2 3

6 33701104 काशन्त राजपथ 4,333 1,873 123 1,750 0 1,873 0 0 3 1 1 2 3
7 33701105 गंगटे-समनु्रटार-गपफुभन््याङ सडक 453 550 0 550 0 550 0 0 3 1 1 2 3

8 33701106
कक्रहिा- रुरपरु- सालझण्डी-सशन्धखका - 
ढोरपाटन सडक

1,819 1,799 99 1,700 0 1,799 0 0 3 1 1 2 3

9 33701107 दमक-शचसापानी सडक 3,215 2,700 0 2,700 0 2,700 0 0 3 2 1 2 3

10 33701108
मदन भण्डारी राजमागा (बाहनुडाुँगी देशख 
रुपाल सम्म)

27,535 30,770 619 30,151 0 15,770 0 15,000 1 1 9 2 3

11 33701109
गपछी-सत्रिलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रिेिी-रसिुागढी 
सडक आयोजना

11,204 13,719 116 13,603 0 13,719 0 0 1 1 9 2 3

12 33701110 टनकपरु सलंक सडक 613 300 0 300 0 300 0 0 3 2 9 2 3
13 33701111 सडक सधुार आयोजना 36,234 94,448 637 93,811 0 14,448 0 80,000 3 2 9 2 3

14 33701112 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक सडक 1,910 1,604 104 1,500 0 1,604 0 0 3 1 1 2 3

15 33701113
िवहद मागा (घोराही- निुागाउुँ- सतला- 
घसतागाउ- थिाङ- मसुसकोट-मैकोट)

2,230 3,089 129 2,960 0 3,089 0 0 3 1 1 2 3

16 33701114 पषु्पलाल राजमागा(मध्य पहाडी राजमागा) 69,157 82,740 995 81,745 0 32,740 0 50,000 1 1 9 2 3
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17 33701115
नपेालगंज- सखेुत- दैलेख बजार- महािलेुक-
 गापजे भात्तडी, रतडा- नाग्म- गमगढी- 
नाक्चेलाग्ना सडक

3,684 1,821 0 1,821 0 1,821 0 0 3 1 9 2 3

18 33701116
भेरी कररडोर (जाजरकोट-दनैु-मररम-सतन्जे 
धो)

1,909 1,806 0 1,806 0 1,806 0 0 3 1 9 2 3

19 33701117 सडक के्षत्र विकास आयोजना 11,951 2,559 177 2,382 0 2,559 0 0 3 1 9 2 3

20 33701118
उत्तर दशक्षण राजमागा(कणााली, 
कालीगण्डकी र कोिी)

34,175 40,967 569 40,398 0 20,967 0 20,000 1 1 9 2 3

21 33701119 बेनीघाट-आरुघाट-लाके भन््याङ सडक 1,644 800 0 800 0 800 0 0 3 1 1 2 3

22 33701120 काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना 16,020 12,024 225 11,799 0 12,024 0 0 3 2 9 2 3

23 33701121 डमु्र-े बेिीिहर- चामे -मनाङ सडक 2,287 2,554 156 2,398 0 2,554 0 0 3 1 9 2 3
24 33701122 स्थासनय सडक पलु सनमााण 62,283 68,596 0 68,596 0 68,596 0 0 3 1 1 2 3

25 33701123
रणनैसतक सडक पलुहरुको विस्ततृ 
संभाव्यता अध्ययन

3,525 6,615 0 6,615 0 6,615 0 0 3 2 9 2 3

26 33701124 काठमाडौ बावहरी चक्रपथ 142 350 0 350 0 350 0 0 3 2 9 3 3
27 33701125 महाकाली पलु सनमााण आयोजना 5,025 8,789 84 8,705 0 8,789 0 0 3 1 9 2 3

28 33701126
सेती राजमागा(वटकापरु -लोडे-चैनपरु-
ताक्लाकोट)

3,075 3,153 153 3,000 0 3,153 0 0 3 1 9 2 3

29 33701127 चेपाङ मागा (ठोरी-भण्डारा-लोथर-मलेख)ु 935 1,020 0 1,020 0 1,020 0 0 3 1 1 2 3
30 33701128 हलुाकी राजमागा (पलुहरु समेत) 83,059 70,152 819 69,333 0 20,152 20,000 30,000 3 1 9 2 3

31 33701130
औद्योसगक कोररडोर (व्यापारीक मागा) 
विस्तार आयोजना

30,270 19,679 517 19,162 0 14,679 0 5,000 3 1 9 2 3

32 33701131 यातायात आयोजना तयारी सहयोग 0 0 0 0 0 0 0 0

33 33701132
रणनीसतक सडक पलु सनमााण तथा पलु 
पलेुसा संरक्षण

22,096 40,533 531 40,002 0 14,532 0 26,001 3 1 9 2 3

34 33701133 सासेक मशुग्लङ - पोखरा सडक योजना 6,689 5,291 139 5,152 0 3,492 0 1,799 3 1 9 3 3
35 33701134 चक्रपथ विस्तार आयोजना 10,729 7,877 87 7,790 0 1,881 5,996 0 3 1 9 3 3
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36 33701135
नपेाल भारत के्षत्रीय व्यापार तथा यातायात 
आयोजना: मशुग्लङ नारायणगढ सडक खण्ड

3,308 4,938 88 4,850 0 88 0 4,850 3 1 9 3 3

37 33701136 सडक तथा ट्रावफक सरुक्षा 2,610 3,111 74 3,037 0 3,111 0 0 8 1 11 3 2
38 33701137 सडक पूिााधार विकास कायाक्रम 34,162 19,680 0 19,680 0 19,680 0 0 3 1 9 2 3

39 33701138
राजमागा  स्तरोन्नती तथा पनुस्थाापना 
कायाक्रम

60,391 91,080 0 91,080 0 76,080 0 15,000 3 1 9 3 3

40 33701139 नागढुङ्गा सरुुङमागा सनमााण आयोजना 29,350 64,218 136 64,082 0 4,123 0 60,095 1 1 9 3 3
41 33701140 सासेक सडक सधुार आयोजना 38,258 73,785 484 73,301 0 12,460 0 61,325 3 1 9 3 2
42 33701141 मनाङ्ग-मसु्ताङ्ग-डोपपा-जमु्ला सडक 1,771 890 0 890 0 890 0 0 3 1 1 3 2

43 33701142
स्िणा सगरमाथा िहृत चक्रपथ (ओखलढंुगा-
सोल ुसपलेरी- खोटाङ ददके्तल-ओखलढंुगा)

935 1,400 0 1,400 0 1,400 0 0 3 1 1 3 2

44 33701143 तराई मधेस सडक पिुााधार वििेि कायाक्रम 28,622 18,320 0 18,320 0 18,320 0 0 3 1 9 3 2

45 33701144 साुँघटुार- ओखलढुङ्गा- कुइसभर सडक 1,948 1,300 0 1,300 0 1,300 0 0 3 1 9 2 2
46 33701145 सासेक राजमागा सधुार आयोजना 26,654 43,819 254 43,565 0 3,820 0 39,999 3 1 9 3 3
47 33701146 दोश्रो पलु सधुार तथा संभार आयोजना 9,238 12,000 0 12,000 0 0 0 12,000 3 1 9 2 2
48 33701167 के्षत्रीय ब्यापाररक मागा विस्तार आयोजना 1,974 34,977 0 34,977 0 2,183 0 32,794 3 1 9 2 2
49 33701168 सरुुङ्ग मागा विकास कायाक्रम 4,180 5,300 0 5,300 0 3,800 1,500 0 1 1 9 3 1

50 33701169
बैकशपपक सहायक राजमागा विकास 
कायाक्रम

12,948 28,063 283 27,780 0 28,063 0 0 3 1 9 2 2

51 33701170 सासेक मशुग्लङ - पोखरा सडक योजना 12,326 43,720 82 43,638 0 3,719 0 40,001 3 1 9 2 2

52 33701171
काकरसभट्टा इनरुिा, पथलैया नारायणघाट 
खण्ड

0 10,375 0 10,375 0 375 0 10,000 2 1 9 1 2

53 33701172 समचैया कटारी घमुी 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 0 2 1 9 2 2

54 33701173
सयुाविनायक धसुलखेल र कोटेश्वर बानशे्वर 
सत्रपरेुश्वर सडक

0 10,020 0 10,020 0 320 0 9,700 2 1 8 2 2
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55 33701174
चतरा मूलघाट माझीटार दोभान 
ओलांगच ुंगगोला (तमोर कोररडोर)	

0 11,050 0 11,050 0 5,050 0 6,000 2 1 9 2 2

56 33701175 केचना कंचनजंघा (मेची कररडोर ) 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 0 2 1 9 2 1
57 33701176 सनिााचन के्षत्र रणनैसतक सडक 0 33,020 0 33,020 0 8,020 0 25,000 2 1 9 2 2

58 33702101
रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास 
आयोजना

40,709 86,666 237 86,429 0 36,666 0 50,000 1 1 9 2 3

59 33703101 यातायात व्यिस्था सदुृढीकरण आयोजना 10,421 22,463 6,830 15,633 0 18,463 0 4,000 3 1 11 2 3
60 50137101 पूिााधार विकास तथा सनमााण कम्पनी 0 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 1 1 9 1 3

जम्मा 821,365 1,255,196 16,130 1,234,066 5,000 566,436 30,196 658,564
5.3 सञ्चार तथा सूचना प्रविसध

1 35800101 राविय सूचना प्रविसध केन्र 4,335 5,034 1,582 3,452 0 5,034 0 0 3 1 9 3 3
2 50158101 नपेाल टेलीसभजन 798 1,500 0 0 1,500 1,500 0 0 8 1 9 2 3

जम्मा 5,133 6,534 1,582 3,452 1,500 6,534 0 0
5.4 िहरी विकास

1 34700101 बागमती सधुार आयोजना 25,891 23,296 1,390 21,906 0 11,513 152 11,631 3 1 15 2 1
2 34700102 गररबी लशक्षत सहरी पनुउात्थान कायाक्रम 0 0 0 0 0 0 0 0
3 34701101 आिास व्यिस्था कायाक्रम 4,857 37,000 36,000 1,000 0 37,000 0 0 3 2 11 1 2

4 34701102 एकीकृत कायामूलक योजना (िहरी विकास) 2,894 4,020 3 4,017 0 4,020 0 0 8 2 11 2 3

5 34701103 सघन िहरी विकास कायाक्रम 66,852 96,157 676 95,481 0 96,157 0 0 3 1 11 2 3
6 34701104 िहरी तथा िातािरणीय सधुार आयोजना 3,572 0 0 0 0 0 0 0

7 34701105 भिन सनमााण संवहता, सरकारी भिन सनमााण 17,757 20,551 350 20,201 0 20,551 0 0 8 1 11 3 3

8 34701106 गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ 141 0 0 0 0 0 0 0

9 34701107
नपेाल - भारत सीमा एकीकृत जाुँच चौकी 
विकास आयोजना

637 135 34 101 0 135 0 0 8 2 17 2 3

10 34701108 िहरी िासकीय क्षमता विकास कायाक्रम 729 2,039 264 1,775 0 901 0 1,138 8 1 16 2 3
11 34701109 एकीकृत िहरी विकास आयोजना 2,782 0 0 0 0 0 0 0
12 34701110 नयाुँ सहर आयोजना 15,609 20,011 906 19,105 0 20,011 0 0 3 2 11 2 3
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13 34701111 के्षत्रीय िहरी विकास कायाक्रम 34,900 52,878 23,241 29,637 0 11,852 0 41,026 3 1 11 1 2
14 34701112 सहरी पूिााधार लगानी आयोजना 0 0 0 0 0 0 0 0
15 34701114 एवककृत बस्ती विकास कायाक्रम 3,542 3,500 0 3,500 0 3,500 0 0 7 1 11 2 3
16 34701117 विििे भिन सनमााण आयोजना 21,388 38,617 174 38,443 0 8,617 0 30,000 8 1 11 1 3
17 34701118 िहरी कोररडोर आयोजना 0 1,268 68 1,200 0 1,268 0 0 2 1 11 3 3
18 34751101 नगर विकास कोि 2,657 2,700 2,700 0 0 900 1,800 0 3 2 11 2 3
19 34771101 काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्रासधकरण 10,368 8,335 945 7,390 0 8,335 0 0 3 1 11 3 3
20 34771102 धोविखोला कोररडोर सधुार आयोजना 2,274 2,504 56 2,448 0 2,504 0 0 3 2 9 2 2
21 50147101 नगर विकास कोि - खानपेानी के्षत्र 3,675 6,800 0 0 6,800 1,836 0 4,964 3 1 6 3 2

22 50147102
नगर  विकास कोि -मझौला िहरी 
३३७१८७

735 0 0 0 0 0 0 0

23 50147105 एवककृत िहरी विकास आयोजना 735 0 0 0 0 0 0 0
24 50147106 नगर विकास कोि 9,976 6,155 0 0 6,155 6,155 0 0 3 2 11 2 3

जम्मा 231,971 325,966 66,807 246,204 12,955 235,255 1,952 88,759
5.5 पनुसनामााण

1 39200011 राविय पनुसनामााण प्रासधकरण 703,069 550,000 160,494 389,506 0 240,825 64,938 244,237 7 1 11 3 3
जम्मा 703,069 550,000 160,494 389,506 0 240,825 64,938 244,237

2,386,688 3,114,686 289,825 2,227,587 597,274 1,422,765 168,515 1,523,406जम्मा
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6.1 संघीय माममला तथा सामान्य प्रिासन
1 36500101 फोहरमैला व्यिस्थापन प्राविमिक सहयोग केन्र 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 16 1 3
2 36500102 संघीय िासन प्रणाली ब्यिस्थापन काययक्रम 62 64 64 0 0 64 0 0 3 1 9 1 3

3 36500103 प्रदेि तथा स्थानीय तह क्षमता विकास काययक्रम 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 9 2 3

4 36500104 स्थानीय पूिायिार विकास साझेदारी काययक्रम 63,198 66,000 66,000 0 0 66,000 0 0 2 1 3 1 2
5 36500105 शजल्ला समन्िय समममतको कायायलयहरु 6,385 10,400 10,400 0 0 10,400 0 0 6 1 9 3 3
6 36500106 बहकेु्षत्रीय पोषण काययक्रम 3,280 13,370 13,370 0 0 26 13,344 0 8 1 16 2 3
7 36500107 तराई मिेस समवृि काययक्रम 140 164 161 3 0 164 0 0 3 1 1 2 2
8 36500108 प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग काययक्रम 8,515 5,790 4,504 1,286 0 169 5,621 0 3 1 6 1 1

9 36500109
उत्तरीके्षत्र पूिायिार विकास तथा जीिनस्तर सिुार 
काययक्रम

0 20,000 20,000 0 0 0 20,000 0 3 1 9 2 3

10 36500110 साना विकास पररयोजना 0 4,800 4,800 0 0 0 4,800 0 3 1 9 2 3
11 36501101 ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन पररयोजना 130 169 168 1 0 169 0 0 3 1 1 2 3
12 36501102 ग्रामीण सडक सञ्जाल सिुार आयोजना 29,226 57,133 1,041 56,092 0 17,684 0 39,449 3 2 9 2 3
13 36501103 झोलुंगे पलु के्षत्रगत काययक्रम 15,740 29,503 260 29,243 0 27,003 2,500 0 6 1 1 2 2
14 36501104 ग्रामीण पहुंच काययक्रम 149 142 32 110 0 32 110 0 3 1 9 2 3

15 36501105
पशिम नपेाल ग्रामीण खानपेानी तथा सरसफाई 
काययक्रम

0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 2 2

16 36501106
स्थानीय स्तरका सडकपलु तथा सामदुावयक पहुंच 
सिुार पररयोजना

6,926 6,907 25 6,882 0 3,707 3,200 0 8 1 11 2 3

17 36501107
पूिी शचतिन नदद व्यिस्थापन तथा जीविकोपाजयन 
सिुार काययक्रम

135 425 425 0 0 0 425 0 6 1 1 2 2

18 36501108 राविय ग्राममण यातायात सदुृढीकरण काययक्रम 1,819 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 2 3
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19 36501109 साना मसंचाई काययक्रम 463 1,497 24 1,473 0 24 1,473 0 4 1 2 2 2

20 36501111
स्थानीय तह प्रिासकीय भिन पूिायिार मबकास 
काययक्रम

0 8,000 41 7,959 0 8,000 0 0 8 1 11 2 3

21 36501112 प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सिुार काययक्रम 354 50,000 500 49,500 0 10,000 0 40,000 3 1 9 2 3
जम्मा 136,522 274,364 121,815 152,549 0 143,442 51,473 79,449

6.2 गहृ
1 31400101 राहत तथा पनुयस्थापना काययक्रम 115 935 935 0 0 935 0 0 6 1 16 3 3
2 31400102 लागू औषि मनयन्त्रण काययक्रम 79 80 79 1 0 80 0 0 6 1 3 2 3

3 31400103
राविय विपद जोशखम न्यमुनकरण तथा व्यिस्थापन 
प्रामिकरण

0 500 355 145 0 500 0 0 7 1 13 2 2

4 31404101 लागू औषि मनयन्त्रण काययक्रम 0 0 0 0 0 0 0 0
5 31404102 मवहला तथा बालबामलका सेिा केन्र 0 0 0 0 0 0 0 0

6 31404103
मत्र-िवषयय अपराि मनयन्त्रण तथा अनसुन्िान 
कायययोजना

632 897 106 791 0 897 0 0 6 1 16 3 3

जम्मा 826 2,412 1,475 937 0 2,412 0 0
6.3 योजना तथा तथ्याङ्क

1 39100101 योजना तथा जनिशि विकास काययक्रम 136 252 245 7 0 252 0 0 8 2 16 2 3
2 39101101 आमथयक तथ्यांक विकास काययक्रम 226 1,170 1,163 7 0 1,170 0 0 8 2 10 3 3
3 39101102 सामाशजक तथ्यांक विकास काययक्रम 270 209 207 2 0 209 0 0 8 1 10 2 3
4 39101103 राविय जनगणना २०७८ 2,403 25,240 24,494 746 0 25,240 0 0 8 1 16 1 3

जम्मा 3,035 26,871 26,109 762 0 26,871 0 0
140,383 303,647 149,399 154,248 0 172,725 51,473 79,449कुल जम्मा
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7 अथथ - विविध (विकास)
1 60200025 भैपरर आउने- विकास कायथक्रम 27,617 35,000 0 35,000 0 35,000 0 0 3 2 9 2 1
2 60200026 संघीय संरचना पूिाथधार विकास कायथक्रम 28,243 35,000 5,000 30,000 0 35,000 0 0 8 1 16 1 3
3 60200028 अधरुा आयोजना कायाथन्ियन कायथक्रम 23,644 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 3 1 9 2 2

जम्मा 79,504 170,000 105,000 65,000 0 70,000 0 100,000
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