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भमूिका 

आवमिक योजनाले परिलक्षित गिेका सिष्टिगत तथा ष्टवषय िेत्रगत लक्ष्य ि उद्दशे्य हामसल गनन सावनजमनक खर्नको 
प्रभावकािी व्यवस्थापन िहत्वपूर्न भमूिका िहन्छ। ष्टवमनयोजन कुशलता, कायानन्वयन दिता ि ष्टवत्तीय सशुासन कायि गिी 
सावनजमनक स्रोत परिर्ालन गनन िध्यिकालीन खर्न संिर्ना एउटा िहत्वपूर्न औजािको रुपिा िहेको छ। अन्ति सिकािी ष्टवत्त 
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सावनजमनक आय व्ययको ष्टवविर् प्रस्ततु गदान अमनवायन रूपिा आगािी 
तीन वषनिा हनु ेखर्नको प्रिेपर् सष्टहतको िध्यिकालीन खर्न संिर्ना तजुनिा गनुनपने व्यवस्था गिेको छ। साथै, आमथनक कायनष्टवमि 
तथा ष्टवत्तीय उत्तिदाष्टयत्त्व ऐन, २०७६ िा िाष्टिय योजना आयोगले आवमिक योजनाको आिाििा आगािी तीन वषनको सिष्टिगत 
ष्टवत्त खाका, बजेट तथा कायनक्रिको खाका ि नमतजा खाका सष्टहतको िध्यिकालीन खर्न संिर्ना तयाि गनुनपने व्यवस्था िहेको 
छ।  

आवमिक योजना ि वाष्टषनक बजेटबीर् तदाम्यता ल्याउने िहत्वपूर्न औजािको रुपिा िध्यिकालीन खर्न संिर्नािा िहेको 
छ। सो अनरुुप यस संिर्नािा आगािी आमथनक वषन २०७८/७९ को बजेट अनिुान तथा त्यसपमछका दईु आमथनक वषन 
२०७९/८० ि २०८०/८१ को प्रिेपर् गिी तीन आमथनक वषनको र्क्रीय बजेट प्रस्ततु गरिएको छ। र्ाल ुआमथनक वषनदेक्षख 
िध्यिकालीन खर्न संिर्ना ि वाष्टषनक ष्टवकास कायनक्रिका बीर् दोहोिोपना हटाई एकीकृत रूपिा यस दस्तावेज तयाि गरिएको 
छ। यस दस्तावेजको परिच्छेद ३ िा वाष्टषनक ष्टवकास कायनक्रिको सािांश सिावेश गिी यसका अन्य ष्टवषयवस्त ुसम्बक्षन्ित ष्टवषय 
िेत्रगत परिच्छेद तथा खण्डिा सिावेश गरिएको छ। यसबाट िध्यिकालीन खर्न संिर्ना ि वाष्टषनक ष्टवकास कायनक्रिबीर् 
सािञ्जस्यता कायि हनु गई यसको कायानन्वयनिा प्रभावकारिता आउने ष्टवश्वास गरिएको छ। साथै, ष्टवश्वव्यापी िहािािीको रुपिा 
फैमलएको कोिोना (कोमभड-१९) संक्रिर्का कािर् उत्पन्न नकािात्िक असि न्यूनीकिर् गदै िानव स्वास््य सिुिा, जनजीवन 
तथा अथनतन्त्रको पनुिोत्थान गने ददशािा यस खर्न संिर्ना केक्षन्ित गरिएको छ।यस संिर्नाले ष्टवषय िेत्रगत िन्त्रालय तथा 
मनकायलाई आवश्यक स्रोत सष्टहत सावनजमनक ष्टवत्तको पूवाननिुान गनन सहयोग हनुे अपेिा गरिएको छ।  

'सिदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली' को िाष्टिय सोर् एवि ्ष्टव. सं. २०८७ सम्ि ददगो ष्टवकास लक्ष्य हामसल गनन ि ष्टव.सं. २०७९ 
सम्ििा अमत किष्टवकमसत िलुकुबाट ष्टवकासशील िलुकुिा स्तिोन्नमत हनुको लामग दीघनकालीन सोर्सष्टहतको पन्रौं योजनाका लक्ष्य 
ि उद्देश्य हामसल गनन यस खर्न संिर्ना सहयोगी हनुे अपेिा गरिएको छ। िध्यिकालीन खर्न संिर्नालाई सिल ि यथाथनपिक 
बनाउन ष्टवषय िेत्रगत नमतजा सूर्कका आिाििा िध्यिकालीन लक्ष्य मनिानिर् गिी ष्टवषय िेत्रगत खर्न तथा स्रोतको मत्रवषषीय 
अनिुान तथा प्रिेपर् गरिएको छ। नमतजा सूर्क तयाि गदान पन्रौं योजनाका साथै कोमभड-१९ िहािािीको सम्भाष्टवत असि तथा 
प्रभाव, ष्टवषय िेत्रगत गरुूयोजना, िर्नीमतक योजना, ददगो ष्टवकास लक्ष्यलाई आिाि मलइएको छ। यी नमतजा सूर्क बिोक्षजिका 
लक्ष्य हामसल गनन ष्टवकास कायनक्रि तथा आयोजनाको प्रभावकािी कायानन्वयन गदै अनगुिन तथा िूल्याङ्कनलाई थप सदुृढ वैज्ञामनक 
ि नमतजािूलक प्रर्ालीलाई सदुृढ गनन जोड ददइएको छ। 

अन्तिा, यस िध्यिकालीन खर्न संिर्ना तथा वाष्टषनक ष्टवकास कायनक्रि तजुनिा कायनिा संलग्न हनुहुनुे िाष्टिय योजना 
आयोगका सबै पदामिकािी एवि ्किनर्ािी, ष्टवषयगत िन्त्रालय तथा मनकायका किनर्ािीलाई िाष्टिय योजना आयोग िन्यवाद ज्ञापन 
गदनछ। 

 

िाष्टिय योजना आयोग 

जेठ २०७८ 
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परिच्छेद १ 

परिचय 

१.१ पषृ्ठभमूि  

शासन व्यवस्था सञ्चालन गनन तथा ववकास सम्बन्धी मनधानरित नमतजा हामसल गनन प्रभावकािी रूपिा सावनजमनक 
खचनको परिचालनको आवश्यकता िहेको हनु्छ।‘सिदृ्ध नेपाल ि सखुी नेपाली’ को दीर्नकालीन सोच सवहतको पन्रौं योजनाको 
कायानन्वयन ि ददगो ववकास लक्ष्य हामसल गदै संववधानले मनददनष्ट गिेको आकाङ्क्षा प्राप्त गनन सावनजमनक ववत्त व्यवस्थापनको 
िहत्वपूर्न भमूिका िहन्छ। साथै, अमतकि ववकमसत िलुकुबाट ववकासशील िलुकु ि वव=सं= २०८७ सम्ििा िध्यि आय 
भएको िलुकुिा स्तिोन्नमत हुुँदै वव=सं= २१०० सम्ििा सिनु्नत िलुकुको रूपिा स्थावपत गनन ठूलो परििार्िा लगानीको 
आवश्यकता पने ि यसको लामग सावनजमनक स्रोत साधनको प्रभावकािी ि कुशल परिचालन गनुनपने हनु्छ। यसका लामग स्रोत-

साधनको ववमनयोजन कुशलता, कायानन्वयन दषता तथा ववत्तीय अनशुासन उत्तत्तकै प्रभावकािी हनुपुदनछ। यी पषहरूको 
प्रभावकािी व्यवस्थापन गने औजािको रूपिा िध्यिकालीन खचन संिचना िहेको छ। 

आवमधक योजना ि वावषनक बजेट तथा कायनक्रिबीच तादम्यता ि सािञ्जस्यता कायि गनन िध्यिकालीन खचन संिचना 
िहत्वपूर्न औजािका रूपिा िहेको छ। यसले ववकास योजनाका लत्तषत नमतजा हामसल गनन स्रोत-साधनको न्यायोत्तचत ववतिर् 
ि िहत्ति परिचालन, पािदशी ि मितव्ययी खचन प्रर्ाली, पूवानधाि मनिानर् तथा सेवाको गरु्स्ति तथा प्रभावकारिता, ववत्तीय 
अनशुासन जस्ता पषिा सधुाि ल्याउुँछ। यसको सकािात्िक असि सावनजमनक ववत्त षेत्रिा िात्र नभई आमथनक तथा ववत्तीय 
स्थावयत्विा सिेत पदनछ।  

िलुकु संर्ीय संिचनािा रूपान्तिर् भएसुँगै ववगतिा केन्रको िातहतिा िहेको िाजस्वको एकल अमधकाि संववधान ि 
कानूनी व्यवस्था अनसुाि बाुँडफाुँट भएपमछ एकामति संर्को िाजस्व संकुचन हनुे ि अकानमति सोही संकुत्तचत िाजस्व तथा 
स्रोतबाट प्रदेश ि स्थानीय तहको खचनको आवश्यकता पूिा गनन अनदुानका रूपिा हस्तान्तिर् गनुनपने अवस्था भएकाले सिग्र 
साधन व्यवस्थापन चनुौतीपूर्न बनेको सन्दभनिा िध्यिकालीन खचन संिचनाले दीर्नकालीन सोच तथा ववकास योजनाले मलएको 
लक्ष्य तथा उद्देश्य हामसल गनन एवि ्िर्नीमत तथा कायननीमत कायानन्वयन, षेत्रगत तथा आयोजनागत/कायनक्रिगत प्राथमिकता 
मनधानिर्, खचन ि स्रोतको आकलन तथा प्रषेपर् गिी ववत्त व्यवस्थापन तथा आमथनक ववकासिा सहयोग परु् याउुँछ। सो अनसुाि 
यस खचन संिचना तजुनिा गदान पन्रौं योजना तथा ददगो ववकास लक्ष्यसुँग कायनक्रि/आयोजनाको वस्तगुत रूपिा सािञ्जस्यता 
कायि गने गिी प्राथमिकीकिर्को मनत्तित िापदण्ड बनाइएको छ।  

१.२ अवधािर्ा तथा उद्दशे्य 

सावनजमनक ववत्त व्यवस्थापनको एक औजािका रूपिा यस खचन संिचनाले उपलब्ध साधन-स्रोतको आकलन गने ि 
त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको षेत्रिा िध्यि अवमधको लामग बाुँडफाुँट गने गदनछ। यस अन्तगनत िाजस्व, आन्तरिक ऋर्, 

वैदेत्तशक अनदुान तथा ऋर्को आकलन गिी सिवष्टगत आमथनक खाका मनधानिर् गरिन्छ। यसैको आधाििा खचन षेत्रगत 
प्राथमिकता अनरुूप ववषयगत िन्त्रालय ि सिकािका अन्य मनकायको नीमत तथा कायनक्रि कायानन्वयन गनन आवश्यक िध्यि 
अवमधको बजेट ववमनयोजन ि संर्ीय संिचनािा संर्ीय सिकािले प्रदेश ि स्थानीय तहको सिकािलाई उपलब्ध गिाउनपुने 
अनदुान ि िाजस्व बाुँडफाुँट सवहतको िध्यिकालीन खचन अनिुानको खाका तयाि गरिन्छ। यसिी मनधानिर् भएको स्रोतमभत्र 
िहेि िन्त्रालय एवि ् मनकायहरूले नीमत तथा कायनक्रि कायानन्वयनको क्रििा लाग्ने खचन िकिको अनिुान गदनछन।् 
सम्बत्तन्धत मनकायहरूसुँको छलफल पमछ तीन वषन अवमधको बजेटको खाका तयाि गरिन्छ।  
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यो खाका तयाि गदान बजेट कायानन्वयनबाट तीन वषनिा प्राप्त हनुे प्रमतफलको पमन अनिुान गरिन्छ। यसिा पवहलो 
वषनको खचन ि स्रोत अनिुानको वावषनक बजेटसुँग तादम्यता िाखी बाुँकी दईु वषनको प्रषेपर् गरिन्छ। पवहलो वषनको बजेट 
कायानन्वयन सुँगै दोस्रो वषनको वावषनक बजेट तजुनिासुँगै नयाुँ िध्यिकालीन खचन संिचना तयाि गरिन्छ। जसिा पवहलो वषनको 
प्रगमत सिीषा गरिन्छ भने बाुँकी दईु वषनको ववगतिा प्रषेपर् गिेको अनिुानलाई परििाजनन गिी एक वषनको बजेट प्रषेपर् 
थप गरिन्छ। यसिी िध्यिकालीन खचन संिचनािा चक्रीय वहसाबले प्रत्येक वषन तीन वषनको बजेटको आकलन गनुनपने हनु्छ। 
त्यसैले यसलाई ववकासको आवश्यकता, आयोजना कायानन्वयनको अवस्था, िाजस्व ि वैदेत्तशक सहायताको अनिुान सिेतका 
आधाििा प्रत्येक वषन परििाजनन गरिनपुने हनु्छ। यसबाट िध्यिकालीन खचन संिचनाले बजेट तजुनिा प्रवक्रयालाई बढी 
यथाथनपिक ि वस्तमुनष्ठ बनाउन सहयोग पयुानउुँछ। 

िध्यिकालीन खचन संिचनाका उद्देश्य मनम्नानसुाि छन ्: 

 सावजनमनक खचन प्रर्ालीिा ववत्त अनशुासन कायि गिी सिवष्टगत आमथनक स्थावयत्व कायि गननका लामग सिकािको 
िध्यि अवमधको आन्तरिक ि बाह्य स्रोतको यथाथनपिक अनिुान गिी सिवष्टगत आमथनक खाका तथा बजेट खाका 
तजुनिा गने। 

 ववकास योजनाको प्राथमिकताका षेत्रिा लगानीको समुनत्तितता प्रदान गनन स्रोत-साधनको ववमनयोजन प्रवक्रयाको 
पनुसंिचना गिी प्राथमिकता प्राप्त ववषयगत षेत्रिा बजेटको बाुँडफाुँट गने। 

 सावनजमनक खचनलाई बढी प्रभावकािी ि कुशल बनाई लत्तषत नमतजा समुनत्तित गने। 

 सम्बत्तन्धत िन्त्रालयहरूको बजेट अनिुानलाई यथाथनपिक ि प्रभावकािी बनाउने। 

 उल्लेत्तखत लक्ष्य हामसल गनन आवमधक रूपिा िध्यिकालीन खचन संिचना तयाि गिी कायानन्वयनिा लैजान ुपदनछ। 

१.३ िध्यिकालीन खचन संिचनाका ववशेषता 

िध्यिकालीन खचन संिचनािा सािान्यतया देहायका ववशेषता िहेका हनु्छन।्  

सिवष्टगत आमथनक खाका : यस खाकािा सिवष्टगत अथनतन्त्रको अवस्था आगािी ३ वषनको अनिुान तथा सावनजमनक ववत्त 
सम्बन्धी ववषय वस्त ुसिेटेको हनु्छ।  

नमतजा खाका :  आवमधक योजनाले मनधानिर् गिेका नमतजा सूचक तथा अन्य प्रवकयागत सूचक ि सोको ववद्यिान अवस्था ि 
आगािी ३ वषनको लक्ष्यलाई यस खाकािा सिावेश गरिएको हनु्छ। सो अनसुाि सिवष्टगत बजेट खाका परिच्छेद २ िा ि 
ववषय षेत्रगत बजेट खाका परिच्छेद ४ देत्तख ९ सम्ि सिावेश गरिएको छ। 

बजेट तथा कायनक्रि खाका : यस खाकािा तीन वषनको बजेट वा खचनको अनिुान तथा प्रषेपर् सिावेश भएको हनु्छ। 
सिवष्टगत बजेट खाका परिच्छेद २ िा ि ववषय षेत्रगत बजेट खाका परिच्छेद ४ देत्तख ९ सम्ि सिावेश गरिएको छ। साथै 
कायनक्रि यस अवमधिा कायानन्वयन हनुे कायनक्रि तथा आयोजनाको ववविर् सिेत यसिा सिेवटएको हनु्छ। यस खचन 
संिचनािा पवहलो वषन वा आमथनक वषन २०७८/७९ को हकिा मबमनयोत्तजत बजेट अनरुूप ि त्यसपमछका बाुँकी दईु आमथनक 
वषनको हकिा आयोजना कायानन्वयनको त्तस्थमत, उपलब्ध साधन स्रोत ि खचन गने षितालाई आधाि िानी िकि अनिुान 
गरिएको छ। कायनक्रि सम्बन्धी सिग्र ववविर् परिच्छेद 3 िा ि ववषय षेत्रगत बजेट खाका परिच्छेद ३ देत्तख ९ सम्ि 
सिावेश गरिएको छ।   

आवमधक योजनासुँगको अन्तिसम्बन्ध : खचन संिचनाले आवमधक योजना कायानन्वयनको लामग नमतजा सूचक ि लक्ष्य, स्रोतको 
अनिुान तथा सो अनसुािका कायनक्रि तथा आयोजना वावषनक बजेटिा सिावेश गनन सहयोग गदनछ। यसको लामग योजनाको 
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सोच, लक्ष्य ि िर्नीमतलाई खचन संिचनाको सम्बत्तन्धत ववषय षेत्रगत खण्डिा सिावेश गरिएको हनु्छ।साथै, योजनािा मनधानरित 
लक्ष्य ि सूचकको आधाििा तीन वषनको नमतजा खाका सिावेश गरिएको हनु्छ।  

ववकास कायनक्रि तथा आयोजनाको प्राथमिकीकिर् : योजनाले मनददनषट लक्ष्य हामसल गनन उपलब्ध स्रोत साधनको िहत्ति 
परिचालन गनुनपने हनु्छ। खासगिी ववकास कायनक्रि वा आयोजनाबाट हामसल हनुे प्रमतफल तथा यसबाट आमथनक सािात्तजक 
ववकासिा पगु्ने योगदानका आधाििा प्राथमिकीकर् तथा पनुःप्राथमिकीकिर् गनुन आवश्यक हनु्छ। सो अनसुाि यस खचन 
संिचनािा  सिग्र ववकासका ववषय षेत्रहरूलाई ५ षेत्रिा ववभाजन गिी िापदण्डहरूिा सबै षेत्रले योगदान परु् याउन ुपने गिी 
५ सािान्य आधाि ि २ ववषय षेत्रगत आधाि तय गरिएका छन।् प्राथमिकीकिर्का आधाि तथा प्राथमिकीकिर् गने ववमध 
अनसूुची १२ ि 13 िा प्रस्ततु गरिएको छ। 

प्रमत एकाई लागत अनिुान :  कायनक्रि वा आयोजना कायानन्वयनको लामग सञ्चालन गरिने वक्रयाकलापको लागत अनिुान गनन 
प्रमतफल वा लाभात्तन्वत जनसंख्याको आधाििा गर्ना गरिन्छ। यस सम्बन्धी ववविर् अनसूुची ११ िा सिावेश गरिएको छ।  
साथै, िन्त्रालय तथा मनकायले सञ्चालन गने आयोजना ि कायनक्रिका ववमभन्न वक्रयाकलापको प्रमत एकाइ खचन अनिुानका साथै 
ववमभन्न षेत्रिा आगािी तीन वषनमभत्र गरिने लगानीबाट प्राप्त हनुे लत्तषत प्रमतफल तथा नमतजा सूचक प्रस्ततु गरिएका छन।् 

१.४ नपेालिा िध्यिकालीन खचन संिचनाको अभ्यास 

नेपालिा सावनजमनक खचनको प्रभावकािी व्यवस्थापनिा ववमभन्न सिस्या ववद्यिान छन।् खासगिी आवमधक योजना ि 
वावषनक बजेट तथा कायनक्रि बीचिा तादम्यता निहन,ु कुनै कायनक्रि/आयोजनािा आवश्यक बजेट नछुट्याइन ु ति कुनै 
कायनक्रि/आयोजनािा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट छुट्याइन,ु ददगोपना नभएको आयोजनािा मनिन्ति रूपिा बजेट ववमनयोजन 
हनु,ु बजेटको समुनत्तितता नहनु ुि कायानन्वयन षिता भन्दा बढी आयोजना सञ्चालनिा िहन ुयसका प्रिखु सिस्या हनु।्  

उल्लेत्तखत सिस्यलाई ध्यानिा िाखी दशौं योजना (२०५९-६५) सुँगसुँगै योजनासुँग तालिेल हनुे गिी िध्यिकालीन 
खचन संिचना तजुनिा तथा कायानन्वयन गनन थामलएको मथयो। पवहलो पटक आमथनक वषन २०५९/६० िा िध्यिकालीन खचन 
संिचनाको तजुनिा भएको मथयो। सरुुिा त्तशषा, स्वास््य, कृवष, मसंचाइ, ववद्यतु, सडक ि जलस्रोत जस्ता िखु्य षेत्रिा यसको 
सरुुआत गरिएको मथयो। यसले आवमधक योजना ि वावषनक बजेट बीच तादम्यता कायि गने, ववकास आयोजना/कायनक्रिको 
प्राथमिकीकिर् गने, आवमधक योजनाले मलएका उद्देश्य ि लक्ष्य हामसल हनुे गिी स्रोत साधनको सदपुयोग गने ि पवहलो 
प्राथमिकतािा पिेका आयोजनािा स्रोतको समुनत्तितता गने उद्देश्य मलएको मथयो। यसबाट ववत्त अनशुासन ि आमथनक स्थावयत्व 
कायि हनुे अपेषा गरिएको मथयो।  

सरुुका सात आथनवक वषनसम्ि िध्यिकालीन खचन संिचना तजुनिा कायनलाई संस्थागत गनन प्रयास गरिएको ि त्यसको 
फलस्वरूप यसका उद्देश्य खास गिी ववत्त अनशुासन ि खचनको िर्नीमतक रूपिा ववमनयोजन कायनिा सहयोग पगुेको मथयो। 
ति, बीचका केही वषनिा यसलाई मनिन्तिता ददन सवकएन। अन्ति सिकािी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले अमनवायन गिे 
पमछ आमथनक वषन २०७४/७५ देत्तख हिेक वषन यो दस्तावेज तजुनिा हुुँदै आएको छ। 

१.५ कानूनी व्यवस्था 

नेपालको संववधानको धािा ५९ िा आमथनक अमधकािको प्रयोग अन्तगनत संर्, प्रदेश ि स्थानीय तहले आफ्नो 
अमधकाि षेत्रमभत्रका ववषयिा बजेट बनाउने, मनर्नय गने, नीमत तथा योजना तयाि गने ि कायानन्वयन गने एवि ्संर्, प्रदेश ि 
स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने व्यवस्था िहेको छ। त्यस्तै, धािा ६० िा िाजस्व सोतको बाुँडफाुँट अन्तगनत 
िाजस्व संकलन तथा बाुँडफाुँट एवि ्ववत्तीय सिानीकिर्, सशतन, सिपूिक ि ववशेष गिी चाि प्रकािका अनदुानको व्यवस्था 
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गरिएको छ। धािा ११९ िा िाजस्व ि व्ययको अनिुान अन्तगनत नेपाल सिकािका अथनिन्त्रीले संर्ीय संसद्का दवैु सदनको 
संयकु्त बैठकिा जेठ १५ गते सो अनिुान पेश गनुनपने व्यवस्था गरिएको छ। 

अन्ति सिकािी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सिकाि तथा प्रदेश ि स्थानीय तहले िध्यिकालीन खचन 
संिचना तयाि गनुनपने व्यवस्था गिेको छ। ऐनको परिच्छेद ६ िा सावनजमनक खचन व्यवस्था िहेको छ। दफा १७ िा 
िध्यिकालीन खचन संिचना सम्बन्धी नेपाल सिकाि, प्रदेश तथा स्थानीय तहले दफा १६ बिोत्तजिको सावनजमनक खचनको 
ववविर् तयाि गदान आगािी तीन आमथनक वषनिा हनुे खचनको प्रषेपर् सवहतको िध्यिकालीन खचन संिचना तयाि गनुनपने 
व्यवस्था िहेको छ। सो िध्यिकालीन खचन संिचनािा प्रस्ताववत योजनाको उद्देश्य, प्रस्ताववत योजनाका लामग सम्भाव्यता 
अध्ययन गनन वा खचन छुट्याउन आवश्यकताको पषु्ट्ट्याइुँ, प्रस्ताववत योजना कायानन्वयन हनु सक्ने आमथनक वषन ि त्यस पमछका 
दईु आमथनक वषनिा प्राप्त हनु सक्ने प्रमतफल ि उपलत्तब्धको प्रषेपर्, प्रस्ताववत योजना लागू गनन आवश्यक पने खचनको ववविर्, 

खचन व्यहोने स्रोत ि खचन गरिएको िकिबाट प्राप्त हनु सक्ने प्रमतफल ि उपलत्तब्धको प्रषेपर्, प्रस्ताववत योजनाको िध्यि 
अवमधको खचनको िर्नीमत ि त्यसको वावषनक खचन सुँगको तादम्यता, सञ्चामलत योजना भए गत आमथनक वषनिा छुट्याइएको खचन 
अनसुाि लक्ष्य हामसल भए नभएको यथाथन  ववविर् खलुाउनपुने व्यवस्था छ। 

आमथनक कायनववमध तथा ववत्तीय उत्तिदावयत्त्व ऐन, २०७६ को परिच्छेद ३ िा िाजस्व ि व्ययको अनिुान तथा दफा 
६ िा िाविय योजना आयोगले आवमधक योजनाको आधाििा िध्यिकालीन खचन संिचना तयाि गनुनपने व्यवस्था िहेको छ। 
उक्त िध्यिकालीन खचन संिचनािा आगािी तीन वषनको सिवष्टगत ववत्त खाका, बजेट तथा कायनक्रिको खाका ि नमतजा 
खाकाको साथै प्रस्ताववत आयोजना वा कायनक्रिको वक्रयाकलापगत ववविर्, वक्रयाकलापको अनिुामनत प्रमत इकाइ लागत, 
आयोजना वा कायनक्रि सञ्चालनिा लाग्ने अनिुामनत सिय तथा सोबाट प्राप्त हनु सक्ने प्रमतफल सिेत खलुाई प्रत्येक 
आयोजना वा कायनक्रिको प्राथमिकीकिर् गनुनपने व्यवस्था िहेको छ।  

ऐनको दफा ७ िा योजना आयोगले अथन िन्त्रालय सुँगको सिन्वयिा िध्यिकालीन खचन संिचना तथा आगािी 
आमथनक वषनको बजेट ि कायनक्रि तजुनिा गने प्रयोजनका लामग आगािी तीन वषनिा उपलब्ध हनुे स्रोत तथा गनन सवकने 
खचनको सीिाको पूवाननिुान चाल ुआमथनक वषनको िार् १५ गतेमभत्र गरिसक्नपुने व्यवस्था िहेको छ। सोको लामग योजना 
आयोगिा उपाध्यषको संयोजकत्विा िाविय स्रोत अनिुान समिमत िहने ि सो समिमतले आवमधक योजनािा प्रषेवपत लगानी 
तथा ववत्तीय आवश्यकताको आधाििा आगािी तीन आमथनक वषनको लामग संर्, प्रदेश ि स्थानीय तहको कुल िाविय स्रोत सिेत 
अनिुान गनुनपने व्यवस्था छ। सो अनिुामनत स्रोत ि चाल ुिध्यिकालीन खचन संिचनालाई सिेत दृवष्टगत गिी खचनको सीिा 
मनधानिर् गरिने व्यवस्था िहेको छ। समिमतबाट मनधानरित स्रोत तथा खचनको सीिाको अधीनिा िही आगािी तीन वषनको बजेट 
तजुनिाको लामग बजेट सीिा, िध्यिकालीन खचन संिचनाको खाका सिेत उल्लेख गिी बजेट तजुनिा सम्बन्धी िागनदशनन तथा 
ढाुँचा चाल ुआमथनक वषनको िार् िसान्तमभत्र सम्बत्तन्धत िन्त्रालय, आयोग, सत्तचवालय, आयोग वा मनकायिा पठाउनपुने व्यवस्था 
दफा ८ िा िहेको छ। साथै, प्रत्येक िन्त्रालयले आवमधक योजना ि षेत्रगत नीमत तथा योजनाको आधाििा आगािी तीन 
आमथनक वषनिा हनुे खचनको प्रषेपर् सवहतको िन्त्रालयगत िध्यिकालीन खचन संिचना तयाि गिी योजना आयोग ि अथन 
िन्त्रालयिा पठाउनपुने व्यवस्था सिेत िहेको छ। सोही ऐनको दफा १३ (ख) िा अथन िन्त्रालयले िाजस्व ि व्ययको 
अनिुानिा िध्यिकालीन खचन संिचना सिेत सिावेश गनुनपने व्यवस्था िहेको छ। 

आमथनक कायनववमध तथा ववत्तीय उत्तिदावयत्व मनयिावली, २०७७ को परिच्छेद ३ िा िाजस्व ि व्ययको अनिुान 
सम्बन्धी व्यवस्था िहेको छ। मनयि ११ िा िध्यिकालीन खचन संिचना तजुनिा प्रवक्रया ि सिय सीिा सम्बन्धी व्यवस्था 
छ। सो बिोत्तजि योजना आयोगले िध्यिकालीन खचन संिचनाको खाका तयाि गदान आमथनक अनशुासन, कायानन्वयन षिता, 
ववमनयोजन कुशलता ि सिवष्टगत आमथनक स्थावयत्व कायि गिी हनुे गिी सिवष्टगत ववत्त खाका, बजेट खाका ि नमतजा खाका 
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सिावेश गिी िार् िसान्तमभत्र तयाि गनुनपदनछ। साथै, केन्रीय मनकायले देहायका ववविर् सिावेश गिी िध्यिकालीन खचन 
संिचना तयाि गिी फागनु िसान्तमभत्र योजना आयोग ि अथन िन्त्रालयिा पठाउनपुदनछ ि िध्यकालीन खचन संिचना सम्बन्धी 
ववविर् सम्बत्तन्धत केन्रीय मनकायले िन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रर्ालीिा सिेत प्रववष्ट गनुनपदनछ। 

(क) आयोजना वा कायनक्रिको वक्रयाकलापगत ववविर्, प्रमत एकाइ लागत, कायानन्वयन अवमध ि अपेत्तषत प्रमतफल 

(ख) तीन आमथनक वषनको आयोजना वा कायनक्रिगत अनिुामनत वावषनक बजेट 

(ग) गत आमथनक वषनको यथाथन खचन ि चाल ुआमथनक वषनको ववमनयोजन सवहतको बजेट खाका 

(र्) तीन आमथनक वषनिा हामसल हनुे अपेत्तषत प्रमतफल, असि ि प्रभाव सवहतको नमतजा खाका  

१.६ संस्थागत व्यवस्था 

िध्यिकालीन खचन संिचना आवमधक योजना ि वावषनक बजेटबीच तादात्म्यता अपनाउने औजाि भएकोले वावषनक 
बजेट मनिानर्िा यसको िहत्वपूर्न भमूिका िहन्छ। यसको लामग संस्थागत व्यवस्थाका रूपिा देहाय बिोत्तजिका समिमतको 
व्यवस्था गरिएको छ। 

अ. िाविय स्रोत अनिुान समिमत : अथनतन्त्रको आमथनक परिसूचकहरूको ववश्लषेर् गिी सिवष्टगत आमथनक संिचना तयािी, आगािी 
तीन आमथनक वषनको बजेटको कुल सीिा प्रषेपर्, खचन तथा स्रोत सवहतको िध्यिकालीन खचन संिचना सीिा मनधानिर् ि 
बजेटको कायानन्वयन त्तस्थमतको सिीषा गिी आगािी आमथनक वषनको बजेट प्रषेपर् गनन देहाय बिोत्तजिको िाविय स्रोत 
अनिुान समिमत (आमथनक कायनववमध तथा ववत्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को दफा ७(२) ि मनयिावली, २०७७ को 
मनयि १२) िहने व्यवस्था छ। सो समिमतिा अथन िन्त्रालयका िाजस्व सत्तचव ि िाविय प्राकृमतक स्रोत तथा ववत्त 
आयोगका सत्तचवलाई सिेत ववशेष आिन्त्रर् गने गरिएको छ। 

उपाध्यष, िाविय योजना आयोग संयोजक 

सदस्य (आमथनक व्यवस्थापन षेत्र हेने), िाविय योजना आयोग सदस्य 
गभननि, नेपाल िाि बैंक  सदस्य 

सत्तचव, अथन िन्त्रालय सदस्य 

िहालेखा मनयन्त्रक, िहालेखा मनयन्त्रक कायानलय सदस्य 

सदस्य-सत्तचव, िाविय योजना आयोग सदस्य सत्तचव 

आ. प्राववमधक समिमतः िाविय स्रोत अनिुान समिमतको कायन सम्पादनको लामग सिन्वय, सहयोग ि सहजीकिर् गनन िाविय 
स्रोत अनिुान समिमतको बैठक सम्बन्धी कायनववमध, २०७७ बिोत्तजि देहाय बिोत्तजिको प्राववमधक समिमत िहने व्यवस्था 
छ।  

          सत्तचव, योजना आयोग       संयोजक 
   सहसत्तचव, बजेट तथा कायनक्रि िहाशाखा, अथन िन्त्रालय   सदस्य 
   सहसत्तचव, िाजस्व व्यवस्थापन िहाशाखा, अथन िन्त्रालय   सदस्य 
   सहसत्तचव, अन्तिानविय आमथनक सहायता सिन्वय िहाशाखा, अथन िन्त्रालय सदस्य 
   सहसत्तचव, आमथनक नीमत ववश्लषेर् िहाशाखा, अथन िन्त्रालय   सदस्य 
   सहसत्तचव, िाविय प्राकृमतक स्रोत तथा ववत्त आयोग    सदस्य 
   कायनकािी मनदेशक, अनसुन्धान ववभाग, नेपाल िाि बैंक   सदस्य  
   सहिहालेखा मनयन्त्रक, िहालेखा मनयन्त्रक कायानलय   सदस्य 
   प्रिखु, सावनजमनक ऋर् व्यवस्थापन कायानलय    सदस्य 
   िहामनदेशक, केन्रीय त्याङ्क ववभाग     सदस्य 
   सहसत्तचव, आमथनक व्यवस्थापन िहाशाखा     सदस्य-सत्तचव 
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यस समिमतले अथनतन्त्रको वतनिान अवस्था ि आगािी परिदृश्य, िाजस्व, वैदेत्तशक सहायता, आन्तरिक ऋर् ि 
सावनजमनक खचनको त्तस्थमत तथा प्रवतृ्तत्त, अन्तिसिकािी ववत्त हस्तान्तिर्, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कोष तथा खचनको अवस्था 
लगायतका ववषयिा उपयकु्त ववमध अवलम्बन गिी अध्ययन ववश्लषेर् गने, आवमधक योजना कायानन्वयनका लामग आवश्यक 
सावनजमनक खचन तथा लगानी एवि ्खचन तथा स्रोत अनिुानको अध्ययन ववश्लषेर् गिी बजेट तथा वावषनक कायनक्रि तजुनिाको 
लामग सझुाव पेश गने गने लगायतका कायन गदनछ।  

इ. बजेट समिमत : सम्बत्तन्धत िन्त्रालय तथा मनकायिा सो मनकायको कायनक्रि तथा बजेट तजुनिा सम्बन्धी कायनको सिन्वय 
गनन तथा खचनको िापदण्ड मनधानिर् गनन िातहतिा देहाय बिोत्तजिको बजेट समिमत (आमथनक कायनववमध तथा ववत्तीय 
व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को दफा ९(५) ि मनयिावली, २०७७ को मनयि १४)  िहने व्यवस्था छ।  

लेखा उत्तिदायी अमधकृत वा मनजले तोकेको िाजपत्रावङ्कत प्रथि शे्रर्ीको अमधकृत  अध्यष 

प्रिखु, योजना तथा बजेट िहाशाखा  सदस्य 
ववभागीय प्रिखु, िातहत ववभाग   सदस्य 

प्रिखु, आमथनक प्रशासन शाखा  सदस्य 

प्रिखु, योजना शाखा  सदस्य सत्तचव 

सो समिमतले योजना आयोगबाट प्राप्त बजेट िागनदशननको आधाििा आफ्नो केन्रीय मनकाय ि अन्तगनतका कायानलयको 
लामग िध्यिकालीन खचन संिचना ि बजेट तथा कायनक्रि तयाि गिी योजना आयोग ि अथन िन्त्रालयिा पठाउने एवि ्सोको 
ववविर् िन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रर्ालीिा प्रववष्ट गने, गिाउन ेकायन सिेत गदनछ। 

१.७ िध्यिकालीन खचन संिचना तजुनिा प्रवक्रया  

१. सिवष्टगत आमथनक खाका मनधानिर् ि मत्रवषीय स्रोत अनिुान : िाविय स्रोत अनिुान समिमतले चाल ुआमथनक वषनको िार् १५ 
गतेमभत्र आगािी तीन आमथनक वषनिा उपलब्ध हनु सक्ने स्रोत तथा गनन सवकने खचनको सीिाको पूवाननिुान गदनछ। सो 
समिमतले आवमधक योजनािा प्रषेवपत लगानी तथा ववत्तीय आवश्यकताको आधाििा आगािी तीन आमथनक वषनको लामग 
संर्, प्रदेश ि स्थानीय तहको कुल िाविय स्रोत अनिुान गदनछ। स्रोत अनिुान गदान गत आमथनक वषनको वावषनक ि चाल ु
आमथनक वषनको छ िवहनाको सिवष्टगत आमथनक परिसूचक, आगािी आमथनक वषनहरूिा उपलब्ध हनु सक्ने िाजस्व, ववकास 
सहायता ि आन्तरिक ऋर् लगायतका संर्ीय सत्तञ्चत कोषिा जम्िा हनु सक्ने िकिका आधाििा वस्तमुनष्ठ भई गरिन्छ। 
साथै, देशको सिवष्टगत अथनतन्त्रको वतनिान त्तस्थमत, चाल ु आवमधक योजना, िध्यिकालीन खचन संिचना, कुल गाहनस््य 
उत्पादनको प्रषेपर्, ववत्तीय त्तस्थमत, शोधनान्ति त्तस्थमत, वैदेत्तशक व्यापाि त्तस्थमत, बाह्य एवि ् आन्तरिक ववत्तीय साधनको 
सम्भावना, किको लचकता, िाजस्व प्रषेपर् तथा कायनगत नीमत ि प्राथमिकतालाई पमन आधाि मलइन्छ। सो बिोत्तजि 
आगािी तीन आमथनक वषनको कुल बजेटको आकाि ि सीिा मनधानिर् गरिन्छ। यसिी सिवष्टगत आमथनक खाका मनधानिर् 
गदान योजना ि िध्यिकालीन खचन संिचनाले मनददनष्ट गिेका लक्ष्य ि सूचकहरूको सिीषा गनुनका साथै आगािी तीन 
आमथनक वषनका लामग सिवष्टगत आमथनक लक्ष्य सिेत मनधानिर् गरिन्छ। 

२. ववषय षते्रगत बजेट सीिा तथा स्रोत बाुँडफाुँट : िाविय स्रोत अनिुान समिमतबाट मनधानरित बजेट वा स्रोत सीिालाई िाविय 
योजना आयोगले ववषय षेत्रगत रूपिा चाल ुआमथनक वषनको िार् िसान्तमभत्र बाुँडफाुँट गदनछ। आवमधक योजना, ववषय 
षेत्रगत योजना, नीमतका लक्ष्य ि वतनिान अवस्था, िाविय प्राथमिकता एवि ्आवश्यकता, क्रिागत आयोजना कायानन्वयनको 
अवस्था एवि ्नयाुँ कायनक्रि तथा आयोजना जस्ता ववमभन्न आधाि मलई बजेट सीिा एवि ्स्रोत बाुँडफाुँट गने गरिन्छ। 
त्यसै गिी, बजेट तजुनिाका लामग िागनशनन सिेत सोही सियिा तयाि गरिन्छ। यसिी िाविय योजना आयोगिा िन्त्रालयगत 
ि कायनगत रूपिा चाल,ु पुुँजीगत ि ववत्तीय व्यवस्थासवहतको बजेटको सीिा तयाि हनु्छ। यसिी िाविय स्रोत अनिुान 
समिमतबाट मनधानरित सीिाको अधीनिा िही आगािी तीन आमथनक वषनको बजेट तजुनिाको लामग बजेट सीिा, िध्यिकालीन 
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खचन संिचनाको खाका सिेत उल्लेख गिी बजेट तजुनिा सम्बन्धी िागनदशनन तथा ढाुँचा चाल ुआमथनक वषनको िार् िसान्त 
मभत्र योजना आयोगले सम्बत्तन्धत िन्त्रालय, आयोग, सत्तचवालय वा मनकायिा पठाउुँदछ।  

३. ववषय षते्रगत िध्यिकालीन खचन संिचना तजुनिा : िाविय योजना आयोगबाट प्राप्त िागनदशनन एवि ्बजेट सीिाको अधीनिा 
िही िन्त्रालय/मनकायहरूले ववषय षेत्रगत िध्यिकालीन खचन संिचना तजुनिा गदनछन।् यस प्रवक्रयािा सरुुिा 
िध्यिकालीन खचन संिचना िस्यौदा तजुनिाका आधाि मनिानर् गरिन्छ। कायनक्रि वा आयोजनाको ववविर् तयाि गिी 
सोको प्राथमिकीकिर् एवि ् योजनाको िर्नीमतक स्तम्भ, प्राथमिकताक्रि, ददगो ववकास लक्ष्य, लैंमगक सम्वेदनशीलता ि 
जलवाय ुपरिवतनन उत्थानशीलताका आधाििा सांकेतीकिर् गरिन्छ। यसिा ववषय षेत्रगत िन्त्रालय वा मनकायिा छलफल 
गिी ववषय षेत्रगत स्रोत/बजेट अनिुान तथा खचन प्रषेपर् (खचन प्रषेपर्को आधाि सवहत) गरिन्छ। प्रमत एकाइ लागत ि 
ववषय षेत्रगत नमतजा खाका सिेत तयाि गिी िध्यिकालीन खचन संिचनाको िस्यौदा तयाि गिी िाविय योजना आयोग ि 
अथन िन्त्रालयिा पठाइन्छ। 

 ४. खचनको िाग तथा स्रोत बीचको तालिेलको सिीषा : यस प्रवक्रयािा ववषय षेत्रगत िन्त्रालयबाट प्राप्त खचन तथा स्रोतको 
अनिुानको पनुिवलोकन गनुनका साथै बजेट िागको प्राववमधक ववश्लषेर् सिेत हनु्छ। ववषय षेत्रगत िन्त्रालयसुँग 
छलफलपमछ ववषय षेत्रगत खचन तथा स्रोत परििाजनन गरिन्छ।सम्बत्तन्धत िन्त्रालयबाट तयाि गिी पठाएको बजेट अनिुान 
ववशेषत चाल ु खचनतफन को कायनक्रि खचन, पुुँजीगत खचन एवि ् ववत्तीय व्यवस्थापनसवहतको कायनगत ि मनकायगत रूपिा 
नीमतगत तथा कायनक्रिगत छलफल िाविय योजना आयोगिा गरिन्छ। यसिा अथन िन्त्रालयको अन्तिानविय आमथनक 
सहयोग तथा सिन्वय िहाशाखा, बजेट तथा कायनक्रि िहाशाखा ि सम्बत्तन्धत िन्त्रालय वा मनकायको सहभामगता 
िहन्छ। मनकायगत रूपिा चाल,ु पुुँजीगत ि ववत्तीय व्यवस्थासवहतको बजेटको छलफल टुविएपमछ अथन िन्त्रालयिा 
सम्बत्तन्धत िन्त्रालय वा मनकायको सहभामगता ि िाविय योजना आयोगको प्रमतमनमधत्विा खचन उपशीषनकगत छलफल 
हनु्छ। छलफलका क्रििा अमनवायन दावयत्व, ववत्तीय कुशलता, आमथनक मितव्यवयता, बहवुषीय दावयत्व, प्राथमिकीकिर् 
लगायतका ववषयलाई आधाि मलइन्छ।सो अनसुाि अथन िन्त्रालयले बजेटको अत्तन्ति िस्यौदा तयाि गदनछ। 

५. िध्यिकालीन खचन संिचना ि बजेट बीचको अन्तिसम्बन्ध कायि : िध्यिकालीन खचन संिचना ि वावषनक बजेटबीच 
तादम्यता कायि गने प्रवक्रया यस चिर्िा हनु्छ। यस क्रििा खचन संचनाको पवहलो वषनको लामग बजेटिा प्रस्ताववत ि 
अत्तन्ति रूप ददइएको बजेट िकि ि स्रोत व्यवस्था उल्लेख गरिन्छ भने दोस्रो ि तेस्रो वषनिा बजेट वषनको खचन तथा स्रोत 
अनिुानलाई आधाि मलुँदै प्राथमिकता, अपेत्तषत उपलत्तब्ध, बहवुषीय दावयत्व, आयोजना अवमध लगायतका पषलाई ध्यान ददुँदै 
ववषय षेत्रगत िन्त्रालयबाट प्राप्त खचन प्रषेपर्को प्राववमधक ववश्लषेर् गरिन्छ। सोही आधाििा ववषय षेत्रगत रूपिा दोस्रो 
ि तेस्रो वषनको खचन प्रषेपर् गरिन्छ। 

६. िध्यिकालीन खचन संिचनाको िस्यौदा, स्वीकृमत तथा प्रकाशन : िध्यिकालीन खचन संिचना तजुनिािा यो अत्तन्ति ि मनकै 
िहत्त्वपूर्न चिर् हो। यस चिर्िा ववषय षेत्रगत िध्यिकालीन खचन संिचना एकीकृत गिी खचनको िाग ि स्रोतको 
सिवष्टगत ववविर् तयाि गरिन्छ। त्यस्तै, खचनको िाग ि स्रोत बीचको तालिेल ववश्लषेर् गदै िाविय स्रोत अनिुान 
समिमतबाट मनधानरित मत्रवषीय स्रोतसुँग तादम्यता कायि गरिन्छ। साथै, सिवष्टगत ववत्त खाका, सिवष्टगत बजेट खाका ि 
सिवष्टगत नमतजा खाका तयाि गिी ती खाका बीचको तालिेल ववश्लषेर् गरिन्छ। यी सबै तयािी पूिा भएपमछ 
िध्यिकालीन खचन संिचनाको अत्तन्ति िस्यौदा तयाि गिी िाविय योजना आयोगको पूर्न बैठकबाट स्वीकृत गरिन्छ।साथै, 

आगािी आमथनक वषनको बजेट तथा वावषनक ववकास कायनक्रि ित्तन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृत गने व्यवस्था छ। अथन िन्त्रीले 
आमथनक कायनववमध तथा ववत्तीय उत्तिदावयत्त्व ऐन, २०७६ को  दफा १३ बिोत्तजि आय व्ययको अनिुानको साथिा दफा 
१३ बिोत्तजिको िध्यिकालीन खचन संिचना ि वावषनक ववकास कायनक्रि सिेत जेठ १५ गते संर्ीय संसदको दवैु सदनको 
संयकु्त बैठकिा पेश गनुनपने व्यवस्था िहेको छ।  
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परिच्छेद २ 

मध्यमकालीन खर्च संिर्ना 
(आर्थचक वर्च २०७८÷७९-२०८०÷८१) 

२.१ पषृ्ठभरू्म 

नेपालको संववधानले लोक कल्याणकािी िाज्यको अवधािणा ि समाजवाद उन्मखु आर्थचक प्रणाली मार्च त मलुकुमा 
सशुासन, ववकास ि समवृि हार्सल गने परिकल्पना गिेको छ। सो बमोजजम समिृ नेपाल, सखुी नेपाली को दीर्चकालीन सोर् 
हार्सल गने आधाि योजनाका रूपमा र्ाल ुआर्थचक वर्चदेजख पन्धौं योजना कायाचन्वयनमा आएको छ। यस योजनाले अर्तकम 
ववकर्सत मलुकुबाट ववकासशील देशमा स्तिोन्नर्त गने ि वव.सं. २०८७ सम्ममा ददगो ववकासका लक्ष्य हार्सल गने सोर् सवहत 
उच्र् मध्यम आयस्ति भएको मलुकुमा पगु्ने गिी लक्ष्य र्लएको छ।  

योजनाको लक्ष्य प्रार्िका लार्ग ववत्तीय संर्ीयताको कुशल व्यवस्थापन, तीव्र आर्थचक ववकास ि उच्र् आर्थचक ववृि हार्सल 
गनच ववकास कायचक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकािी कायाचन्वयन गनुचपनेछ। सो बमोजजम पन्रौं योजनासँग सामन्जस्य हनुेगिी 
आगामी तीन आर्थचक वर्चको मध्यमकालीन खर्च संिर्ना (आ.व. २०७८÷७९-२०८०÷८१) तजुचमा गरिएको छ। यस र्िवर्ीय 
खर्च संिर्ना तयाि गदाच दीर्चकालीन सोर् सवहतको पन्धौं योजना (आ.व. २०७६÷७७-२०८०÷८१) मा उजल्लजखत सोर्, लक्ष्य, 

उद्देश्य, िणनीर्त ि प्राथर्मकता, सिकािको वावर्चक नीर्त तथा कायचक्रम ि ददगो ववकास लक्ष्य, २०३० को मागचजर्िलाई मखु्य 
आधाि र्लइएको छ। साथै, कोिोना भाइिस (कोर्भड-१९) को पवहलो ि दोस्रो लहिबाट नागरिकको जनजीवन तथा अथचतन्िमा 
पिेको असि तथा प्रभाव न्यूनीकिण गदै िाहत तथा पनुिोत्थानमा जोड ददँदै उच्र् आर्थचक ववृि हार्सल हनुे गिी खर्च संिर्ना 
तयाि गरिएको छ। 

मध्यमकालीन खर्च संिर्नालाई अझ प्रभावकािी बनाउन ेप्रयोजनका लार्ग ववगतमा छुटै्ट प्रकाशन गरिंदै आएको वावर्चक 
ववकास कायचक्रमलाई समेत यस संिर्नाको अर्भन्न अंगको रूपमा यस दस्तावेजमा समावेश गरिएको छ। 

२.२ र्नुौती तथा अवसि 

संववधानले प्रत्याभतू गिेका मौर्लक हकको कायाचन्वयन गदै पन्रौं योजनाले र्लएका सोर्, लक्ष्य ि उद्देश्य हार्सल गनच 
समन्यावयक आर्थचक समवृि ि नागरिकको जीवनमा गणुात्मक सधुाि गनुच, र्निपेक्ष तथा बहआुयार्मक गरिबीको अन्त्य गिी 
नागरिकको परिष्कृत एवम ् मयाचददत जीवनयापनको वाताविण र्सजचना ि सामाजजक सिुक्षा तथा संिक्षण प्रदान गदै न्यायपूणच 
समाजको र्नमाचण गनुच प्रमखु र्नुौतीको रूपमा िहेको छ। साथै ववश्वव्यापी रूपमा रै्र्लएको कोर्भड-१९ महामािीको कािण 
नागरिकको स्वास््य, जनवीवन, लगानी, श्रम, उत्पादन, व्यापाि ि पयचटन लगायतका क्षेिमा पिेको नकािात्मक असि न्यूनीकिण 
गदै अथचतन्िलाई र्लायमान बनाउँदै आन्तरिक तथा अन्तिदेशीय अन्तिआविता पनुः स्थावपत गनुच र्नुौतीको रूपमा िहेको छ। 
कोिोना महामािी लगायत ववपद् जोजखम न्यूनीकिणका क्षेिमा पनुिोत्थान, उत्थानशीलता ि जलवाय ुअनकूुलनशीलता हार्सल गने 
तथा मलुकुलाई आधािभतू उत्पादनमा आत्मर्नभचि बनाउने कायच समेत उजत्तकै र्नुौतीपूणच िहेको छ।  

साथै व्यवजस्थत शहिीकिण, एकीकृत एवम ्सिुजक्षत बस्ती ववकास, ग्रामीण पूवाचधाि ववकास, स्वच्छ ऊजाचको उपभोगमा 
ववृि ि सूर्ना प्रववर्धको ववकास गनुच, कृवर् ि वनजन्य उत्पादनमा व्यावसायीकिण, उद्योग क्षेिको ववस्ताि ि सेवा क्षेिको 
गणुस्तिीयता अर्भववृि गदै उत्पादन ि उत्पादकत्व ववृि गनुच, स्वस्थ ि जशजक्षत नागरिक एवम ्दक्ष मानव संशाधनको ववकासद्वािा 
उत्पादनशील िोजगािीका अवसि अर्भववृि गिी जनसाज्ख्यक लाभको उपयोग गनुच पर्न र्नुौतीको रूपमा िहेको छ। ववत्तीय 
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संर्ीयताको कुशल कायाचन्वयन गिी समविगत आर्थचक स्थावयत्व कायम गनच ि संर्, प्रदेश ि स्थानीय तहका कायच जजम्मेवािी पूिा 
गनच साधन-स्रोतको लागत अनमुान, ववतिण ि जनशजि एवम ्संस्थागत प्रबन्ध गनुच तथा तीनै तहमा सावचजर्नक खर्चको कुशल, 

समन्यावयक ि नर्तजामूलक व्यवस्थापन गिी उच्र् आर्थचक ववृिको लक्ष्य हार्सल गनच ववर्नयोजन दक्षता, कायाचन्वयन कुशलता ि 
प्रभावकािी ववत्त अनशुासन कायम समेत र्नुौतीपूणच छ। 

संर्, प्रदेश ि स्थानीय तहमा वक्रयाशील सिकाि ि संस्थागत स्थावयत्वका कािण मलुकु सामाजजक न्याय सवहत आर्थचक 
समवृिको ददशामा अगार्ड बढ्न ुि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ददगो ववकास, समवृि ि सशुासनका क्षेिमा हनुे प्रर्तस्पधी भावना 
आर्ैं मा अवसिको रूपमा िहेको छ। साथै, उपलब्ध जनसाज्ख्यक लाभलाई मानवपुँजी र्नमाचणको माध्यमद्वािा मलुकुको ववकासमा 
उपयोगको सम्भावना उच्र् छ। प्रदेश ि स्थानीय तहमा हनुे ववत्तीय हस्तान्तिणबाट पुँजीगत खर्च ि गणुस्ति अर्भववृि भई 
सावचजर्नक सेवा प्रवाहमा सधुाि, स्थानीय अथचतन्िको ववकासबाट िोजगािी, आय-आजचन ि गरिबी न्यूनीकिण एवम ् िाविय 
उत्पादनमा बढोत्तिी हनुे सम्भावना िहनकुा साथै प्राकृर्तक, भौगोर्लक, जैववक, पयाचविणीय तथा सामाजजक सांस्कृर्तक ववववधताको 
बहआुयार्मक उपयोग अवसिको रूपमा िहेको छ। आर्थचक, सामाजजक ि भौर्तक पूवाचधािको ववकासबाट सेवा क्षेिको ववस्ताि भई 
अथचतन्िको उत्पादन ि उत्पादकत्व बढोत्तिीमा मद्दत पगु्नेछ। यसबाट उत्पादनशील िोजगािी र्सजचना, र्नयाचत अर्भववृि ि आयात 
व्यवस्थापनका माध्यमबाट समविगत आर्थचक स्थावयत्व कायम भई समवृि हार्सल गनच सहयोग पगु्न जानेछ। ववदेशबाट र्वकच एका 
नेपाली यवुाको अनभुव, ज्ञान ि सीपको अर्धकतम उपयोग गिी स्रोत साधन परिर्ालन, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अर्भववृि गने ि 
सामाजजक आर्थचक रूपान्तिण गने अवसि समेत र्सजचना भएको छ। साथै, कोिोना महामािीले र्सजचना गिेका अवसिको पूणच उपयोग 
गने ददशामा यस खर्च संिर्नालाई केजन्ित गरिएको छ।  

२.३ सोर्, उद्दशे्य तथा िणनीर्त 

दीर्चकालीन सोर् सवहतको पन्धौं योजनामा उजल्लजखत सोर्, िाविय उद्देश्य तथा िणनीर्तहरू मध्यमकालीन खर्च 
संिर्नामा समावेश गरिएको छ।  

२.३.१ दीर्चकालीन सोर् 

‘समृद्ध नेपाल, सखुी नेपाली’  

समनु्नत, स्वाधीन ि समाजवाद उन्मखु अथचतन्ि सवहतको समान अवसि प्राि, स्वस्थ, जशजक्षत, मयाचददत ि उच्र् 
जीवनस्ति भएका सखुी नागरिक बसोबास गने मलुकु। 

२.३.२ िाविय उद्दशे्य  

१. सवचसलुभ, गणुस्तिीय ि आधरु्नक पूवाचधाि र्नमाचण, उत्पादनशील ि मयाचददत िोजगािी अर्भववृि, उच्र्, ददगो ि समावेशी 
आर्थचक ववृि तथा गरिबी र्नवािण गदै समवृिको आधाि र्नमाचण गनुच। 

२. गणुस्तिीय स्वास््य तथा जशक्षा, स्वस्थ तथा सन्तरु्लत वाताविण, सामाजजक न्याय ि जवार्देही सावचजर्नक सेवा कायम गिी 
संर्ीय शासन व्यवस्थाको सदुृढीकिण गदै नागरिकलाई परिष्कृत ि मयाचददत जीवनयापनको अनभुरू्त गिाउन।ु 

३. सामाजजक-आर्थचक रूपान्तिण तथा स्वाधीन िाविय अथचतन्ि र्नमाचण गिी देशको स्वार्भमान, स्वतन्िता ि िाविय वहतको 
संिक्षण गनुच।  

२.३.३ िाविय िणनीर्त 

१. तीव्र, ददगो ि िोजगािमूलक आर्थचक ववृि गने, 
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२. सलुभ तथा गणुस्तिीय स्वास््य सेवा ि जशक्षाको सरु्नजितता गने, 

३. आन्तरिक तथा अन्तिदेशीय अन्तिआबिता एवम ्ददगो शहि/बस्ती ववकास गने, 

४. उत्पादन ि उत्पादकत्व अर्भववृि गने, 

५. पूणच, ददगो ि उत्पादनशील सामाजजक सिुक्षा तथा संिक्षण प्रदान गने, 

६. गरिबी र्नवािण ि आर्थचक सामाजजक समानता सवहतको न्यायपूणच समाज र्नमाचण गने, 

७. प्राकृर्तक स्रोतको संिक्षण ि परिर्ालन तथा उत्थानशीलताको ववकास गने ि 

८. सावचजर्नक सेवाको सदुृढीकिण, प्रादेजशक सन्तलुन ि िाविय एकता सम्बिचन गने।  

२.४ मध्यमकालीन आर्थचक खाका 

पन्धौं योजनामा उजल्लजखत आर्थचक ववृिदिको लक्ष्यका आधािमा आधािमा आगामी तीन वर्चको समविगत आर्थचक खाका 
र्नधाचिण गरिएको छ। आर्थचक खाका तजुचमा गदाच सावचजर्नक ववत्तको कुशल, समन्यावयक ि नर्तजामूलक व्यवस्थापन, र्नजी तथा 
सहकािी क्षेिको लगानी, उत्पादन ि िोजगािीमा प्रोत्साहन सवहत समविगत आर्थचक स्थावयत्व कायम गनच जोड ददइएको छ। यस 
क्रममा कोर्भड-१९ को ववश्वव्यापी महामािीको कािण अथचतन्िमा भएको क्षर्त ि सोको पनुरुत्थानको आवश्यकता मध्यनजि गदै 
आगामी आ.व. २०७८/७९ को आर्थचक ववृिदिको अनमुान गरिएको तथा सो बमोजजम लक्ष्य परिमाजचन गरिएको छ। सो अनसुाि 
वास्तववक क्षेि अन्तगचत उत्पादन, िोजगािी ि आयका साथै मौदिक तथा ववत्तीय क्षेि एवम ्बाह्य क्षेिको खाका तजुचमा गरिएको 
छ। दोस्रो ि तेस्रो वर्चको लक्ष्य पन्धौं योजनामा र्नधाचरित लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। उजल्लजखत सूर्कहरूको ववद्यमान जस्थर्त 
तथा आगामी ३ वर्चको अपेजक्षत उपलजब्ध तार्लका २.१ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

तार्लका २.१: मध्यमकालीन समविगत आर्थचक लक्ष्य 

क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलजब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुार्नत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१. 
वावर्चक आर्थचक 
ववृिदि 

प्रर्तशत -2.1 ४.० ६.५ 9.६ १०.३ 

 
कृवर्, वन तथा मत्स्य प्रर्तशत २.२ 2.6 ३.७ ५.६ ५.६ 

 
गैिकृवर् प्रर्तशत -3.9 4.६ ७.५ ११.२ ११.९ 

 
उद्योग प्रर्तशत -3.८ 4.9 ९.२ 13.५ 1५.७ 

 
सेवा प्रर्तशत -४.० 4.4 ७.१ १०.७ ११.० 

२. मिुास्र्ीर्त प्रर्तशत 6.15 3.1 ६.५ ६.० ६.० 

३. भिुानी सन्तलुन रू. अबच 
(+/-) 282.41 42.54 -20.0 5 10 

४. 
प्रर्तव्यजि कुल िाविय 
आय 

अमेरिकी 
डलि 

१,139 १,196 १,३२२ १,४५६ १,595 

५. 
आर्थचक जोजखम 
सूर्कांक (EVI) 

सूर्कांक २८.३ २४.२ २४ २३.५ 2३ 

६. 
मानव सम्पजत्त 
सूर्कांक (HAI) 

सूर्कांक ६७.९ ७५ ७६ ७७ ७8 
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२.५ मध्यमकालीन नर्तजा खाका 

पन्धौं योजनाको आधािमा योजनाले र्लएका िाविय लक्ष्य ि ववर्य क्षेिगत अपेजक्षत उपलजब्ध प्राि गनच सहयोग पगु्ने गिी 
आगामी तीन आर्थचक वर्चको समविगत नर्तजा खाका र्नधाचिण गरिएको छ। सो खाका र्नधाचिण गदाच र्ाल ुआ.व. २०७७/७८ को 
अनमुार्नत उपलजब्ध तथा मार्थ उल्लेख भए बमोजजम आगामी आ.व. २०७८/७९ को लक्ष्य गरिएको छ। नर्तजा खाकाको दोस्रो 
ि तेस्रो वर्चको लक्ष्य पन्धौं योजनामा र्नधाचरित लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। समवृि ि सखुका िाविय लक्ष्य तथा गन्तव्य सूर्क 
तार्लका २.२ ि २.३ मा प्रस्ततु गरिएका छन।् आ.व. 207७/7८ को अनमुार्नत उपलजब्ध ि मध्यमकालीन लक्ष्य ववर्य 
क्षेिगत मन्िालय तथा र्नकायबाट प्राि ववविण तथा पन्धौं योजनाको नर्तजा खाकाको आधािमा उल्लेख गरिएको छ।  

तार्लका २.२: समवृिका मध्यमकालीन िाविय लक्ष्य ि गन्तव्य  

क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलजब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुार्नत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ 
उच्र् ि समतामूलक िाविय 
आय 

      

 १.१ 
औद्योर्गक िािको स्तिको 
उच्र् आय  

      

 १.१.१ वावर्चक आर्थचक ववृिदि प्रर्तशत -2.1 ४.० ६.५ 9.६ १०.३ 

 १.१.२ प्रर्तव्यजि कुल िाविय आय 
अमेरिकी 
डलि 

१,139 १,196 १,३22 १,४५६ १,595 

१.२ गरिबीको अन्त्य       

१.२.१ 
गरिबीको िेखामरु्न िहेको 
जनस्ख्या (र्निपेक्ष  गरिबी) प्रर्तशत - - १३.० ११.२ 9.5 

१.३ 
िाविय आम्दानीमा तल्लो ४० 
प्रर्तशत जनस्ख्याको वहस्सा 

 
 

    

१.३.१ 

आम्दानीमा मार्थल्लो १० 
प्रर्तशत ि तल्लो ४० 
प्रर्तशत जनस्ख्याको 
अनपुात 

अनपुात - - १.२७ १.२6 १.२5 

१.३.२ 
सम्पजत्तमा आधारित जजनी 
गणुक 

गणुक - - ०.३० ०.२९ ०.२९ 

२ 
मानवपुजँी र्नमाचण तथा 
सम्भावनाको पूणच उपयोग  

      

 २.१ स्वस्थ ि लामो आय ुभएका 
नपेाली 

      

२.१.१ अपेजक्षत आय ु(जन्म हुँदाको)  वर्च ७०.६ ७०.८ ७१.५ ७२.० ७२.० 

२.१.२ 
मात ृमतृ्यदुि (प्रर्तलाख 
जीववत जन्ममा) 

स्ख्या २३९ २३९ १५० १२५ 99 

२.१.३ 
५ वर्च मरु्नको बाल मतृ्यदुि 
(प्रर्तहजाि जीववत जन्ममा) स्ख्या २८ २८ 27 २६ 24 
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलजब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुार्नत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

२.१.४ 
वकशोिी अवस्थाको प्रजनन 
(१९ वर्च मरु्न) 

प्रर्तशत ६.३ ६.३ ६.2 ६ 6 

२.२ 

गणुस्तिीय, िोजगािमूलक तथा 
जीवनोपयोगी जशक्षा प्राि 
नागरिक 

      

२.२.१ 
साक्षिता दि (१५ वर्च 
मार्थ) 

प्रर्तशत ५८ ६२ ८५ ९५ ९५ 

२.२.२ 
यवुा साक्षिता दि (१५-२४ 
वर्च) प्रर्तशत ९२ ९२ ९४ ९8 99 

२.२.३ 
आधािभतू तह (१-८) मा 
खदु भनाचदि  

प्रर्तशत ९३.४ ९४.७ ९९ ९९ ९९ 

२.२.४ 
माध्यर्मक तह (९-१२) मा 
खदु भनाचदि  

प्रर्तशत ४७.६ ५१.२ ५७ ६० ६५ 

२.२.५ उच्र् जशक्षामा कुल भनाचदि  प्रर्तशत १४.४ १५.५ १८ २० 22 

२.२.६ 

काम गने उमेि समूहका 
प्राववर्धक ि व्यावसावयक 
क्षेिमा तार्लम प्राि 
जनस्ख्या 

प्रर्तशत ३५ ३८ ४२ ४५ 50 

२.३ 
उत्पादनशील ि मयाचददत 
िोजगािी 

      

२.३.१ 
श्रमशजि सहभार्गता दि 
(१५ वर्च मार्थ) प्रर्तशत ३८.५ ४४ ४५ ४७ ४9 

२.३.२ 
िोजगािीमा औपर्ारिक 
क्षेिको वहस्सा प्रर्तशत ३६.५ ४३ ४६ ४७.५ 50 

३ 
सवचसलुभ आधरु्नक पूवाचधाि 
एवम ्सर्न अन्तिआबिता 

      

३.१ 
सवचसलुभ, सिुजक्षत ि 
आधरु्नक यातायात 

      

३.१.१ सडक र्नत्व  

वक.र्म. 
प्रर्त वगच 
वक.र्म. 

- - ०.६८ ०.६९ ०.74 

३.१.२ 

िाविय ि प्रादेजशक िाजमागच 
(२ लेनसम्म, कालोपिे 
सडक माि) 

वक.र्म.  ६३६४ ६८७० १५,०९४ १७,६९४ 19,550 

३.१.३ 
िाविय िाजमागच (२ लेन 
मार्थ, ितुमागच समेत) वक.र्म. १५९ २१० ३४५ ७४५ 1,174 

३.१.४ िेलमागच वक.र्म. ४८ ६० १९० २६० 348 
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलजब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुार्नत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

३.२ 
पूवाचधािमा पहुरँ् तथा 
आबिता 

      

३.२.१ 

३० र्मनेट सम्मको दूिीमा 
यातायात पहुँर् भएको 
परिवाि 

प्रर्तशत - - ९२ ९४ 95 

३.२.२ ववद्यतुमा पहुँर् प्राि परिवाि प्रर्तशत ८६ ९१ 97 १०० १०० 

३.२.३ 
इन्टिनेटमा पहुँर् प्राि 
जनस्ख्या प्रर्तशत ७३ ८२.७९ ८५ ८९ ९२ 

४ 
उच्र् ि ददगो उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व 

      

४.१ अथचतन्िमा क्षिेगत योगदान       

४.१.१ 
प्राथर्मक क्षेि (कृवर्, वन ि 
खानी) 

प्रर्तशत २6.8 २6.4 २४.७ २४.० २3.० 

४.१.२ 

दद्वतीय क्षेि (उत्पादनमूलक 
उद्योग, ववद्यतु, ग्यास ि पानी, 
र्नमाचण)  

प्रर्तशत १2.8 १2.5 १६.९ १७.४ १8.1 

४.१.३ ततृीय क्षेि (सेवा) प्रर्तशत 60.4 61.1 ५८.४ ५८.६ ५८.9 

४.२ 
 स्वच्छ ऊजाचको उत्पादन 
तथा उपभोग 

      

४.२.१ 
ववद्यतु उत्पादन (जर्डत 
क्षमता) 

मेगावाट १,४०१ 2,274.4 2,974 3,993 5,100 

४.२.२ प्रर्तव्यजि ववद्यतु उपभोग 
वकलोवाट 
र्ण्टा 

२६० ३०० 350 600 650 

४.३ व्यापाि सन्तलुन       

४.३.१ 

वस्त ुतथा सेवाको र्नयाचत 
(कुल गाहचस््य उत्पादनको 
अनपुातमा) 

अनपुात ८ ८.१ १२.६ १४.१ 15.7 

४.३.२ 

वस्त ुतथा सेवाको आयात 
(कुल गाहचस््य उत्पादनको 
अनपुातमा) 

प्रर्तशत ४०.१ ४२.५ ५०.९ ५१.० ५१.० 

४.४ 
िाविय तथा क्षिेगत 
उत्पादकत्व 

      

४.४.१ श्रम उत्पादकत्व 
रू. 

हजािमा 
१८४.६ २३० 246 261 276 

४.४.२ 
कृवर् उत्पादकत्व (प्रमखु 
बाली) 

मे.ट./ 
हेक्टि 

- - ३.७ ३.९ 4.0 
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलजब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुार्नत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

४.४.३ 
र्सँर्ाइयोग्य भरू्ममध्ये वरै्भरि 
र्सँर्ाइ सवुवधा पगुकेो भरू्म 

प्रर्तशत - - ३९ ४४ 50 

४.४.४ प्रर्त पयचटक खर्च (प्रर्त ददन) 
अमेरिकी 
डलि 

४८ ७८ ७८ ८५  100 

 

तार्लका २.३: सखुका मध्यमकालीन िाविय लक्ष्य ि गन्तव्य सूर्क 

क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलजब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुार्नत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

५ 
परिष्कृत तथा मयाचददत 
जीवन 

      

५.१ 
नागरिक स्वस्थता तथा 
सन्तवुि 

      

५.१.१ मानव ववकास सूर्काङ्क सूर्काङ्क 

 

०.५९१ ०.६०२ ०.६११ ०.६१८ ०.६२४ 

५.१.२ 
नागरिक सन्तवुिको 
अनभुरू्त सूर्काङ्क 

सूर्काङ्क 
४.८ ४.८ 

४.९ ५.० ५.1 

 ५.१.३ 
बहआुयार्मक गरिबीमा 
िहेको जनस्ख्या 

प्रर्तशत १९.५ १७.४ १५.५ १३.५ १1.५ 

५.१.४ 
५ वर्च मरु्नका कम तौल 
भएका बालबार्लका 

प्रर्तशत २४.३ २४.४ १९ १८ १5 

५.१.५ 
३० र्मनेटको दूिीमा 
स्वास््य संस्थामा पहुँर् 
भएको र्ि-परिवाि 

प्रर्तशत ६१.८ ६५ ७३ ७५ 80 

५.२ 
सिुजक्षत  तथा सवुवधासम्पन्न 
आवास  

      

५.२.१ 
सिुजक्षत आवासमा 
बसोबास गने जनस्ख्या 

प्रर्तशत ४५ ५० ५४ ५७ 60 

५.२.२ 

आधािभतू खानेपानी 
सवुवधा पगुकेो जनस्ख्या 

प्रर्तशत ९१ ९४ 95 97 99 

५.२.३ 
उच्र् मध्यमस्तिको 
खानेपानी सवुवधा पगुकेो 
जनस्ख्या 

प्रर्तशत २३ २८ 34 ३६ 40 

५.३ 

भौर्तक तथा आधरु्नक 

सम्पजत्त मार्थको 
समतामूलक पहुरँ् वा 
स्वार्मत्व  
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलजब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुार्नत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

५.३.१ 

आफ्नै स्वार्मत्वको 
आवासमा बसोबास गने 
परिवाि  

प्रर्तशत ८७ ८७ ८८ ८८ ८9 

५.३.२ 
सावचजर्नक र्धतोपिमा 
लगानी गने जनस्ख्या प्रर्तशत ६ ८ ११ १६ 20 

६ 
सिुजक्षत, सभ्य ि न्यायपूणच 
समाज 

      

६.१ 
ववभेद, वहंसा ि अपिाधमिु 

समाज 

      

६.१.१ लैविक ववकास सूर्काङ्क सूर्काङ्क ०.९३३ ०.९३३ ०.९५१ ०.९५७ ०.९63 

६.१.२ लैविक असमानता सूर्काङ्क सूर्काङ्क ०.४५ ०.४५ ०.४३ ०.४१ ०.39 

६.१.३ 
जीवनकालमा शािीरिक वा 
मानर्सक वा यौन वहंसा 
पीर्डत मवहला 

प्रर्तशत २४.४ २२ १७.८ १६ 13 

६.१.४ 

दताच भएका लैविक वहंसा 
लगायतका अपिाधका 
र्टना ि अनसुन्धानको 
अनपुात 

अनपुात ९१.१ ७२.७८ ९५ ९५ 100 

६.२ 
सामाजजक-सासं्कृर्तक 

ववववधता 
      

६.२.१ 
मातभृार्ामा पठनपाठन हनुे 
ववद्यालय 

स्ख्या २८० २८० ३०० ३१२ ३24 

६.२.२ 
ववश्वसम्पदा सूर्ीमा 
सूर्ीकृत सम्पदा 

स्ख्या १० १० ११ १२ १२ 

६.३ 
सामाजजक सिुक्षा तथा 
संिक्षण 

      

६.३.१ 
आधािभतू सामाजजक 
सिुक्षामा आबि 
जनस्ख्या 

प्रर्तशत ३१ ३२ ४७ ५४ 60 

६.३.२ 
 िाविय बजेटमा सामाजजक 

सिुक्षा खर्च प्रर्तशत १२.४ १२.९ ११.५३ १३.३ १३.7 

७ 
स्वस्थ ि सन्तरु्लत 
पयाचविण 

      

७.१ 
प्रदरु्णमिु ि स्वच्छ 
वाताविण 

      

७.१.१ 

ऊजाच उपभोगमा 
नवीकिणीय ऊजाचको 
अनपुात 

प्रर्तशत ८ ९ १० ११ 12 
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलजब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुार्नत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

७.१.२ 
वाय ुप्रदरु्णको औसत 
मािा (वप वप एम २.५) 

माइक्रोग्राम 
प्रर्त 
र्.र्म. 

५० ४८ ४४ ४२ 40 

७.२ 
पयाचविणीय सन्तलुन ि 
ददगो उपयोग 

      

७.२.१ वनजंगल र्नत्व  
रूख प्रर्त 
हेक्टि 

४३० ४४० ४४० ४४० ४5० 

७.२.२ काठ उत्पादन 
र्नवर्ट 
(लाख) 

२०० 150 २५० २७५ 300 

७.३ 
जलवाय ुपरिवतचन 
अनकूुलनशीलता  

      

७.३.१ 

अनकूुलन योजना तयाि 
भई कायाचन्वयन भएका 
स्थानीय तह 

स्ख्या २८० ३५० 550 600 650 

८ सशुासन       

८.१ ववर्धको शासन        

८.१.१ ववर्धको शासन सूर्काङ्क सूर्काङ्क -०.५४ -०.२७ ०.५६ ०.५7 ०.५8 

८.१.२ 
ववश्वव्यापी प्रर्तस्पधी 
सूर्काङ्क  

सूर्काङ्क ५१.५७ ५१.५७ ५7.० ५9.० 60.० 

८.१.३ 
व्यवसाय सहजीकिण 
सूर्काङ्क  

सूर्काङ्क ६३.२ ६४.५ 66 67 68 

८.१.४ 
भ्रमण तथा पयचटन 
प्रर्तस्पधी सूर्काङ्क 

सूर्काङ्क - - ३.6 ३.7 ३.8 

८.२ 
सावचजर्नक सदार्ाि, 

पािदजशचता ि जवार्देवहता  
      

८.२.१ 
भ्रिार्ाि न्यूनीकिण 
अनभुरू्त सूर्काङ्क 

सूर्काङ्क ३४ ३५ ३८ ४० ४1 

८.२.२ 
‘हेलो सिकाि’ मा प्राि 

उजिुीको र्र्छचयौट 
प्रर्तशत ४८ ७० ७८ ८८ 9८ 

८.२.३ 

कुल आर्थचक प्रर्तष्ठान 
मध्ये दताच नभएका 
(अनौपर्ारिक) प्रर्तष्ठानको 
अनपुात 

प्रर्तशत ४१ ३३ २५ १७ 10 

८.२.४ 
दताच भएका मध्ये लेखा 
िाख्न ेआर्थचक प्रर्तष्ठानको 
अनपुात 

प्रर्तशत ५६ ६० ६४ ६७ 70 

९ सबल लोकतन्ि       

९.१.१ र्नवाचर्नमा मतदाताको प्रर्तशत ६८.६७ ६८.६७ ६८.६७ 72 ७२ 
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७६/७७ 

को उपलजब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुार्नत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

सहभार्गता 

९.१.२ मदु्दा रै्सला  प्रर्तशत ५६.५ ६० ६० ६० ६० 

९.१.३ रै्सला कायाचन्वयन प्रर्तशत ३७.५५ ५० 50 50 50 

१० 
िाविय एकता, सिुक्षा ि 
सम्मान 

      

१०.१ नपेालीत्वको उच्र् भावना       

१०.१.१ 

िाविय परिर्य-पि प्राि 
गिेका नेपाली नागरिक 

प्रर्तशत ०.३३ ०.३३ 30 50 60 

१०.१.२ 
नेपालीलाई गन्तव्य 
मलुकुको अध्यागमनमा 
प्रवेशाज्ञा प्रदान गने मलुकु 

स्ख्या ३५ ३५ 36 37 38 

१०.२ मानव तथा अन्य सिुक्षा       

१०.२.१ 
 पाँर् वर्चमरु्नका 
बालबार्लकाको जन्म दताच 

प्रर्तशत ६३ ७७ ८५ ९० ९५ 

१०.२.२ 
आधािभतू खाद्य सिुक्षाको 
जस्थर्तमा िहेका परिवाि  

प्रर्तशत ५६ ६३ 70 75 80 

१०.२.३ 
आत्महत्या दि (प्रर्त लाख 
जनस्ख्यामा) 

संख्या - - ७ ६ ५ 

१०.३ 
ववपद् उत्थानशील समाज ि 
अथचतन्ि  

      

१०.३.१ 
ववपद्का र्टनाबाट 
प्रभाववत परिवाि संख्या 

प्रर्त 
हजाि 

१५ ४.४२ 4.0 3.8 3.6 

१०.३.२ 
ववपद्का र्टनाबाट मतृ्य ु
भएको जनस्ख्या 

प्रर्त लाख १.५ १.१८ १.1 १.0 १.० 

१०.४ 
अत्यावश्यक वस्त ुि 
सेवामा आत्मर्नभचिता 

      

१०.४.१ 

कुल आयातमा 
अत्यावश्यक वस्त ु(कृवर् 
उपज, जीवजन्त ुि खाद्य 
पदाथच) को अंश 

प्रर्तशत १३ ११ ९ ७ 5 

२.६ मध्यमकालीन बजेट खाका  

र्िवर्ीय बजेट खाका र्नमाचण गदाच पन्धौं योजना (आ.व. २०७६/७७ - २०८०/८१) मा उजल्लजखत सोर्, लक्ष्य, 

उद्देश्य, िणनीर्त ि प्राथर्मकता, सिकािको वावर्चक नीर्त तथा कायचक्रम, बजेटका र्सिान्त ि प्राथमवकता ि ददगो ववकास लक्ष्य, 

२०३० को मागचजर्ि एवम ्समविगत आर्थचक स्थावयत्व, ववर्नयोजन कुशलता ि अनमुानयोग्यतालाई मखु्य आधाि र्लइएको छ। 
ववत्तीय संर्ीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्र् आर्थचक ववृि, तीव्र आर्थचक सामाजजक ववकास ि समन्यावयक ववतिण गनच ववकास 
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कायचक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकािी कायाचन्वयनमा जोड ददइएको छ। मार्थ उजल्लजखत नर्तजा खाकाका साथै ववर्य क्षेिगत 
नर्तजा प्राि हनुे गिी स्रोत तथा खर्च अनमुान गरिएको छ। 

कोर्भड-१९ को संक्रमण िोकथाम तथा र्नयन्िण, स्वास््य, िोजगािी, कृवर् ि उद्योग एवम ्यस ववश्वव्यापी महामािीबाट 
पयचटन, यातायात, उद्योग, र्नमाचण, जशक्षा, कृवर् लगायत अथचतन्िका ववर्भन्न क्षेिमा र्सजजचत नकािात्मक प्रभावबाट अथचतन्िको 
पनुरूत्थानलाई प्राथर्मकता ददइएको छ। साथै, सामाजजक सिुक्षा तथा संिक्षण मार्च त न्यूनतम मानवोजर्त कल्याणका 
कायचक्रमलाई जोड ददइएको छ। यस महामािीले र्सजचना गिेका अवसिको उपयोग गने गिी ववकास कायचक्रम तजुचमालाई 
प्राथर्मकता ददइएको छ। 

संर्, प्रदेश ि स्थानीय तहमा ववकास आयोजना बाँडर्ाँट सम्बन्धी मापदण्ड बमोजजम आयोजना बाँडर्ाँट गरिएको छ। 
िाविय गौिवका आयोजना, रूपान्तिणकािी आयोजना, नयाँ प्रमखु कायचक्रम ि बहवुर्ीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लार्ग 
आवश्यक िकम सरु्नजित (Earmark) हनुे गिी ववर्य क्षेिगत बजेट खाका र्नमाचण गरिएको छ। क्रमागत कायचक्रम तथा 
आयोजनाको कायाचन्वयन अवस्था ि आगामी कायाचन्वयन योजनाको आधािमा खर्च गनचसक्ने क्षमता तथा स्रोतको आवश्यकता एवम ्
उपलब्धतालाई मध्यनजि गरिएको छ। कायाचन्वयनको अवस्था, आयोजना अवर्ध, र्सजजचत दावयत्व तथा खर्च गनचसक्ने अवस्था 
अनसुाि क्रमागत कायचक्रम तथा आयोजनाको पनुःप्राथर्मकीकिण गिी ववर्नयोजनको प्राथर्मकता र्नधाचिणमा जोड ददइएको छ। 
क्रमागत कायचक्रम तथा आयोजनाको पनुिावलोकन गिी दोहोिोपना िहेका एकै प्रकृर्तका कायचक्रम वा आयोजना एक आपसमा 
गाभ्ने वा खािेज गने गिी बजेट अनमुान गरिएको छ। नयाँ आयोजनाको लार्ग पूवच तयािी कायच सम्पन्न भएका बहवुर्ीय ठेक्का 
लगाउन ु पने प्रकृर्तका आयोजनालाई कायाचन्वयनमा लैजान आवश्यक बजेट ववर्नयोजन हनुे गिी तथा तयािी कायच नभएका 
आयोजनाको लार्ग आवश्यक िकम ववर्नयोजन गिी तयािी कायच सम्पन्न गने गिी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। 

मध्यमकालीन स्रोत अनमुान गदाच िाजस्व परिर्ालनको ववगतको प्रवजृत्त, कोर्भड-१९ को संक्रमणको कािण अथचतन्ि ि 
स्रोत परिर्ालनमा पिेको र्ाप एवम ्आगामी वर्चमा पनच सक्ने असि तथा प्रभाव, स्रोतको प्राथर्मकीकिण ि पनुःप्राथर्मकीकिणको 
आवश्यकता लगायतका पक्षलाई ववशेर् ध्यान ददइएको छ। संर्बाट संकलन भएको मूल्य अर्भववृि कि, आन्तरिक उत्पादनमा 
आधारित अन्तःशलु्क ि िोयल्टी तर्च को िाजस्व अन्ति सिकािी ववत्त व्यवस्थापन मनमा िहेको प्रावधान बमोजजम प्रदेश ि स्थानीय 
तहमा बाँडर्ाँट हनुे िकम र्टाएि माि संर्को िाजस्व अनमुान गरिएको छ। वैदेजशक सहायता अनमुान गदाच दात ृ िाि वा 
संस्थासँग भएको सम्झौता वा प्रर्तबितालाई समावेश गरिएको छ। नेपाल सिकािले र्लनसक्ने आन्तरिक ऋण कुल गाहचस््य 
उत्पादनको ५.५ प्रर्तशतको सीमामा िाजखएको छ। 

मार्थ उजल्लजखत आधािमा आगामी तीन वर्चको अवर्धमा कुल सिकािी बजेट रू. ५४ खबच ३८ अबच ४७ किोड ६७ 
लाख (प्रर्र्लत मूल्यमा) िहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस मध्ये र्ाल ुखर्च रू. 20 खबच 44 अबच 99 किोड 48 लाख ि 
पुजँीगत खर्च रू. 12 खबच 54 अबच 43 किोड 68 लाख िहने प्रक्षेपण गरिएको छ। साथै ववत्तीय व्यवस्थातर्च  रू. 7 खबच 7 
अबच 2 किोड 42 लाख बाँडर्ाँट गनुचपने अनमुान िहेको छ। त्यसैगिी स्रोत परिर्ालनतर्च  िाजस्वबाट रू. 35 खबच 75 अबच 
10 किोड 73 लाख, वैदेजशक अनदुान रू. 1 खबच 68 अबच 57 किोड 62 लाख, वैदेजशक ऋण रू. 9 खबच 16 अबच 89 
किोड 32 लाख ि आन्तरिक ऋणबाट रू. 7 खबच 77 अबच 90 किोड व्यहोरिने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस सम्बन्धी ववविण 
तार्लका २.४ मा उल्लेख गरिएको छ। 
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तार्लका २.४: र्िवर्ीय बजेट ववर्नयोजन तथा प्रक्षपेण (प्रर्ार्लत मूल्यमा) 

(रू. लाखमा) 

ववविण 
आ.व. 

२०७६/७७ 
को यथाथच 

आ.व. 
२०७७/७८ को 
संशोर्धत अनमुान 

मध्यमकालीन बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

२०७८/७९ 
को अनमुान 

२०७९/८० को 
प्रक्षपेण 

२०८०/८१ 
को प्रक्षपेण 

तीन वर्चको 
कुल 

बजेट अनमुान       

र्ाल ुखर्च 4338923 5010901 6786133 6631479 7032336 20449948 

पुजँीगत खर्च 1891401 2514732 3742686 4196774 4604908 12544368 

ववत्तीय व्यवस्था 1179016 1472502 2079776 2322347 2668119 7070242 

ववत्तीय हस्तान्तिण 3503991 3664511 3867172 4780400 5672637 14320209 

कुल 10913331 12662646 16475767 17931000 19978000 54384767 

स्रोत अनमुान       

िाजस्व* 7411258 8508300 10249073 11834000 13668000 35751073 

वैदेजशक अनदुान 237188 270607 633762 552000 500000 1685762 

वैदेजशक ऋण 1166439 1651002 3092932 2900000 3176000 9168932 

आन्तरिक ऋण 1949000 2232737 2500000 2645000 2634000 7779000 

कुल 10763885 12662646 16475767 17931000 19978000 54384767 

बर्त (-) न्यून (+) 149446 0 0 0 0 0 

पनुिः *संर्ीय ववभाज्य कोर्बाट प्रदेश ि स्थानीय तहमा बाँडर्ाँट हनुे िाजस्व तथा प्रदेश ि स्थानीय तहका अर्धकाि 
क्षेिर्भि परिर्ालन हनुे िाजस्व िकम समावेश गरिएको छैन।  

स्रोत परिर्ालन तर्च  ववद्यमान कोर्भड-१९ को संक्रमणको ववर्म अवस्था तथा आवश्यकताको आधािमा नेपाल 
सिकािको ववत्तीय आकाि (Fiscal space) लाई समेत मध्यनजि गिी स्रोत अनमुान तथा आकलन गरिएको छ। आ.व. 
२०७६/७७ ि र्ाल ुआ.व. २०७७/७८ मा िाजस्वको परिर्ालनमा कदठनाई आए तापर्न आगामी तीन वर्चमा औसत १७ 
प्रर्तशत ववृिदिको प्रक्षेपण/आंकलन गरिएको छ। वैदेजशक सहायतालाई सो अनसुाि परिपूिक स्रोतका रूपमा परिर्ालन हनुे 
आंकलन छ। साथै, आन्तरिक ऋण वाजछछत सीमार्भि िहने गिी उठाउन ेगिी अनमुान गरिएको छ।  

मार्थ उजल्लजखत बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपणका आधािमा कुल गाहचस््य उत्पादनको अनपुातमा नेपाल सिकािको 
बजेटको तलुना तार्लका २.५ मा प्रस्ततु गरिएको छ। कुल गाहचस््य उत्पादनको अनपुातमा बजेटको आकाि सामान्य रूपमा 
बढ्न गए तापर्न आन्तरिक ऋण बाजन्छत सीमा र्भिै िहनेछ। 
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तार्लका २.५: बजेटको र्िवर्ीय ववर्नयोजन ि प्रक्षपेणको कुल गाहचस््य उत्पादनसँगको अनपुात (प्रर्तशत) 
क्र. 
सं. 

 
ववविण 

आ.व. 
२०७६/७७ को 

यथाथच 

आ.व. २०७७/७८ 
को संशोर्धत अनमुान 

मध्यमकालीन बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

२०७८/७९ को 
अनमुान 

२०७९/८० को 
प्रक्षपेण 

२०८०/८१ 
को प्रक्षपेण 

१ बजेट अनमुान      

 र्ाल ुखर्च 12.5 11.7 14.0 12.1 11.2 

 पुजँीगत खर्च 5.5 5.9 7.7 7.6 7.4 

 
ववत्तीय व्यवस्था 3.4 3.5 4.3 4.2 4.3 

 ववत्तीय हस्तान्तिण 10.1 8.6 8.0 8.7 9.1 

 कुल 31.6 29.7 34.0 32.7 31.9 

२ स्रोत अनमुान      

 िाजस्व 21.4 19.9 21.2 21.6 21.9 

 वैदेजशक अनदुान 0.7 0.6 1.3 1.0 0.8 

 वैदेजशक ऋण 3.4 3.9 6.4 5.3 5.1 

 आन्तरिक ऋण 5.6 5.2 5.2 4.8 4.2 

 कुल 31.1 29.7 34.0 32.7 31.9 

२.७ बजेट ववर्नयोजन ि प्रके्षपणको बाडँर्ाटँ 

आगामी तीन वर्चको बजेट अनमुान ि प्रक्षेपणको ववर्भन्न आधािमा गरिएको तलुनात्मक ववविण देहाय बमोजजम िहेको छ।  

अ. िणनीर्तक स्तम्भको आधािमा बाडँर्ाटँ 

कायचक्रम तथा आयोजनाको पन्रौँ योजनाको िणनीर्तक स्तम्भ बमोजजम तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण 
तार्लका नं. २.६ मा प्रस्ततु गरिएको छ। यसिी वगीकिण गदाच प्रदेश ि स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ववत्तीय समानीकिण 
अनदुान, सशतच अनदुान, समपूिक अनदुान ि ववशेर् अनदुान तथा नयाँ कायचक्रम/आयोजना अन्तगचत ववर्भन्न ववर्य क्षेिका कायचक्रम 
समावेश हनुे तथा सोको जानकािी प्राि नहनुे भएकाले िणनीर्तक स्तम्भको आधािमा सांकेतीकिण गदाच समावेश गरिएको छैन। 
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तार्लका २.६: िणनीर्तक स्तम्भको आधािमा तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

(रू. लाखमा) 

िणनीर्तक 

संकेत 
िणनीर्तक स्तम्भ 

आ.व. २०७६/७७ को 
यथाथच 

आ.व. २०७७/७८ को 
संशोर्धत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ को 
व्यय अनमुान  

आ.व. २०७९/८० को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०८०/८१ को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

१ आर्थचक ववृि 485,178 4.45 623,846 4.93 1,067,862 6.48 1,288,901 7.48 1,416,780 7.63 

२ स्वास््य तथा   जशक्षा 664,025 6.08 921,557 7.28 1,750,657 10.63 1,685,120 9.78 1,791,580 9.64 

३ अन्तिआबिता ि शहिी 
ववकास 

1,327,773 12.17 1,572,251 12.42 2,246,580 13.64 2,619,256 15.20 2,858,146 15.38 

४ उत्पादन ि उत्पादकत्व 
अर्भववृि 

376,170 3.45 456,509 3.61 737,038 4.47 851,546 4.94 928,766 5.00 

५ सामाजजक सिुक्षा तथा 
संिक्षण 

890,606 8.16 911,189 7.20 1,258,403 7.64 1,289,876 7.49 1,336,573 7.19 

६ न्यायपूणच समाज 502,427 4.60 529,412 4.18 532,140 3.23 549,338 3.19 573,989 3.09 

७ प्राकृर्तक स्रोत तथा 
उत्थानशीलता 

639,269 5.86 702,709 5.55 743,602 4.51 409,920 2.38 436,072 2.35 

८ सशुासन, प्रादेजशक 
सन्तलुन ि िाविय 
एकता 

1,080,198 9.90 1,285,020 10.15 1,336,682 8.11 1,407,492 8.17 1,481,483 7.97 

९ साधािण प्रशासन 1,443,845 13.23 1,999,170 15.79 2,935,631 17.82 3,049,151 17.70 3,481,974 18.74 

१० ववत्तीय हस्तान्तिण 3,503,840 32.11 3,660,983 28.91 3,867,172 23.47 4,077,505 23.67 4,275,044 23.01 

 जम्मा 10,913,331 100 12,662,646 100 16,475,767 100 17,228,105 100 18,580,407 100 

 सांकेतीकिण नगरिएको - - - - - - 702,895 - 1,397,593 - 

 कुल जम्मा 10,913,331 - 12,662,646 - 16,475,767 - 17,931,000 - 19,978,000 - 

पन्रौं योजनाले अवलम्बन गिेका ८ वटा िणनीर्तक स्तम्भका आधािमा सबैभन्दा बढी िकम अन्तिआबिता ि शहिी ववकास (िणनीर्तक स्तम्भ ३) ि स्वास््य तथा जशक्षा 
(िणनीर्तक स्तम्भ २) मा बाँडर्ाँट भएको छ। यस अवर्धमा ववगतको तलुनामा स्वास््य ि जशक्षा क्षेिमा बजेटको वहस्सा उल्लेख्य रूपमा ववृि भएको छ। अन्तिआविता ि 
पूवाचधाि ववकासमा जोड ददनपुने भएकाले यसको वहस्सा समेत बढ्दै जाने आंकलन छ। 
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आ. प्राथर्मकताक्रमको आधािमा बाडँर्ाटँ 

कायचक्रम तथा आयोजनाको प्राथर्मकताक्रम बमोजजम तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण तार्लका नं. २.७ मा प्रस्ततु गरिएको छ। यसिी वगीकिण गदाच 
प्रदेश ि स्थानीय तहलाई प्रदान गने ववत्तीय समानीकिण अनदुान, सशतच अनदुान, समपिुक अनदुान ि ववशेर् अनदुान तथा नयाँ कायचक्रम/आयोजना अन्तगचत ववर्भन्न प्रकृर्तका हनु े
तथा सोको जानकािी प्राि नहनुे भएकाले प्राथर्मकताक्रमको आधािमा सांकेतीकिण गदाच समावेश गरिएको छैन। 

तार्लका २.७ M प्राथर्मकताक्रमको आधािमा तीन आर्थचक वर्चको व्यय अनमुान तथा प्रक्षपेण 

(रू लाखमा) 

प्राथर्मकताक्रम  

आ.व. २०७6/७7 को 
यथाथच 

आ.व. २०७7/७8 को संशोर्धत 
अनमुान 

आ.व. २०७8/७9 को व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७9/80 को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०80/८1 को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

पवहलो (P1) 6,848,559 92.43 8,179,759 90.87 11,098,771 88.03 11,754,106 89.38 12,967,762 90.65 

दोस्रो (P2) 560,932 7.57 821,904 9.13 1,509,824 11.97 1,396,494 10.62 1,337,601 9.35 

जम्मा 7,409,491 100 9,001,663 100 12,608,595 100 13,150,600 100 14,305,363 100 

सांकेतीकिण 

नगरिएको 
3,503,840 - 3,660,983 - 3,867,172 - 4,780,400 - 5,672,637 - 

 कुल जम्मा 10,913,331 - 12,662,646 - 16,475,767 - 17,931,000 - 19,978,000 - 

पवहलो प्राथर्मकताका कायचक्रम वा आयोजनाका लार्ग बजेट ववर्नयोजनको अंश आगामी आ.व. २०७8/७9 मा 88 प्रर्तशत िहेको छ। ववर्नयोजन दक्षता ि 
पनुःप्राथर्मकताका आधािमा दोस्रो ि तेस्रो वर्चमा थप ववृि हनुे आंकलन छ। 

इ. ददगो ववकास लक्ष्यको आधािमा बाडँर्ाटँ 

 ददगो ववकास लक्ष्य बमोजजम तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण तार्लका नं. २.८ मा प्रस्ततु गरिएको छ। यसिी वगीकिण गदाच कायचक्रम/आयोजना 
तथा प्रदेश ि स्थानीय तहलाई प्रदान गने ववत्तीय समानीकिण अनदुान, सशतच अनदुान, समपूिक अनदुान ि ववशेर् अनदुान ववर्भन्न प्रकृर्तका हनुे ि सोको जानकािी प्राि नहनु े
एवम ्सावचजर्नक ऋणको साँबा व्याज भिुानी लगानी नभएकाले ददगो ववकास लक्ष्यको आधािमा सांकेतीकिण गदाच समावेश गरिएको छैन। 
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तार्लका २.८ ददगो ववकास लक्ष्यको आधािमा तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

(रू. लाखमा) 

संकेत 

नं 
ददगो ववकास लक्ष्य 

आ.व. २०७6/७7 को 
यथाथच 

आ.व. २०७7/७8 को 
संशोर्धत अनमुान 

आ.व. २०७8/७9 को व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७9/80 को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०80/८1 को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

1 गरिबीको अन्त्य 1,214,824 18.48 1,271,655 15.87 1,753,469 15.48 1,818,668 15.65 1,910,382 15.45 

2 शून्य भोकमिी 392,284 5.97 472,726 5.90 671,532 5.93 801,068 6.89 868,350 7.02 

3 स्वस्थ जीवन 384,885 5.86 552,609 6.90 1,055,968 9.32 840,392 7.23 898,757 7.27 

4 गणुस्तिीय जशक्षा 434,690 6.61 442,297 5.52 613,106 5.41 705,558 6.07 759,620 6.14 

5 लैविक समानता 17,171 0.26 38,461 0.48 42,348 0.37 45,778 0.39 51,379 0.42 

6 
स्वच्छ पानी तथा 
सिसर्ाइ 

165,073 2.51 252,137 3.15 361,956 3.19 489,584 4.21 524,225 4.24 

7 
आधरु्नक ऊजाचमा 
पहुँर् 

444,297 6.76 501,649 6.26 832,906 7.35 890,528 7.66 1,005,273 8.13 

8 
समावेशी आर्थचक ववृि 
तथा मयाचददत काम 

84,797 1.29 189,998 2.37 233,209 2.06 238,882 2.06 254,652 2.06 

9 
उद्योग, नवीन खोज ि 

पूवाचधाि 
1,027,295 15.63 1,403,940 17.53 2,186,481 19.30 2,639,939 22.72 2,819,700 22.80 

10 असमानता न्यूनीकिण 2,627 0.04 12,016 0.15 24,079 0.21 14,328 0.12 14,456 0.12 

11 ददगो शहि ि बस्ती 815,655 12.41 954,396 11.91 1,374,755 12.13 901,540 7.76 916,807 7.41 

12 
ददगो उपभोग तथा 
उत्पादन 

27,373 0.42 118,925 1.48 259,054 2.29 261,545 2.25 280,768 2.27 

13 
जलवाय ुपरिवतचन 

अनकुुलन 
25,557 0.39 32,698 0.41 61,733 0.54 41,482 0.36 46,372 0.37 

14 
सामदुिक स्रोतको 
उपयोग 

 -         

15 भ ूसतह स्रोतको 114,174 1.74 103,113 1.29 132,503 1.17 140,793 1.21 156,240 1.26 
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संकेत 

नं 
ददगो ववकास लक्ष्य 

आ.व. २०७6/७7 को 
यथाथच 

आ.व. २०७7/७8 को 
संशोर्धत अनमुान 

आ.व. २०७8/७9 को व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७9/80 को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०80/८1 को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

उपयोग 

16 
शाजन्त, न्याय ि सबल 

संस्था 
1,373,949 20.90 1,584,441 19.78 1,619,844 14.30 1,680,407 14.46 1,753,977 14.18 

17 
ददगो ववकासका लार्ग 

साझेदािी 
48,867 0.74 79,392 0.99 107,442 0.95 110,659 0.95 106,853 0.86 

 
जम्मा 6,573,518 100 8,010,453 100 11,330,385 100 11,621,151 100 12,367,811 100 

  
सांकेतीकिण 
नगरिएको 

4,339,813 - 4,652,193 - 5,145,382 - 6,309,849 - 7,610,189 - 

कुल जम्मा 10,913,331 - 12,662,646 - 16,475,767 - 17,931,000 - 19,978,000 - 

आ.व. २०७7/७8 मा सबैभन्दा ठूलो वहस्सा क्रमशः शाजन्त ि सशुासन (लक्ष्य नं १६), उद्योग, नवीन खोज ि पूवाचधाि (लक्ष्य नं ९) ि गरिबीको अन्त्य (लक्ष्य नं १) 
मा िहेकोमा आगामी ३ वर्चको अवर्धमा क्रमशः उद्योग, नवीन खोज ि पूवाचधाि (लक्ष्य नं ९), गरिबीको अन्त्य (लक्ष्य नं १) ि शाजन्त तथा सशुासन (लक्ष्य नं १६) को वहस्सा 
ठूलो िहने अनमुान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसैगिी लैर्गक समानता (लक्ष्य नं ५), जलवाय ुपरिवतचन अनकूुलन (लक्ष्य नं १३) ि ददगो ववकासका लार्ग साझेदािी (लक्ष्य 
नं १७) मा लगानी ववृि गनुचपने र्नुौती िहेको छ।  

ई. लैंर्गक संकेतको आधािमा बाडँर्ाटँ 

लैंर्गक संकेत बमोजजम तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण तार्लका नं. २.९ मा प्रस्ततु गरिएको छ। यसिी वगीकिण गदाच नयाँ कायचक्रम/आयोजना तथा 
प्रदेश ि स्थानीय तहलाई प्रदान गने ववत्तीय समानीकिण अनदुान, सशतच अनदुान, समपूिक अनदुान ि ववशेर् अनदुान ववर्भन्न प्रकृर्तका हनुे ि सोको जानकािी हाल प्राि नहनुे 
हुँदा रुपमा लैंर्गक संकेतका आधािमा सांकेतीकिण गदाच समावेश गरिएको छैन। 
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तार्लका २.९: लैंर्गक संकेतको आधािमा तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

(रू. लाखमा) 

संकेत 

नं. 
लैंर्गक संकेत 

आ.व. २०७6/७7 को 
यथाथच 

आ.व. २०७7/७8 को 
संशोर्धत अनमुान 

आ.व. २०७8/७9 को व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७9/80 को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०80/81 को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

1 प्रत्यक्ष लाभ 2,098,423 28.32 1,879,756 20.88 3,075,293 24.39 2,980,995 22.67 3,176,927 22.21 

2 अप्रत्यक्ष लाभ 2,988,072 40.33 3,506,957 38.96 5,151,305 40.86 5,751,160 43.73 6,076,718 42.48 

3 तटस्थ 2,322,996 31.35 3,614,950 40.16 4,381,997 34.75 4,418,445 33.60 5,051,718 35.31 

  जम्मा 7,409,491 100 9,001,663 100 12,608,595 100 13,150,600 100 14,305,363 100 

  
सांकेतीकिण 

नगरिएको 
3,503,840 - 3,660,983 - 3,867,172 - 4,780,400 - 5,672,637 - 

कुल जम्मा 10,913,331 - 12,662,646 - 16,475,767 - 17,931,000 - 19,978,000 - 

आ.व. २०७7/७8 को तलुनामा आगामी तीन वर्चमा लैंर्गक समानता तथा सशिीकिणमा प्रत्यक्ष लाभ परु् याउने प्रकृर्तका कायचक्रममा बजेट ववर्नयोजनको वहस्सा 
उल्लेख्य ववृि भएको ि अप्रत्यक्ष लाभ परु् याउने प्रकृर्तका कायचक्रममा बजेट ववर्नयोजन समेत ववृि भई तटस्थ कायचक्रममा बजेटको वहस्सामा उल्लेख्य कमी आएको छ। 
सांकेतीकिण नगरिएको बजेट तथा खर्चको वहस्सामा बढी िहेको एवम ्पूवाचधाि र्नमाचण सम्बन्धी कायचक्रमले अप्रत्यक्ष लाभ परु् याउने भएकाले सो वहस्सामा ववृि भएको हो।  

उ. जलवाय ुसंकेतको आधािमा बाडँर्ाटँ 

जलवाय ुसंकेत बमोजजम तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण तार्लका नं. २.१० मा प्रस्ततु गरिएको छ। यसिी वगीकिण गदाच नयाँ कायचक्रम/आयोजना तथा 
प्रदेश ि स्थानीय तहलाई प्रदान गने ववत्तीय समानीकिण अनदुान, सशतच अनदुान, समपूिक अनदुान ि ववशेर् अनदुान ववर्भन्न प्रकृर्तका हनुे ि सोको जानकािी हाल नहनुे हुँदा 
जलवाय ुसंकेतका आधािमा सांकेतीकिण गदाच समावेश गरिएको छैन। 
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तार्लका २.१०: जलवाय ुसंकेतको आधािमा तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

(रू. लाखमा) 

संकेत नं. 
जलवाय ु
परिवतचन 
संकेत 

आ.व. २०७६/७७ को यथाथच 
आ.व. २०७7/७8 को 

संशोर्धत अनमुान 

आ.व. २०७8/७9 को व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०79/80 को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०80/८1 को 
खर्च प्रक्षपेण 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

1 प्रत्यक्ष 327,464 4.42 439,902 4.89 803,586 6.37 956,917 7.28 1,070,280 7.48 

2 अप्रत्यक्ष  1,317,688 17.78 1,625,837 18.06 2,615,066 20.74 2,845,664 21.64 2,945,290 20.59 

3 तटस्थ 5,764,339 77.80 6,935,924 77.05 9,189,943 72.89 9,348,019 71.08 10,289,793 71.93 

  जम्मा 7,409,491 100 9,001,663 100 12,608,595 100 13,150,600 100 14,305,363 100 

  
सांकेतीकिण 

नगरिएको 
3,503,840 - 3,660,983 - 3,867,172 - 4,780,400 - 5,672,637 - 

 कुल जम्मा 10,913,331 - 12,662,646 - 16,475,767 - 17,931,000 - 19,978,000 - 

 

आ.व. २०७७/७८ को तलुनामा जलवाय ुपरिवतचन न्यूनीकिणमा अप्रत्यक्ष लाभ परु् याउने प्रकृर्तका कायचक्रममा बजेट ववर्नयोजनको वहस्सा उल्लेख्य ववृि, प्रत्यक्ष लाभ 
परु् याउने प्रकृर्तका कायचक्रममा बजेट ववर्नयोजनको वहस्सामा सामान्य ववृि भएको ि तटस्थ कायचक्रममा बजेटको वहस्सामा कमी आएको छ। सांकेतीकिण नगरिएको बजेट तथा 
खर्चको वहस्सामा बढी िहेको एवम ्पूवाचधाि र्नमाचण सम्बन्धी कायचक्रमले अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ परु् याउने भएकाले सो वहस्सामा ववृि भएको हो।  

ऊ. िाविय गौिवका आयोजना 

सिकािले आ.व. 2068/69 देजख मलुकुको आर्थचक-सामाजजक ववकासमा महत्वपूणच योगदान परु् याउने ठूला पूवाचधाि र्नमाचण ि संस्कृर्त एवम ्वाताविण संिक्षण सम्बन्धी 
िणनीर्तक महत्वका आयोजनालाई िाविय गौिवका आयोजनाको रूपमा कायाचन्वयनमा ल्याएको छ। िाविय गौिवका आयोजनाको लार्ग आ.व. २०७८÷७९ को ववर्नयोजन ि 
पर्छल्लो दईु वर्चको प्रक्षेपण तार्लका २.११ मा प्रस्ततु गरिएको छ। यी आयोजनाको लार्ग आ.व. २०७८÷७९ मा रू. 80 अबच 35 किोड 15 लाख ववर्नयोजन भएको तथा 
आ.व. २०७९÷८० मा रू. १ खबच 6 अबच 9८ किोड 94 लाख ि आ.व. २०८०÷८१ मा रू. १ खबच २१ अबच २३ किोड 73 लाख प्रक्षेपण गरिएको छ।  
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तार्लका २.११: िाविय गौिवका आयोजनाको मध्यमकालीन बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

 (रू. लाखमा) 
 

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायचक्रम/आयोजना 
२०७६/७७ को 

यथाथच 
२०७७/७८ को 
संशोर्धत अनमुान 

२०७8/७9 को 
अनमुान 

२०79/80 को 
प्रक्षपेण 

२०80/81 
को प्रक्षपेण 

1 33700101 काठमाडौ-तिाई मधेश र्ाि ट्रयाक 19,650 51,895 89,310 151,329 201,375 

2 33701114 पषु्पलाल िाजमागच (मध्य पहाडी िाजमागच) 63,137 48,518 81,344 93,430 107,325 

3 33701118 
उत्ति दजक्षण िाजमागच  
(कणाचली, कालीगण्डकी ि कोशी) 

25,079 21,402 41,266 54,089 64,010 

4 33701128 हलुाकी िाजमागच (पलुहरू समेत) 79,321 42,531 63,952 70,514 77,510 

5 33702101 िेल, मेट्रो िेल तथा मोनो िेल ववकास आयोजना 56,354 58,622 89,327 102,532 112,770 

6 30800101 बढुी गण्डकी जलववद्यतु आयोजना 58,165 58,332 79,967 96,138 115,366 

7 50108110 
मार्थल्लो तामाकोशी जलववद्यतु आयोजना (४५६ 
मे. वा.) 

10,000 7,110 - - - 

8 30500108 र्मर्लर्नयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल 12,411 51,563 91,054 117,778 133,570 

9 30803112 बबई र्सँर्ाइ आयोजना 8,352 8,927 14,440 25,370 30,400 

10 30803113 महाकाली र्संर्ाइ आयोजना (कन्र्नपिु) 5,703 3,245 12,486 34,982 53,340 

11 30803116 र्सक्टा र्सँर्ाइ आयोजना 10,533 9,557 15,584 20,400 22,450 

12 30803119 
िानी जमिा  कुलरिया र्सँर्ाइ आयोजना  
(प्रणाली आधरु्नकीकिण समेत) 

15,959 12,205 23,534 25,591 29,145 

13 30803120 भेिी - ववई  डाइभसचन बहउुद्देश्यीय आयोजना 20,949 18,996 30,684 40,320 20,320 

14 31300101 मेलम्र्ी खानेपानी आयोजना 18,255 34,667 5,732 80,991 100,792 

 31300102 
काठमाण्डौं उपत्यका थोक खानेपानी प्रशािण 
आयोजना (दोस्रो) 

- - 29,357 40,000 40,000 
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायचक्रम/आयोजना 
२०७६/७७ को 

यथाथच 
२०७७/७८ को 
संशोर्धत अनमुान 

२०७8/७9 को 
अनमुान 

२०79/80 को 
प्रक्षपेण 

२०80/81 
को प्रक्षपेण 

15 32551011 पशपुर्त क्षेि ववकास कोर् 2,315 6,409 3,500 3,710 3,933 

16 32551012 लजुम्बनी ववकास कोर् 7,500 9,103 15,000 10,600 11,236 

17 50125103 दजक्षण एजशया पयचटन पवुाचधाि ववकास आयोजना 16,022 36,527 35,280 5,000 - 

18 50125104 पोखिा क्षेिीय अन्तिाचविय ववमानस्थल 45,355 77,878 85,000 10,000 - 

19 50125105 दोस्रो अन्तिाचविय ववमानस्थल र्नजगढ, बािा 500 5,000 5,000 70,000 70,000 

20 32900104 िािपर्त र्िेु संिक्षण कायचक्रम 14,148 13,807 15,323 17,120 18,831 

  
जम्मा 489,708 576,294 827,140 1,069,894 1,212,373 

 

ए. रूपान्तिणकािी आयोजना 

कुल गाहचस््य उत्पादनमा योगदान, ववर्यगत क्षेिगत उपलजव्धमा योगदान, िोजगािी र्सजचना, बहृत लाभाजन्वत जनसंख्या एवम ्ववर्य क्षेिगत ि प्रादेजशक सन्तलुन कायम 
गने आधािमा स्थानीय तहदेजख नै सवल अथचतन्िको आधाि र्सजचना गनच ि प्रादेजशक सन्तलुन कायम गदै उच्र् आर्थचक ववृिदि हार्सल गनच बहृत ्प्रभावी ि ववजशि प्रकृर्तका 
आयोजनालाई रूपान्तिणकािी आयोजनाको रूपमा छनोट गिी पन्रौं योजनामा उल्लेख गरिएको छ। रूपान्तिणकािी आयोजनाका लार्ग आ.व. २०७८÷७९ को ववर्नयोजन ि 
पर्छल्लो दईु वर्चको प्रक्षेपण तार्लका २.१२ मा प्रस्ततु गरिएको छ। यी आयोजनाको लार्ग आ.व. २०७८÷७९ मा रू. 77 अबच 53 किोड 92 लाख ववर्नयोजन भएको 
तथा आ.व. २०७९÷८० मा रू. १ खबच 4 अबच 2 किोड 20 लाख ि आ.व. २०८०÷८१ मा रू. 1 खबच 14 अबच 25 किोड 57 लाख प्रक्षेपण गरिएको छ। 

तार्लका २.१२: रूपान्तिणकािी आयोजनाको मध्यमकालीन बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

(रू. लाखमा) 
क्र. 
सं. ब.उ.शी.नं. कायचक्रम/आयोजना 

२०७६/७७ को 
यथाथच 

२०७७/७८ को 
संशोर्धत अनमुान 

२०७8/७9 को 
अनमुान 

२०79/80 को 
प्रक्षपेण 

२०80/81 को 
प्रक्षपेण 

1 31200106 प्रधानमन्िी कृवर् आधरु्नकीकिण परियोजना 20,374 30,939 31,794 37,690 43,520 

2 30803124 सनुकोशी मरिन डाइभसचन बहउुद्देश्यीय आयोजना 2,471 14,047 24,611 40,190 70,300 

3 32900105 समवृिका लार्ग वन - 415 1,100 1,210 1,331 

4 33600103 
जग्गा प्रशासन सदुृढीकिण तथा अनौपर्ारिक 
भसूम्बन्ध ब्यवस्थापन कायचक्रम 

60 3,099 6,849 2,738 3,012 
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क्र. 
सं. 

ब.उ.शी.नं. कायचक्रम/आयोजना 
२०७६/७७ को 

यथाथच 
२०७७/७८ को 
संशोर्धत अनमुान 

२०७8/७9 को 
अनमुान 

२०79/80 को 
प्रक्षपेण 

२०80/81 को 
प्रक्षपेण 

5 30700101 
औद्योर्गक पूवाचधाि ववकास कायचक्रम (ववशेर् आर्थचक 
क्षेि समेत) 

7,354 22,377 27,748 29,154 36,408 

6 35000109 िािपर्त शैजक्षक सधुाि कायचक्रम - - 100,000 110,000 120,000 

7 37000116 एकीकृत स्वास््य पूवाचधाि ववकास कायचक्रम 39,244 68,176 146,403 168,745 174,556 

8 34000105 िािपर्त मवहला सशिीकिण परियोजना 732 823 2,499 2,750 3,025 

9 33701109 
गल्छी-र्िशलुी-मैलिु-स्याफु्रवेशी-िसवुागढी सडक 
आयोजना 

8,777 11,821 16,217 18,638 20,494 

10 
 

पूवच पजिम िाजमागच स्तिोन्नर्त आयोजना 
     

 
33701145 सासेक िाजमागच सधुाि आयोजना 110 26,465 62,413 68,644 75,492 

 
33701167 क्षेिीय व्यापारिक मागच ववस्ताि आयोजना - 17,550 66,000 106,000 77,360 

 
33701171 काकिर्भट्टा-इनरुवा-पथलैया-नािायणर्ाट खण्ड - 5,273 10,375 12,969 15,563 

11 34701110 नयाँ शहि आयोजना 14,970 16,315 33,136 42,591 47,064 

12 34701118 शहिी कोरिडोि आयोजना - 939 1,070 1,490 1,668 

13 36501112 प्रादेजशक तथा स्थानीय सडक सधुाि कायचक्रम - 27,395 33,002 142,569 152,878 

14 50108101 १३२ के.भी. तथा अन्य प्रसािण लाइन ववस्ताि 166,970 144,399 178,600 209,892 251,870 

15 50108122 अपि अरूण जलववद्यतु आयोजना कम्पनी र्लर्मटेड 5,000 2,000 5,132 6,158 7,390 

16 31401011 िाविय परिर्यपि तथा पञ्जीकिण ववभाग 20,092 25,123 28,443 38,792 40,626 

  
जम्मा 286,154 417,156 775,392 1,040,220 1,142,557 
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म. अन्तिसिकािी ववत्तीय हस्तान्तिणको अनमुान ि प्रके्षपण  

प्रदेश ि स्थानीय तहमा हस्तान्तिण हनुे तीन आर्थचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण तार्लका नं. २.१३ ि २.१४ मा 
प्रस्ततु गरिएको छ। 

तार्लका २.१३: प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हनु ेववत्तीय हस्तान्तिणको तीन आर्थचक वर्चको अनमुान तथा प्रक्षपेण  

 (रू. लाखमा)  

अनमुान तथा प्रक्षपेण िाजस्व 
ववत्तीय समानीकिण 

अनदुान 
सशतच अनदुान 

समपूिक 
अनदुान 

ववशेर् 
अनदुान 

कुल 
हस्तान्तिण 

आ.व. २०७६/७७ को यथाथच 1,001,867 1,451,313 1,891,750 82,616 78,161 4,505,707 

आ.व. २०७७/७८ को संशोर्धत 
अनमुान 

1,088,500 1,452,500 2,014,796 96,867 96,820 4,749,483 

आ.व. २०७८/७९ को अनमुान 1,266,931 1,525,126 2,093,716 123,729 124,601 5,134,103 

आ.व. २०७९/८० को प्रक्षेपण 1,464,577 1,578,505 2,209,000 145,000 145,000 5,542,082 

आ.व. २०८०/८१ को प्रक्षेपण 1,691,586 1,633,752 2,338,292 151,000 152,000 5,966,630 
  

तार्लका २.१४: प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हनु ेववत्तीय हस्तान्तिणको तीन आर्थचक वर्चको अनमुान तथा प्रक्षपेण 

 (रू. लाखमा) 

प्रदेश तथा स्थानीय तह िाजस्व 
ववत्तीय समानीकिण 

अनदुान 
सशतच अनदुान 

समपूिक 
अनदुान 

ववशेर् अनदुान 
कुल 

हस्तान्तिण 

प्रदेश             

आ.व. २०७६/७७ को यथाथच 500,934 552,986 439,320 42,284 39,503 1,575,027 

आ.व. २०७७/७८ को संशोर्धत 
अनमुान 

544,250 551,950 409,089 50,367 30,449 1,586,105 

आ.व. २०७८/७९ को अनमुान 633,466 579,548 358,731 57,246 41,500 1,670,491 

आ.व. २०७९/८० को प्रक्षेपण 732,288 599,832 379,000 70,000 60,000 1,841,120 

आ.व. २०८०/८१ को प्रक्षेपण 845,793 620,826 403,292 72,500 63,000 2,005,411 

स्थानीय तह 
      

आ.व. २०७६/७७ को यथाथच 500,934 898,327 1,452,430 40,332 38,658 2,930,681 

आ.व. २०७७/७८ को संशोर्धत 
अनमुान 

544,250 900,550 1,605,707 46,500 66,371 3,163,378 

आ.व. २०७८/७९ को अनमुान 633,466 945,578 1,734,985 66,483 83,101 3,463,613 

आ.व. २०७९/८० को प्रक्षेपण 732,288 978,673 1,830,000 75,000 85,000 3,700,961 

आ.व. २०८०/८१ को प्रक्षेपण 845,793 1,012,926 1,935,000 78,500 89,000 3,961,219 
 

आ.व. २०७8÷७9 को ववर्नयोजन ि पर्छल्लो दईु वर्चको प्रक्षेपण, ववर्य क्षेिगत नर्तजा, ववर्य क्षेिगत कायचक्रम तथा 
आयोजनाको ववविण, अपेजक्षत उपलजब्ध ि ववर्य क्षेिगत अनमुार्नत बजेट परिच्छेद 4 देजख 9 सम्म प्रस्ततु गरिएको छ। यसैगिी 
कायचक्रम तथा आयोजनागत बजेट, प्राथर्मकीकिण ि संकेत तथा स्रोत अनसूुर्ी ४ देजख १० ि प्रर्त एकाइ लागत अनमुान 
अनसूुर्ी ११ तथा आयोजना प्राथर्मकीकिणका आधाि अनसूुर्ी १२ ि १३ मा समावेश गरिएको छ। 
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परिच्छेद 3 

आर्थिक वर्ि २०७8/७9 को ववकास कार्िक्रम तथा बजेट 

३.१ पषृ्ठभरू्म 

वावर्िक बजेटमा ववकास कार्िक्रम/आर्ोजनाको ववविण समावेश गिी ववगतमा बेग्लै दस्तावेजको रूपमा वावर्िक 
ववकास कार्िक्रम प्रकाशन ह ुँदै आएको र्थर्ो। मध्र्मकालीन खर्ि संिर्नामा तीन आर्थिक वर्िको समविगत आर्थिक खाका  
नर्तजा खाका ि बजेट खाका समावेश ह ने ह ुँदा आगामी आर्थिक वर्ि सञ्चालन ह ने ववकास कार्िक्रम/आर्ोजनालाई पर्न र्समा 
समावेश गन ि उपर् क्त ह न े भएकाले पवहलो पटक मध्र्मकालीन खर्ि संिर्नाको अर्भन्न अंगको रूपमा वावर्िक ववकास 
कार्िक्रम समावेश गरिएको छ। र्सबाट मध्र्मकालीन खर्ि संिर्ना थप प्रभावकािी ह ने अपेक्षा छ। 

३.२ आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को ववकास कार्िक्रम बजेटको बाुँडफाुँट 

 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सञ्चालन ह ने ववकास आर्ोजना ि कार्िक्रमको बजेट िकमको बाुँडफाुँट देहार्का 
तार्लकामा ददइएको छ।  

(क) साधािण  ववकास तथा प्रदेश ि स्थानीर् तहलाई प्रदान गरिएको अन दानको िकमको आधािमा ववर्नर्ोजजत 
बजेट 

आ.व. २०७८÷७९ को लार्ग प्रस्ताववत बजेटको साधािण, ववकास तथा प्रदेश ि स्थानीर् तहलाई प्रदान गरिएको 
अन दानको वगीकिण अन सािको ववर्नर्ोजजत िकम देहार्को तार्लका ३.१ ि मन्त्रालर्गत/र्नकार्गत ववविण अन सूर्ी ३.१ 
मा उल्लेख गरिएको छ।  

तार्लका ३.१ साधािण तथा ववकास बजेट ि प्रदेश ि स्थानीर् तहलाई प्रदान गरिएको अन दान िकम 

(िकम रू. लाखमा) 

क्र. 
सं. 

खर्ि 
आ.व. २०७६/७७ को 

र्थाथि 
आ.व. २०७७/७८ को 

संशोर्धत अन मान 

२०७८/७९ को 
ववर्नर्ोजन 

िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत िकम प्रर्तशत 

१ साधािण 4200289 38.5 4961445 39.2 6216718 37.7 

२ ववकास कार्िक्रम 3209202 29.4 4040218 31.9 6391877 38.8 

३ 
प्रदेश ि स्थानीर् तहलाई 
प्रदान गरिएको अन दान 

3503840 32.1 3660983 28.9 3867172 23.5 

  जम्मा 10913331 100 12662646 100 16475767 100 

(ख) खर्िका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोजजत बजेट 

 आ.व. २०७८÷७९ को लार्ग प्रस्ताववत बजेटको र्ाल  खर्ि, प ुँजीगत खर्ि ि ववत्तीर् व्र्वस्थाको ववर्नर्ोजजत बजेट 
ववविण तार्लका ३.२ मा उल्लेख गरिएको छ। ववकास कार्िक्रममा साधािण खर्ि तथा प्रदेश ि स्थानीर् तहलाई प्रदान 
गरिएको ववत्तीर् समानीकिण ि सशति अन दान समावेश गरिएको छैन। ववकास कार्िक्रमको ववर्र् क्षेरगत ववविण अन सूर्ी 
३.२ तथा िणनीर्तक स्तम्भ, लैंर्गक संकेत, ददगो ववकास लक्ष्र् संकेत ि जलवार्  संकेतका आधािमा ववस्ततृ ववविण अन सूर्ी 
३.३ देजख ३.७ सम्म प्रस्त त गरिएको छ। 
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तार्लका ३.२ र्ाल , प ुँजीगत ि ववत्तीर् व्र्वस्थाको आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोजजत बजेट 

         (िकम रू. लाखमा) 

क्र.सं. खर्ि 
बजेट 

िकम प्रर्तशत 

१ र्ाल  खर्ि 1,815,358 28.4 

२ प ुँजीगत खर्ि 3,330,009 52.1 

३ ववत्तीर् व्र्वस्था 1,246,510 19.5 

  जम्मा 6,391,877 100.0 

(ग) िणनीर्तक स्तम्भका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोजजत बजेट 

 पन्त्रौं र्ोजनाका िणनीर्तक स्तम्भको आधािमा ववर्नर्ोजजत बजेटको ववविण तार्लका 3.३ मा उल्लेख गरिएको छ। 
सोको ववर्र् क्षेरगत आधािमा ववर्नर्ोजजत बजेटको ववस्ततृ ववविण अन सूर्ी ३.३ मा उल्लेख गरिएको छ। िणनीर्तक संकेत 
र्नधाििण गदाि प्रदेश ि स्थानीर् तहमा प्रदान गरिएको समपूिक अन दान तथा ववशेर् अन दानलाई समावेश गरिएको छैन। 

तार्लका 3.३ िणनीर्तक स्तम्भका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोजजत बजेट 

         (िकम रू. लाखमा) 

िणनीर्तक 
स्तम्भ 

िणनीर्त 
कार्िक्रम/ 

आर्ोजना संख्र्ा 

बजेट 

िकम प्रर्तशत 

१ तीव्र, ददगो ि िोजगािमूलक आर्थिक ववृि 34 1,063,605 16.6 

२ स लभ तथा ग णस्तिीर् स्वास््र् सेवा ि जशक्षाको स र्नजितता 69 1,409,828 22.1 

३ 
आन्त्तरिक तथा अन्त्तिदेशीर् अन्त्तिआबिता एवम ्ददगो 
शहि/बस्ती ववकास 

86 2,136,512 33.4 

४ उत्पादन ि उत्पादकत्त्व अर्भववृि 69 694,316 10.9 

५ 
पूणि, ददगो ि उत्पादनशील सामाजजक स िक्षा तथा संिक्षण 
प्रदान 

5 131,341 2.1 

६ 
गरिबी र्नवािण ि आर्थिक सामाजजक समानता सवहतको 
न्त्र्ार्पूणि समाज र्नमािण 

14 32,108 0.5 

७ 
प्राकृर्तक स्रोतको संिक्षण ि परिर्ालन तथा उत्थानशीलताको 
ववकास 

29 711,777 11.1 

८ 
संघीर् शासन प्रणालीको स दृढीकिण ि साविजर्नक सेवाको 
प्रभावकारिता अर्भववृि 

25 212,390 3.3 

  जम्मा 331 6,391,877 100.0 
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(घ) प्राथर्मकता क्रमका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोजजत बजेट 

 प्राथर्मकताको आधािमा गरिएको ववर्नर्ोजजत बजेट तार्लका ३.४ मा उल्लेख गरिएको छ। सोको ववर्र् क्षेरगत 
आधािमा ववर्नर्ोजजत बजेटको ववस्ततृ ववविण अन सूर्ी ३.४ मा उल्लेख गरिएको छ। 

तार्लका ३.४ प्राथर्मकता क्रमका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोजजत बजेट 

         (िकम रू. लाखमा) 

क्र.सं. प्राथर्मकता क्रम संकेत 
कार्िक्रम/आर्ोजना 

संख्र्ा 
बजेट 

िकम प्रर्तशत 

१ पवहलो (P1) 267 5,851,187 91.5 

२ दोस्रो (P2) 64 540,690 8.5 

  जम्मा 331 6,391,877 100.0 

(ङ) ददगो ववकास लक्ष्र् संकेतका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोजजत बजेट 

 ददगो ववकास लक्ष्र् संकेतका आधािमा भएको ववर्नर्ोजजत बजेट तार्लका ३.५ मा ददइएको छ। सोको ववर्र् क्षेरगत 
आधािमा ववर्नर्ोजजत बजेटको ववस्ततृ ववविण अन सूर्ी ३.५ मा उल्लेख गरिएको छ। 

तार्लका ३.५ ददगो ववकास लक्ष्र् संकेतका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोजजत बजेट 

(िकम रू. लाखमा) 

संकेत नं ददगो ववकास लक्ष्र् संकेत 
कार्िक्रम/आर्ोजना 

संख्र्ा 

बजेट 

िकम प्रर्तशत 

१ गरिबीको अन्त्त्र् 19 139,562 2.18 

२ शून्त्र् भोकमिी 55 602,810 9.43 

३ स्वस्थ जीवन 32 831,974 13.02 

४ ग णस्तिीर् जशक्षा 8 166,961 2.61 

५ लैविक समानता 4 40,164 0.63 

६ स्वच्छ पानी तथा सिसफाइ 22 353,432 5.53 

७ आध र्नक ऊजािमा पह ुँर् 33 827,066 12.94 

८ समावेशी आर्थिक ववृि तथा मर्ािददत काम  10 108,539 1.70 

९ उद्योग, नवीन खोज ि पूवािधाि 75 2,059,544 32.22 

१० असमानता न्त्रू्नीकिण 5 22670 0.35 

११ ददगो शहि ि बस्ती 28 735,794 11.51 

१२ ददगो उपभोग तथा उत्पादन 2 257,760 4.03 

१३ जलवार्  परिवतिन अन कूलन 12 49,969 0.78 

१४ साम दिक स्रोतको उपर्ोग - - - 

१५ भ-ूसतह स्रोतको उपर्ोग 10 77,380 1.21 
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संकेत नं ददगो ववकास लक्ष्र् संकेत 
कार्िक्रम/आर्ोजना 

संख्र्ा 

बजेट 

िकम प्रर्तशत 

१६ शाजन्त्त, न्त्र्ार् ि सबल संस्था 10 84,664 1.32 

१७ ददगो ववकासका लार्ग साझेदािी 6 33,588 0.53 

  जम्मा 331 6,391,877 100 

(र्) लैंर्गक संकेतका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोजजत बजेट 

 लैँर्गक संकेतका आधािमा भएको ववर्नर्ोजजत बजेट तार्लका 3.६ मा उल्लेख गरिएको छ। सोको ववर्र् क्षेरगत 
आधािमा ववर्नर्ोजजत बजेटको ववस्ततृ ववविण अन सूर्ी ३.६ मा उल्लेख गरिएको छ। 

तार्लका 3.६ लैंर्गक संकेतका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोजजत िकम 

          (िकम रू. लाखमा) 

संकेत नं लैंर्गक संकेत 
कार्िक्रम/आर्ोजना 

संख्र्ा 
बजेट 

िकम प्रर्तशत 

१ प्रत्र्क्ष 95 2,004,132 31.4 

२ अप्रत्र्क्ष 173 2,830,530 44.3 

३ तटस्थ 63 1,557,215 24.4 

  जम्मा 331 6,391,877 100.0 

(छ) जलवार्  संकेतका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोजजत बजेट  

 जलवार्  संकेतका आधािमा भएको ववर्नर्ोजजत बजेट तार्लका 3.७ मा उल्लेख गरिएको छ। सोको ववर्र् क्षेरगत 
आधािमा ववर्नर्ोजजत बजेटको ववस्ततृ ववविण अन सूर्ी ३.७ मा उल्लेख गरिएको छ। 

तार्लका 3.७ जलवार्  संकेतका आधािमा ववकास कार्िक्रमको ववर्नर्ोजजत बजेट 

          (िकम रू. लाखमा) 

संकेत नं जलवार्  संकेत 
कार्िक्रम/आर्ोजना 

संख्र्ा 
बजेट 

िकम प्रर्तशत 

१ अत्र्न्त्त सान्त्दर्भिक 59 786,920 12.3 

२ सान्त्दर्भिक 82 1,661,170 26.0 

३ तटस्थ 190 3,943,787 61.7 

  जम्मा 331 6,391,877 100.0 

३.३ क्षरे/उपके्षरगत ववकास आर्ोजना तथा कार्िक्रमको ववविण 

 आर्थिक वर्ि २०७8/७9 मा ववर्भन्न मन्त्रालर्, कार्ािलर् तथा र्नकार्हरू अन्त्तगित जम्मा ३३१ ववकास कार्िक्रम तथा 
आर्ोजना सञ्चालन ह नेछन।् ववर्र् क्षेरगत आधािमा ववकास कार्िक्रम/आर्ोजनाको प्राथर्मकताक्रम, िणनीर्तक स्तम्भ, लैंर्गक 
संकेत, ददगो ववकास लक्ष्र् संकेत ि जलवार्  संकेत अन सािको कार्िक्रम/आर्ोजनाको संख्र्ात्मक ववविण तार्लका 3.८ मा 
ददइएको 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 1 2 24 2 14 11 1 2 16 8

2 भमूि व्यिस्था 2 1 1 2 6 2 2 2 1 5

3 सहकारी तथा गररबी मििारण 1 2 2 1 2 1 3

4 िि तथा िातािरण 1 3 2 9 14 1 7 7 1 13 2
5 अथथ 1 4 1 4 6 4 4 3 3 2 8
6 उद्योग 3 1 3 7 2 1 4 1 6
7 िाणणज्य तथा आपूमतथ 2 2 1 5 4 1 1 4

8
संस्कृमत, पयथटि तथा 
िागररक उड्डयि

2 6 1 5 9 5 5 2 7 1 13

9 णशक्षा, षिज्ञाि तथा प्रषिमि 6 4 2 6 6
10 स्िास््य तथा जिसंख्या 28 1 12 17 12 17 1 28
11 खािपेािी 1 19 1 16 5 8 7 6 10 5 6
12 यिुा तथा खेलकुद 1 2 3 2 1 3

13
िषहला,बालबामलका तथा 
जेष्ठ िागररक

1 1 3 5 5 5

14
श्रि, रोजगार तथा 
सािाणजक सरुक्षा

1 2 1 3 1 3 1 1 3

15 ऊजाथ 7 8 18 1 32 2 10 15 9 13 12 9
16 जलस्रोत 1 7 7 1 6 2 5 2 1
17 मसिँचाइ 5 17 19 3 8 13 1 8 11 3
18 जल तथा िौसि षिज्ञाि 2 2 1 1 1 1

19
भौमतक पूिाथिार तथा 
यातायात

10 6 45 1 56 6 3 46 13 2 18 42

20 सञ्चार तथा सूचिा प्रषिमि 1 1 2 1 1 2
21 शहरी षिकास 1 10 1 5 10 7 3 10 4 1 4 12
22 पिुमिथिाथण 1 1 1 1

23
संघीय िामिला तथा सािान्य 
प्रशासि

1 8 2 1 4 13 3 4 12 1 4 11

24 गहृ 3 1 4 2 2 1 3
25 योजिा तथा त्याङ्क 4 2 2 1 2 1 4
26 अथथ - षिषिि (षिकास) 3 1 1 3 2 1 4 1 1 3

34 69 86 69 5 14 29 25 267 64 95 173 63 59 82 190जम्िा

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

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

2 भमूि व्यिस्था

3 सहकारी तथा गररबी मििारण

4 िि तथा िातािरण
5 अथथ
6 उद्योग
7 िाणणज्य तथा आपूमतथ

8
संस्कृमत, पयथटि तथा 
िागररक उड्डयि

9 णशक्षा, षिज्ञाि तथा प्रषिमि
10 स्िास््य तथा जिसंख्या
11 खािपेािी
12 यिुा तथा खेलकुद

13
िषहला,बालबामलका तथा 
जेष्ठ िागररक

14
श्रि, रोजगार तथा 
सािाणजक सरुक्षा

15 ऊजाथ
16 जलस्रोत
17 मसिँचाइ
18 जल तथा िौसि षिज्ञाि

19
भौमतक पूिाथिार तथा 
यातायात

20 सञ्चार तथा सूचिा प्रषिमि
21 शहरी षिकास
22 पिुमिथिाथण

23
संघीय िामिला तथा सािान्य 
प्रशासि

24 गहृ
25 योजिा तथा त्याङ्क
26 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

26 26

3 2 1 6

3 3

7 8 15
3 1 2 1 2 1 10

7 7
1 4 5

3 6 5 14

1 5 6
29 29

1 20 21
3 3

1 3 1 5

4 4

33 1 34
6 2 8

22 22
2 2

11 1 48 2 62

2 2
1 1 12 1 1 1 17

1 1

3 1 1 1 1 6 1 2 16

1 1 2 4
2 2 4

3 1 1 5
19 55 32 8 4 22 33 10 75 5 28 2 12 0 10 10 6 331

तामलका १.८ (क्रिशः)

ददगो षिकास संकेत
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परिच्छेद ४ 

कृषि, भमूि व्यवस्था, सहकािी तथा वन के्षत्र 
४.१. कृषि तथा पशपुन्छी 

१= पषृ्ठभमूि 

 ६०.४ प्रमतशत घिपरिवाि कृषि पेशािा संलग्न िहेको ि कुल गाहहस््य उत्पादनिा यस क्षेत्रको योगदान २५.८ प्रमतशत 
िहेको सन्दभहिा गरिबी न्यूनीकिण, ग्रािीण िोजगािी, खाद्य तथा पोिण सिुक्षा, व्यापाि सन्तलुन एवि ् देशको सिग्र आमथहक 
षवकासिा यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष प्रभाव पािेको छ। सिावेशी आमथहक वषृिको िेरुदण्डको रूपिा िहेको यस क्षेत्रले िोजगािी ि 
िषहला सहभामगताका साथै ददगो पयाहविणीय षवकासिा सिेत टेवा परु् याउने भएको कािण उच्  प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। 

 संषवधान प्रदत्त खाद्यसम्बन्धी अमधकाि समुनश्चित गदै कृषि क्षेत्रको सिग्र षवकासको िागहदशहकका रूपिा िहेको कृषि 
षवकास िणनीमतले परिकल्पना गिे अनसुाि कृषि उत्पादन ि उत्पादकत्व वषृि, कृषि क्षेत्रको षवषवधीकिण, व्यवसायीकिण ि 
कृषिजन्य वस्तकुो प्रमतस्पधाहत्िक क्षिता अमभवषृि गरिन ुअपरिहायह छ। श्रिशश्चिको बढ्दो पलायनबाट सशृ्चजत कृषि िजदिुको 
अभाव ि आपूमतहका सिस्या सिेत िध्यनजि गदै उत्पादनिा आत्िमनभहिता ि बढ्दो व्यापाि घाटा न्यूनीकिण गनह आमथहक तथा 
सािाश्चजक रूपिा पमछ पिेका वगहलाई सिेत प्राथमिकता ददई सिकािी, सहकािी ि मनजी साझेदािीको अवधािणा अंगीकाि गदै 
िलुकुको भौगोमलक परिवेश, तलुनात्िक लाभ ि बाली षवशेि अनसुािको षवशेि कृषि उत्पादन क्षेत्र िार्ह त कृषि उत्पादन, प्रशोधन 
ि बजािीकिण गरिनपुछह। कृषििा व्यवसायीकिण, यान्त्रीकिण ि औद्योगीकिण िार्ह त कृषि पेशालाई सम्िानजनक बनाई आय 
तथा िोजगािी मसजहना, गरिबी न्यूनीकिण, सधुािात्िक व्यापाि सन्तलुन, ददगो ि सन्तमुलत षवकास, खाद्य तथा पोिण सिुक्षा ि कृषि 
क्षेत्रको रुपान्तिणबाट आमथहक रुपान्तिणका लामग बहृत उत्पादन पकेट (ब्लक), िूल्य अमभवषृि एवि ् बजािीकिणका लामग 
आवश्यक संि ना सषहतको उत्पादन क्षेत्र (जोन), कृषिजन्य उद्योग सषहतको औद्योमगक षवशेि कृषि क्षेत्र (सपुि जोन) सषहतको 
कृषि क्षेत्रका आगािी षवकास कायहक्रिहरू सन् ालन हनु ुआवश्यक छ। त्यस्तै, ददगो षवकास लक्ष्यअन्तगहत भोकििीको अन्त्य 
लगायतका लक्ष्य प्राप्त गनह षवशेि पहल गनुहपने देश्चखन्छ। षयनै षवियलाई प्राथमिकता ददने गिी यस िध्यिकालीन ख ह संि ना 
तयाि गरिएको छ। 

२. सिस्या तथा  नुौती 

कृषि उत्पादकत्व वषृि गनह अपरिहायह हनुे साधन स्रोत ि सािग्री जस्तै मसँ ाइ, िासायमनक िल, षविादद, उन्नत बीउ मबजन, 

भिुा िाछा, कृषि ऋण, प्रषवमध ि ज्ञानको सहज उपलब्धता नहनुकुा साथै आवश्यक भौमतक पूवाहधाि जस्तै सडक, शीत भण्डाि, 
संकलन केन्र, मबजलुी आददको अपयाहप्तताका कािण कृषि उत्पादन तथा उत्पादत्व वषृििा बाधा पगुेको छ। यवुा एवि ्सषक्रय 
जनशश्चिको षवदेश पलायनले कृषि पेशािा आमथहक रूपले सषक्रय जनशश्चिको अभाविा खेतीयोग्य जमिन बाँझो िहन गई बिेमन 
कृषि उपज आयात परििाण तथा कृषि व्यापाि घाटा बढ्दै गएको छ। अनसुन्धानबाट षवकास भएका प्रषवमध पयाहप्त िात्रािा 
षवस्ताि हनु नसक्न,ु षवषवध क्षेत्रिा आवश्यक वैज्ञामनक तथा अन्य जनशश्चि व्यवस्थापन किजोि हनु,ु अनसुन्धानको लामग 
प्रयोगशाला लगायत अन्य पूवाहधािको किी हनु,ु षवमभन्न कायाहलय, र्ािह÷केन्रको भौमतक संि ना जीणह हनुलेु कृषि क्षेत्रिा प्रषवमध 
षवस्ताि गनहिा सिस्या भएको छ। खश्चण्डत ि अव्यवश्चस्थत भ–ूउपयोगको अवस्था, दोहोिो भ–ूस्वामित्वको श्चस्थमत िहेका कािण 
कृषिको व्यवसायीकिण, आधमुनकीकिण तथा यान्त्रीकिणिा बाधा पगुेको छ। 
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कृषि उपजहरूिा अमनयश्चन्त्रत ि असन्तमुलत रूपिा जीवनाशक षविाददको प्रयोग बषििहेकाले िानव तथा वाताविणीय 
स्वास््यिा असि पगुेको छ। खाद्य स्वच्छता, खाद्य पदाथहिा पौषिक तत्वको स्रोत ि उश्च त उपयोगबािे जनसाधािणिा  ेतना ि 
ज्ञानको किीले गदाह स्वस्थकि खानपान तथा सोको लामग व्यवहाि परिवतहन नहुँदा खाद्य पोिणिा जषटलता तथा खाद्यवस्तकुो 
मनयिनिा  नुौती थषपएको छ। सीमित साधन स्रोत ि सािग्री जस्तै मसँ ाइ, िासायमनक िल, षविादद, उन्नत बीउ मबजन, भिुा िाछा, 
कृषि ऋण, प्रषवमध ि ज्ञानको प्रयोग गिी कृषि उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वषृि गदै जान ुयस क्षेत्रको प्रिखु  नुौतीको 
रूपिा स्थाषपत भएको छ। कृषि क्षेत्रिा जलवाय ु परिवतहनका नकािात्िक असि न्यूनीकिण गनुहका साथै कृषिजन्य 
उपज÷खाद्यान्नहरूिा षविादद, हामनकािक िसायन, हािोन, एश्चन्टबायोषटक्स आददको अवशेि कि गिी वाताविण ि जनस्वास््यिा पने 
नकािात्िक प्रभाव घटाउन ु  नुौतीपूणह िहेको छ। कृषिजन्य उपज उत्पादन, षवतिण, आयात एवि ् मनयाहतिा गणुस्ति एवि ्
स्वच्छता मनयिन कायह प्रभावकािी तलु्याउन ुपमन  नुौतीको रूपिा िहेको छ। वैदेश्चशक िोजगािबाट र्केका जनशश्चि ि षवद्यिान 
यवुा जनशश्चिलाई श्रि, सीप तथा पुजँी सषहत कृषि पेशािा आकषिहत गनुह एवि ्सीिान्तकृत, गरिब, िषहला, जनजामत, दमलत, िधेसी, 
िशु्चस्लि ि दगुहि क्षेत्रका कृिकको कृषि कायहक्रििा पहुँ  वषृि गनुह पमन उश्चत्तकै  नुौतीपूणह छ। 

3. सो  

 खाद्य ि पोिण सिुक्षा तथा खाद्य सम्प्रभतुा सषहतको ददगो, प्रमतस्पधी एवि ्सििृ कृि अथहतन्त्र। (कृषि) 

 खाद्य सम्प्रभतुा, ददगो खाद्य तथा पोिण सिुक्षा सषहतको सिाज। (खाद्य सिुक्षा तथा पोिण) 

4= उद्दशे्य 

कृषि 

1. कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वषृि गिी खाद्य तथा पोिण सिुक्षा समुनश्चित गनुह। 

2. कृषििा आधारित उद्योगको षवकास गिी िोजगािी ि आम्दानी वषृि गनुह।  

3. व्यवसायीकिण तथा प्रमतस्पधाहत्िक क्षिता षवकास गिी कृषि क्षेत्रको व्यापाि सन्तलुन गनुह। 

खाद्य सिुक्षा तथा पोिण 

1. खाद्य असिुक्षा तथा पोिणको जोश्चखििा िहेका क्षेत्र ि सिूहको आधािभतू खाद्य उपलब्धता समुनश्चित गनुह। 

2. कृषि तथा गैिकृषिजन्य उद्यि िार्ह त आय-आजहनिा सधुाि गिी खाद्यिा पहुँ  वषृि गनुह।  

3. खाद्यवस्तकुो स्वच्छता अमभवषृि गदै गणुस्तियिु खाद्यवस्तकुो षवतिण प्रणालीिा सधुाि गनुह। 

5= िणनीमत 

अ. कृषि 

1. संघ, प्रदेश ि स्थानीय तह तथा सम्बश्चन्धत सिोकािवालासँगको सिन्वय तथा सहकायहिा कृषि सम्बन्धी नीमत, कानून तथा 
योजना मनिाहण गिी कृषिको उत्पादन ि उत्पादकत्व वषृि गने। 

2. कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वषृि गनह श्चशक्षा, अनसुन्धान ि प्रसाि पिमतलाई एकीकृत गदै प्रभावकािी बनाउने ि गणुस्तिीय 
उत्पादन सािग्री तथा सेवाको उपलब्धता समुनश्चित गने। 
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3. कृषििा मनजी क्षेत्रको लगानी वषृिको उश्च त वाताविण मसजहना गनह नीमत तथा संि नागत सधुाि ि कायहक्रिगत सहयोग 
तथा सहजीकिण गने। 

4. कृषि पूवाहधािको षवकास, बजाि सू ना प्रणालीको स्थापना, साना तथा िझौला कृषि उद्यिशीलताको षवकास, खाद्य स्वच्छता 
तथा गणुस्ति अमभवषृि गदै प्रमतस्पधाहत्िक क्षिता वषृि गने। 

5. स्थानीय सम्भाव्यताको आधाििा उत्पादनशील कृिकहरूको प्राषवमधक, व्यावसाषयक तथा संस्थागत क्षिता अमभवषृिका साथै 
उनीहरूको अमधकाि समुनश्चित गदै उत्पादन ि बजािीकिणलाई नार्ािूलक बनाउने। 

6. तलुनात्िक लाभ एवि ्उच्  िूल्य बाली तथा वस्तकुो बजािीकिण गिी मनयाहत प्रविहन गने। 

7. जलवाय ु परिवतहन ि प्रकोपबाट पने नकािात्िक असि न्यूनीकिण गदै जलवाय ु अनकूुलन तथा उत्थानशील प्रांगारिक 
लगायतका कृषि प्रषवमधको षवकास ि षवस्ताि गने।  

आ. खाद्य सिुक्षा तथा पोिण 

1. संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहिा खाद्य तथा पोिण असिुश्चक्षत क्षेत्र ि सिूहिा त्यिा आधारित एकीकृत योजना सषहत खाद्य 
संकट सिाधान गनह आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। 

2. कृषि जैषवक षवषवधताको संिक्षण, संविहन ि सदपुयोग, जलवाय ुपरिवतहन अनकूुलन प्रषवमधको षवकास ि षवस्ताि गिी खाद्य 
वस्तकुो उपलब्धता, उपयोगिा श्चस्थिता ि प्रवधहन कायि गिी खाद्य तथा पोिण सिुक्षा समुनश्चित गने। 

3. िैथाने खाद्यबाली तथा पशपुन्छीको संिक्षण, प्रवधहन ि प्र ािप्रसाि गदै सिदुायको पोिण अवस्था सधुािका लामग खानपानको 
बानी व्यवहाििा सधुाि ल्याउने। 

4. गैिकृषििा आबि नागरिकका लामग आय-आजहन बिाई खाद्यिा पहुँ  बिाउने। 

5. षवतिण प्रणाली व्यवश्चस्थत गनहका लामग तीनै तहका सिकािको सिन्वयात्िक सञ्जालको षवकास गदै खाद्य आवश्यकतालाई 
पूिा गनह सबै प्रदेश तथा स्थानीय स्तििा जगेडा भण्डाि (Buffer Storage) को व्यवस्था गने। 

6. संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहिा खाद्य तथा पोिण श्चस्थमत एवि ्खाद्यवस्तकुो गणुस्ति ि स्वच्छता समुनश्चित गनह मनयिन प्रणाली 
षवकास तथा संस्थागत गने। 

६= षविय के्षत्रगत नमतजा सू क ि लक्ष्य 

सू क एकाइ 
२०७६÷७७ 
सम्िको 
उपलश्चब्ध 

२०७७÷७८ को 
अनिुामनत 
उपलश्चब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

2078/79 2079/80 2080/81 

उत्पादन       

धान िेषिक टन (हजाि) 5400 5500 5751 5874.4 5950 

िकै िेषिक टन (हजाि) 2750 2832 2889 3002.8 3141.6 

गहुँ िेषिक टन (हजाि) २१90 2300 2325 2368.8 2416.8 

आल ु िेषिक टन (हजाि) 3300 3600 3745 3905 4151.4 
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सू क एकाइ 
२०७६÷७७ 
सम्िको 
उपलश्चब्ध 

२०७७÷७८ को 
अनिुामनत 
उपलश्चब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

2078/79 2079/80 2080/81 

र्लरू्ल िेषिक टन (हजाि) 1271 1367.2 1452.1 1492.1 1590 

तेलहन िेषिक टन (हजाि) 250 265 270 272.1 273.8 

दलहन िेषिक टन (हजाि) 430 450 460 464.7 468.6 

उख ु िेषिक टन (हजाि) 3800 4000 4165 4204.4 4267.2 

दधु मलटि किोडिा 2286 2434 2575 2520 2603 

िास ु िेषिक टन (हजाि) 384 396 408 421 434 

अन्डा गोटा किोडिा 167 173 180 187 194 

िाछाको उत्पादकत्व िेषिक टन प्रमत  हेक्टि ५ ५.१ ५.२ ५.५ ६ 

िलखाद आपूमतह 
(िासायमनक ि जैषवक) 

िेषिक टन (हजाि) 
 

385.5 500 550 600 600 

शीतघि मनिाहण  संख्या 39 42 43 45 48 

कृषि उपज संकलन 
केन्र 

संख्या 
553 563 580 600 610 

िासायमनक िल 
व्लेश्चन्डङ कािखाना 

संख्या 
0 0 0 1 1 

अगाहमनक िल 
कािखाना 

संख्या 
0 0 0 1 1 

उन्नत जातका बीउ 
उत्पादन 

िेषिक टन 

 
36435.88 39168.2 41900.4 43722 45543.5 

जमिनको उत्पादकत्व अिेरिकी डलि /हेक्टि 3347 3575 3818 4077 4348 

कृषि श्रिको 
उत्पादकत्व 

अिेरिकी डलि/प्रमत 
व्यश्चि 

578 610 670 695 715 

कृमत्रि गभाहधान संख्या (हजाि) ५७७.७ ६५० ७५० ८५० ९५० 

तिल नाइिोजन मल. (हजाि) २२५.९ २५० ३०० ३५० ४०० 

जिेको वीयह उत्पादन डोज (हजाि) ७९३.९ ६०० ७०० ९०० ११०० 

पशपुन्छीको खोप 
उत्पादन 

डोज (लाख) ४१५.७५ ४४५ ५२६ ५७५ ६२५ 

बाषिहक घाँसको बीउ 
उत्पादन 

िे टन २५.२६४ ६७.१२३ ७३.४६५ ९३.३२३ १३०.४५६ 

सेट्स (हजाि) २४.८ ५०० ५५० ६०० ६५० 
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सू क एकाइ 
२०७६÷७७ 
सम्िको 
उपलश्चब्ध 

२०७७÷७८ को 
अनिुामनत 
उपलश्चब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

2078/79 2079/80 2080/81 

पशपुन्छीिा खोप सेवा हजाि डोज १२२९० १४५०० २१७०० २३५०० २५००० 

पशपुन्छीको उप ाि 
सेवा 

संख्या लाखिा 37 39 42 44 47 

7. षविय के्षत्रगत ख ह तथा स्रोतको मत्रविीय अनिुान 

       

िकि रु. लाखिा 

आमथहक विह 
षवमनयोजन तथा प्रक्षेपण स्रोत 

कुल  ाल ु पुजँीगत 
षवत्तीय 
व्यवस्था 

नेपाल सिकाि 
वैदेश्चशक 

अनदुान 
वैदेश्चशक ऋण 

२०७८/७९ 363,137 286,930 36,207 40,000 205,775 28,663 128,699 

२०७९/८० 400,828 324,505 36,323 40,000 287,953 12,515 100,360 

२०८०/८१ 428,471 343,867 44,604 40,000 327,966 7,610 92,895 
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8. कायहक्रि÷आयोजनाको संश्चक्षप्त षवविण 

 कायहक्रि तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमध, लागत ि अपेश्चक्षत नमतजा सषहतको संश्चक्षप्त षवविण देहायको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायहक्रि/ आयोजना 
क्षते्रगत िणनीमतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 
(सरुु ि सिामप्त) 

लागत 

(रु. लाखिा) 
अपशे्चक्षत नमतजा 

31200011 कृषि तथा पशपुन्छी 
षवकास िन्त्रालय 

 

अ 1 नीमतगत सिन्वय सालबसाली 84,93 षवमभन्न तहका सिकाि ि सम्बि 
पक्षहरूसँग सिन्वय भएको हनुे। 

31200101 कृषि षवकास िणनीमत 
अनगुिन तथा सिन्वय 
कायहक्रि 

अ 1 नीमतगत सिन्वय   सालबसाली 1,06,55 िन्त्रालयबाट गरिएका नीमतगत 
मनणहयहरूको कायाहन्वयन भएको हनु।े 

31200102 षवशेि कृषि उत्पादन 
कायहक्रि 

 

अ 2 कृिकहरूलाई िासायमनक तथा प्रांगारिक िल 
उपलब्ध गिाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
वषृि 

सालबसाली 11,00,50 िासायमनक िलिा षकसानहरूको पहुँ  
अमभवषृि भएको हनुे। 

िासायमनक िलको आपूमतह तथा षवतिण 
प्रणाली षवकास भएको हनुे। 

31200103 बीउ प्रविहन तथा गणु 
मनयन्त्रण कायहक्रि 

अ २ षवमभन्न बालीका नयाँ जातहरूको उन्िो न 
तथा दताह, स्रोत बीउ प्रिाणीकिण, बीउको 
गणुस्तिको जाँ  तथा मनयिन ि क्षिता 
अमभवषृि 

सालबसाली 3,82 बीउ मबजन गणुस्ति मनयन्त्रण पिमत 
कायाहन्वयन, गणुस्तियिु बीउ उपलब्धता 
समुनश्चित भएको हनुे। 

31200104 प्लाण्ट क्वािेन्टाइन तथा 
षविादद व्यवस्थापन 
कायहक्रि 

 

अ 2 षविाददको सिुश्चक्षत प्रयोग ि व्यवस्थापन, 

आन्तरिक क्वािेन्टाइनको सदुृिीकिण ि 
समभहलेन्स क्षिता षवकास 

सालबसाली 15,23 षविाददको आयात, षवतिण, उपयोग ि 
व्यवस्थापन, क्वािेन्टाइन  ेकपोिको 
स्थापना एवि ्व्यवस्थापन भएको हनुे। 

31200105 कृषि सू ना तथा प्रश्चशक्षण 
कायहक्रि 

 

अ 4 कृषि स ुना प्रसािण, स ेतना तथा क्षिता 
षवकास 

सालबसाली 10,72 आधमुनक सू ना प्रषवमधको प्रयोगद्वािा 
कृिक, कृषि प्रसाि कायहकताह तथा 
अनसुन्धानकताह बी को अन्तिसम्बन्ध 
बिेको हनु े
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ब.उ.शी.नं. कायहक्रि/ आयोजना 
क्षते्रगत िणनीमतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 
(सरुु ि सिामप्त) 

लागत 

(रु. लाखिा) 
अपशे्चक्षत नमतजा 

31200106 प्रधानिन्त्री कृषि 
आधमुनकीकिण परियोजना 
 

अ 2,4 प्रिखु कृषि उपजहरूको षवश्चशषिकृत क्षेत्र 
मनिाहण, मनयाहतयोग्य कृषिवस्तहुरूको वषृि, 

कृषिलाई नार्ािूलक तथा सम्िान्जनक 
व्यवसायिा रूपान्तिण, उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व वषृि, गरिबी मनवािण ि क्षिता 
अमभवषृि 

२०७३÷७४ - 

२०८२÷८३  
3,23,11 षवश्चशषिकृत कृषि क्षेत्रहरू मनिाहण ि 

आत्िमनभहिता षवकास भएको हनुे। 

३१२००१०७ लाइभस्टक सेक्टि 
इन्नोभेसन आयोजना 

 अ 5 पशजुन्य वस्त ु(दधु, िास,ु पश्चश्िना) िा 
आधारित साना षकसान तथा उद्यिीहरू 
लगायतको सिानकूुलतालाई सधुाि 

२०७५–२०८३ ५४६०० पशजुन्य वस्त ु(दधु, िास,ु पश्चश्िना) को 
प्रविहन भएको हनुे। 

31200108  खाद्य तथा पोिण सिुक्षा 
सधुाि आयोजना 

 

 आ 4 कृषि प्रषवमधको प्रसाि, कृिकको आयस्ति 
वषृि, गरिबी मनवािण ि क्षिता षवकास खाद्य 
सिुक्षा प्रविहन, गरिबी मनवािण, क्षिता 
षवकास, आयस्ति वषृि 

२०७५÷७६ - 

२०८०÷८१  
91,23 खाद्य तथा पोिण सिुक्षा कायि भएको 

हनुे। 

31200109 कृषि क्षेत्र षवकास 
कायहक्रि 

 

 

अ 4 उच्  िूल्यका कृषि वस्तकुो िूल्य शृंखलाको 
षवकास, कृषििा व्यवसायीकिण, मनयाहत 
प्रविहन, गरिबी मनवािण, क्षिता अमभवषृि 

स्याउ, बेिौसी तिकािी, तिकािी बीउ, अदवुा, 
बेसाि, षटििु, खसी बोका, अमिलो जात 
र्लरू्ल, ओखि, आलकुो बीउ, उच्  पहाडी 
आल,ु उच्  पोिणयिु स्थानीय बाली, िह, 
दगु्ध व्यवसाय प्रविहन 

२०७५/७६ - 
२०८०/८१ 

83,80 गरिबी मनवािण ि खाद्य सिुक्षा अमभवषृि 
भएको हनुे। 

31200112 नेपाल कृषि बजाि षवकास 
कायहक्रि 

 

अ 3 आयात प्रमतस्थापन ि मनयाहतिा वषृि, 

तलुनात्िक लाभ भएका कृषि उपजको 
षवकास, बजाि षवकास 

जनअुिी २०१६ - 
मडसेम्वि २०१९ 

25,10 कृषि बजाि षवकास भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायहक्रि/ आयोजना 
क्षते्रगत िणनीमतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 
(सरुु ि सिामप्त) 

लागत 

(रु. लाखिा) 
अपशे्चक्षत नमतजा 

31201011 कृषि षवभाग 

 

अ 1 अन्न , तिकािी ि र्लरू्ल लगायतको 
उत्पादन ि उत्पादकत्व वषृिको लामग 
सिन्वय तथा सहजीकिण  

सालबसाली 1,13,44 कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वषृि, 

कृषि वाताविण संिक्षण भएको हनु।े 

31201101 िाषिय आल,ु तिकािी तथा 
िसला षवकास कायहक्रि 

 

अ 2 तिकािीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वषृि, 

खाद्य तथा पोिण सिुक्षा, िोजगािी ि गरिबी 
मनवािण 

सालबसाली 13,77 आल,ु तिकािी तथा िसला बाली प्रबिहन, 

िाषिय िहत्वका षवशेि उत्पादन कायहक्रि 
तजुहिा तथा सञ्चालन 

31201102 िाषिय र्लरू्ल षवकास 
कायहक्रि 

 

अ 1,2 र्लरू्लको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वषृि, 

खाद्य तथा पोिण सिुक्षा, िोजगािी एवि ्आय 
वषृि 

सालबसाली 3089 र्लरू्लको उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
वषृि, भ–ूक्षय िोकथाि तथा वाताविण 
संिक्षण भएको हनुे। 

31201103 व्यावसाषयक कीट षवकास 

 

अ 2 िेशि, िौिी ि च्याउ खेतीिा व्यवसायीकिण, 
जैषवक षवषवधता संिक्षण गरिबी मनवािण, 

क्षिता अमभवषृि 

सालबसाली 9,79 िौिी तथा िेशि खेतीको व्यवसायीकिण, 

िहजन्य वस्तकुो उत्पादन ि उत्पादकत्व 
वषृि भएको हनुे। 

31201104 वाली षवकास तथा जैषवक 
षवषवधता संिक्षण कायहक्रि 

 

अ 6,7 बालीहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वषृि, 

खाद्य तथा पोिण सिुक्षािा सधुाि 
सालबसाली 35,10 खाद्यान्न, दलहन, तथा औद्योमगक बालीको 

उत्पादन ि उत्पादकत्व वषृि, उन्नत खेती 
प्रषवमध षवस्ताि भएको हनुे। 

31201105 केन्रीय कृषि प्रयोगशाला 
कायहक्रि 

 

अ 2 िाषिय स्तििा सिकािी, मनजी एवि ्गैि 
सिकािी संस्थाबाट सं ामलत प्रयोगशालाको 
िापदण्ड तथा स्ति मनधाहिण 

सिकक्षीकिण, प्रिाणीकिण तथा िान्यता 
प्रदायक मनकायको रूपिा कायह गनुह 

सिकािी, मनजी तथा गैिसिकािी क्षते्रवाट 
सं ामलत प्रयोगशालाको अनगुिन तथा 
मनयिन गनुह । 

सालबसाली 7,78 िाषिय स्तििा प्रयोगशाला (िाटो, वीउ, 

वाली संिक्षण) स्थापना एवि ्सन् ालनको 
िापदण्ड तजुहिा भएको हनुे। 

मनयिनकािी िान्यता प्रदायक मनकाय तथा 
िेफे्रन्स प्रयोगशालाका रूपिा षवकास 
भएको हनुे। 

 

31201106 कृषि पूवाहधाि षवकास तथा अ 4 कृषि बजाि पूवाहधािको षवकास तथा प्रविहन, सालबसाली 29,23 कृषि आधमुनकीकिणिा टेवा परु् याउन े
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ब.उ.शी.नं. कायहक्रि/ आयोजना 
क्षते्रगत िणनीमतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 
(सरुु ि सिामप्त) 

लागत 

(रु. लाखिा) 
अपशे्चक्षत नमतजा 

कृषि याश्चन्त्रकीकिण 
प्रविहन कायहक्रि 

बजाि सम्बन्धी नीमत, मनयिावली, सञ्चालन 
मनदेश्चशका तयािी 

31201107 िानी जििा कुलरिया मसँ ाइ 
आयोजना –प्रणाली 
आधमुनकीकिण कृषि 
कायहक्रि  

अ 2,4 उत्पादन तथा उत्पादकत्व वषृि, गरिबी 
मनवािण ि क्षिता अमभवषृि 

२०७५÷७६ - 

२०८०÷८१ 

28,88 कृषििा आधमुनकीिण मसँ ाइ प्रणालीको 
षवकास भएको हनुे। 

३१२०२०११ पश ुसेवा षवभाग अ 1 पशपुन्छी क्षेत्रको उत्पादन ि उत्पादकत्व 
वषृिको लामग सिन्वय तथा सहजीकिण 

सालबसाली  पशजुन्य पदाथहको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्विा वषृि, ग्रािीण अथहतन्त्रलाई 
टेवा पगुकेो हनु।े 

31202101 ित्स्य षवकास कायहक्रि अ 2 ित्स्यपालन व्यवसायबाट िोजगािी तथा आय 
आजहनिा वषृि, स्वस्थ एवि ्ताजा िाछाको 
मबक्री षवतिण, क्षिता षवकास 

सालबसाली 18,08 िछाको उत्पादन ि उत्पादकत्व वषृि ि 

आयात प्रमतस्थापन भएको हनुे। 

३१२०२१०२ पश ुस्वास््य िोग अन्वेिण 
सेवा तथा क्वािेन्टाइन 
कायहक्रि 

अ 2 पशपुन्छीिा लाग्न ेषवमभन्न संक्रािक िोगको 
िोकथाि, मनयन्त्रण तथा उन्िूलन 

सालबसाली  मसर्ारिस िापदण्ड अनसुाि पश,ु पश ु
उत्पादन ि पश ुउत्पादनहरूको मनयाहत ि 
आयातको ब्यवस्था भएको हनुे।]{ 

31202103 पशपुन्छी स्रोत व्यवस्थापन 
तथा प्रविहन कायहक्रि 

अ 2 पशपुन्छी उत्पादनिा वषृि, नश्ल सधुाि 

उच्  नश्ल सधुािको लामग वंशाणगुत स्रोतको 
व्यवस्था तथा उपलब्धता ि उत्पादकत्व 
अमभवषृि 

सालबसाली 60,91,00 उत्पादन वषृि, नश्ल सधुाि भएको हनुे। 

31202104 पश ुआहािा तथा 
लाइभस्टक गणु 
व्यवस्थापन कायहक्रि 

 

आ 2  िन एवि ्खकह हरूको संस्थागत सधुाि तथा 
संिक्षण ि  िन, घांसेवाली तथा डाले घांसको 
बीउ उत्पादनिा गणुात्िक तथा 
परििाणात्िक सधुाि 

सालबसाली 4,14,00 खकह हरूको संस्थागत सधुाि, संिक्षण 
भएको हनुे। 

31203101 खाद्य पोिण तथा प्रषवमध 4 उपभोिाको हकषहत एवि ्स्वास््य संिक्षण, सालबसाली 60,40 खाद्य वस्तहुरूको गणुस्ति तथा खाद्य 
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ब.उ.शी.नं. कायहक्रि/ आयोजना 
क्षते्रगत िणनीमतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 
(सरुु ि सिामप्त) 

लागत 

(रु. लाखिा) 
अपशे्चक्षत नमतजा 

कायहक्रि 

 

कुपोिण न्यूनीकिण ि खाद्य पोिण सिुक्षा, 
मिसावट पषह ान एवि ्षवश्लिेण 

स्वच्छता, गणुस्ति पिीक्षण, अनगुिन ि 
मनयिन भएको हनुे। 

31221011 िाषिय षकसान आयोग 

 

अ १ षकसान संघ संगठन तथा संजालहरूको 
सशिीकिण 

सालबसाली 3,66 षकसानको हकषहत संिक्षण एवि ्प्रविहन, 

कृषि सम्बन्धी ऐन, कानून, नीमत तथा 
योजना तजुहिा एवि ्षकसानको 
अमधकािको अमभवषृि भएको हनुे। 

31231011 िाषिय श्च या, कर्ी तथा 
अलैँ ी षवकास बोडह 
 

अ ६ श्च या, कर्ी तथा अलैँ ीको बजाि षवस्ताि  सालबसाली 12,98 उच्  गणुस्तिको श्च या तथा कर्ी 
उत्पादन ि बजाि व्यवस्थापन भएको 
हनुे। 

मनकासी पैठािी गनहका लामग ठोस नीमत 
मनिाहण भएको हनुे। 

३१२३१०१२ िाषिय दगु्ध षवकास बोडह अ 1 िाषिय स्तििा दगु्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीमत 
तथा योजना तजुहिािा आवश्यक सहयोग, 

दगु्ध उद्योगको षवकास 

सालबसाली 6,06,00 नीमतगत व्यवस्था, दधुको बजािीकिण 
प्रबिहन भएको हनुे। 

३१२४१०११ नेपाल पश ुश्च षकत्सा 
परििद् 

 पश ुश्च षकत्सा क्षेत्र, पश ुश्च षकत्सक तथा 
षवश्वषवद्यालयहरूको गणुस्ति अमभवषृि 

सालबसाली  पश ुश्च षकत्सक तथा षवश्वषवद्यालयहरूको 
गणुस्ति अमभवषृि भएको हनुे। 

31241101 कृषि अनसुन्धान कायहक्रि 

 

अ 2 वैज्ञामनक अध्ययन अनसुन्धान एवि ्मबज्ञान 
ि प्रषवमधको आषवष्काि उन्नयन ि षवकास 

 

सालबसाली 2,69,56 कृषि क्षेत्रका सिस्याको अध्ययन, 

अनसुन्धान भएको हनुे। 

सवहसाधािण जनताको आमथहक स्ति वषृि 

31281011 कपास षवकास समिमत 

 

अ ६ कपास खेतीको प्रविहन 

 

सालबसाली 294 कपासको उत्पादन वषृि भएको हनु।े 

50112101 सिावेशी कृषि रूपान्तिण 
कायहक्रि  

अ 2,4 ग्रािीण क्षेत्रिा उद्यिशीलताको प्रविहन गने २०७७/७८ - 
२०८१/८२ 

१२ किोड 
अिेिीकी 
डलि 

ग्रािीण क्षेत्रिा उद्यिशीलताको प्रविहन हनु े
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कायहक्रि तथा आयोजनाको हालसम्िको प्रगमत श्चस्थमत, आगािी तीन विहको उपलश्चब्ध सू क ि आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे प्रिखु षक्रयाकलाप तलको तामलकािा 
प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायहक्रि/ आयोजना हालसम्िको प्रगमत श्चस्थमत आगािी तीन विहको उपलश्चब्ध सू क 
आव २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु 

षक्रयाकलाप 

31200011 कृषि तथा पशपुन्छी 
षवकास िन्त्रालय 

 

 ोभाि श्चस्थत र्लरू्ल तथा तिकािी बजािको मनिाहण 
भइिहेको। 

एक गाउँ एक प्राषवमधक बाट स्थानीय तहिा कृषि 
प्रसािको सेवा प्रवाह भइिहेको।  

योजना, नीमत, कायहक्रिको तजुहिा, 
किह ािीको व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रको 
उत्पादन ि उत्पादकत्व वषृि गनह षवमभन्न 
तहका सिकाि ि सम्बि पक्षहरूसँग 
सिन्वय भएको हनुे। 

 ोभाि श्चस्थत र्लरू्ल तथा तिकािी बजािको 
मनिाहण सम्पन्न गने। 

कृषि तथा पशपुन्छी एव ित्स्य सम्बन्धी ऐन 
मनयिावलीहरूको तयािी एवि ्परििाजहन गने। 

31200101 कृषि षवकास िणनीमत 
अनगुिन तथा सिन्वय 
कायहक्रि 

 

धान, गहुँ तथा उखकुो न्यूनति सिथहन िूल्य तोषकएको 

स्थानीय तहबाट षकसान सू ीकिणको कायह प्रािम्भ 
भएको। 

कृषि त्यांकको अध्यावमधक षवविण संकलन गरिएको 

िन्त्रालय अन्तगहत नीमतगत सिन्वय 
भएको हनुे। 

कृषि वन कायहक्रिको अध्ययन गिी कृषि 
वन प्रणाली षवकास ि प्रादेश्चशक संि ना 
अनसुाि कायहक्रि लागू भएको हनु।े 

कृषि तथा पशपुन्छीका लामग िाहत तथा 
पनुस्थाहपना कायहक्रि सं ालन गिी 
जोश्चखि तथा प्रकोप व्यवस्थापन भएको 
हनुे। 

सहकािीहरूबाट न्यूनति सिथहन िूल्यिा 10 
लाख श्चक्वन्टल धान खरिद गने। 

6 वटा र्ािहको Center of Excellence को 
लामग DPR तयाि गिी मनिाहण सरुु गने। 

दैवी प्रकोप िाहत कायहक्रि सञ्चालन गने। 

कृषि तथा पशपुन्छी त्यांक व्यवस्थापन 
कायहक्रि सञ्चालन गने। 

स्थानीय तहिा लागत सहभामगतािा BUY 

BACK MECHANISM स्थापना गनह खाद्य 
गोदाि घि मनिाहण सषहत अन्य पूवाहधाि 
सहयोग गने। 

कृषि तथा पशपुन्छी एव ित्स्य सम्बन्धी नीमत 
मनयि तथा िापदण्डहरू तयािी एवि ्परििाजहन 
गने। 

31200102 षवशेि कृषि उत्पादन 
कायहक्रि 

3 लाख 94 हजाि िे.टन िासायामनक िल आयात भई 
2 लाख 65 हजाि िे.टन िल कृिकलाई षवतिण 

७ लाख ४० हजाि िे.टन िासायमनक 
िल षवतिण भएको हनु ेजसबाट नपेाली 

2 लाख 65 हजाि िे.टन िसायामनक िल 
कृिकलाई षवतिण गने। 
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 गरिएको कृिकलाई उत्पादन वषृि सपुथ िूल्य, 

सियिा ि पयाहप्त िात्रािा िासायमनक िल 
आपूमतहको सेवा उपलव्ध भएको हनु े 

31200103 बीउ प्रविहन तथा गणु 
मनयन्त्रण कायहक्रि 

१७५ वटा तिकािी तथा खाद्यान्न बालीको निनुा 
संकलन, पिीक्षण गिी प्रमतवेदन तयाि गरिएको ि सबै 
निनुा नेपाल सिकािले तोकेको िापदण्ड मभत्र पाइएको 

षवमभन्न बालीका ३८ वटा िैथान ेजात दताह भएको ि 
१२ वटा िैथाने जात दताहको क्रििा िहेको 

नेपालिा षवकास भएका जातहरूको 
पञ्जीकिण (दताह) तथा उन्िो न भएको 
हनुे साथै षवदेशबाट आयातीत जातको 
पञ्जीकिण भई गणुस्ति मनयिन भएको 
हनुे।  

बीउ तथा बीउ बजािको मनयिन िार्ह त 
गणुस्तिीय बीउको सहज तथा सलुभ 
उपलब्धता समुनश्चित भएको हनुे। 

स्थानीय िैथान ेजातहरूको अमभलेखीकिण 
िार्ह त यस्ता जातको प्रविहन÷ सम्विहनिा 
टेवा पगुकेो हनु े

षवद्यतुीय बीउ वासलात तयाि भई बीउको 
िाग तथा आपूमतह व्यवस्था सदुृि भएको 
हनुे। 

स्रोत बीउको प्रिाणीकिण िार्ह त 
बीउ क्र कायि भएको हनुे। 

मनजी क्षेत्रिा जातीय षवकास तथा 
सम्विहनको कायह प्रािम्भ भई बीउ 
मबजनको दीघहकालीन िाषिय सो  (सन ्
२०१३–२०२५) को लक्ष्य अनसुाि मनजी 
क्षेत्रबाट जातीय षवकास भएको हनु।े 

बीउ आल ुप्रिाणीकिण भई यसिा िलुकु 

िाषिय बीउ मबजन नीमत, बीउ मबजनको 
दीघहकालीन िाषिय सो  तथा कृषि षवकास 
िणनीमतिा उल्लेख भएअनसुाि उत्पाददत 
बीउको गणुस्ति मनयन्त्रण मनयिन तथा 
बजािीकिणिा आवश्यक टेवा परु् याउने 

षवमभन्न बालीको Molecular Level अध्ययन 
तथा गणुस्ति मनयिनका लामग DNA/GMO 

Lab सं ालन थप प्रभावकािी बनाउन े

Digitally Enabled Seed System को 
orinetation गोष्ठी सं ालन गिी Real Time 

Seed Balance Sheet कायाहन्वयन गने। 

अनिुमत प्रदान गनहका लामग मनजी क्षेत्रिा 
सं ामलन षटस्य ुकल् ि प्रयोगशालाको संयिु 
अवलोकन गिी प्रमतवेदन तयाि गने। 
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आत्िमनभहि भएको हनुे। 

31200104 प्लाण्ट क्वािेन्टाइन 
तथा षविादद व्यवस्थापन 
कायहक्रि 

 

National Agricultural Pest Database Software मनिाहण 
गिी िोग तथा षकिाहरूको िाषिय अमभलेख तयाि गने। 
कायह सरुु भएको। 

४ वटा बालीको शत्र ुजीव जोश्चखि षवश्लिेणको कायह 
भएको। 

आयातीत प्रजनन सािग्रीको Commodity Specific 

Import Requirement तयािी अश्चन्ति  िणिा िहेको 

Quarantine Documentation सम्बन्धी कािहरूको 
मडश्चजटलाइजेसन भएको। 

नेपाल िाषिय एकद्बाि प्रणाली िार्ह त आयात इजाजतपत्र 
तथा मबरुवा स्वस्थता प्रिाणपत्र ददने कायह प्रािम्भ 
भएको। 

षविाददको आयात, षवतिण, उपयोग ि 
व्यवस्थापन सम्बन्धी नीमत, िापदण्ड, 

कानून मनयिन ि सिन्वयका साथै 
वनस्पमत एवि ्मबरुवा क्वािेश्चण्टन 
सम्बन्धी कायह, क्वािेश्चण्टन  ेकपोिको 
स्थापना एवि ्व्यवस्थापन भएको हनुे। 

षविादद पंजीकिण प्रिाणपत्र षवतिण, 

षविादद खरुा षवके्रता इजाजतपत्र षवतिण 
ि अमभलेखीकिण भएको हनुे। 

बाली मबरुवािा आकश्चस्िक रूपिा देखा 
पने िोग कीिाहरूको पषह ान तथा 
बालीका शत्रजुीवको प्रवेश, स्थापना ि 
रै्लावटिा न्यूनीकिण गिी बाली संिक्षण 
सेवा प्रविहन भएको हनुे। 

१० कृषि बाली तथा ८ जमडबटुी बालीको सभे 
समभहलेन्स गने। 

षवमभन्न बालीहरूको शत्रजुीव जोश्चखि षवश्लिेण 
गिी प्रमतवेदन तयाि गने। 

खाप्रा षवटल षकिाको सभे समभहलेन्स गने। 

सनु्तला जात र्लरू्ल  ीन मनयाहतका लामग 
षवमभन्न िोग तथा षकिाहरूको सभे समभहलेन्स 
गने। 

जीवनाशक षविादद सम्बन्धी स ेतना सम्बन्धी 
कायह गने। 

 

31200105 कृषि सू ना तथा 
प्रश्चशक्षण कायहक्रि 

 

१० हजाि प्रमत कृषि तथा पशपुन्छी डायिी क्यालेण्डि 
तथा प्राषवमधक पशु्चस्तका प्रकाशन गिी करिब २० हजाि 
षकसान तथा प्राषवमधक प्राषवमधक सन्देश पगुकेो। 

टेमलर्ोन िार्ह त वाषिहक ४ हजाि षकसानको सिस्या 
षवज्ञबाट सिाधान भएको। 

नेपाल टेमलमभजन तथा िेमडयो नेपालबाट कृषि कायहक्रि 
365 ददन नै प्रसािण भएको। 

कृषि सू ना सािग्री प्रकाशन ि 
षवतिणबाट कृिक सिदुाय लगायत 
सिोकािवाला सबैको सो सािग्रीिा पहुँ  
वषृि भई ज्ञान, सीप ि व्यवहाििा सधुाि 
आएको हनु े

कृषि तथा पशपुन्छी क्षेत्रका प्रषवमध 
लगायतका षवषवध सेवा सषुवधा सम्बन्धी 
सू नाहरू एकीकृत रूपिा प्रवाह गनह 
षकसान पोटहल स्थापना भएको हनु।े  

षकसान कल सेन्टिलाई एकद्वाि 

10 हजाि कृषि डायिी तथा क्यालेण्डि 
प्रकाशन गने। 

षकसान कल सेन्टिको सञ्चालन गने। 

िेमडयो तथा टेमलमभजनिा कृषि कायहक्रि 
उत्पादन तथा प्रसािण गने। 

कृषि प्राषवमधकको क्षिता अमभवषृि तामलि 
सञ्चालन गने। 
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प्रणालीको रूपिा षवकास गदै षवज्ञसँग 
षकसानको प्रत्यक्ष सम्पकह  हनु ेगिी 
प्राषवमधक सेवािा पहुँ  वषृि भएको हनुे। 

कृषि सम्बन्धी षवमभन्न तामलिको 
िाध्यिबाट कृषि क्षेत्रिा संलग्न 
जनशश्चिको दक्षता अमभवषृि गिी कृषि 
प्रषवमध हस्तान्तिणिा सघाउ पगुकेो हनु े

प्रदेश स्तिबाट कृिकलाई आवश्यकता 
अनसुािका षवमभन्न तामलि िार्ह त दक्षता 
अमभवषृि भएको हनुे। 

31200106 प्रधानिन्त्री कृषि 
आधमुनकीकिण परियोजना 
 

षवमभन् न बालीको क्षेत्रर्ल षवस्ताि कायहक्रि अन्तगहत 
खाद्यान्न बाली 2,231 हेक्टि, र्लरू्ल खेती 327 
हेक्टि, तिकािी खेती ४३५.75 हेक्टि ि आलखेुती 
२०५ षवस्ताि भएको। 

 

१२ हजाि साना व्यावसाषयक उत्पादन 
केन्र (पकेट), १,२०० व्यावसाषयक 
उत्पादन केन्र (ब्लक), २४० जोन तथा 
१७ सपुिजोन स्थापना भई एकीकृत 
रूपिा कायहक्रि सञ्चालन भएको हनुे। 

प्रिखु खाद्यान्न बाली, तिकािी तथा िाछा 
ि िखु्य र्लरू्ल बालीिा आत्िमनभहि 
उन्िखु भएको हनुे। 

कस्टि हायरिङ सेन्टि स्थापना तथा 
सञ्चालनबाट यान्त्रीकिण प्रविहन भई 
उत्पादन लागत न्यूनीकिण भएको हनुे। 

पोि हाभेि सेन्टि सञ्चालन िार्ह त कृषि 
उत्पादनको पोि हाभेि नोक्सानीिा किी 
आउने एवि ्ग्रमेडङ ि प्याकेश्चजङिा सधुाि 
भई िूल्य अमभवषृि भएको हनुे। 

7,122 हे. क्षेत्रर्लिा जोन तथा सपुिजोनको 
क्षेत्रर्ल षवस्ताि गने। 

1,606 हे. िा षवमभन्न बालीहरूको बीज वषृि 
कायहक्रि सञ्चालन गने। 

112 पटक जोन/ सपुिजोन क्षेत्रिा कृषि 
यान्त्रीकिणिा सहयोग गने। 

15 कस्टि हायरिङ्ग सेन्टि स्थापना गने। 

57 प्राषवमधक श्चशक्षालयको साझेदािीिा 
व्यावसाषयक उत्पादन कायहक्रि सञ्चालन गने। 

48 वटा नसहिी स्रोत केन्र स्थापना सहयोग 
कायहक्रि सञ्चालन गने। 

35 स्थानीय तहको सिन्वयिा बीउ स्रोत 
केन्र स्थापना कायहक्रि सञ्चालन गने। 

2,506 मसँ ाइ पूवाहधाि मनिाहण तथा ििहत 
सम्भाि गिी 5,012 हे क्षेत्रर्लिा मसँ ाइ 
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ित्स्य ह्या िी तथा पोखिी मनिाहण एवि ्
सदुृिीकिण िार्ह त १,००० हेक्टििा 
नयाँ ित्स्य पोखिी क्षेत्र षवस्ताि भई 
िाछा उत्पादन वषृि भएको हनुे। 

सषुवधा थप गने। 

629 बाख्रा खोि/ गाईगोठ सधुाि गने। 

6 ित्स्य ह्या िी मनिाहण एव सधुाि गने। 

करिब 300 जना कृषि इन्टनह परि ालन गने। 

३१२००१०७ लाइभस्टक सेक्टि 
इन्नोभेसन आयोजना 

१२ पश ुसेवा केन्र मनिाहण भइिहेको (२ वटा अश्चन्ति 
 िणिा िहेको ि ६ वटा आगािी बपहको पषहलो 
 ौिामसकसम्ि सम्पन्न हनु)े 

दिकको पशपुन्छी हाट मनिाहण भएको, २ वटा 
पशपुन्छी बजाि मनिाहणको अश्चन्ति  िणिा िहेको ि २ 
वटाको ३० प्रमतशत काि सम्पन्न भएको। 

कणाहली प्रदेशको पशपुन्छी तामलि केन्र ि िाषिय पश ु
प्रजनन कायाहलय पोखिािा Bull Mother Shed मनिाहण 
भएको। 

आयोजनाबाट ८५६ उत्पादनिूलक संस्था मनिाहण गिी 
क्षिता अमभवषृि एवि ्अन्य सहयोग गरिएको।  

FMD ि PPR Vaccine को कोल्ड ेनको व्यवस्था 
भएको। गने केन्रीय स्तििा ि प्रदेश स्तििा सातवटा 
cold room को मनिाहण गरिएको। 

२० वटा भेटेरिनेरि अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ 
केन्रिा USG िेमसन जडान, प्रयोगशालिा hametology 

analyzer लगायतका िेमसनेरि औजाि जडान गरिएको। 

दधु िास ुि च्याङ्ग्ग्राको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्विा वषृि भएको हनुे। 

दधु, िास ुि पश्चश्िनािा पूिक अनदुान षवतिण 
गने। 

पामलका स्तििा पश ुसेवा केन्र मनिाहण(८ वटा) 
गने। 

धलुो दधु कािखाना स्थापना (कोहलपिु), धलुो 
दधु कािखाना िेश्चशनिी सहयोग (षविाटनगि) 
गने। 

लशु्चम्बनी दगु्ध षवतिण आयोजना लामग Cold 

Room खरिद गने। 

FMD भ्याश्चक्सन खरिद (६० लाख डोज) गने। 

र्ािह क्वािेन्टाइन सेड मनिाहण गने। 

भ्याश्चक्सनको Cold Chain Maintain गने। पश ु
सेवा शाखा (स्थानीय तह) हरूिा Refrigerator 

खरिद गने। 

दधु संकलनको लामग Road Tanker खरिद (२) 

गने।  

31200108  खाद्य तथा पोिण सिुक्षा 
सधुाि आयोजना 

 

आयोजना क्लिि इकाइहरूबाट ४८.८२ िे.टन िूल 
तथा उन् नत बीउ (गहुँ, िसुिुो ि िङु), १५१.५िे. टन 
आलकुो बीउ, ५१,८३० आलकुो PBS दाना, ११.३१ 
िे.टन घाँसको बीउ तथा ५० हजाि नेषपयि धाँसको 

 ािल, गहुँ, कोदो, र्ापि, तिकािी, कुखिुा, 
बाख्रा, गाई, भैंसीको उत्पादकत्व वषृि भई 
६५ हजाि लाभग्राहीको आम्दानी वषृि 
भएको हनुे। 

कृिक पाठशाला (220) तथा पशपुन्छी 
पाठशाला (50) सं ालन गने। 

कृिक पाठशाला मनिन्तिता कायहक्रि (90), 

ग्रािीण कखिुा प्रविहन कायहक्रि (74), दगु्ध 
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सेट्स ि १,३७८.६८ के.श्चज. षवमभन्न तिकािी वालीको 
बीउ षवतिण भएको। 

250 कृिक तथा पशपुन्छी पाठशाला सं ालन भएका 

पशपुन्छी प्रविहन कायहक्रि सं ालन भएको। 

१52 पूिक अनदुान कायहक्रिको छनोट सम्पन्न भई 
सम्झौताको क्रििा िहेको। 

400 घिबािी पोिण बगैं ा, ६४ पोिण पाठशाला 
सं ालनिा िहेको। 

१६८ साना अनदुान कायहक्रि छनोट भई सम्झौताको 
क्रििा िहेको। 

आयोजनाको कायहक्षेत्रिा कृषि 
उत्पादनलाई बजािसँग जोड्ने प्रणाली 
तयाि भएको हनुे। 

उत्पादन प्रविहन कायहक्रि (50), बाख्रापालन 
प्रविहन कायहक्रि (150), पशपुन्छी प्रविहन 
कायहक्रि (274) ि साना मसँ ाइ कायहक्रि 
(120) सञ्चालन गने। 

षकसानबाट व्यवस्थापन हनु ेबोयि बाख्राको 
boer goat multiplier herds/units स्थापना 
(8) गने। 

आयोजना लागू भएका गाँउपामलकािा AI Unit 

को स्थापना (12) गने। 

बीउ उत्पादक सिहुहरूलाइह िूल बीउिा 
सहयोग (धान, गहुँ, िकै, कोदो, र्ापि, िसिुो, 
मसिी, आलकुो PBS tubers) गने। 

कृिकहरूलाइह उन्नत बीउ (धान, गहुँ, िकै, 
कोदो, र्ापि, िसिुो, मसिी, िङु, िास, आल)ु, 

मसजनल तिकािी तथा घाँसको बीउ षवतिण 

गने। 

Group support for drudgery reduction ि 
Farm Business School (FBS) सं ालन(16) 
गने। 

पूिक अनदुान (250) ि साना अनदुान (200) 
षवतिण गने। 

ग्रािीण बजाि, संकलन केन्र तथा हाटबजािको 
सधुाि (16) गने। 

प्रशोधन तथा व्यवस्थापन संि नाको मनिाहणिा 
सहयोग (26) गने। 
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पोिण पाठशाला (64) एवि ्पोिण पाठशाला - 
follow up support (64) सं ालन गने। 

घिबािी पोिण बगै ा कायहक्रि (400) तथा 
घिबािी पोिण बगैं ा कायहक्रि - follow up 

support (440) सं ालन गने। 

31200109 कृषि क्षेत्र षवकास 
कायहक्रि 

 

 

३४० सिूह सहकािीसँग सहलगानी सम्झौता भएको ि 
त्यसिध्ये १८ कृिक सिूह ि सहकािीलाई सम्झौता 
अनसुाि रु. ४८ लाख भिुानी भएको। 

५ वटा कृषि सडक ि ३ वटा कृषि बजाि छनोट भई 
DPR को लामग काि अगामड बिेको, षर्ल्डिा सभे 
भइिहेको। 

५५ वटा सािदुाषयक पूवाहधाि िध्ये ३५ वटा मसँ ाइ 
कुलो ि २० वटा मडषपङ टंकी मनिाहण भइिहेको जसिा 
१८ वटा मनिाहण सम्पन्न भएको।  

१२३ सिूहसँग कक्षा सं ालनका लामग सम्झौता भएको 
ि ३३ सिूहलाई रु. १७ लाख १६ हजाि भिुानी भएको 

३० पामलकाका शाखाहरूको क्षिता लेखाजोखा 
गरिसकेको ि िेमसनिीहरूको िाग अनसुािको सू ी  

तयाि गिी िेसीनिी सहयोगका लामग कायह अश्चघ 
बिेको। 

षहिाली ि पहाडी क्षेत्रका ३५ हजाि 
कृिकका घिधिुीिा छनोट भएका १३ 
उच्  िूल्य कृषिवस्तिुा सहलगानी गिी 
गरिबी घटाउन ेि ती िध्येको २५ हजाि 
घिधिुीको आम्दानी दईु गणुा बिेको हनु े
ि प्रजनन उिेिका २४,२५० िषहलाको 
पोिण सिुक्षा समुनश्चित भएको हनुे। 

सहलगानीका लामग कृिकलाई कजाहका 
लामग उपयिु बैकं तथा षवत्तीय सस्थासँग 
कजाह प्रवाहका लामग सम्पकह  षवस्ताि 
भएको हनुे। 

२ हजाि यवुालाई पूवाहधाि मनिाहण 
सम्बन्धी िोजगािी िूलक तामलि प्रदान 
गिेको हनु े 

१,२०० कृिक सिूह तथा सहकािीलाई 
षवत्तीय श्चशक्षा तथा व्यवसाय साक्षिता, 
पोिण ि नयँा प्रषवमध सम्बन्धी तामलि 
प्रदान गिी कृषि सम्बन्धी ज्ञान बिाई 
मनवाहहिखुी कृषिलाई व्यावसाषयक कृषििा 
रुपान्तिणिा सहयोग पगुकेो हनु े

िागिा आधारित िूल्य शृंखला षवकासका लामग 
कृिक सिूह ि सहकािीलाई सहलगानीिा 
सहयोग गने। 

बहसुिोकािवाला प्लेटर्िह (MSP) सँग सहकायह 
गिी कायहिूलक अनसुन्धान सञ्चालन गने। 

120 सािदुाषयक कृषि प्रसाि सेवाकेन्र 
स्थापना तथा सं ालनिा सहयोग गने।  

ग्रािीण पूवाहधाि षवकास तथा मनिाहणका लामग 

पुजँीगत अनदुान ग्रािीण सडक पलु, मसँ ाइ 
आयोजना मनिाहण गने। 

53



ब.उ.शी.नं. कायहक्रि/ आयोजना हालसम्िको प्रगमत श्चस्थमत आगािी तीन विहको उपलश्चब्ध सू क 
आव २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु 

षक्रयाकलाप 

31200112 नेपाल कृषि बजाि 
षवकास कायहक्रि 

 

कृषि बजाि षवकासका षक्रयाकलापहरू सं ालन भएको। २५ हजाि अधह–व्यावसाषयक ि व्यापारिक 
उत्पादन एकाइको अमतरिि वाषिहक आय 
सिदि २० हजाि रुपैयाले वषृि भएको 
हनुे, जसिध्ये ३० प्रमतशत उत्पादन 
एकाइ िषहलाले नेततृ्व गिेको हनुे ि 
गरिब ि षवपन्न वगहका लामग करिव 
१,६०० नयाँ िोजगािी सजृना भएको 
हनुे। 

 तलुनात्िक लाभ भएका कृषि उपजको बजाि 
षवकासका षक्रयाकलाप सं ालन हनु।े 

31201011 कृषि षवभाग 

 

कृषिको उत्पादन ि उत्पादकत्व वषृिको लामग सिन्वय 
तथा सहजीकिण गरिएको। 

षवभाग अन्तगहतका र्ािह केन्र तथा 
प्रयोगशालाको सदुृिीकिणबाट षकसानलाई 
षवश्चशिीकृत प्राषवमधक सेवा प्रदान गनह 
सहजीकिण भएको हनुे। 

कृषि मबिा ि व्याज अनदुान (कोल्ड 
स्टोिेज लगायतका) को व्यवस्थापन 
भएको हनुे। 

किह ािी व्यवस्थापन तथा क्षिता षवकास 
भएको हनुे।  

उख ुउत्पादन प्रोत्साहन अनदुान षवतिण गने। 

बाली मबिा षप्रमियि अनदुान, नीमतगत 
पषृ्णपोिण तथा बाली मबिा अमभकताह तामलि 
सञ्चालन गने। 

प्रिखु बालीहरूको उत्पादन लागत अध्ययन 
तथा न्यूनति सिथहन िूल्य मसर्ारिस गने। 

बजाि िूल्य संकलन तथा प्रकाशन गने। 

कृषि श्चशक्षा अनसुन्धान ि प्रसाि वी  सिन्वय 
गने। 

प्रिखु बाली उत्पादन िापदण्ड तयािी गने। 

कायहक्रि सं ालनिा सहजीकिण तथा अनगुिन 
गने। 

31201101 िाषिय आल,ु तिकािी 
तथा िसला षवकास 
कायहक्रि 

 

िाषिय स्तिको बागवानी गोष्ठी सम्पन्न भएको जसिा 
२२ िौश्चखक प्रस्ततुीकिण ि १३ पोस्टि प्रस्ततुीकिण 
भएको। 

आल,ु तिकािी तथा िसला बालीको त्यांक संकलन 
तथा अद्यावमधक गनह ४ वटा प्रदेश स्तिीय गोष्ठी भएको 

सम्वश्चन्धत बालीका र्ािह केन्रहरूलाई 
सेन्टि अर् एक्सलेन्सको रूपिा षवकास 
गरिएको हनुे। 

स्थानीय तथा उन्नत जातका आल ु
बालीको जिहप्लाज्ि संकलन तथा संविहन 

अलैं ीको ५० हजाि तथा एभोकाडोको ४ 
हजाि बेनाह उत्पादन गने। 

षवमभन्न तिकािी बालीको ७.४ के.जी. प्रजनन 
बीउ ७९७ के.जी. िूल बीउ ७९६.५ के.जी. 
उन्नत बीउ तथा ३८ लाख ६० हजाि बेनाह 
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संघ तथा प्रदेशका वागवानी र्ािहिा षवमभन्न तिकािी 
बालीको १९०० के.जी. िूल तथा १६७८.५ के.जी. 
उन्नत बीउ उत्पादन भएको। 

७६१.८१ के.जी. षवमभन्न तिकािी बालीको स्रोत बीउ, 
२७ लाख ७५ हजाि षवमभन्न िौसिी तिकािी बालीका 
बेनाहहरू, ७.५८ के.जी. गोलभेंडाको वणहशंकि (सजृना) 
षवउ, ७ लाख ९८ हजाि आलंकारिक रू्लका बेनाह, 
३७ हजाि ५ सय दाना आलकुो पवुह िूल बीउ (PBS), 

१०.७ के.जी. आलकुो टी.पी.एस. मबयाँ, १०.३३ 
िे.टन आलकुो बेमसक बीउ ि १ हजाि एभोकाडो 
(HASS ि ETINGER जात)को बेनाह उत्पादन भएको। 

भएको हनुे। 

२७ हजाि तिकािी बेनाह उत्पादन तथा 
मबक्री षवतिण गिी तिकािी 
उत्पादकत्विा वषृि भएको हनुे। 

गोलभेंडाको वणहशंकि जात सजृनाको 
बीउ उत्पादन तथा मबक्री षवतिण गिी 
गोलभेंडाको व्यावसाषयक उत्पादन भएको 
हनुे। 

उत्पादन तथा षवतिण गने। 

आलकुो ५० हजाि दाना पूवह िूल बीउ, १० 
के.जी. टी.पी.एस. दाना तथा १४ िे.टन 
आलकुो स्रोत बीउ उत्पादन गने। 

स्थानीय तहिा सशतह हस्तान्तरित कायहक्रि 
िार्ह त आल ुखेती षवस्ताि तथा बट्ठउ उत्पादन 
कायहक्रि तथा प्याज गानो उत्पादन कायहक्रि 
सं ालन गने। 

 

31201102 िाषिय र्लरू्ल षवकास 
कायहक्रि 

 

र्लरू्ल मबरुवाहरूको िाग तथा आपूमतह (वासलात) 
सम्बन्धी सफ्टवेयि तयाि भएको ि सोको उपयोगबाट 
५५ नसहिी धनी तथा १०५ कृिक एवि ्
कायाहलयहरूबाट र्लरू्ल मबरुवाको िाग तथा 
आपूमतहको षवविण तयाि भइिहेको। 

षहउँदे र्लरू्लको ब्यालेन्स मसट तयाि गिी स्रोत केन्र 
तोषकएको। 

सनु्तला जात र्लरू्लका ४० हजाि मबज ुतथा कलिी 
मबरुवा उत्पादन भएको ि सो बालीको ५० हजाि 
रुटस्टक उत्पादन भएको। 

विे र्लरू्लका १,१७,११६ मबरुवा उत्पादन भएको 

आलंकारिक मबरुवा २६,०५० वटा उत्पादन भएको। 

सम्बश्चन्धत बालीका र्ािह केन्रहरूलाई 
सेन्टि अर् एक्सलेन्सको रूपिा षवकास 
गरिएको हनुे। 

र्लरू्लको रुटस्टक मबरुवा उत्पादन  

(एि.पी) कषटङ्ग २७०००, के्रप स्याउ 
३३०००, ियल ५००००, षहउदे 
र्लरू्ल मबरुवा २५०००० (स्याउ 
११०००० ओखि १५००० नास्पामत 
५०००० हलवुावेद १००००, षकवी 
१५०००, आरु/आरुवखडा २०००० 
अन्य ३००००), तीनपाते सनु्तला 
१५००००, सनु्तलाजात र्लरू्ल मबरुवा 
२०००००, आपँ मल ी लगायत अन्य 
विे र्लरू्ल मबरुवा ७५०००० गिी 
व्यावसाषयक र्लरू्ल उत्पादन भएको 

षवमभन्न र्लरू्लका मबरुवाको प्राषवमधक 
िापदण्ड तयाि गने। 

उष्ण प्रदेशीय वागवानी केन्र, सलाहहीलाई 
Centre of Excellence को रूपिा षवकास 
गने। 

षहउँदे, विे तथा सनु्तला जातका र्लरू्लका 
३,६८,५०० मबरुवा उत्पादन तथा 
१,८७,००० मबरुवा षवमभन्न र्ािह केन्रबाट 
षवक्री षवतिण गने। 

स्थानीय तहिा सशतह हस्तान्तरित कायहक्रि 
िार्ह त पिुानो र्लरू्ल नसहिी सदुृिीकिण 
कायहक्रि, र्लरू्ल दशक अन्तगहत र्लरू्ल 
मबरुवा िोपण कायहक्रि, ओखि खेती षवस्ताि 
कायहक्रि, व्यावसाषयक कागती खेती कायहक्रि 
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हनुे। 

हाई डेश्चन्सषट प्लाश्चन्टङको लामग स्याउका 
ड्वाषर्ह ङ रूटस्टक ि स्पि टाइप एप्पल 
भेिाइषटजको प्लट स्थापना तथा 
व्यवस्थापन भई व्यावसाषयक स्याउ खेती 
षवस्ताििा सहयोग पगुकेो हनुे। 

तिकािी बालीको स्रोत बीउ उत्पादन 
तथा षवक्री षवतिण िार्ह त तिकािी 
उत्पादकत्विा वषृि भएको हनुे। 

तथा स्याउ खेती षवस्ताि कायहक्रि सञ्चालन 
गने। 

31201103 व्यावसाषयक कीट 
षवकास 

 

िौिी तथा िेशि खेतीको षवस्ताि भएको। ४,५०० गणुस्तिीय िान ुउत्पादन तथा 
षवतिण, ५,५०० वटा िौिी घाि षवतिण 
भई व्यावसाषयक िौिीपालनबाट 
१८,००० िे.टन िह उत्पादन भएको 
हनुे। 

च्याउखेतीिा यान्त्रीकिण तथा नवीनति 
प्रषवमधको सरुुवात गिी कृिक स्तििा 
१० हजाि िे.टन च्याउ उत्पादन तथा 
मबक्री षवतिणबाट आयआजहन वषृि भएको 
हनुे।  

७० हेक्टििा षकम्ब ुबगैं ा र्ािह 
व्यवस्थापन तथा ६०० हेक्टिको 
क्लिििा षकम्ब ुक्षेत्र षवस्ताि गिी 
५५०० के.जी. िेशि बीज कोय, २५ 
हजाि बक्स िेशि बीज ि ३५ लाख ५५ 
हजाि षकम्ब ुमबरुवाको उत्पादन भएको 

 िेशि खेती षवस्ताि गने। 

िौिी पालन व्यवसायको षवस्ताि गरिने, 
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हनुे। 

31201104 वाली षवकास तथा 
जैषवक षवषवधता संिक्षण 
कायहक्रि 

 

उन्नत बीउिा अनदुानको लामग ३७९ स्थानीय तहिा 
3,216(िकै 791 ि धान 2,425) िे.टन बीउ 
षवतिण गरिएको। 

सनु्दिपिुिा ५5.७ िे.टन ि  न्दाडाँगीिा करिब ७० 
िे.टन धानको बीउ प्रशोधन गिी भण्डािण गरिएको। 

 २2.83 ि 11.8 हे. िा गहुँ तथा िकैको स्रोत बीउ 
उत्पादन भएको।  

 ैते धानको १० िे.टन तथा गहुँको ३४.8 िे.टन स्रोत 
बीउ मबक्री भएको। 

धान, गहुँ, िकै ि उख ुबालीको न्यूनति 
सिथहन िूल्य तोकी कायाहन्वयनिा 
नीमतगत सधुाि गरिएको हनुे। 

स ेतना तथा बाली षवकास कायहक्रि 
सं ालन गिी उन्नत बीउबीजनको 
प्रयोगबाट प्रिखु खाद्यान्न उत्पादनिा 
आत्िमनभहि भएको हनुे। 

स्थानीय खाद्य सिुक्षालाई टेवा परु् याउन 
िैथाने बालीहरूको खेती, उत्पादन तथा 
उयभोग बिेको हनुे। 

खाद्यान्न बालीको सीिावती सिस्या तथा 
बढ्दो आयातसँग सम्बश्चन्धत सिस्याको 
अध्ययन तथा पषह ान गिी सिस्या 
सिाधानका लामग नीमतगत व्यवस्था 
भएको हनुे। 

बाली षवशेि (औद्योमगक बाली, िैथाने बाली, 
तेलहन बाली ि दलहन बाली) को िाषिय 
िणनीमत एवि ्कायहयोजना तयािी  गने।  

स्थानीय तहिा सशतह हस्तान्तरित कायहक्रि 
िार्ह त धान उत्पादन प्रविहन कायहक्रि, िकै 
उत्पादन प्रविहन कायहक्रि, गहुँ उत्पादन 
प्रविहन कायहक्रि, िैथाने बाली प्रविहन कायहक्रि 
ि स्रोत तथा उन्नत वीउिा अनदुान कायहक्रि 
सञ्चालन गने। 

षवमभन्न खाद्यान्न बालीको िूल बीउ उत्पादन 
(धान १४९ िे. टन., गहुँ ३७ िे. टन., िकै २० 
िे. टन., तोिी २ िे. टन., िसिुो १.६िे. टन.) 
उत्पादन गने। 

31201105 केन्रीय कृषि 
प्रयोगशाला कायहक्रि 

 

केन्रीय कृषि प्रयोगशाखाबाट ऐन मनयि तथा 
प्रिाणीकिण प्रयोजनको लामग प्रप्त २६ निनुा पिीक्षण 
गरिएको। 

१९ वटा िासायमनक तथा प्रांगारिक िल पिीक्षण 
गरिएको। 

बीउबीजन प्रयोगशालावाट 147 बजाि तथा षवमभन्न 
प्रयोशालाको क्रस  ेक निनुा पिीक्षण कायह सम्पन्न 
भएको। 

 

िाषिय स्तििा प्रयोगशाला स्थापना एवि ्
सन् ालन भएको हनुे। 

मनजी तथा गैि सिकािी क्षेत्रवाट सं ामलत 
प्रयोगशालाको स्ति मनधाहिण भएको हनुे। 

सिकािी, गैि सिकािी तथा मनजी िाटो, 
बीउ तथा वाली संिक्षण प्रयोगशालाहरूको 
क्षिता षवकास भएको हनुे। 

बीउबीजन पिीक्षण, वाली संिक्षण 
प्रयोगशाला, िाटो तथा िल पिीक्षण 

िाटो पिीक्षण तथा स्वायल हेल्थ काडह षवतिण 
गने। 

िलखाद पिीक्षण प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन 
गने। 

बीउ पिीक्षण प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गने। 

बाली संिक्षण प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन गने। 

रतु षविादद अवशेि पिीक्षण तथा जन ेतना 
अमभवषृि गने। 

Digital Soil Map अपडेट गने। 
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सम्बन्धी अनसुन्धान तथा षवकास भएको 
हनुे। 

अन्तिाषिय प्रत्यायन सम्बन्धी कायहहरू 
भएको हनुे। 

७ वटै प्रदेशिा प्रयोगशाला सं ालनिा 
मनिन्तिता ददई कृषि वस्तिुा षविाददको 
प्रयोग न्यूनीकिण गिी आि उपभोिाको 
स्वास््य सम्बन्धी हकषहत समुनश्चित 
भएको हनुे। 

31201106 कृषि पूवाहधाि षवकास 
तथा कृषि 
याश्चन्त्रकीकिण प्रविहन 
कायहक्रि 

आधमुनक कृषि बजाि मनिाहणका लामग 2 वटा मडषपआि 
तयािी भएको। 

संघ अन्तिगत िहेको 1 कृषि उपज थोक बजाि 
स्तिोन्नमत भएको। 

कागशे्विी िनोहिा न.पा., बिुानीलकण्ठ न.पा. ि 
िौतहटको कटहरियािा कृषि उपज बजािस्थल मनिाहणको 
DPR तयाि गिी सम्बश्चन्धत स्थानीय तहिा सशतह षवत्तीय 
हस्तान्तिण भएको।  

7 मडप ट्युबवेल, 8 पम्प हाउस मनिाहण, 5 िान्सर्िहि 
जडान, 2 सिकािी कायाहलयिा मडप षटयवुवेल मनिाहण, 
8 षवद्यतुीय पम्प जडान ि भमूिगत नाला मनिाहण 
भएको। 

12 िे.टन स्रोत बीउ षवतिण (धान ि गहुँ) भएको। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सिन्वयिा 
ठूला ि साना कृषि उपज बजाि पूवाहधाि 
स्थापना भई सं ालनिा आएको हनु े

मडप ट्युबवेल तथा स्यालो ट्युबवेल 
जडान भई थप मसँ ाइ सषुवधा उपलव्ध 
भएको हनुे।  

प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सिन्वयिा 
साना तथा िझौला क्षिताका कोल्ड 
 ेम्बि तथा वकह सप सषुवधा सषहतका 
कस्टि हायरिङ सेन्टि स्थापना भएको 
हनुे। 

संघीय कृषि बजाि (४ वटा) को 
स्तिोन्नमत/पूवाहधाि षवस्ताि गने। 

3 स्थानिा आधमुनक कृषि बजाि पूवाहधािको 
DPR तयािी गने।  

कृषि बजािको िाषिय गरुुयोजना तयािी गने। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सिन्वयिा साना 
तथा िझौला क्षिताका कोल्ड  ेम्बि तथा 
वकह सप सषुवधासषहतका कस्टि हायरिङ सेन्टि 
स्थापना गने। 

31201107 िानी जििा कुलरिया 
मसँ ाइ आयोजना –
प्रणाली आधमुनकीकिण 

150 िे.टन क्षिताको केिा पकाउने  ेम्बि मनिाहण ि 
110 हे. िा उन्नत खेतीको क्षेत्रर्ल षवस्ताि भएको। 

 5 वटा 460 िे.टन क्षिताको बीउ भण्डाि गहृ मनिाहण 

बीज (धान, गहुँ, तोिी ि िसिुा) वषृि भएको 
हनुे। 

र्लरू्ल (केिा, कागती, िेवा, आपँ ि 

खाद्यान्न (धान, िकै, तोिी, दलहन) बालीको क्षेत्र 
षवस्ताि गने। 

बीजवषृि कायहक्रि सञ्चालन गने। 
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कृषि कायहक्रि  भएको। 

2,266 हे. िा खाद्यान्न बीउ उत्पादन तथा 855 हे. 
तिकािी उत्पादन कायहक्रि भएको। 

पश ुउत्पादन प्रषवमध तथा िोग व्यवस्थापन कायहक्रि 
(30 सिूहिा) भएको। 

अनाि) ि तिकािीको व्लक प्रदशहनी  
भएको हनुे। 

केिा पकाउने घि मनिाहण भएको हनुे। 

१ कोल्डस्टोि, बीउ भण्डाि घि तथा अन्य 
पूवाहधाि मनिाहण गने। 

केिाको षटस्यकुल् ि ल्याव स्थापना गने। 

गरिब तथा ििु किैया लश्चक्षत कायहक्रि, कृषि 
यान्त्रीकिण सहयोग कायहक्रि ि पश ुउत्पादन 
प्रषवमध प्रदशहन तथा िोग व्यवस्थापन कायहक्रि 
सञ्चालन गने। 

३१२०२०११ पश ुसेवा षवभाग अण्डा, िास ुतथा पाउडि दधुिा िलुकु आत्िमनभहि 
घोिणा गरिएको। 

बडहफ्ल ुिोग मनयन्त्रण गने क्रििा २०,५१३ पन्छी 
४,१५७ के.जी. दाना तथा ५,०४३ गोटा अण्डा 
सिुश्चक्षत तविले नि गिी कृिकलाई  िाहत षवतिण 
गरिएको। 

३,०८० वगह मिटि काँ ो छाला ,३३ िे.टन शिु घ्यू 
ि ७७४ िे.टन छुपी लगायत पशजुन्य उत्पादन मनयाहत 
गरिएको। 

पशपुन्छी सेवाका कायहक्रिहरूको 
सहजीकिण ि सिन्वय भएको हनु।े 

दधु, अण्डा ि िासकुो उपलव्धतािा वषृि 
भएको हनुे। 

TIA क्वािेन्टाइनिा Cold room खरिद तथा 
जडान गने 

पशपुन्छी िोग अन्वेिण तथा मनयन्त्रण कायहक्रि 
सञ्चालन गने 

पशपुन्छी मबिाको लामग अन्य संस्थालाई  ाल ु
अनदुान षवतिण गने 

31202101 ित्स्य षवकास कायहक्रि २ किोड 4६ लाख 87 हजाि ह्याश्चच्लङ्ग , फ्राइ, 
षर्ड्गिमलड्ग षवतिण गरिएको। 

४० लाख शिु नश्लको ह्याश्चच्लड्ग, ४ लाख शिु नश्लको 
षर्ड्गिमलड्ग, ३ लाख २ हजाि शिु नश्लको एडभान्स 
षर्ड्गिमलड्ग, २ लाख शिु नश्लको र्य ुि ब्रडु ट्यामगङ 
गिी षवतिण गरिएको। 

३० हजाि सौन्दयह िाछा उत्पादन तथा षवतिण गरिएको 

थप ३ हजाि हे. ित्स्य क्षेत्रर्ल षवस्ताि, 
९० किोड ित्स्य बीज उत्पादन तथा 
षवतिण गिी २ लाख ८० हजाि िे.टन 
ित्स्य उत्पादन भएको हनु ेजसबाट ित्स्य 
क्षेत्रको व्यवसायीकिण ि कृिकको 
आयस्तििा वषृि भएको हनुे। 

९ श्चजल्लािा अमभयानका रूपिा िेन्बो 
िाउट उत्पादन कायहक्रि िार्ह त िेन्बो 
िाउट को व्यसायीकिण भएको हनु।े 

6000 हजाि फ्राइ, २५०० हजाि षर्ड्गिमलड्ग, 
२५० हजाि एडभान्स षर्ड्गिमलड्ग, ५० हजाि 
सौन्दयह िाछा, 8500 हजाि ह्या मलङ्ग 
उत्पादन तथा षवतिण गने। 

शिु नश्लका 800 हजाि षर्ड्गिमलड्ग, 20000 

हजाि ह्या मलङ्ग, 400 हजाि एडभान्स 

षर्ड्गिमलड्ग उत्पादन तथा षवतिण गने।  

59



ब.उ.शी.नं. कायहक्रि/ आयोजना हालसम्िको प्रगमत श्चस्थमत आगािी तीन विहको उपलश्चब्ध सू क 
आव २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु 

षक्रयाकलाप 

३१२०२१०२ पश ुस्वास््य िोग 
अन्वेिण सेवा तथा 
क्वािेन्टाइन कायहक्रि 

२ किोड ६७ लाख ४३ हजाि डोज षवमभन्न षकमसिका 
खोप उत्पादन भएको।  

सातै प्रदेशिा ९८ लाख ५४ हजाि १ सय डोज खोप 
मनिःशलु्क षवतिण गरिएको। 

षवमभन्न षकमसिका २ किोड १८ लाख ४१ हजाि ४ 
सय ६८ डोज खोप मबक्री भएको।  

िाषिय िोग मनयन्त्रण कायहक्रिको लामग अमधकांश खोप 
(ए एसमबक्य ुखोप) बाहेक सम्पूणह खोप सातै प्रदेशिा 
षवतिण भइसकेको ि एर्.एि. मड. खोप षवतिणको 
तयािी भइिहेको। 

AI, PPR, ND, Rabies जस्ता िोगको 
Gold standard protocol तयाि भएको हनु,े 
िाषिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला िेमबज 
खोप उत्पादन यमुनट सिेत BSL2 plus िा 
स्तिोन्नमत भएको हनुे। 

खोप उत्पादन सेवा षवस्ताि गनह 
enterotoxaemia, IB, IB ND F1 and IB 

Lasota उत्पादन प्रषक्रया सरुु भएको 
हनुे। 

िोग मनदान सेवा सञ्चालन गने। 

खोपको प्रभावकारिता अध्ययनका लामग 
मसिोिोमनटरिङ गने। 

प्रिखु जनुोषटक िोग समभहलेन्स कायहक्रि 
(Toxoplasmosis, Brucellosis, Leptospirosis) 

सञ्चालन गने। 

3,200 खोिेत तथा सीिाषवहीन पश ुिोगको 
निनुा संकलन तथा मनदान गने। 

१८०० पशपुन्छीको उप ाि, ५०० िेजि 
सजहिी, ४५० गाइनाकोलोजी उप ाि ४५० 
िाईनि सजहिी २०० छाला जाँ  ४०० 
पोस्टिाटहि पिीक्षण गने। 

३०० टेली भेटेरिनिी िेमडमसन सेवा, ४५० 
अल्िासाउण्ड सेवा, १००० एक्स िे सेवा, 100 
एम्बलेुटिी सेवा संन् ालन गने। 

षपषपआि खोप 7120 हजाि, िेमबज खोप 
१२० हजाि, क्लामसकल स्वाईन षर्वि खोप 
७०० हजाि, िानीखोत आि.टु.वी./लासोटा 
खोप ५००० हजाि, िानीखोत आइ.टु. खोप 
१५०० हजाि, गम्वोिो/र्लपक्स खोप ८००० 
हजाि ि िामनखेत एर्-१ खोप उत्पादन 
२०००० हजाि डोज खोप उत्पादन तथा 
िुवानी गने। 

31202103 पशपुन्छी स्रोत 
व्यवस्थापन तथा प्रविहन 

९० हजाि ४९० ड्यूअल पपोज कुखिुाको  ल्ला एवि ्

३७२ उन्नत पशपुन्छी (भेडा, ििुाह तथा जसीको पाडा 
 गाई भैंसी तथा बाख्रािा गरिने कृमत्रि 
गभाहधान सेवा हालको वाषिहक ७ लाख 

6 लाख डोज जिेको वीयह उत्पादन तथा 
षवतिण ि 5 लाख गाई भैंसीिा कृमति 
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कायहक्रि पाडी, वाच्छा वाच्छी ि वंगिु) पाठापाठी उत्पादन तथा 
षवतिण भएको। 

४९ हजाि ५४० वहवुिीय तथा विे घाँसको सेट, बेनाह, 
गाँन ुतथा १०.८६ िे.टन घाँसको बीउ उत्पादन तथा 
षवतिण भएको।  

 

पगुकेो हनु,े 

बंगिु औद्योमगक पाकह को स्थापना तथा 
सं ालन िार्ह त गणुस्तिीय िास ुउत्पादन 
तथा बजािीकिणिा टेवा पगुकेो हनुे 

च्याङ्ग्ग्रा स्रोत केन्र स्थापना िार्ह त िास ु
तथा पश्चश्िना उत्पादनिा टेवा पगुकेो हनु े

र्ािह केन्रहरू Centre of Excellence को 
रूपिा षवकास भएको हनुे। 

िूल बीउ ि उपयोगी जातका बोयि 
बाख्रा, योकह शायिल्याण्डिेस तथा ड्युिोक 
बंगिु, ग्रािीण कुखिुा ि ििुाह िाँगोको 
उपलब्धता समुनश्चित भएको हनुे। 

गभाहधान गने। 

24,825 के.श्चज. (षटयोसेश्चन्ट, जै, ज्वाइन्ट भेज, 

मडस्िोषियि, कुडज,ु स्टाइलो तथा डालेघाँसको) 
िूल बीउ उत्पादन तथा षवतिण गने। 

25 गाईका बाच्छाबाच्छी, १७० बंगिुका 
पाठापाठी, ४० याकनाक, १०० भेडाका 
पाठापाठी, १५० खिी बोका, ३० बोयि बोका 
तथा ४० बोयि क्रस बोका उत्पादन तथा 
षवतिण गने। 

स्थानीय याक, भेडा बाख्रा, गाई, घासेँबाली 
आददको संिक्षण गिी उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व वषृिका लामग नवीनति प्रषवमधको 
पिीक्षण तथा षवस्ताि गने। 

31202104 पश ुआहािा तथा 
लाइभस्टक गणु 
व्यवस्थापन कायहक्रि 

 

प्रयोगशालाबाट ४१ हजाि ९६ निनुा संकलन तथा 
पिीक्षण गरिएको। 

९४० औिमध ि खोप, ३,१९२ दधु, िास ुतथा दानाको 
निनुा संकलन तथा पिीक्षण गरिएको। 

HPLC षवमधद्वािा २१६ दाना तथा कच् ा पदाथहको निनुा 
तथा षर्ड सश्चप्लिेण्टिा amino acids, vitamins, 

aflatoxin पिीक्षण, दानाको उद्योगहरूबाट उत्पाददत 
तयािी दानाको १,७६३, स्थानीय तहबाट ६२८ 
दानाहरूको निनुा संकलन तथा पिीक्षण गरिएको 

२,१३७ दधु, ७३ घाँसहरूको निनुा संकलन तथा 
पिीक्षण गरिएको। 

पश ुआहािका लामग घाँस उत्पादनिा 
वषृि भएको हनुे। 

आयात तथा मनयाहत हनुे तयािी दाना, दाना 
कच् ा पदाथह तथा षर्ड सश्चप्लिेन्टहरूको 
गणुस्ति सूमनश्चित भएको हनुे। 

दाना कच् ा पदाथहहरूको निनुा संकलन 
तथा पिीक्षण भएको हनुे। 

 

दाना उद्योग तथा दानाको िुवानी, मबक्री षवतिण 
ि भण्डािणिा संलग्नहरूको अमडटका लामग 
आधाि तय गने। 

साइलेज, TMR ि Mineral Block को गणुस्ति 
मनधाहिण गने। 

लाइभिक गणु व्यवस्थापन प्रयोगशालाको SOP 

तयािी, 250HPLC बाट दाना तथा षर्ड 
सश्चप्लिेण्टिा amino acids, vitamins, aflatoxin 

पिीक्षण तथा प्रमतवेदन तयािी गने। 

दानाको उद्योगबाट उत्पाददत तयािी दानाको 
1,500 निनुा संकलन तथा पिीक्षण गने। 

स्थानीय तहबाट दानाको 1,800, दानाको 
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कच् ा पदाथहको 600 तथा घाँसको 150, 
दधुको 600 निनुा संकलन तथा पिीक्षण 

गने।  

31203101 खाद्य पोिण तथा प्रषवमध 
कायहक्रि 

 

४,८८८ पटक खाद्य उद्योग, दाना उद्योग, बजाि, होटल, 
िेिुिेन्ट, हाटबजाि, िेला, िहोत्सव अनगुिन भएको 

खाद्य तथा दाना पदाथहको ४,६०४ निनुा संकलन तथा 
मनयिन भएको। 

५४,८६७ आयातीत खाद्य तथा दाना निनुाको भन्साि 
नाकािा नै गणुस्ति प्रिाणीकिण भएको।  

३,४२२ खाद्य तथा दाना उद्योगको अनजु्ञापत्र जािी तथा 
नवीकिण भएको।  

१७,०७८ खाद्य तथा दाना निनुाको प्रयोगशाला 
षवष्लेिण भएको। 

खाद्य वस्तकुो षवतिण एवि ्आयात ि 
मनयाहतसम्ि शिुता कायि भई आि 
उपभोिाको हकषहत एवि ्स्वास््य 
संिक्षणिा िद्दत पगुकेो हनु े

प्रिाणीकृत एवि ्भिपदो षवश्लिेण सेवा 
प्रदान भई मनयाहत प्रविहनिा टेवा पगुकेो 
हनुे 

उपयिु खाद्य पोिण कायहक्रििार्ह त 
कुपोिण न्यूनीकिण ि खाद्य पोिण 
सिुक्षािा सघाउ पगुकेो हनु े

कृषि एवि ्पशजुन्य खाद्य उत्पादनिा 
षविादद, एण्टीबायषटक हिोनको अवशेि 
पषह ान एवि ्षवश्लिेण गिी उपभोिा 
स ेतना कायहक्रिहरू सञ्चालन भएको 
हनुे। 

खाद्य उद्योग, दाना उद्योग, बजाि, होटल 
िेिुिेन्ट, हाटबजाि, िेला, िहोत्सव अनगुिन 
गने। 

६,५०० वटा खाद्य तथा दाना पदाथहको निनुा 
संकलन गिी मनयिन गने। 

 ५० हजाि वटा आयातीत खाद्य तथा दाना 
निनुाको भन्साि नाकािा नै गणुस्ति 
प्रिाणीकिण गने। 

४,५०० वटा  खाद्य तथा दाना उद्योगलाई 
अनजु्ञापत्र जािी तथा नवीकिण गने। 

31221011 िाषिय षकसान आयोग 

 

षवमभन्न आयोजनाको अनगुिन एवि ्पषृ्ठपोिण गरिएको 

षकसानहरूको स्थलगत सिस्या पषह ान एवि ्सझुाव 
प्रदान गरिएको। 

िन्त्रालयले तयाि गिेका ऐन, मनयिावलीिा षकसान संघ 
सगठनहरूको िाय सझुाव संकलन गिी उपलब्ध 
गिाइएको।  

प्रदेश स्तििा षकसान संघ संगठनहरूको क्षिता अमभवषृि 

केन्र तथा प्रदेश स्तििा कृषि प्रसाि, 

अनसुन्धान  ि षवकास तथा षकसान 
सम्बि सिसािषयक सिस्याहरू पषह ान 
भएका हनु े

केन्र तथा प्रदेश स्तििा षकसान संघ 
संगठन संस्थाहरूको क्षिता अमभवषृि 
भएको हनुे। 

िासायामनक िलको प्रभावकािी षवतिण प्रणाली 
सम्बन्धी अध्ययन गने। 

तीनै तहका सिकािका ऐन मनयि/ कानूनको 
एकरूपता तथा सािन्जस्यता ल्याउन अध्ययन 
गने। 

प्रदेश स्तििा षकसान संघ संगठनहरूको क्षिता 
अमभवषृि तथा अमभिखुीकिण गने। 
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तथा अमभिखुीकिण कायहक्रि सञ्चालन गरिएको। कृषि तथा पशपुन्छी जन्य उत्पादन गने। 
कृिक, व्यवसायी तथा अन्य सिोकािवाला 
सँगको सिस्या पषह ान तथा सिाधानको लामग 
अध्ययन गने। 

आयोजनाहरूको अध्ययन/ अवलोकन/ 
अनगुिन एवि ्पषृ्ठपोिण गने। 

31231011 िाषिय श्च या, कर्ी तथा 
अलैँ ी षवकास बोडह 
 

नेपाली अथोडक्स श्च या िेडिाकह  कायाहन्वयनको क्रििा 
१२ श्च या उद्योगलाइह िेडिाकह  प्रयोगको अनिुमत 
ददइएको। 

 क्लाबन्दीिा कर्ी खेती षवस्ताि कायहक्रि अन्तगहत 
७०० िोपनीिा कर्ी षवस्ताि गनह प्रस्तावना स्वीकृत 
गरिएको। 

पोखिािा निनुा कर्ी प्रशोधन केन्रको मनिाहण सम्पन्न 
हनुे  िणिा िहेको। 

 नवुाकोटिा निनुा श्च या प्रशोधन केन्र मनिाहणको कायह 
स ुारु िहेको। 

श्च या, कर्ी तथा अलैँ ीको बजािीकिण ि 
अन्तिाहषिय व्यापाि षवस्ताि भएको हनुे। 

 क्लाबन्दीिा 2,500 िोपनीिा कर्ी खेती 
षवस्ताि गने।  

१० लाख ५० हजाि गणुस्तिीय कर्ी षवरूवा 
उत्पादन गने। 

नेपाली श्च याको ब्राण्ड प्रविहन गने। 

इलाििा कर्ी प्रशोधन कािखाना स्थापना 
गने। 

 

३१२३१०१२ िाषिय दगु्ध षवकास 
बोडह 

दधु तथा दधुजन्य पदाथह िुवानी गने सवािी साधनलाई 
मनवाहध रूपिा आवतजावत गनहको लामग लोगो मडजाइन 
तथा सावहजमनक गिी षवतिण गरिएको। 

दगु्ध व्यवसाय क्षेत्रको नीमतगत व्यवस्था 
ि षवकासिा सहयोग पगुकेो हनु,े 

दधुको बजारिकिण प्रबिहन हनुे तथा 
गणुस्तििा वषृि भएको हनुे। 

दगु्ध पदाथह षवमधकिण तामलि सञ्चालन गने। 

श्च मलङ्ग भ्याट ििहत तामलि प्रदान गने। 

नीमतगत सझुाव प्रदान गनहको लामग दगु्ध 
क्षेत्रको अध्ययन गने। 

दधु तथा दगु्ध पदाथहको मनयिन गनहको लामग 
आवश्यक पूवाहधाि (प्रयोगशाला) गने। 

३१२४१०११ नेपाल पश ुश्च षकत्सा 
परििद् 

मनयमित रूपिा पश ुश्च षकत्सकको आ ािसंषहता 
अवलोकन भएको। 

पश ुश्च षकत्सकको दताह ि भेटेरिनिी 
शैश्चक्षक संस्थाको मनयिन भएको हनुे। 

नाि दताह परिक्षा सञ्चालन गने। 

आ ािसंषहताको अनगुिन गने। 
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ब.उ.शी.नं. कायहक्रि/ आयोजना हालसम्िको प्रगमत श्चस्थमत आगािी तीन विहको उपलश्चब्ध सू क 
आव २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु 

षक्रयाकलाप 

पश ुश्च षकत्सा पेशा थप ियाहददत भएको 
हनुे। 

षवश्वषवद्यालयहरूको भेटेरिनिी श्चशक्षाको गणुस्ति 
कायि गने।  

31241101 कृषि अनसुन्धान 
कायहक्रि 

 

धान, िकै, गहुँ लगायतका बालीको खलुा सेंश्च त ि 
वणहशंकि गिी २१५ जात षवकास गरिएको, सो 
जातहरूको स्रोत बीउ उत्पादन तथा षवतिण गरिएको ि 
पशपुन्छी तथा िाछाका उन्नत नश्लका पाठापाठी, 
पाडापाडी,  ल्ला ि भिुा उत्पादन तथा षवतिण गरिएको 

षवमभन्न हावापानी ि क्षेत्रको लामग बोि बाख्रापालन प्रषवमध 
ि िाउट िाछा उत्पादन प्रषवमध मसर्ारिस भई ब्यापक 
षवस्तािको क्रििा िहेको। 

२३२ बालीका १६,२४० िैथाने जात संकलन भएको ि 
करिब ९,५०० जातको श्चजन बैंकिा िध्यिकालीन ि 
दीघहकालीन संिक्षण गरिएको। 

कि लागतिा उच्  क्षिताको सोलाि ड्राएि, उच्  
पहाडी भेगको लामग श्च नो कुटक, तिकािी खेतीको 
लामग प्लाश्चस्टक घि ि िषहलािैत्री साना तथा घिेल ु
यन्त्र उकिण षवकास गरिएको। 

षवमभन्न हावापानी, भौगोमलक क्षेत्र तथा 
जलवाय ुअनकूुलन हनुे अन्न, तिकािी ि 
र्लरू्ल बालीका २० जात उन्िो न 
भएको हनुे।  

न्यशु्चक्लयस, प्रजनन, िूल बीउ ि 
बणहशंकि जातको Parent लाइन लगायत 
करिब ३ हजाि िे.टन स्रोत बीउ 
उत्पादन ि षवतिण भएको हनुे। 

उन्नत बाख्रा, भैंसी, गाई, बंगिु, कुखिुा, 
टकी लगायत करिब १५ लाख उन्नत 
नश्लहरू ि १० किोड िाछाका भिुा 
उत्पादन तथा षवतिण भएको हनुे। 

श्चजन बैंकिा षवमभन्न 
बाली/बागबानी/पशपुन्छी/ित्स्य आददको 
िैथाने ि लोपोन्िखु ३ हजाि जातको 
खोजी, संकलन,  रित्र श्च त्रण तथा 
िूल्यांकन गिी िध्यिकालीन ि 
दीघहकालीन संिक्षण /उपयोग भएको 
हनुे।  

कृषि यन्त्र पिीक्षण, कि लागत ि भगूोल 
सहुाउँदो साना तथा िझौला कृषि 
यान्त्रीकिण सम्बन्धी अनसुन्धान ि प्रषवमध 
षवकास भएको हनुे। 

िकैको २ वणहशंकि,  ैते धान १, िमसनो धान 
१, काक्रोको २ वणहशंकि, ग्लाडीयोलस 
रू्लको ३ जात उन्िो न गने। 

अन्नबाली, कोशे तथा तेलहनबाली, नगदेबाली, 
तिकािीबाली ि डाले घाँस तथा भइुघाँसका 
उन्नत जातको ८९१ िे.टन स्रोत बीउ, 
र्लरू्ल ि डालेघाँसका ३ लाख बेनाह, उन्नत 
बाख्रा, भैंसी, गाई ि बंगिुका उन्नत नश्ल एवि ्
िाछाका २.५ किोड भिुा उत्पादन तथा 
षवतिण गने। 

िाटोको मडश्चजटल नक्साकंन कायहक्रि अन्तगहत 
थप श्चजल्लाका निनुा षवश्लिेण गिी नक्सा 
अपडेट गने। 

बायोफ्लक िाछापालन प्रषवमध तथा िंमगन 
िाछाको घिेलकुिण ि प्रजनन षवमधको षवकास 
गने। 

षवमभन्न बाली/ पशपुन्छी/ ित्स्य आददको 
िैथाने ि लोपोन्िखु १,००० जातको खोजी, 
संकलन,  रित्र श्च त्रण तथा िूल्याकंन गिी 
िध्यिकालीन ि दीघहकालीन संिक्षण/ उपयोग 
गने। 

भकूम्पले क्षमतग्रस्त NARC केन्रीय कायाहलय 
भवन मनिाहण प्रािम्भ गने 
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षक्रयाकलाप 

NARC केन्रीय कायाहलय भवन मनिाहण 
भएको हनुे। 

31281011 कपास षवकास समिमत 

 

3 श्चजल्लाका कपास खेती गने षकसानहरूको उत्पाददत 
कपास खरिद गिी प्रशोधन भएको।  

कपास खेतीको िूल्य शृंखला षवकासिा 
सहजीकिण भएको हनुे। 

80 िे. टन कपास प्रशोधन गने। 

कृिकलाई कपास उत्पादनिा प्राषवमधक सेवा 
उपलब्ध गिाउने 

50112101 सिावेशी कृषि 
रूपान्तिण कायहक्रि  

आयोजनाको तयािीका कायह भएको। स्थानीय तहको EOI तथा लागत 
सहभामगतािा आधारित िही 90 साना 
उत्पादक संस्थाहरू कृषि उत्पादन 
अनदुान िार्ह त लाभाश्चन्वत भएका हनु े 

प्रस्तावनािा आधारित, स्टाटह अप म्यानअुल 
बिोश्चजि अनदुान प्रवाह गने। 

40 वटा MALSC मनिाहणको सरुुवात गने। 

20 वटा िूल्य शृंखला पूवाहधाि मनिाहण गने। 

९. जोश्चखि पक्ष तथा अनिुान 

कृषि क्षेत्रका सिय सीिा तोषकएका कमतपय अन्तिाहषिय प्रमतविताको जवार्देषहता तथा उपलश्चब्ध हामसल गनह, तीन तहका सिकािवाट सम्पादन हुँदै आएका 
कायहक्रिको त्यांक संकलन, षवश्लिेण ि प्रमतवेदनिा सािज्यस्यता कायि हनुे ि वैदेश्चशक िोजगािबाट प्राप्त हनुे षवप्रिेणको िकि कृषि क्षेत्रको पुँजी मनिाहणिा लगाउने वाताविण 
मनिाहण हनुेछ। प्रषवमध, िल, गणुस्तिीय बीउको सलुभ आपूमतह, भिपदो मसँ ाइ प्रणाली, भमूिको उपयोग ि एकीकृत व्यवस्थापन गनह नसषकएिा अपेश्चक्षत नमतजा प्रामप्तिा जोश्चखि 
िहने आकलन गनह सषकन्छ। 

 

 

65



४.२ भमूि व्यवस्था 

१. पषृ्ठभमूि 

नेपालको संववधानिा व्यवस्था भएको सम्पत्तिको हक, खाद्य सरुक्षा र सम्रभतुाको हक, िवहलाको हक र भमूिहीन 
दमलतको हक कायाान्वयन गना तथा सन ्२०३० सम्ििा हामसल गररसक्नपुने ददगो ववकास लक्ष्य राप्त गना उपलब्ध सीमित भमूि 
तथा भमूि स्रोतको ददगो व्यवस्थापन गना आवश्यक रहेको छ। भमूि तथा भमूि स्रोतको ददगो सदपुयोग गना पररिात्तजात भ-ूउपयोग 
नीमत, २०७२ अनरुूप भमूिको वगीकरण र भ-ूउपयोग सम्बन्धिा राविय भमूि नीमत, २०७५ तजुािा भइसकेका छन।् नीमतहरूको 
रभावकारी कायाान्वयन गरी भमूिको सितु्तित उपयोग समुनत्तित गना, भमूि वगीकरण गरी भ-ूउपयोग योजना तयार गना, आधमुनक 
रववमधको रयोग िार्ा त नापनक्सािा शदु्धता कायि गदै भमूि रशासनलाई व्यवत्तस्थत, सरुत्तक्षत, पारदशी र ववश्वसनीय बनाउन र 
देशको सम्पूणा भमूिलाई नापनक्सा तथा भ-ूसूिना रणालीिा आबद्ध गरी अनलाइन सेवा रवाह तथा मित्तजटल अमभलेख तयार गना 
आवश्यक नीमत, कानून, पूवााधार तयारी र स्रोत-साधन पररिालनिा जोि ददइएको छ। 

२. सिस्या तथा िनुौती  

कृवियोग्य भमूिको खण्िीकरण बढ्दै जान,ु गैह्रकृवि क्षेत्रिा यसको रयोग बढ्दै जान,ु सकुुम्बासी, िोही तथा गठुी वकसान, 

भमूिहीन, अव्यवत्तस्थत बसोबासीहरूको बसोबास सम्बन्धी उत्तित व्यवस्था हनु नसक्न ुर देशको कुल भ-ूभागको कररब ७० रमतशत 
क्षेत्र भमूि रशासनको आमधकाररक अमभलेख मभत्र ल्याउन नसवकन ुरिखु सिस्याका रूपिा रहेका छन।् भमूििा सबै नागररकको 
सिन्यावयक पहुुँि स्थावपत गनुा, भ-ूउपयोग योजना तयार गरी कायाान्वयन गनुा, भमूि रशासन रणालीलाई सियानकूुल बनाई 
रभावकारी सेवा रवाह गनुा, भमूि सम्बन्धी सम्पूणा अमभलेख मित्तजटाइज गरी एकीकृत भ-ूसूिना रणाली लागू गनुा तथा नापनक्सा 
कायािा सियानकूुल आधमुनक रववमधको अवलम्बन र दक्ष जनशत्ति राप्त गरी वटकाइराख् न ुयस क्षेत्रका रिखु िनुौती हनु।्  

३. सोि 

सिन्यावयक, उत्पादनिखुी र ददगो भमूि व्यवस्था। 

४. उद्दशे्य 

१. भमूिको सितु्तित उपयोग िार्ा त उत्पादन ववृद्ध र यसबाट राप्त लाभको सिन्यावयक ववतरण समुनत्तश् ित गनुा। 

२. योजना तजुािा र ववकास मनिााणको लामग आवश्यक शदु्ध एवि ् ववश्वसनीय नापनक्सा र भौगोमलक सूिना सवासलुभ 
बनाउन।ु 

३. भमूि व्यवस्थालाई आधमुनक रववमधयिु, सरल, र पारदशी बनाउन।ु 

५. रणनीमत 

१. भ-ूउपयोग नीमत बिोत्तजि क्षिता, उपयिुता र आवश्यकताको आधारिा भमूिको वगीकरण तथा उपयोग समुनत्तित गरी 
उत्पादन ववृद्ध गने। 

२. भमूिहीन दमलत, कृिक, सकुुम्बासी, िोही तथा गठुी वकसान, अव्यवत्तस्थत बसोबासी लगायत सीिान्तकृत वगाको 
भमूििामथको अमधकार र पहुुँि समुनत्तित गने। 
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३. आधमुनक रववमधिा आधाररत नाप नक्साका आधारभतू पूवााधारहरू तयार गने र शदु्ध तथा ववश्वसनीय भ-ूसूिना 
संकलन गने। 

४. भौगोमलक सूिना पूवााधारको अवधारणा बिोत्तजि आधारभतू भौगोमलक सूिना तथा ववमभन्न क्षेत्रका ववियगत सूिना तयार 
गरी उपलब्ध गराउन।े 

५. वकिानापी हनु बाुँकी रहेका भभूागिा नापनक्सा गरी सम्पूणा जमिनलाई जग्गा रशासन रणालीिा आबद्ध गने र सरकारी, 
सावाजमनक तथा गठुी जग्गाको ववस्ततृ अमभलेख तयार गरी संरक्षण गने। 

६. वैज्ञामनक सूिकका आधारिा अिल सम्पत्तिको वस्तपुरक िूल्याङ्कन गने रणाली स्थापना गने र सबै सरोकारवालाहरूले 
सोही िूल्याङ्कन रयोग गनुापने व्यवस्था गने। 

७. आधमुनक रववमधिा आधाररत भमूि सम्बन्धी अमभलेखहरूको व्यवत्तस्थत भण्िारण गने र जग्गा रशासन सेवालाई सहज, 

सरल, ववश्वसनीय र पारदशी बनाउने। 

६= वविय के्षत्रगत नमतजा सूिक र लक्ष्य  

सूिक 

 

एकाइ 

 

२०७6/७7 
सम्िको 
उपलत्तब्ध 

२०७7/७8 को 
अनिुामनत 
उपलत्तब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०80/81 

जग्गाको खण्िीकरणको दर 
न्यूनीकरण  

रमतशत  1.3 1.3  2.15 2.1 2 

लाइिार सभेक्षण र नक्सांकन  
व.वक.मि. 
(हजार)  

- 20  62 84 104 

त्तजयोिेवटक तथा सितलन नापी 
सभेक्षण  

वक.मि.  7,110 7,225 7,345 7,470 7,600 

आधमुनक रववमधयिु कायाालयको 
रूपिा ववकास भएका नापी 
कायाालय  

वटा  7 12 19 26 33 

भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयहरूलाई आधमुनक 
रववमधयिु कायाालयको रूपिा 
ववकास  

वटा  7 20 61 91 124 

भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयहरूिा रहेका शे्रस्ता 
मित्तजटाइजेसन  

पाना (लाख)  6 286  486 686 886 

अनलाइन सेवा रवाह गने 
भमूिसधुार तथा िालपोत कायाालय  

संख्या  108 126  - - - 
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सूिक 

 

एकाइ 

 

२०७6/७7 
सम्िको 
उपलत्तब्ध 

२०७7/७8 को 
अनिुामनत 
उपलत्तब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०80/81 

पत्तव्लक एक्सेस िोिेल लागू गने 
भमूिसधुार तथा िालपोत कायाालय  

कायाालय  19 41 71 101 126 

नापनक्सा तथा भमूि व्यवस्थापन 
तामलि  

जना  7816 8316 8816 9316 9816 

७. वविय के्षत्रगत खिा तथा स्रोतको मत्रविीय अनिुान 

       
रकि रु. लाखिा 

आमथाक विा 
ववमनयोजन तथा रक्षेपण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँजीगत 
वविीय 

व्यवस्था 
नेपाल सरकार 

वैदेत्तशक 

अनदुान 
वैदेत्तशक ऋण 

२०७८/७९       71,398      51,708        14,690      5,000         70,938          460           -    

२०७९/८०       73,419      51,313        16,606      5,500         72,419        1,000           -    

२०८०/८१       78,970      54,656        18,264      6,050         78,346          624           -    
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८. कायाक्रि/आयोजनाको संत्तक्षप्त वववरण  

कायाक्रि तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमध, लागत र अपेत्तक्षत नमतजा सवहतको संत्तक्षप्त वववरण देहायको तामलकािा रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायाक्रि/ आयोजना 
क्षते्रगत रणनीमतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 

सरुु र सिामप्त 

लागत 

(रू. लाखिा) 
अपते्तक्षत नमतजा 

33600011 
भमूि व्यवस्था सहकारी तथा 
गररबी मनवारण िन्त्रालय 

१ 
भमूि, सहकारी तथा गररबी मनवारण 
सम्बन्धी नीमत तथा कानून तजुािा  

सालबसाली  
नीमत, ऐन, कानून मनिााण भएको हनुे। 

33600103 जग्गा रशासन सदुृढीकरण तथा 
अनौिाररक भसूम्बन्ध 
व्यवस्थापन कायाक्रि 

6 
भमूिहीन दमलत, सकुुम्बासी, अव्यवत्तस्थत 
बसोबास पवहिान तथा व्यवस्थापन  

२०७७/७८ -
२०८०/८१ 

३६००० 

भमूिहीन दमलत, सकुुम्बासी, अव्यवत्तस्थत 
बसोबास पवहिान भएको हनुे। 

33601011 भमूि व्यवस्थापन तथा अमभलेख 
ववभाग 

5 

भमूि रशासनको आधमुनक, ववश्वसनीय, 

गणुस्तरयिु र वस्तपुरक भ-ूसूिना 
रणालीको ववकास 

सालबसाली  

भमूि रशासनिा आधमुनक, ववश्वसनीय, 

गणुस्तरयिु र वस्तपुरक भ-ूसूिना 
रणालीिा िालपोत कायाालयको आबद्धता 
भएको हनुे। 

33601101 िालपोत अमभलेख सरुक्षा तथा 
सदुृढीकरण कायाक्रि  

5 
वैज्ञामनक भ-ूअमभलेख रणाली स्थापना र 
व्यवस्थापन 

सालबसाली  
वैज्ञामनक भ-ूअमभलेख रणाली स्थापना भएको 
हनुे। 

33601012 भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयहरू 

5 

कायाालयिा रहेका अमभलेख तथा शे्रस्ता 
व्यवत्तस्थत गरी भ-ूसूिना रणालीको 
िाध्यिबाट सरल र सहज रूपिा सेवा 
रवाह 

सालबसाली  

भमूि रशासन सिबन्धी सेवा सरल र सहज 
रूपिा रवाह भएको हनु।े 

33602011 नापी ववभाग 5 वकिानापी रणालीलाई आधमुनकीकरण गदै 
व्यत्तिगत स्वामित्वका सम्पूणा वैध 
जग्गालाई वकिानापीको दायरािा सिावेश 

त्तजयोिेवटक पूवााधारलाई सदुृढीकरण गदै 
अन्तरााविय सञ्जालसुँग आवद्धता 

सालबसाली  

नापनक्सा सम्बन्धी िापदण्ि तयारी तथा 
मनयिन भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रि/ आयोजना 
क्षते्रगत रणनीमतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 

सरुु र सिामप्त 

लागत 

(रू. लाखिा) 
अपते्तक्षत नमतजा 

भौगोमलक सूिना पूवााधार संरिना स्थापना 

अन्तरााविय सीिाको रभावकारी 
व्यवस्थापनका लामग पूवााधार मनिााण 

33602012 नापी कायाालयहरू 5 भ-ूसूिना रणालीिा आधाररत भएर 
गणुस्तरीय सेवा रवाह 

सालबसाली  
भ-ूसूिना रणालीिा आधाररत गणुस्तरीय 
सेवा रवाह भएको हनुे। 

33602101 वकिानापी तथा नापी कायाालय 
सधुार कायाक्रि 

5 वकिा नापीिार्ा त जग्गा रशासनका 
लामग भमूि लगत तयारी 

सालबसाली  
वकिा नापीिार्ा त जग्गा रशासनका लामग 
भमूि लगत तयार भएको हनुे। 

33602102 स्थलरूप नापी तथा भ ूउपयोग 
व्यवस्थापन कायाक्रि 

7 ववमभन्न िाननापिा आधार नक्सा, ववियगत 
नक्सा तथा भौगोमलक सूिना उत्पादन 

अन्तरााविय सीिाको सभेक्षण सालबसाली  

ववमभन्न िाननापिा आधार नक्सा, ववियगत 
नक्सा तथा भौगोमलक सूिना उत्पादन 
भएको हनुे।  

अन्तरााविय सीिाको सभेक्षण तथा मनयि 
भएको हनुे। 

33602102 भौगोमलक सूिना पूवााधार 
कायाक्रि 

7 नापनक्सा तथा भौगोमलक सूिना 
उत्पादनिा एकरूपता कायि सरकारी 
तथा गैरसरकारी मनकायसुँग सिन्वय र 
मनयिन 

सालबसाली  

नापनक्सा तथा भौगोमलक सूिना उत्पादनिा 
एकरूपता कायि गना सरकारी तथा 
गैरसरकारी मनकायसुँग सिन्वय र मनयिन 
भएको हनुे। 

33602103 खगोल तथा भ–ूिापन 
कायाक्रि 

7 ववकास मनिााणको पूवााधारका रूपिा 
रहेको राविय मनयन्त्रण मबन्दहुरूको 
संजालको सदुृढीकरण गरी नवीनति 
रववमधको अबलम्बन 

सालबसाली  

राविय मनयन्त्रण मबन्दहुरूको संजालको 
सदुृढीकरण गरी नवीनति रववमधको 
अबलम्बन भएको हनुे। 

३३६०४०११ भमूि व्यवस्थापन रत्तशक्षण 
केन्र 

2 
दक्ष जनशत्ति उत्पादन तथा क्षिता 
अमभववृद्ध 

सालबसाली  

भमूि रशासन तथा नापनक्साको क्षते्रिा दक्ष 
जनशत्ति उत्पादन भएको हनुे। 

५०१३६१०१ भमूि बैंक कम्पनी १ जग्गा धनीलाई जमिनको संरक्षणको २०७७/७८  भमूि बैंक स्थापना भएको हनु।े 
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रि/ आयोजना 
क्षते्रगत रणनीमतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 

सरुु र सिामप्त 

लागत 

(रू. लाखिा) 
अपते्तक्षत नमतजा 

रत्याभमूत र जमिन मलन िाहनेलाई सता, 
सेवा, सवुवधा सवहत जमिनको सदपुयोगको 
लामग सहजीकरण, सिन्वय र उत्ररेणा 

बाुँझो रहेको जमिनिा कृवि लगायत 
ववमभन्न वकमसिको व्यवसाय संिालन गरी 
राविय उत्पादन ववृद्ध  

खाद्य सरुक्षाको रत्याभमूत 

कायाक्रि तथा आयोजनाको हालसम्िको रगमत त्तस्थमत, आगािी तीन विाको उपलत्तब्ध सूिक र आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे रिखु वक्रयाकलाप तलको तामलकािा 
रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायाक्रि/ आयोजना हालसम्िको रगमत त्तस्थमत आगािी तीन विाको उपलत्तब्ध सूिक 

आ.व .२०७८/७९ िा सञ्चालन 
हनु ेरिखु वक्रयाकलाप 

33600011 भमूि व्यवस्था 
सहकारी तथा गररबी 
मनवारण िन्त्रालय 

राविय भमूि नीमत, भउूपयोग ऐन, भमूि सम्बन्धी ऐन 
तथा मनयिावली तजुािा भएको। 

भमूि बैंक स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अवधारणा 
तयार भएको। 

व्यत्तिको नाििा दताा हनु गएको 439 ववगाहा 1५ 
कट्ठा १8.5 धरु जग्गा नेपाल सरकारको नाििा 
कायि गररएको। 

आवश्यकता अनसुार नीमत, ऐन, कानून तयार भई 
कायाान्वयन भएको हनु।े 

१०० स्थानीय तहिा भमूि बैंक स्थापना भएको हनुे। 

 

दै्वध स्वामित्व अन्त्य गने। 

लगतकट्टा सम्बन्धी काया गने। 

िातहत मनकायहरूको अनगुिन तथा 
मनरीक्षण गने। 

33600103 जग्गा रशासन 
सदुृढीकरण तथा 
अनौिाररक भसूम्बन्ध 
व्यवस्थापन कायाक्रि 

पूवा आयोगबाट राप्त मनणाय, अमभलेख संकलन र 
अध्ययन काया सम्पन्न भएको। 

स्थानीय तहका िहासंघका पदामधकारीसुँग िस्यौदा 
कायाववमध बारे अन्तरवक्रया सम्पन्न भएको। 

अनौपिाररक रूपिा आवाद किोद भएका कररब १ 
करोि वकिा जग्गा राज्यको अमभलेख रणाली मभत्र 
आबद्ध भएको हनु।े 

कररब १३ लाख अव्यवत्तस्थत बसोबासी पररवारको 

कम्तीिा 350 स्थानीय तहिा 
भमूिहीन, सकुुम्बासी तथा अव्यवत्तस्थत 
बसोबासीको लगत संकलन गने। 

संकमलत जग्गाको नक्सांकन, सत्यापन 
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रि/ आयोजना हालसम्िको रगमत त्तस्थमत आगािी तीन विाको उपलत्तब्ध सूिक 

आ.व .२०७८/७९ िा सञ्चालन 
हनु ेरिखु वक्रयाकलाप 

व्यवस्थापन भएको हनुे। 

भमूिहीन दमलत, सकुुम्बासी, अव्यवत्तस्थत बसोबासीको 
व्यवस्थापन भएको हनु।े 

र अमभलेखन गरी 3 लाख पररवारलाई 
पजुाा ववतरण गने। 

33601011 भमूि व्यवस्थापन 
तथा अमभलेख ववभाग 

108 भमूिसधुार तथा िालपोत कायाालयिा LRIMS 

सेवा संिालन भएको।  

19 स्थानिा PAMS लाग ुगररएको। 

िालपोत कायाालयहरूबाट अनलाइन सेवा रवाह भएको 
हनुे।  

सेवाग्राहीले घरबाटै जग्गा सम्बन्धी कारोबार गना 
सक्ने रणाली पूणा रुपिा संिालन भएको हनुे। 

भमूिसधुार तथा िालपोत कायाालयका 
से्रस्ता स्क्यामनङ गरी Document 

Management System(DMS) िा 
आबद्ध गने। 

पूणारुपिा पत्तब्लक एक्सेस िोिलु लागू 
गने। 

33601101 िालपोत अमभलेख 
सरुक्षा तथा 
सदुृढीकरण 
कायाक्रि  

108 वटा भमूिसधुार तथा िालपोत कायाालयिा 
LRIMS सेवा संिालन भएको। 

19 वटा स्थानिा PAMS लाग ुगररएको। 

 

 

िालपोत कायाालयहरूको से्रस्ता स्क्यामनङ भई 
ववद्यतुीय अमभलेख तयार भएको हनु।े  

अनलाइन रणाली िार्ा त जनुसकैु स्थानबाट जग्गा 
रशासन सम्बन्धी सेवा मलन सक्न ेव्यवस्था भएको 
हनुे। 

भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयहरूलाई आधमुनक, 
सवुवधायिु र रववमधयिु कायाालयका 
रुपिा ववकास गने। 

33601012 भमूिसधुार तथा 
िालपोत कायाालयहरू 

भमूि रशासनसुँग सम्बन्धी सरल, सहज र 
रववमधिैत्री ढंगबाट सेवा रवाह गररएको। 

सम्पूणा भमूिसधुार र िालपोत कायाालय आफ्नै भवनिा 
सञ्चालन भई सेवाग्राहीिैत्री  भएको हनु।े 

सरकारी सावाजमनक जग्गाको अमभलेख व्यवत्तस्थत 
भएको हनुे। 

कायाालयका अमभलेख मित्तजटाइज्ि भएको हनुे। 

अनलाइनको िाध्यािबाट सेवा रवाह 
संिालन गने। 

सरकारी सावाजमनक जग्गाको अमभलेख 
व्यवत्तस्थत गने। 

 

33602011 नापी ववभाग ववश्वको सवोच्ि त्तशखर सगरिाथाको उिाई िापन 
गररएको। 

मलपलेुक तथा मलत्तम्पयाधरुा सिेत सिेवटएको 
नेपालको रशासमनक तथा राजनीमतक नक्सा रकाशन 

1,500 हेक्टर गाउुँब्लक नापी सम्पन्न भएको हनुे। 

अमभयानको रूपिा पनु: नापी सञ्चालन भएको हनु।े 

४00 मसट स्थलरूप नक्सा अद्यावमधक सम्पन्न भएको 
हनुे। 

1,500 हेक्टर गाुँउब्लक नापी 
सम्पन्न गने। 

अमभयानको रूपिा पनु: नापी सञ्चालन 
गने। 
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गररएको। द्वन्द्वबाट क्षमत भएको भमूि लगत तयार भएको हनु े

७० हजार वगा वक.मि. िा लाइिार सवेक्षण भएको 
हनुे। 

उच्ि वहिाली क्षेत्र बाहेक भ-ूउपयोग नक्सांकन हनु 
बाुँकी 20 त्तजल्लाका गा.पा./न.पा. स्तरीय भ-ूउपयोग 
नक्सा िाटा तयार भएको हनुे। 

स्थलरूप नक्सा अद्यावमधक गने 

द्वन्द्वबाट क्षमत भएको भमूि लगत 
तयार गने। 

४1 हजार वगा वक.मि.िा लाइिार 
सवेक्षण (LiDAR Surveying and 

Mapping) गने। 

20 त्तजल्लाका गा.पा./न.पा. स्तरीय 
भ-ूउपयोग नक्सा िाटा तयार गने  

रदेशको भमूि सम्बन्धी िाटावेस तयार 
गने। 

33602012 नापी कायाालयहरू िसु्त, दरुुस्तरुपिा सेवा रवाह भएको। अनलाइन िार्ा त सेवा रवाहका लामग पूवााधार ववकास 
भएको हनुे। 

१५ वटा नापी कायाालय निूना कायाालयको रूपिा 
ववकास भएको हनुे। 

 

33602101 वकिानापी तथा नापी 
कायाालय सधुार 
कायाक्रि 

१,४८३.१९ हेक्टर गाउुँ ब्लक नापी गररएको 

८,६१९.७९ हेक्टर पनुःनापी र ३५,850 हेक्टर 
द्वन्बबाट क्षमतग्रस्त नापनक्सा पनुस्थाापन भएको।  

४८,700 जग्गाधनीलाई जग्गाधनी रिाण पजुाा 
ववतरण गररएको। 

द्वन्बबाट क्षमतग्रस्त भमूि लगत तयार भएको हनु।े  

एकसरो नापनक्साको क्रििा छुटेका गाउुँब्लकहरूको 
नापनक्सा तयार भई भमूि लगत तयार भएको हनुे। 

द्वन्बबाट क्षमतग्रस्त भमूि लगत तयार 
गने। 

शहरी क्षेत्रको पनु नापी गने। 

गाउुँव्लक नापी सम्पन्न गने। 

अनलाइन रववमधिार्ा त देशभरका नापी 
कायाालयबाट वकिा नापीसुँग 
सम्बत्तन्धत सेवा रवाह गने। 

33602102 स्थलरूप नापी तथा 
भ ूउपयोग 

स्थलरूप आधार नक्सा तयारी तथा अद्यावमधक 
भएको। 

1 लाख 4 हजार वगा वक.मि.िा लाइिार सवेक्षण र 
नक्साङ्कन भएको हनुे। 

LiDAR रववमधबाट सवेक्षण र 
नक्साकंन गने। 
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व्यवस्थापन कायाक्रि 532 स्थानीय तहको भउूपयोग नक्सा िाटा तयार 
भएको। 

नेपाल-भारत सीिाका १,०९३ सीिा स्तम्भ मनिााण 
भएको। 

८९० सीिा स्तम्भ ििातसम्भार गररएको 

753 स्थानीय तहको भ-ूउपयोग नक्सा िाटा तयार 
भएको हनुे। 

७०६ मसट स्थलरूप नक्सा िाटा दूर सम्बेदन ववमध 
(इिेज) बाट अद्यावमधक भएको हनुे। 

20 स्टेशनिा Continuous Operating 

Reference Station (CORS) रणालीको 
स्थापना गने। 

स्थलरुप नक्सा अद्यावमधक गने। 

33602102 भौगोमलक सूिना 
पूवााधार कायाक्रि 

ववमभन्न िान नापको भौगोमलक सूिना उत्पादन भएको 

भौगोमलक सूिनाको एकरुपताका लामग ववमभन्न 
मनकायसुँग सिन्वय गररएको। 

संघीय संरिना अनरुूप िाटावेस र नक्सा रकाशन 
भएको हनुे। 

Integrated geoportal, image map service तयार 
भएको हनुे। 

संघीय संरिना अनरुूप िाटावेस र 
नक्सा रकाशन गने। 

Integrated geoportal संिालन गने। 

33602103 खगोल तथा भ–ू
िापन कायाक्रि 

ववमभन्न दजााका मनयन्त्रण ववन्दहुरूको राविय संिाल 
स्थापना भएको। 

सिरुी सतहको उिाइ सवहतको Bench Mark राविय 
संजाल स्थापना गररएको। 

मनयन्त्रण ववन्दहुरूको संजाल सदुृढीकरण भएको हनुे। 

भ-ूआकिाण सभेक्षण, GNSS सभेक्षण र सितलन 
सभेक्षण भएको हनुे। 

Continuously Operating Reference System (CORS) 

स्थापना भएको हनुे। 

मनयन्त्रण ववन्दहुरूको संजाल 
सदुृढीकरण गने। 

२७० वक.मि. िा भ-ूआकिाण सभेक्षण 
गने। 

GNSS सभेक्षण  तथा सितलन 
सभेक्षण गने। 

CORS को DPR तयार गरी CORS 

network स्थापना गने। 

३३६०४०११ भमूि व्यवस्थापन 
रत्तशक्षण केन्र 

८,२४३ जनालाई छोटो तथा लािो अवमधको तामलि 
रदान गररएको। 

नापनक्सा, भौगोमलक सूिना र भमूि रशासन तथा 
व्यवस्थापनको क्षेत्रका दक्ष जनशत्ति ववकास भएको 
हनुे। 

भमूि रशासन तथा नापनक्साको 
क्षेत्रिा दक्ष जनशत्ति उत्पादन गने 

छोटो तथा लािो अवमधका तामलि 
संिालन गने। 

काठिाण्िौ ववश्वववद्यालयसुँगको 
सहकायािा Academic Degree संिालन 
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गने। 

५०१३६१०१ भमूि बैंक कम्पनी भमूि बैक सम्बन्धी अधारणा पत्र तयार भएको  

स्थानीय तहिा भमूि बैंक स्थापना गना संघीय िामिला 
तथा सािान्य रशासन िन्त्रालयिार्ा त पत्रािार 
गररएको। 

बाुँझो जग्गाको सदपुयोग भएको हनु।े 

वैदेत्तशक रोजगारबाट र्वका एका तथा स्वदेशिा रहेका 
यवुा व्यावसावयक खेतीतर्ा  आकविात भएको हनु।े 

जग्गािा पहुुँि नभएका व्यत्तिले खेतीको लामग भमूि 
बैंक िार्ा त मलजिा जग्गा राप्त गरेको हनुे। 

कृविको उत्पादन तथा उत्पादकत्व ववृद्ध भएको हनुे। 

भमूि बैंक स्थापना गने सन्दभािा 
स्थानीय तहसुँग सिन्वय गने। 

 

९= जोत्तखि पक्ष तथा अनिुान  

तलुनात्िक रूपले न्यून राथमिकता राप्त भमूि रशासन सम्बन्धिा जग्गाको हदबन्दी व्यवस्थापन, दै्वध स्वामित्वको अन्त्य, िसु्त केन्रीय अमभलेख व्यवस्थापन, जग्गा रोक्का 
तथा तािेली व्यवस्थापन आदद पक्ष िहत्वपूणा हनु।् आवश्यक स्रोत, साधन, िसु्त व्यवस्थापन र सिन्वय हनु नसकेिा सम्भाव्य जोत्तखिका कारण अपेत्तक्षत नमतजा हामसल गना 
नकारात्िक असर पना सक्दछ। 

75



४.३ सहकारी तथा गररबी मनवारण 

१. पषृ्ठभमूि 

नेपालको संववधानले सावाजमनक, मनजी र सहकारी क्षेत्रलाई राविय अथातन्त्रको िूल आधारको रूपिा आत्िसात गरेको 
छ। सहकारी क्षेत्रले छररएर रहेको श्रि, सीप, रववमध र पुुँजीलाई एकमत्रत गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी ववृद्ध िार्ा त 
ददगो ववकास लक्ष्य हामसल गना योगदान गदाछ। वविीय पहुुँि अमभववृद्ध, िवहला सशिीकरण, नेततृ्व ववकास तथा क्षिता ववकास, 
सािात्तजक एकीकरण, उद्यिशीलता रवद्धान र गररबी न्यूनीकरणिा यस क्षेत्रको िहत्वपूणा योगदान रहेको छ। यस क्षेत्रिा राप्त 
उपलत्तब्धको सम्बद्धान गदै सहकारी आन्दोलनको स्वस्थ ववकासलाई रोत्सावहत गनुा वाञ्छनीय भएको छ।  

संववधानले सािात्तजक सरुक्षा र सािात्तजक न्याय रदान गदै सबै मलङ्ग, क्षेत्र र सिदुायमभत्रका आमथाक रूपले ववपन्नलाई 
राथमिकता रदान गने नीमत अंगीकार गरेको छ। हाल ५० भन्दा बढी गररब लत्तक्षत कायाक्रि सञ्चालन भइरहेका छन।् ती 
कायाक्रि लत्तक्षत वगािा केत्तन्रत गना गररब घर-पररवार पवहिान तथा पररियपत्र ववतरण कायाक्रि अगामि बढेको छ। गररबीको 
रेखािमुन रहेको जनसङ् ख्या १६.६७ रमतशत र बहआुयामिक गररबी सूिकांक २८.६ रमतशत रहेको छ। ददगो ववकास लक्ष्यिा 
उल्लेख गररए अनसुारको सबै ठाउुँबाट सबै रकारको गररबी अन्त्य गने गरी गररबीका बह-ुआयािलाई सम्बोधन गदै गररबहरूको 
रमतव्यत्ति आय ववृद्ध गनुाका साथै भौगोमलक क्षेत्र, मलङ्ग र सािात्तजक सिूहबीि ववद्यिान रहेको आमथाक असिानता न्यूनीकरण गना 
रूपान्तरणीय रयास आवश्यक देत्तखएको छ। त्यसैगरी गररबी न्यूनीकरण अन्तरसम्बत्तन्धत वविय भएकाले यसका लामग सरकारी, 
सहकारी, सािदुावयक, मनजी र गैरसरकारी क्षेत्र एवि ्ववकास साझेदारको एकीकृत र सिन्वयात्िक भमूिका अपररहाया रहेको छ।  

२. सिस्या तथा िनुौती 

सहकारी सम्बन्धी त्तशक्षा र िेतनाको ववस्तार अपेत्तक्षत रूपिा गना नसवकन,ु सहकारी वक्रयाकलाप बित तथा ऋणको 
कारोबारिा बढी केत्तन्रत हनु,ु कमतपय सहकारी संस्था सशुासनको अभावले गदाा सिस्याग्रस्त अवस्थािा रहन ुयस क्षेत्रका रिखु 
सिस्या हनु।् सहकारी संघसंस्थाको संख्यात्िक ववस्तार भन्दा गणुात्िक ववकास गरी सिदुायिा आधाररत र सदस्य केत्तन्रत 
बनाउन,ु सहकारीिैत्री नीमत रवद्धान गनुा, सहकारीलाई ग्रािीण ववपन्न सिदुायसम्ि ववस्तार गनुा, संववधानले मनददाष् ट गरे अनरुूप 
सहकारीलाई िलुकुको सिवृद्धको आधारको रूपिा स्थावपत गनुा रिखु िनुौतीका रूपिा रहेका छन।्  

गररब लत्तक्षत कायाक्रि क्षिता ववकास भन्दा ववतरणिखुी हनु,ु वास्तववक गररबलाई लत्तक्षत गरी कायाक्रि सञ्चालन गना 
नसक्न,ु ववमभन्न मनकायहरूबाट सञ्चामलत छररएर रहेका गररबी मनवारणसुँग सम्बत्तन्धत कायाक्रिबीि सिन्वयको अभाव रहन,ु कृवि 
क्षेत्र मनवााहिखुी हनु,ु राज्यको स्रोतसाधनिा गररबको सहज पहुुँि परु् याउन नसक्न,ु वैदेत्तशक रोजगारीबाट राप्त आमथाक सािात्तजक 
ववरिेणको उपयोग उत्पादनिूलक क्षेत्रिा लगाउन नसक्न ु गररबी मनवारणका रिखु सिस्याका रूपिा रहेका छन।् गररबी 
न्यूनीकरणको रयासलाई तीव्रता ददुँदै भौगोमलक, लैवङ्गक, जातीय र आयवगा बीि रहेको गररबीको गहनता र असिानता कि गनुा, 
सीप, पुुँजी र रववमधिा गररबीको रेखािमुन रहेका नागररकको पहुुँि समुनत्तित गरी स्वरोजगार रवद्धान गनुा, कृवििा आत्तश्रत 
आवश्यकताभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई क्रमिक रूपले गैरकृवि क्षेत्रिा स्थानान्तरण गराउन ुआदद िनुौतीका रूपिा रहेका छन।्  

३. सोि  

 आमथाक सिवृद्ध र सािात्तजक रूपान्तरणका लामग गणुात्िक एवि ्ददगो सहकारी ।(सहकारी) 

 सबै रकारको गररबीििु सिाज। (गररबी मनवारण)  
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४. उद्दशे्य 

सहकारी 

१. सहकारी िार्ा त लत्तक्षत तथा ववपन्न वगालाई आमथाक तथा सािात्तजक सशिीकरणको रवक्रयािा सहभागी गराउन।ु 

२. सहकारी िूल्य र मसद्धान्तको अनशुरण तथा पारस्पाररकता र स्वावलम्बनको संस्कार ववकास र सशुासन कायि गनुा। 

३. सहकारी संघसंस्थाहरूलाई बहउुत्पादन, रशोधन तथा बजारीकरणतर्ा  उन्िखु गराउन ती संस्थाको संस्थागत क्षिता 
अमभववृद्ध गनुा। 

गररबी मनवारण 

१. गररब पवहिान गनुा एवि ्गररब लत्तक्षत कायाक्रि सञ्चालन गनुा। 

२. गररबवगा लत्तक्षत सीप ववकास तथा रोजगारी मसजाना गनुा। 

३. राज्यको स्रोत-साधनिा गररबको सहज पहुुँि स्थावपत गनुा। 

५. रणनीमत 

सहकारी 

१. सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रिा केत्तन्रत गना रोत्साहन गने।  

२. सहकारीको िाध्यिबाट गररब तथा ववपन्न वगाको संलग्नतािा सञ्चालन हनुे व्यावसावयक आयोजनालाई वविीय र 
राववमधक सहयोग उपलब्ध गराउने।  

३. सहकारी क्षेत्रको रवद्धानका लामग नीमतगत र संस्थागत रबन्ध िजबतु बनाउने।  

४. सहकारी संघसंस्थाको क्षिता अमभववृद्धका लामग सहकारी त्तशक्षा, नेततृ्व ववकास एवि ्व्यवस्थापन तालीिलाई व्यापक 
तलु्याउन।े  

५. सहकारी क्षेत्रको रभावकारी मनयिनका लामग एकीकृत अनगुिन रणालीको ववकास गने।  

६. कृवि, बायोग्यास प्लान्ट स्थापना र सहकारी क्षेत्रबाट उत्पाददत वस्तकुो रयोगको लामग रोत्साहन गने। 

गररबी मनवारण 

१. सवेक्षण िार्ा त गररब घर-पररवार पवहिान गरी अद्यावमधक वववरण राख् ने। 

२. पवहिान भएका गररब लत्तक्षत गरी गररबी मनवारण योजना, कायाक्रि तथा आयोजना तजुािा एवि ्कायाान्वयन गने। 

३. रोजगार तथा स्वरोजगारिूलक शीप ववकास तामलि तथा त्तशक्षा कायाक्रिहरू सञ्चालन गने। 

४.  उत्पादनिूलक रोजगारी तथा अवसरको अमभववृद्ध गरी यसिा गररबको पहुुँि समुनत्तित गने। 

५. गररबी मनवारण नीमत तजुािा गरी उत्पादनका स्रोत-साधनिा गररबहरूको पहुुँि समुनत्तित गने। 

६. आधारभतू आवश्यकताका वस्त ुतथा सेवािा गररबहरूको पहुुँि समुनत्तित गने। 
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६= वविय के्षत्रगत नमतजा सूिक र लक्ष्य 

सूिक 
 

एकाइ 
 

२०७6/७7 
सम्िको 
उपलत्तब्ध 

२०७7/७8 को 
अनिुामनत 
उपलत्तब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० 2080/81 

सहकारीबाट थप रोजगारी मसजाना  संख्या 
(हजार) 

69 88 105 122 140 

सहकारीिा पहुुँि (घरबाट 30 मिनेट 
मभत्रको पहुुँि भएको घरपररवार) 

रमतशत 60 62 67 70 71 

सहकारी संघ संस्थाको शेयर पुुँजी रू. अबािा 77 94 95 96 97 

COPOMIS रणाली संिालन भएका 
सहकारी संस्था 

रमतशत 20 35 67 84 100 

उत्पादन क्षेत्रिा वक्रयाशील 
सहकारीलाई निनुा सहकारीिा 
ववकास 

संख्या 
(हजार) - 3 6 9 12 

सहकारी वजार स्थापना (वाविाक) संख्या 5 5 8 - - 

सहकारी शीत भण्िार मनिााण - 
रशोधन तथा भण्िारण संख्या 1 2 3 4 5 

सहकारी संघ संस्थाको कुल बित 
बवृद्ध 

रू. अबािा 346 472 479 486 494 

सहकारी संघ संस्थाको ऋण लगानी  रू. अबािा 333 350 361 372 383 

सहकारी संघसंस्था बवृद्ध संख्या 34763 - - - - 

सहकारी संघ संस्थाको कुल सदस्य  संख्या 
(लाख) 66 66.5 67.5 68.5 69.5 

सहकारी रत्तशक्षण तामलि जना 810 1000 1000 1000 1000 

गररब घरपररवार पवहिान कायाक्रि त्तजल्ला 26 64 77 - - 

७. वविय के्षत्रगत खिा तथा स्रोतको मत्रविीय अनिुान 

       

रकि रु. लाखिा 
 

आमथाक विा 
ववमनयोजन तथा रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँजीगत 
वविीय 

व्यवस्था 
नपेाल सरकार 

वैदेत्तशक 

अनदुान 
वैदेत्तशक ऋण 

२०७८/७९         5,469        5,282           187          -            5,469           -             -    

२०७९/८०         6,376        4,907         1,469          -            6,376           -             -    

२०८०/८१         7,144        5,528         1,616          -            7,144           -             -    
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८. कायाक्रि/आयोजनाको संत्तक्षप्त वववरण  

कायाक्रि तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमध, लागत र अपेत्तक्षत नमतजा सवहतको संत्तक्षप्त वववरण देहायको तामलकािा रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायाक्रि/ आयोजना 
क्षते्रगत 

रणनीमतक स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 

(सरुु र सिामप्त) 

लागत 

(रू. लाखिा) 
अपते्तक्षत नमतजा 

33600101 गररब घरपररवार 
पवहिान तथा पररिय पत्र 
ववतरण कायाक्रि (गररब 
लत्तक्षत ववशेि कायाक्रि) 

1 नीमत तथा योजना मनिााण, मनयिन र 
व्यवस्थापन  

पवहिान गररएका गररब घर पररवार लत्तक्षत 
कायाक्रि संिालन 

सालबसाली ४६२०० देशभरका गररब घर पररवारको तथयांक 
संकलन भएको हनु।े 

गररब घर पररवार पवहिान सम्बन्धी तथयांक 
संकलन रशोधन र मबश्लिेणबाट गररब 
घरपररवार पवहिान भएको हनुे। 

33600102 गररबसुँग ववश्वशे्वर कायाक्रि 6 पवहिान भएका गररब घरपररवारको सिूह 
िार्ा त जीववकोपाजान अमभववृद्ध  

सालबसाली  गररब घरपररवारको सिूह िार्ा त 
जीववकोपाजान अमभववृद्ध भएको हनु।े  

33603011 सहकारी ववभाग 1 सहकारी सम्बन्धी सङ्घीय नीमत मनिााण तथा 
मनयिनिा सहयोग र सिन्वय 

सालबसाली  सहकारी सम्बन्धी सङ्घीय नीमत मनिााण तथा 
मनयिनिा सहयोग र सिन्वय हनु।े 

33603012 सहकारी रत्तशक्षण तथा 
अनसुन्धान केन्र 

2 अध्ययन अनसुन्धान, रत्तशक्षण, व्यवस्थापन 
परािशा र पाठ्यक्रि स्तरोन्नमत 

सालबसाली  पाठयक्रििा सधुार भएको हनु।े  

सहकारी सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र 
व्यवस्थापन परािशा भएको हनु।े 

33603101 सहकारी क्षेत्र सदुृढीकरण 
आयोजना 

6 सङघीय तहिा सहकारी क्षेत्रका काया र 
उपलत्तब्धलाई रववमधिा आबद्धता 

सालबसाली  सहकारी संस्थाहरू COPOMIS िा आबद्ध 
भएका हनुे तथा क्षिता अमभभवृद्ध भएको 
हनुे। 

33631011 राविय सहकारी ववकास 
बोिा  

6 संघीय नीमत मनिााणिा सहजीकरण गदैं 
सहकारी क्षेत्रको ववकासिा सहयोग  

सालबसाली  संघीय नीमत मनिााणिा सहजीकरण गदैं 
सहकारी क्षेत्रको ववकासिा सहयोग पगुकेो 
हनु।े 
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कायाक्रि तथा आयोजनाको हालसम्िको रगमत त्तस्थमत, आगािी तीन विाको उपलत्तब्ध सूिक र आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे रिखु वक्रयाकलाप तलको तामलकािा 
रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायाक्रि/ आयोजना हालसम्िको रगमत त्तस्थमत आगािी तीन आमथाक विाको उपलत्तब्ध 
आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेरिखु 

वक्रयाकलाप 

33600101 गररब घरपररवार 
पवहिान तथा पररिय पत्र ववतरण 
कायाक्रि (गररब लत्तक्षत ववशेि 
कायाक्रि) 

26 त्तजल्लाको पररिय पत्र तयारी भएको। 

23 त्तजल्लाका गररब घर पररवारको 
तथयांक संकलन भई रशोधन तथा ववश्लिेण 
भइरहेको। 

१५ त्तजल्लाको तथयांक संकलन काया 
भइरहेको। 

सम्पूणा गररब घर पररवार पवहिान 
तथा पररियपत्र ववतरण भएको हनु।े  

पवहिान भएका गररब घर पररवारको 
जीववकोपाजानिा सधुार भएको हनु।े 

१३ त्तजल्लाका गररब घर पररवार पवहिान 
गने। 

ववमभन्न त्तजल्लाबाट राप्त तथयांक रशोधन 
गरी पररिय पत्र ववतरण गने। 

33600102 गररबसुँग ववश्वशे्वर कायाक्रि गररब लत्तक्षत कायाक्रि संिालन भई गररबी 
मनवारणिा टेवा पगुकेो। 

पवहिान भएका गररब पररवारिा 
लत्तक्षत कायाक्रि संिालन गरी 
जीववकोपाजान अमभववृद्ध भएको हनु।े 

स्थानीय तह िार्ा त सिूहिा आधाररत 
गररब लत्तक्षत कायाक्रि संिालन गने। 

33603011 सहकारी ववभाग सहकारी रवद्धान कोि स्थापना भएको। 

कजाा जोत्तखि न्यूनीकरणका लामग 
त्तस्थरीकरण कोि, कजाा सूिना केन्र र 
कजाा संरक्षण कोि स्थापना गररएको। 

सहकारी सशुासनका लामग सघन अनगुिन 
र िूल्याङ्कनका सूिक एवि ्सन्दभा ब्याजदर 
मनधाारणको काया भएको। 

सहकारी सम्बन्धी संघीय नीमत तथा 
मनिााण तथा मनयिनिा सहयोग र 
सिन्वय भएको हनुे। 

CoPOMIS सम्बन्धी तामलि संिालन गने। 

सहकारी संस्थाको सघन अनगुन गने। 

सहकारी सम्बन्धी जनिेतना िूलक 
कायाक्रि संिालन गने। 

  

33603012 सहकारी रत्तशक्षण तथा अनसुन्धान 
केन्र 

सहकारी संस्थािा आबद्ध सहकारीका 
संिालक, व्यवस्थापक तथा सदस्यहरूलाई 
तामलि रदान गररएको। 

ववमभन्न रकारका सीपिूलक तामलि रदान 
गररएको। 

३,८५० जनाले तामलि राप्त गरेका 
हनुे। 

पाठयक्रििा सधुार भएको हनु।े 

सहकारी सम्बन्धी अध्ययन, 
अनसुन्धान र व्यवस्थापनिा थप 
रभावकाररता आएको हनु।े 

सहकारी संस्थािा आबद्ध सहकारीका 
संिालक, व्यवस्थापक तथा सदस्यहरूलाई 
तामलि रदान गने। 

सहकारी सम्बन्धी पाठयक्रििा सधुार 
गने।  

सहकारी क्षेत्रिा अध्ययन अनसुन्धान 
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रि/ आयोजना हालसम्िको रगमत त्तस्थमत आगािी तीन आमथाक विाको उपलत्तब्ध 
आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेरिखु 

वक्रयाकलाप 

गने। 

33603101 सहकारी क्षेत्र सदुृढीकरण आयोजना 29 हजार सहकारी COPOMIS िा आबद्ध 
भएका।  

सहकारी सम्बन्धी जनिेतनािूलक कायाक्रि 
संिालन भएको। 

सहकारी संघसंस्थाबाट सम्पादन हनुे 
सिग्र वक्रयाकलापको अमभलेखीकरण 
भएको हनुे। 

सबै सहकारी संस्था COPMIS िा 
आबद्ध भई कागजववहीन रशासमनक 
पररपाटी कायि भएको हनु।े 

सहकारी संस्थाबाट संिमलत 
व्यावसावयक आयोजनाबाट उत्पादन, 
बजारीकरण र रोजगारी ववृद्ध भएको 
हनुे। 

सहकारी संस्थाहरू COPOMIS िा आबद्ध 
गने। 

क्षिता अमभभवृद्ध सम्बन्धी तामलि संिालन 
गने। 

33631011 राविय सहकारी ववकास बोिा  मनगौल (िहोिरी) गाई गौशाला व्यवस्थापन 
भएको। 

सहकारी संस्थाहरूहरूलाई ऋण लगानी 
गररएको। 

सहकारी संस्थाहरूलाई रवद्धान गररएको। 

सहकारी सम्बन्धी संघीय नीमत 
मनिााणिा सहयोग पगुकेो हनु।े 

सहकारी संस्थाहरूहरूलाई ऋण लगानी 
गने। 

सहकारी संस्थाहरूलाई रवद्धान गने। 

९. जोत्तखि पक्ष तथा अनिुान  

अमधकांश सहकारीलाई उत्पादन र उद्यिशीलताका क्षेत्रिा अग्रसर गराउन, सहकारी संस्थाहरूलाई राङ्गाररक खेती, उत्पादन, रशोधन र बजारीकरणसुँग जोड्ने, सहकारी 
संस्थाका सदस्यलाई बजार िाग अनसुारको सीप र रववमध रदान गना, गररब घर पररवार पवहिान र पररियपत्र ववतरण साथै गररबहरूको क्षिता ववकास र उद्यिशीलता 
ववकासिा ठूलो लगानी जटुाउन संघ, रदेश र स्थानीय तहबाट सहकारी र गररबी न्यूनीकरणका कायाक्रििा रभावकारी सिन्वय र सहकाया आवश्यक पदाछ। उपयुाि 
बिोत्तजिका कायाहरू नभएिा अपेत्तक्षत उपलत्तब्ध हामसल गना कदठन हनुे देत्तखन्छ। 
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४.४ वन, वातावरण तथा जलवाय ुपररवततन 

१. पषृ्ठभमूि 

नेपालको कुल भ ूभागको ४४.७४ प्रमतशत ओगटेको वन क्षेत्र िहत्वपूणत प्राकृमतक सम्पदा हो र जैववक ववववधताको 
दृविले पमन नेपाल सम्पन्न िलुकु हो। वन, वनस्पमत, वन्यजन्त,ु जैववक ववववधता र जलाधार व्यवस्थापनलाई सिेट्ने यो क्षेत्रबाट 
प्राप्त हनुे काठ, दाउरा, जमिवटुी, हररत उद्यि र पयातपयतटनको ववस्तार सिवृिका आधार हनु ् भने स्वच्छ पयातवरण, हररयाली, 
जैववक ववववधता, प्राकृमतक रिणीयता, सिनु्नत जलाधार, प्राकृमतक स्रोत व्यवस्थापनिा सिदुायको सहभामगता, पहुुँच र लाभको 
मनष्पक्ष र न्यायोचचत ववतरण सखुी नेपालीको िहत्वपूणत सूचक हनु।् मसिसार संरक्षण, नदी वकनार संरक्षण, क्षमतग्रस्त भमूिको 
पनुस्थातपना, पानीको िहुान संरक्षण जस्ता कायत िार्त त बहृत ्जलाधार व्यवस्थापनिा टेवा पमुगरहेको छ।  

संववधानले प्रत्येक नागररकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणिा वाुँच्न पाउने िौमलक हकको व्यवस्था गरेको छ। वातावरण 
संरक्षणलाई टेवा परु् याउन ववमन, जल, जिीन र वायसुुँग सम्बचन्धत प्रदूषण रोकथाि र मनयन्त्रणका लामग िापदण्ि मनधातरण भई 
कायातन्वयनिा आएका छन।् ववश्वव्यावप सिस्याको वढ्दै गएको जलवाय ुपररवततनको सिस्यासंग अनकूुमलत हदैु स्थानीय जनताको 
जीववकोपजतनिा टेवा पयुातउने उदेश्यका साथ सहभामगतािूलक तररकाबाट जलवाय ु अनकूुलन गाउुँ कायतक्रि पमन सञ्चालनिा 
ल्याइएको छ। 

वन, वातावरण तथा जैववक ववववधताको ददगो व्यवस्थापनका लामग प्रत्येक व्यचि, तहगत सरकार, मनकाय र क्षेत्रको 
सहयोग र सहकायत आवश्यक रहेको छ। ववकास तथा वातावरणीय सरुक्षाका अन्तरसम्बचन्धत तह, क्षेत्र र अन्तरातविय सिदुाय 
लगायतका सरोकारवाला बीच प्रभावकारी रूपिा सिन्वय गरी जलवाय ु पररवततनका प्रभावसुँग अनकूुमलत हनुे तथा प्रमतकूल 
प्रभावलाई न्यूनीकरण गनेतर्त  नीमत तथा कायतक्रिको तजुतिा र कायातन्वयन गदै आइएको छ। 

२. सिस्या तथा चनुौती 

अथततन्त्रिा वन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपिा पगु्ने गरी व्यावसावयक व्यवस्थापन र उपयोग गनत नसक्न,ु यस क्षेत्रले 
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपिा सिग्र अथततन्त्रिा परु् याएको योगदानलाई राविय लेखा प्रणालीिा गणना गनत नसक्न,ु पूवातधार ववकास र 
पयातवरणीय प्रणालीबीच योजनाबि तररकाले सन्तलुन कायि गनत नसक्न,ु वन अमतक्रिण, वन्यजन्तकुो चोरी चशकार तथा अवैध 
व्यापार, वन्यजन्तकुो प्रकोप र िानव वन्यजन्त ुद्वन्द्वलाई प्रभावकारी रूपिा मनयन्त्रण एवि ्व्यवस्थापन गनत नसक्न ुयस क्षेत्रका 
सिस्या रहेका छन।् एकीकृत र योजनावि ववकास नहनु,ु जनसंख्याको बढ्दो चाप, अव्यवचस्थत शहरीकरण बढ्न,ु पूवातधार ववकास 
र वातावरण बीचको असन्तलुन हनु,ु ववमभन्न प्रकारका प्रदूषणको िात्रा बढन ुवातावरण क्षेत्रका सिस्या रहेका छन।् त्यस्तै जलवाय ु
पररवततन सम्बन्धी बझुाईिा एकरूपता नहनु,ु जलवाय ुपररवततनका संभाववत असर र प्रभाव सोबाट हनुे क्षमत सम्बन्धिा अवययन 
अनसुन्धान र आधारभतु तथ्याकंको किी हनु ुजलवाय ुपररवततन सम्बन्धी क्षेत्रगत सिस्या रहेका छन।्  

उपलब्ध वन, वनस्पमत तथा जैववक ववववधताको पूणत क्षितािा सदपुयोग गनुत, वन, वन्यजन्त ुलगायत जैववक ववववधता 
संरक्षण, जलधार व्यवस्थापनका कायत र िलुकुको भौमतक एवि ्आमथतक ववकासबीच उत्पन्न हनुे द्वन्द्व व्यवस्थापन गनुत, आनवंुचशक 
स्रोतिामथ पहुुँच र सिन्यावयक बाुँिर्ाुँट गनुत प्रिखु चनुौती हरू रहेका छन।् त्यस्तै जलाधार संरक्षण गनुत, जलवाय ु पररवततनको 
असरबाट अनकूुमलत हनु,ु उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा अन्य िानवीय वक्रयाकलापहरूबाट हनुे र्ोहर तथा हररतगहृ ग्यासको 
उत्सजतनलाई न्यून गनुत , जलवाय ु ववत्तिा पहुुँच बढाई नमतजािूलक कायतक्रि सञ्चालन गनुत, जलवाय ु पररवततनसम्बन्धी 
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कायतक्रिहरूलाई जनस्तरिा नै आन्तररकीकरण गनुत र अन्तरातविय िञ्चहरूिा जलवाय ुपररवततनबाट जोचखििा परेका देशहरूको 
साझा आवाज स्थावपत गनुत सिेत यस क्षेत्रका चनुौती रहेका छन।् 

३. सोच 

 वन क्षेत्रको ददगो व्यवस्थापन र उद्यिशीलताबाट सिवृि र सखुिा योगदान। (वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार) 

 सर्ा, स्वच्छ र हररत वातावरण (वातावरण) 

 जलवाय ुउत्थानशील सिाजको मनिातण (जलवाय ुपररवततन।  

४.उद्दशे्य 

वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार 

१. वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार सम्पदाको उत्पादकत्व, उत्पादन र वातावरणीय सेवािा अमभववृि गनुत। 

२. वन, जैववक ववववधता र जलाधारको संरक्षण, पनुस्थातपना र ददगो उपयोग गनुत। 

३. वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार सम्पदाबाट प्राप्त लाभको न्यायोचचत ववतरण गनुत। 

४. वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार क्षेत्रिा अवययन, अनसुन्धानलाई प्रवितन गरी वनिा आधाररत उद्यि ववकासिा उपयोग 
गनुत। 

वातावरण 

१. जल, वाय,ु िाटो, ववमन तथा ववद्यतुीय लगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाि र मनयन्त्रण गनुत। 

२. भौमतक पूवातधारको ववकास र प्राकृमतक वातावरणबीच सन्तलुन कायि गनुत। 

३. प्रिखु शहर र औद्योमगक क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रबाट मसचजतत र्ोहरिैला (घरधरुी, औद्योमगक प्रमतष्ठान र अस्पताल) को 
व्यवस्थापन, नदीको स्वच्छता कायि र हररयाली ववस्तार। 

४. प्रदूषण मनयन्त्रण सवहतको वातावरण व्यवस्थापनका लामग आवश्यक नीमत, काननु र प्रभावकारी संरचना मनिातण गनुतका 
साथै शोध, अनसुन्धान र क्षिता अमभववृि गनुत। 

जलवाय ुपररवततन 

१. जलवाय ुपररवततनको प्रमतकूल प्रभावलाई पेररस सम्झौता अनरुूप न्यूनीकरण गदै अनकूुलन क्षिताको अमभववृि गनुत। 

२. जलवाय ुपररवततन न्यूनीकरणका लामग वातावरण िैत्री, स्वच्छ ऊजात र हररत ववकास अवधारणा कायातन्वयन गनुत। 

३. जलवाय ुपररवततन न्यूनीकरण र अनकूुलनका लामग पेररस सम्झौता लगायतका िावयिबाट उपलब्ध अन्तरातविय ववत्त र 
प्रववमधिा दाबी गदै प्राप्त लाभको न्यायोचचत ववतरण गनुत। 

५.रणनीमत 

वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार 

१. वन क्षेत्रको पूणत क्षिताको उपयोग हनुे गरी सहभामगतािूलक व्यवस्थापन र प्रकृमतिा आधाररत पयतटनको ववकासवाट 
वस्त ुर सेवाको ववस्तार र ववववधीकरण गने। 

२. वन, वनस्पमत, वन्यजन्त ुतथा जैववक ववववधताको भपूररमधस्तर र एकीकृत रूपिा संरक्षण र व्यवस्थापन गने। 
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३. भौमतक पूवातधार ववकासका लामग वन क्षेत्रको उपयोग गदात एकीकृत प्रणालीको अवलम्बन गने र यसको संरक्षण र 
ववकासिा एकीकृत सोच बनाउने। 

४. नदी प्रणालीिा आधाररत एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गने। 

५. वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार व्यवस्थापनिा लैंमगक सिानता तथा सािाचजक सिावेशीकरणलाई संस्थागत गरी यस 
क्षेत्रबाट प्राप्त लाभको न्यायोचचत ववतरण गने। 

६. अनसुन्धान मनकाय, ववश्वववद्यालय र गैरसरकारी संस्थाबीच सिन्वय तथा सहकायत गरी शोध, अवययन, अनसुन्धान, 
जनचेतना र क्षिता अमभववृि गने। 

७. वन क्षेत्रको ददगो व्यवस्थापनका लामग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सिन्वय गरी आवश्यक काननु मनिातण र 
कायातन्वयन गने। 

वातावरण 

१. जल, वाय,ु िाटो, ववमन, वववकरणजन्य, घातक र्ोहोरिैला, तथा ववद्यतुीय प्रदूषण तहको राविय िापदण्ि तयार गरी सबै 
प्रकारका प्रदूषणको रोकथाि र मनयन्त्रण गने साथै प्रदूषण पीमितलाई प्रदूषकबाट क्षमतपूमतत उपलब्ध व्यवस्था गने। 

२. पूवातधार ववकास र वातावरणबीच सन्तलुन कायि गनत आवश्यक काननु र संरचना मनिातण गरी वातावरणीय प्रभाव 
िूल्यांङ्कन र न्यूनीकरणलाई पूवातधार ववकासको अमभन्न अंग बनाउने। 

३. र्ोहोरिैला व्यवस्थापनका लामग मनजी क्षेत्रको सहभामगता सवहत नवीन प्रववमधको अवलम्बन गने। 

४. शहरी क्षेत्रिा योजनाबि एकीकृत नदी व्यवस्थापन र हररयाली प्रवितन गने। 

५. ववश्वववद्यालय र अन्य मनकायको सहकायतिा प्रदूषण मनयन्त्रण लगायत वातावरण व्यवस्थापनका क्षेत्रिा शोध, अवययन, 

अनसुन्धान एवि ्सरोकारवालाहरूको क्षिता अमभववृि गने। 

जलवाय ुपररवततन 

१. जलवाय ुपररवततन व्यवस्थापनका लामग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहिा आवश्यक नीमतगत र संस्थागत संरचनािा सधुार 
एवि ्क्षिता अमभववृि गने। 

२. सिदुायको संकटापन्नता घटाई सिानकूुमलत तलु्याउन राविय, प्रादेचशक एवि ्स्थानीय अनकूुलन योजना कायातन्वयन गने। 

३. जलवाय ुपररवततन न्यूनीकरणका लामग हररत ववकासको अवधारणा अवलम्बन गने र स्वच्छ ऊजात प्रवितन गने। 

४. जलवाय ु ववत्तिा सहज पहुुँचको लामग अन्तरातविय स्तरिा पैरवी गदै सम्भाववत लाभहरूलाई प्रदेश, स्थानीय तह र 
सिदुायसम्ि परु् याउने। 

५. जलवाय ुपररवततनका क्षेत्रिा अवययन-अनसुन्धान तथा क्षिता ववकासका कायतहरू गने। 

६. ववषय के्षत्रगत नमतजा सूचक र लक्ष्य  

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्िको 
उपलचब्ध 

207७/7८ 
को अनिुामनत 
उपलचब्ध 

िवयिकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

कुल गाहतस्थ्य उत्पादनिा वन 
क्षेत्रको योगदान 

प्रमतशत १.८० १.९० २.०० २.०५ २.०५ 
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वन क्षेत्रबाट प्राप्त अनिुामनत 
राजस्व रकि 

रु. अबत 5.01 ४ ४.५ ५  ६ 

वकृ्षरोपण गररएको क्षेत्रर्ल 

हेक्टर 
(हजार) 

7 १० १५ २० ३० 

वन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रर्ल प्रमतशत ४४.७४ ४४.७४ ४४.७४ ४४.७४ ४५ 

संरचक्षत क्षेत्रले ओगटेको 
क्षेत्रर्ल 

प्रमतशत २३.३९ २३.३९ २३.३९ २३.३९ २३.५ 

मबरुवा उत्पादन  

संख्या 
(लाख) 

234 २५० २५० ३०० ३०० 

वन अनसुन्धानको स्थायी निनुा 
प्लटहरूको पनुः वन िापन 

संख्या  ८४२ २५० ३७० ४८० ४८० 

वनजंगल घनत्व 

रुख 
प्रमतहेक्टर 

430 ४४० ४४० ४४० ४५० 

वन ववज्ञानका स्नातक तहका 
ववद्याथीहरूको लामग इन्टनतमसप 

जना २०० ४०० ६०० ८०० १००० 

वन्यजन्त ुपालन प्रजामत ० २ २ २ २ 

वन उद्यिको ववकास तथा प्रवितन संख्या २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० 

साझेदारी वन ववकास 

हेक्टर 

(हजार) 

७५.६६५ ७५.६६५ ७५.६६५ ७५.६६५ ७६ 

दतात भएका मनजी वन ववकास 

हेक्टर 

(हजार) 

२.५ ३ ३.५ ४ ५ 

कबमुलयती वन ववकास 

हेक्टर 

(हजार) 

४५.०४३ ४५.०४३ ४५.०४३ ४५.०४३ ४६ 

गैर काष्ठ वनपैदावारको 
व्यावसावयक खेती गररएको कुल 

क्षेत्रर्ल 

हेक्टर ४०० ८०० १,२०० १,६०० २,००० 

संरचक्षत क्षेत्रिा पयतटक  

संख्या 
(हजार) 

७५० ८०० ८१० ८२० ८३० 

वाय ुप्रदूषणको कारणबाट हनु े
ितृ्यदुर 

प्रमत लाख ११० १०० ९० ८० ५२ 
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जैववक वपण्ि 

टन 
प्रमतहेक्टर 

१९४ १९८ १९८ १९८ २०० 

लोपोन्िखु, सङ्कटापन्न र जोचखििा 
परेका प्रजामत/वनस्पमत संरक्षण  

प्रजामत ५०६ ५०६ ५०६ ५०६ ५०६ 

संकटापन्न अवस्थािा रहेका 
प्राणीको प्रजामत संरक्षण 
कायतयोजना 

प्रजामत ५ ५ ५ ५ ५ 

दलुतभ, लोपोन्िखु, सङ्कटापन्न र 
जोचखियिु वनस्पमत प्रजामत 
संरक्षण कायतयोजना  

संख्या २ ४ ४ ४ ४ 

वाय ुप्रदूषणको औसत िात्रा (वप 
एि २.५) 

िाइक्रोग्राि 

प्रमत 
घनमिटर 

५० ४८ ४५ ४२ ४० 

वायिुा सस्पेन्सन पावटतकुलेटको 
गाढापन (TSP, Intensity, per 

m3, वावषतक औसत) (िापन 
केन्रको आधारिा) 

िाइक्रोग्राि 

प्रमत 
घनमिटर 

२१० १९० १७५ १६० १५३.३ 

वायिुण्िलिा तवुाुँलो (PM 10) को 
गाढापन (२४ घण्टाको औसत) 
(िापन केन्रको आधारिा) 

िाइक्रोग्राि 

प्रमत 
घनमिटर 

११० १०० ९० ८० ७३.३ 

सल्र्रिाइअक्साइिको गाढापन 
(२४ घण्टाको औसत) 

िाइक्रोग्राि 

प्रमत 
घनमिटर 

- - ७० ७० ७० 

जलवाय ुपररवततन अनकूुलन 
योजना तयार भई कायातन्वयन 
भएका स्थानीय तह 

संख्या २८० ३५० ४३० ४५० ४६० 

काठ उत्पादन 

घन वर्ट 
(लाख) 

२०० १५० २५० २७५ ३०० 

दाउरा उत्पादन चट्टा संख्या ४,२०० ४,५०० ४,८०० ५,००० ५,२०० 

संकटापन्न अवस्थािा रहेका 
प्राणीको प्रजनन केन्र स्थापना 
गरी संरक्षण 

प्रजामत 
संख्या 

४ ४ ४ ४ ४ 
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स्थानान्तरण गरी संरक्षण गररएका 
प्राणीहरूको प्रजामत 

प्रजामत 
संख्या 

४ ४ ४ ४ ४ 

बाघ संख्या – गणना/अनगुिन संख्या २३५ २३५ २५० २५० २५० 

गैंिा संख्या – गणना/अनगुिन संख्या ६४५ ६४५ ६७५ ६७५ ६७५ 

अनात संख्या – गणना/अनगुिन संख्या ४४१ ४५३ ४६० ४६० ४७० 

बाह्रमसंगा संख्या – गणना/अनगुिन संख्या २,२४६ २,२५० २,२५० २,२७० २,२७० 

गौरीगाई संख्या – गणना/अनगुिन संख्या ४७३ ४८० ४९० ५०० ५०० 

कृष्णसार संख्या – गणना/अनगुिन संख्या ३२० ३२० ३३० ३३० ३४० 

सािदुावयक वन उपभोिा सिूह 

संख्या 
(हजार) 

२३ २३ २३ २३ २४ 

मनजी वन/पाररवाररक वन 

हेक्टर 
(हजार) 

५ १० १५ १५ १५ 

घाुँसे िैदान व्यवस्थापन  हेक्टर १,८०० १,८०० २,००० २,००० २,००० 

वन क्षेत्रको अमतक्रिण हटाइएको 
क्षेत्रर्ल 

हेक्टर २,५०० २,५०० २,५०० २,५०० २,५०० 

वनस्पमत सम्बन्धी मिएनए बैंक 

प्रजामत 
संख्या 

५० १०० १५० २०० २५० 

सङ्कटापन्न प्राणी/जीव प्रजामत 
सम्बन्धी  मिएनए बैंक 

प्रजामत 
संख्या 

१० १० १० १० १० 

पानी िहुान, पोखरी संरक्षण र 
मसिसार क्षेत्र व्यवस्थापन 

संख्या २३५ २५० २७५ ३०० ३३० 

गल्छी/पवहरो/ खहरे मनयन्त्रण 
तथा रोकथाि 

संख्या २०१ २२० २४० २६० २८० 

भमूिगत जल पनुभतरण/संरक्षण 
पोखरी/तालतलैया संरक्षण 

संख्या ११६ १२८ १३९ १५० १६१ 

नदी तथा खोला वकनार 
चस्थररकरण/व्यवस्थापन  

वक.मि. १९.७ २९ ३९ ४९ ५९ 

पयातपयतटन क्षेत्र प्रवितन स्थान १८ २० २२ २५ २८ 

शहरी हररत उद्यान मनिातण तथा 
व्यवस्थापन (स्थानीय तहसुँगको 
सहकायतिा) (वावषतक) 

संख्या  १४ ३ ३ ३ ३ 
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बस्ती तथा बजार संरक्षण (पवहरो 
मनयन्त्रण) 

संख्या  २७ ५० ८० १२० १४० 

बायो इचन्जमनयररङ गररएको 
क्षेत्रर्ल (खोला वकनारा संरक्षण) 

वक.मि. १५ ४० ५० ६० ७० 

वाय ुगणुस्तर िापन केन्र स्थापना संख्या  २४ ३० ३६ ४२ ४७ 

वाय ुगणुस्तर िापन केन्र स्थापना 
(ओजोन, Sox, Nox का लामग) 

संख्या   - १ २ ३ ४ 

Real time ववमन प्रदूषण िापन 
केन्र स्थापना तथा संचालन 

संख्या  ३ २ २ २ २ 

Real time जल प्रदूषण िापन 
केन्र स्थापना तथा संचालन 

संख्या  १ १ १ १ १ 

वातावरणीय अवययन तथा 
िापदण्ि कायातन्वयनको अनगुिन 
(वावषतक) 

संख्या  २१० २५० ३०० ३०० ३०० 

वातावरणीय प्रभाव िूल्याङ्कन 
भएका आयोजनाको वातावरणीय 
पररक्षण 

संख्या  १० १० १० १० १० 

जलवायिैुत्री  गाउुँ (smart village) 

अनगुिन (वावषतक) 

संख्या  ४२ ३० ३० ३० ३० 

७. ववषय क्षते्रगत खचत तथा स्रोतको मत्रवषीय अनिुान 

       

रकि रु. लाखिा 

आमथतक वषत 
ववमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुुँजीगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
नपेाल सरकार 

वैदेचशक 

अनदुान 
वैदेचशक ऋण 

२०७८/७९      121,684      78,626        43,058          -         103,963      17,621         100  

२०७९/८०      124,573      85,588        38,985          -         108,612      15,761         200  

२०८०/८१      132,391      91,329        41,062          -         114,736      17,534         121  
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८. कायतक्रि/आयोजनाको संचक्षप्त वववरण 

कायतक्रि तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमध, लागत र अपेचक्षत नमतजा सवहतको संचक्षप्त वववरण देहायको तामलकािा प्रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायतक्रि/ आयोजना 
क्षते्रगत 

रणनीमतक स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 

सरुु र सिामप्त 

लागत 

(रू. अबत) 
अपचेक्षत नमतजा 

32900011 वन तथा वातावरण  िन्त्रालय ७ प्रशासमनक तथा साधारण खचत सालबसाली ५४९९ वन तथा वातावरण संरक्षण भएको हनुे। 

33900101 नेपाल जलवाय ुपररवततन 
सहयोग कायतक्रि 

७ जलवाय ुपररवततन अनकूुलनका कायतक्रि २०७४/७५ - 

२०७९/८० 

२२ मिमलयन 
पाउण्ि 

जलवाय ुसिानकूुमलत सिाज मनिातण 
भएको हनुे। 

33900102 रेि र्रेिी तथा जलवाय ु
पररवततन कायतक्रि 

७ कावतन व्यापार र ददगो वन व्यवस्थापन सन ्२०१७ - 
सन ्२०२२ 

५.४५ मिमलयन 
अिेररकी िलर 

ददगो वन व्यवस्थापन तथा कावतन व्यापार 
भएको हनुे। 

33900103 पहािी साना वकसानका लामग 
अनकूुलन आयोजना 

७ जलवाय ुजन्य सङ्ककटासन्न न्यूनीकरण 
तथा जलवाय ुअनकूुलन 

सन ्२०१६- सन ्
२०२१ 

३७.६ मिमलयन 
अिेररकी िलर 

जलवायिैुत्री वातावरण तथा सिाज मनिातण 
भएको हनुे। 

32900104 रािपमत चरेु-तराइत िधेश 
संरक्षण ववकास समिमत 

७ चरेु क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सालबसाली 15563 चरेु क्षेत्रको ददगो संरक्षण एवं व्यवस्थापन 
भएको हनुे। 

32900105 सिवृिका लामग वन १ वन क्षेत्रको उत्पादकत्वा ववृि गरी राविय 
अथततन्त्रिा योगदान 

सालबसाली 1100 कृवषवन प्रवितन तथा आयआजतन भएको 
हनुे। 

३२९०१०७ स्वच्छ वातावरण ७ स्वच्छ वातावरण कायि गने सालबसाली 1310  वातावरण संरक्षण एवं हररयाली उद्यान 
मनिातण भएको हनुे। 

32900108 जलवाय ुउत्थानशील चरेु 
कायतक्रि 

७ चरेु संरक्षण कायतक्रि सन ्२०२० - 

सन ्२०२६ 

४७ मिमलयन 
अिेररकी िलर 

जलवायिैुत्री चरेु संरक्षण भएको हनुे। 

32901011 वन ववभाग भ ूसंरक्षण ववभाग ७ प्रशासमनक तथा साधारण खचत सालबसाली 4000  वन संरक्षणको संस्थागत व्यवस्थापन 
भएको हनुे। 

32901012 मिमभजन वन कायातलयहरू ७ प्रशासमनक तथा साधारण खचत सालबसाली 3800 वन तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायतक्रि/ आयोजना 
क्षते्रगत 

रणनीमतक स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 

सरुु र सिामप्त 

लागत 

(रू. अबत) 
अपचेक्षत नमतजा 

(वन सरुक्षा सैमनक सिेत) 

32901101 राविय वन ववकास तथा 
व्यवस्थापन कायतक्रि 

१ वनको व्यवस्थापन, वकृ्षारोपण, बीउ 
संकलन, नीमत िापदण्ि तयारी, अनगुिन 
सिन्वय तथा प्रचार प्रसार 

सालबसाली 1100 वनको ददगो व्यवस्थापन तथा रोजगारी 
सजृना भएको हनुे। 

32901102 जलाधार संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन कायतक्रि 

७ बहृत ्जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन 

सालबसाली 3872 जल तथा िाटो संरक्षण भएको हनु।े 

32901901 प्रकृमतिा आधाररत पयतटन 
कायतक्रि 

१ संरक्षण क्षेत्र बावहर र मभत्र पयतटन 
प्रवितनका वक्रयाकलाप संचालन 

सालबसाली 2265 रोजगारी तथा आयआजतन अमभववृि भएको 
हनुे। 

32902011 वनस्पमत ववभाग ७ प्रशासमनक तथा साधारण खचत  सालबसाली 1700 जमिबटुीको ददगो व्यवस्थापन भएको हनुे। 

32902101 जमिबटुी ववकास कायतक्रि  ३ जमिबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको 
संरक्षण, प्रबिन 

सालबसाली 1100  जमिबटुी ववकास िार्त त आयअजतन ववृि 
भएको हनुे। 

३२९०२१०
३ 

वनस्पमत अनसुन्धान, संरक्षण 
तथा उद्यान ववकास कायतक्रि 

३ उद्यान ववकास तथा व्यवस्थापन साथै 
जमिबटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको 
संरक्षण, प्रवितन, अवययन अनसुन्धान र 
बजारीकरण 

सालबसाली 1000 वनस्पमतको अवययन अनसुन्धान भएको 
हनुे। 

32903011 राविय मनकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु
संरक्षण ववभाग 

७ प्रशासमनक तथा साधारण खचत सालबसाली 4900 वन तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण भएको हनुे। 

32903012 राविय मनकुञ्ज सरुक्षा टोली 
(नेपाली सेना) 

७ प्रशासमनक तथा साधारण खचत सालबसाली 32500 वन तथा वन्यजन्त ुसंरक्षणिा टेवा पगुकेो 
हनुे। 

32903013 हाचत्तसारहरू ७ प्रशासमनक तथा साधारण खचत, हात्तीको 
हेरचाह र व्यवस्थापन 

सालबसाली 1750 घरपालवुा हात्ती व्यवस्थापन भएको हनुे। 

32903101 राविय मनकुञ्ज तथा आरक्ष ७ संरक्षण क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन सालबसाली 12500 वन्यजन्त ुतथा वासस्थान संरक्षण भएको 
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ब.उ.शी.नं. कायतक्रि/ आयोजना 
क्षते्रगत 

रणनीमतक स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 

सरुु र सिामप्त 

लागत 

(रू. अबत) 
अपचेक्षत नमतजा 

आयोजना हनुे। 

32904011 वन अनसुन्धान तथा सवेक्षण 
ववभाग 

७ प्रशासमनक तथा साधारण खचत सालबसाली 520 वन क्षेत्रिा अवययन अनसुन्धान नमतजा 
हामसल भएको हनुे। 

32904101 वन अनसुन्धान तथा सवेक्षण 
आयोजना 

७ वन क्षेत्रको अवययन अनसुन्धान तथा 
प्रचार प्रसार 

सालबसाली 1100  वन क्षेत्रिा अवययन अनसुन्धान नमतजा 
हामसल भएको हनुे। 

32905011 वातावरण ववभाग ७ प्रशासमनक तथा साधारण खचत साथै 
वातावरण, प्रदूषण सम्बन्धी वक्रयाकलापहरू 

सालबसाली 3200 वातावरण सूचना व्यवस्थापन भएको हनुे। 

३२९०६०१
१ 

केन्रीय वन तामलि केन्र ७ कितचारी तामलि तथा क्षिता अमभववृि सालबसाली 100 वन क्षेत्रका कितचाररको क्षिता ववकास 
भएको हनुे। 

३२९०१९०
३ 

जलाधारिा आधाररत जलवाय ु
उत्थानशील जीववकोपाजतन 
आयोजना 

१ सिदुायको जलवाय ुउत्थानचशलता ववकास 
गने 

सन ्२०२० देचख 
२०२४ सम्ि 

७ मिमलयन 
अिेररकी िलर 

कायतक्रि क्षेत्रिा जलवाय ुउत्थानचशलता 
अमभववृि भएको हनुे। 

कायतक्रि तथा आयोजनाको हालसम्िको प्रगमत चस्थमत, आगािी तीन वषतको उपलचब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको तामलकािा 
प्रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायतक्रि/ आयोजना हालसम्िको प्रगमत चस्थमत आगािी तीन वषतको उपलचब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु 
वक्रयाकलाप 

32900011 वन तथा वातावरण  िन्त्रालय    

33900101 नेपाल जलवाय ुपररवततन 
सहयोग कायतक्रि 

जलवाय ुपररवततन सम्बन्धी लैविक तथा 
सािाचजक सिावेशीकरण रणनीमत तथा 
कायतयोजना (२०७७-८७) स्वीकृत भएको।  

जलवाय ुउत्थानशील योजना तजुतिा तथा बजेट 

आयोजना क्षेत्रिा अनकूुलन योजनाहरू 
संचालन भएका हनुे। 

जलवाय ुअनकूुलन सम्बन्धी कायत गने। 
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ब.उ.शी.नं. कायतक्रि/ आयोजना हालसम्िको प्रगमत चस्थमत आगािी तीन वषतको उपलचब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु 
वक्रयाकलाप 

ववमनयोजन मनदेचशका स्वीकृत भएको।  

33900102 रेि र्रेिी तथा जलवाय ु
पररवततन कायतक्रि 

कावतन व्यापारका लामग आवश्यक तयारी परुा। 

४० वटा स्थानीय पामलकाहरुको भ-ूउपयोग 
योजना तयार भएको।  

कावतन व्यापारका लामग आवश्यक तयारी पूरा 
भएको हनुे। 

कावतन व्यापार तयारी सरुु गने। 

33900103 पहािी साना वकसानका लामग 
अनकूुलन आयोजना 

२०० वटा लापा कायतन्वयन। गल्छी/पवहरो 
मनयन्त्रणका लामग 40 वटा  संरचना मनिातण 
भएको। 181 वटा ररचाजत, मसंचाई 
पोखरीहरुको मनिातण सम्पन्न।  

२०० विा स्तरीय अनकूुलन योजना 
कायातन्वयनिा आएको हनुे। 

जलवाय ुअनकूुलन कायतयोजना कायातन्वयन 
गने। 

32900104 रािपमत चरेु-तराइत िधेश 
संरक्षण ववकास समिमत 

गल्छी/पवहरो मनयन्त्रणका लामग 115 वटा  

संरचना मनिातण भएको।22 स्थानिा 
तालतलैया/मसिसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन 
भएको।  

४८ वटा नदी प्रणालीिा जल तथा भ ू
संरक्षणका एकीकृत कायतक्रि संचालन भएको 
हनुे। 

४८ वटा नदी प्रणालीिा जल तथा भ ू
संरक्षणका एकीकृत कायतक्रि सञ्चालन गने। 

32900105 सिवृिका लामग वन कृवषवन कायतक्रि संचालन सम्झौता भइ 
संचालन।   

प्रदेश नं. २ र लचुम्बनी प्रदेशका ५० स्थानीय 
तहिा ददगो वन व्यवस्थापन भएको हनु ेर वन 
उद्यि ववकासका लामग वैंक िार्त त  सरल 
कजात प्रवाह भएको हनुे।  

कृवष वन संचालन तथा ददगो वन व्यवस्थापन 
िापदण्ि तयारी गने। 

३२९०१०७ स्वच्छ वातावरण कुल ३९ वटा स्थानीय तहिा ३९ वटा उद्यान 
मनिातण गनत कुल १० करोि ३० लाख बजेट 
अचख्तयारी पठाईएको।  

नारायणी नदीको जल स्वच्छता िापन साथै 
ववमभन्न १५ वटा उद्यान मनिातण भएको हनु।े 

१११ वटा हररत उद्यान मनिातण गने। 

32900108 जलवाय ुउत्थानशील चरेु 
कायतक्रि 

जनचेतना अमभववृिका लामग पररचय पचुस्तकाको 
िसौदा तयार, वर्ल्िस्तरका सरोकारवालाहरुसुँग 
अनौपचाररक संचार तथा  दृष्यात्िक आधार 
तथ्याङ्कका लामग कायत वववरणको काि प्रारम्भ 

प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. २ का २६ नदी 
प्रणाली अन्तगतत जल तथा जमिनको संरक्षण 
भएको हनुे। 

२६ नदी प्रणालीको ववस्ततृ व्यवस्थापन योजना 
तयारी गने। 

92



ब.उ.शी.नं. कायतक्रि/ आयोजना हालसम्िको प्रगमत चस्थमत आगािी तीन वषतको उपलचब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु 
वक्रयाकलाप 

भएको।  

32901011 वन ववभाग भ ूसंरक्षण ववभाग प्रशासमनक कायत भएको।    

32901012 मिमभजन वन कायातलयहरू (वन 
सरुक्षा सैमनक सिेत) 

प्रशासमनक कायत भएको।    

32901101 राविय वन ववकास तथा 
व्यवस्थापन कायतक्रि 

वनजन्य उद्यि प्रबधतन तथा ववकास अनदुानका 
लामग ८६ वटा सिूहहरु संग मसर्ाररश ७६ 
वटासंग भएको। 

 

२०० वटा वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको 
राविय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अनगुिन, 

नीमत, िापदण्िहरू तयारी तथा पररिाजतन, बीउ 
वगैंचाहरूको व्यवस्थापन,वकृ्षारोपण तथा 
ववरुवा उत्पादन भएको हनुे। 

नीमत, िापदण्िहरू तयारी तथा पररिाजतन, बीउ 
बगैंचाहरूको व्यवस्थापन,वकृ्षारोपण तथा 
मबरुवा उत्पादन गने। 

32901102 जलाधार संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन कायतक्रि 

40 वटा गल्छी/पवहरो मनयन्त्रण सम्पन्न।  

18 वटा संरक्षण पोखरी/तालतलैया मनिातण, 

िितत तथा संरक्षण।  

7 वटा पानी िहुान संरक्षण तथा व्यबस्थापन। 

४ वटा बहृत ्जलाधारिा एकीकृत कायतक्रि 
संचालन भएको हनुे। 

४ वटा बहृत ्जलाधारिा एकीकृत कायतक्रि 
संचालन गने। 

32901901 प्रकृमतिा आधाररत पयतटन 
कायतक्रि 

बैदेचशक स्रोतको  बेजेट प्राप्त नभएको हदुा 
प्रगमत हनु नसकेको।  

नेपाल आउन ेपयतटक िवये ७० प्रमतशत 
भन्दा बढी पयतटक संरचक्षत क्षेत्र तथा वन 
क्षेत्रिा आएका हनुे। 

पयातपयतटनको पूवातधार तयारी गने। 

32902011 वनस्पमत ववभाग कायातलय संचालन तथा मनयमित व्यवस्थापन 
भएको। 

प्रशासमनक तथा साधारण खचत प्रशासमनक तथा साधारण खचत 

32902101 जमिबटुी ववकास कायतक्रि  1663 वटा निनुाहरुको ववश्लषेण, प्रिाणीकरण, 

गणु मनयन्त्रण तथा मसर्ाररस कायत भएको।  
प्रयोगशाला मनिातण, सदूुरपचिि प्रदेश र 
कणातली प्रदेशिा जमिबटुी पकेट क्षते्र कायतक्रि 
सञ्चालन एवि ्कम्तीिा १० 
अनसुन्धान/सवेक्षण भएको हनु।े  
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ब.उ.शी.नं. कायतक्रि/ आयोजना हालसम्िको प्रगमत चस्थमत आगािी तीन वषतको उपलचब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु 
वक्रयाकलाप 

३२९०२१०३ वनस्पमत अनसुन्धान, संरक्षण 
तथा उद्यान ववकास कायतक्रि 

उद्यान मनिातणका लामग शैलङु गा.पा. दोलखाको 
ड्रइि तथा मिजाइन कायत  सम्पन्न भएको।अन्य 
(भीिदत्त न.पा., कञ्चनपरु, राप्ती  न.पा.१, 
चचतवन, भेरी न.पा. 2, जाजरकोट र 
रािावपथेकस व.उ. रुपन्देही) सुँग सिन्वय तथा 
प्रारचम्भक कायत भइरहेको। 

११ वटा उद्यानको ववकास र  व्यवस्थापन 
भएको हनु ेतथा वनस्पमत अवययन अनसुन्धान 
तथा बजारीकरणका वक्रयाकलापहरू भएको 
हनुे।  

११ वटा उद्यानको ववकास र  व्यवस्थापन 
गने। 

32903011 राविय मनकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु
संरक्षण ववभाग 

प्रशासमनक तथा साधारण खचत।  

 

प्रशासमनक तथा साधारण खचत प्रशासमनक तथा साधारण खचत 

32903012 राविय मनकुञ्ज सरुक्षा टोली 
(नेपाली सेना) 

प्रशासमनक तथा साधारण खचत साथै वहिाल 
सरसर्ाई। 

प्रशासमनक तथा साधारण खचत प्रशासमनक तथा साधारण खचत 

32903013 हाचत्तसारहरू 
घरपालवुा हात्ती व्यवस्थापन 

हात्तीको हेरचाह, व्यवस्थापन तथा तामलि 
सञ्चालन भएको हनुे। 

घरपालवुा हात्ती व्यवस्थापन गने। 

32903101 राविय मनकुञ्ज तथा आरक्ष 
आयोजना 

७१ वक.मि./५८० वक.मि. वनपथ 
मनिातण/िितत  

२505 हे. घाुँसे िैदान मनिातण तथा 
व्यवस्थापन 

२१ वटा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन, चोरी 
चशकारी मनयन्त्रण,  

वन्यजन्त ुगणना, पयातपयतटन प्रवितनका लामग 
संरचना मनिातण भएको हनुे। 

२१ वटा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन, चोरी 
चशकारी मनयन्त्रण, वन्यजन्त ुसंरक्षण गने। 

 

32904011 वन अनसुन्धान तथा सवेक्षण 
ववभाग 

प्रशासमनक तथा साधारण खचत 
प्रशासमनक तथा साधारण खचत प्रशासमनक तथा साधारण खचत 

32904101 वन अनसुन्धान तथा सवेक्षण 
आयोजना 

उच्च वहिाली क्षेत्रिा 102 स्थायी निनुा पल्ट 
स्थापना तथा िापन सम्िपन्न 

वन सम्बन्धी २५ वटा अवययन अनसुन्धान, 

६ वटा वनको जानकारी प्रकाशन, बाुँसको 
राविय सवेक्षण भएको हनुे। 

वन अनसुन्धान तथा नमतजा प्रकाशन गने। 

32905011 वातावरण ववभाग वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी ४९ पटक अनगुिन 
एवं मनरीक्षण गरी निूना संकलन  

७ वटा ठूला उद्यान मनिातण, कम्तीिा ३०० 
उद्योगको प्रदूषण िापदण्ि अनगुिन,मनदेचशका 

प्रदूषण िापन तथा मनयिन गने। 
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ब.उ.शी.नं. कायतक्रि/ आयोजना हालसम्िको प्रगमत चस्थमत आगािी तीन वषतको उपलचब्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु 
वक्रयाकलाप 

EIA/IEE गरेका ४० वटा आयोजनाहरुको 
वातावरणीय अनगुिन  

EIA गरेका १ वटा आयोजनाको वातावरणीय 
पररक्षण 

िापदण्िहरू तजुतिा भएको हनुे। 

३२९०६०११ केन्रीय वन तामलि केन्र २ सेवाकालीन तामलि र १ तथ्याुँक 
व्यवस्थापन तामलि सम्पन्न।  

कितचारीहरूको तामलि लगायत क्षिता 
अमभववृि भएको हनुे। 

क्षिता अमभववृिका कायत संचालन गने। 

३२९०१९०३ जलाधारिा आधाररत जलवाय ु
उत्थानशील जीववकोपाजतन 
आयोजना 

 खोटाङ, ओखलढुिा र रािेछाप चजल्लाका 
दधुकोशी वेमसनका ८ वटा स्थामनय तहिा 
जलवाय ुउत्थानशील जीववकोपाजतन भएको 
हनुे। 

खोटाङ, ओखलढुिा र रािेछाप चजल्लाका 
दधुकोशी वेमसनिा जलवाय ुउत्थानशील 
कायतसंचालन तयारी गने। 

९. जोचखि पक्ष तथा अनिुान 

पयातप्त बजेटको समुनचितता, पयातप्त जनसहभामगता, बढ्दो िानव वन्यजन्तबुीच द्वन्द्व, जलावाय ुपररवततन, वततिान िहािारीको अवस्था जस्ता जोचखि पक्ष रहेका छन।् 
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परिच्छेद 5 

आर्थिक के्षत्र 

५.१ अथि 

१. पषृ्ठभरू्ि 

आर्थिक ि सािाजिक विकासको िनचाहनालाई सम्बोधन गनि सीर्ित स्रोत ि साधनको अर्धकति परिचालन गदै सिदृ्ध 
नेपाल सखुी नेपालीको िाविय आकाांक्षा साकाि पानि सिविगत आर्थिक ि वित्तीय स्थावयत्ि कायि गदै तीव्र आर्थिक िवृद्ध हार्सल 
गनुि आिश्यक छ। अर्तकि विकर्सत िािबाट भएको स्तिोन्नर्त साथिक बनाउँदै सन ्२०३० िा ददगो विकास लक्ष्य हार्सल गनि 
दोहोिो अांकको आर्थिक िवृद्ध गनुि िरुिी छ ि सोका लार्ग सिकािका नीर्त, योिना तथा कायिक्रि सोही अनरुूप र्नदेजित गनुिपने 
भएको छ। पन्ध्रौं योिनाले र्लएको लक्ष्य अनरुूप स्रोत परिचालन ि विर्नयोिन कुिलता सरु्नजित हनु ेगिी नीर्त ि कायिक्रि 
तिुििा तथा कायािन्ध्ियन गनुि पिेको छ। यसैगिी सांघीय सांिचना अनरुूप तीन तहिा िािस्ि परिचालन क्षिता बढाउन ि 
आन्ध्तरिक ऋण एिि ् बाह्य सहायता िलुकुको विकासका उद्देश्य ि राथाथर्िकता अनरुूप अर्धकति राथर्त ल राथात ग गने गिी 
परिचालन गदै वित्तीय सम्भािना (fiscal space) को सदपुयोग गने सोच िाजखएको छ। बचत िवृद्ध तथा िाविय पुँिी र्निािण ि 
आन्ध्तरिक उत्पादन िवृद्ध िा ि त आत्िर्नभिि, सिल ि सिनु्नत अथितन्ध्त्र र्निािण गने त ि  केजन्ध् त हनुे गिी कायिक्रिको 
राथाथर्िकीकिण गरिएको छ। कोर्भड-१९ िहािािीको िोजखि न्ध्यूनीकिण गनि चार्लएका कदिबाट र्सजिित असहि परिजस्थर्तले 
गदाि सिग्र उत्पादन, उत्पादकत्ि एिि ् आपूर्ति राथणालीिा असि पिी अथितन्ध्त्रिा राथर्तकूल राथभाि पिेको छ। विश्व आर्थिक 
गर्तविर्धिा ससु्तता आई विश्वको सिग्र आर्थिक िवृद्ध, िोिगािी, िूल्य, अन्ध्तिािविय व्यापाि, पयिटन लगायतका क्षेत्र राथभावित हनुे 
देजखएको छ। यस र्बषि परिजस्थर्तिा िनिीिन एिि ् जििीकाको सांिक्षण, आर्थिक गर्तविर्धिा क्रिि: विस्ताि ि अथितन्ध्त्रको 
पनुरुत्थान गदै  िावकलो ि ददगो आर्थिक िवृद्ध हार्सल गने त ि  र्बिेष िोड ददन िरुिी छ।  

२. सिस्या तथा चनुौती  

कोर्भड-१९ िहािािीको असि ि राथभाि न्ध्यूनीकिण गदै अथितन्ध्त्रलाई चलायिान बनाई िाख्न ु राथिखु चनुौतीका रूपिा 
िहेको छ। साथै, सिग्र अथि राथणालीिा सािििर्नक खचि व्यिस्थापन सम्बद्ध विर्भन्न चनुौती देखा पिेका छन।् अपेजक्षत रूपिा 
पुिँीगत खचि हनु नसकेको कािण पुिँी र्निािणको दि न्ध्यून िहेको छ। कानूनी, सांिचनागत ि पूिािधािका क्षेत्रिा पर्छल्लो सियिा 
भएको सधुािका बाबिदु पूिािधाि विकासिा अपेजक्षत रूपिा विदेिी ि स्िदेिी लगानी विस्ताि हनुसकेको छैन। िलुकुको  तुति 
विकासको आकाांक्षा पूिा गनि आिश्यक स्रोत िटुाउने कायि पर्न चनुौतीपूणि नै िहेको छ। पर्छल्लो सियिा वित्तीय पहुँच विस्ताि 
भएता पर्न पुँिी बिािको कायिक्षेत्र विस्ताि भइसकेको छैन। बिेट तथा कायिक्रि खचि उपलजधधिूलक बनाउन विर्नयोिन 
कुिलताको साथै खचि क्षिता ि वित्तीय अनिुासन एिि ्ििा देवहतािा िोड ददनपुने देजखएको छ। बिेट पूणि कायािन्ध्ियन गिी 
सीर्ित स्रोतको कुिल उपयोग िा ि त सािििर्नक वित्त ि वित्तीय क्षेत्र जस्थिता कायि गदै उच्च आर्थिक िवृद्ध हार्सल गने कायि 
चनुौतीपूणि िहेको छ। 
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3. सोच  

 सािििर्नक खचिको कुिल ि नर्तिािूलक व्यिस्थापनद्बािा सिदृ्ध अथितन्ध्त्र र्निािण। (सािििर्नक खचि) 

 सदुृढ ि राथगर्तिील िािस्ि राथणालीको विकास गिी सिदृ्ध अथितन्ध्त्र र्निािण। (िािस्ि) 

 अन्ध्तिािविय विकास सहायताको राथभािकािी परिचालन िा ि त विकास ि सिदृ्ध अथितन्ध्त्र र्निािण। (अन्ध्तिािविय विकास 
सहायता)। 

 सािििर्नक ऋणको राथभािकािी परिचालन गिी सबल अथितन्ध्त्र र्निािण। (सािििर्नक ऋण) 

 वित्तीय सांघीयता िा ि त सिदृ्ध ि सिाििाद उन्ध्िखु अथितन्ध्त्र र्निािण। (अन्ध्ति-सिकािी वित्त) 

 सबल ि राथर्तस्पधी सािििर्नक सांस्थान िा ि त आत्िर्नभिि ि सिाििाद उन्ध्िखु अथितन्ध्त्र र्निािण। (सािििर्नक सांस्थान) 

 गर्तिील, विश्वसनीय ि उत्पादनिील िौद क तथा वित्तीय क्षेत्र। (िौद क तथा वित्तीय क्षेत्र) 

 सदुृढ ि विस्तारित र्बिा सेिाबाट वित्तीय िोजखि न्ध्यूनीकिण िा ि त उत्थानिील सिाि ि अथितन्ध्त्र र्निािण। (र्बिा) 

 स्िच्छ, राथर्तस्पधी ि  िावकलो र्धतोपत्र तथा िस्त ुविर्निय बिाि िा ि त िाविय पुिँी र्निािण। (पुिँी बिाि) 

4. उद्दशे्य 

अ. सािििर्नक खचि 

 सािििर्नक खचिको विर्नयोिन दक्षता, कायािन्ध्ियन कुिलता ि वित्तीय अनिुासन कायि गनुि।  

आ. िािस्ि 

 उत्पादन, लगानी, व्यिसाय तथा किदातािैत्री एिि ्स्िच्छ, तटस्थ, पािदिी ि राथगर्तिील कि राथणालीको विकास तथा 
स्िैजच्छक कि सहभार्गताबाट अर्धकति िािस्ि परिचालन गनुि। 

इ. अन्ध्तिािविय विकास सहायता 

 अन्ध्तिािविय विकास सहायताको छनोटपूणि उपयोग िा ि त उत्पादन, उत्पादकत्ि तथा िोिगािी बढाउँदै िलुकुलाई विकास 
वित्तिा क्रििः आत्िर्नभिि उन्ध्िखु बनाउन।ु 

ई. सािििर्नक ऋण 

 सािििर्नक ऋणको राथभािकािी व्यिस्थापन गिी ऋण िोिगािी र्सििना, िाविय पुँिी र्निािण ि आर्थिक िवृद्धिा योगदान 
परु् याउन।ु 

उ. अन्ध्ति-सिकािी वित्त 

1. सांघ, राथदेि ि स्थानीय तहको खचिको आिश्यकता सम्बोधन हनुे गिी न्ध्यायोजचत, सन्ध्तरु्लत ि परिपूिक रूपिा स्रोत 
उपलधध गिाउन।ु 

2. तीन तहको वित्तीय आकाि (fiscal space) िवृद्ध गनुि। 
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ए. सािििर्नक सांस्थान 

 सािििर्नक सांस्थानको स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापन राथणालीिा सधुाि गिी गणुस्तिीय िस्त ु तथा सेिाको उत्पादन, 

वितिण ि उपभोगिा नागरिकको पहुँच स्थावपत गनुि। 

ऐ. िौद क तथा वित्तीय क्षते्र 

1. ि ुास् ीर्त र्नयन्ध्त्रण, िोधनान्ध्ति बचत एिि ्वित्तीय स्थावयत्ि हार्सल गनुि। 

2. वित्तीय पहुँच अर्भिवृद्ध गिी राथाथर्िकताराथात ग क्षेत्रिा वित्तीय साधनको उपलधधता बढाउन।ु 

3. भकु्तानी राथणालीलाई सिुजक्षत, स्िस्थ ि विश्वसनीय बनाउन।ु 

ओ. र्बिा 

 र्बिा क्षेत्रलाई राथभािकािी ि ददगो बनाई ददगो बनाई दगुिि तथा न्ध्यून आय भएका िगि सिदुाय लगायत सिािका सबै 
तह ि कािोबाििा र्बिा सेिाको पहुँच परु् याउन।ु 

औ. पुिँी बिाि 

 र्धतोपत्र तथा िस्त ुविर्निय बिािलाई पहुँचयोग्य, स्िच्छ ि विश्वसनीय बनाउन।ु 

५. िणनीर्त 

अ. सािििर्नक खचि 

1. सांघ, राथदेि ि स्थानीय तहको सािििर्नक खचि राथणाली सदुृढ गिी दक्षता, पािदजििता ि ििा देवहता कायि गिी 
नर्तिािूलक बनाउने।  

2. सािििर्नक खचिलाई आर्थिक तथा सािाजिक पुँिी र्निािणका क्षेत्रिा कुिल ि राथभािकािी विर्नयोिन गने।  

3. सांघ, राथदेि ि स्थानीय तहको विकासको आिश्यकता सम्बोधन गने गिी न्ध्यायोजचत, सन्ध्तरु्लत ि परिपूिक रूपिा 
अन्ध्तिसिकािी वित्त व्यिस्थापन गने।  

4. सािििर्नक खचि राथणालीलाई आधरु्नक सूचना राथविर्धिा आधारित बनाई थप पािदिी बनाउने।  

आ. िािस्ि 

1. सबै वकर्सिका आर्थिक वक्रयाकलापलाई किको दायिािा ल्याई िािस्िको आधाि  िावकलो बनाउने।  

2. िािस्ि राथिासनको विस्ताि तथा आधरु्नकीकिण गिी कुिल, व्यािसावयक ि स्िच्छ बनाउने।  

3. सांघीय राथणाली अनरुूप िािस्ि राथिासनको सांिचनागत ि राथणालीगत सधुाि गने।  

4. आर्थिक विस्ताििा सहयोग पगु्ने गिी कि राथणालीलाई लगानी/व्यिसायिैत्री बनाउने।  

5. कि सांिचना ि दििा सािवयक सधुाि गिी कि राथणालीलाई सिल ि सिन्ध्यावयक बनाउने।  

इ. अन्ध्तिािविय विकास सहायता 
1. िाविय आिश्यकता, नीर्त तथा राथाथर्िकताका आधाििा अन्ध्तिािविय विकास सहायताको परिचालन गने।  

2. विकास सहायता राथभािकारिता सम्बन्ध्धी अन्ध्तिािविय राथर्तबद्धता एिि ्िाविय नीर्त अनरुूप विकास सहायताको परिचालन 
गने।  
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3. सांघीय सांिचना बिोजिि विकास सहायता राथणाली रूपान्ध्तिण गिी राथादेजिक सन्ध्तलुन ि सिन्ध्यावयकताको र्सद्धान्ध्त अनरुूप 
विकास सहायता उपयोग गने।  

ई. सािििर्नक ऋण 

1. िलुकुले धान्न सक्ने गिी उच्च राथर्त लयकु्त क्षेत्रिा सािििर्नक ऋण परिचालन गने।  

2. सािििर्नक ऋण व्यिस्थापन सम्बन्ध्धी नीर्तगत, कानूनी ि सांिचनागत सधुाि गने।  

3. सांघीय राथणाली अनरुूप सािििर्नक ऋण व्यिस्थापन सम्बन्ध्धी उपकिण तथा स्रोतको विविधीकिण गने।  

उ. अन्ध्ति-सिकािी वित्त 

1. तीन तहका एकल तथा साझा कायि जिम्िेिािीहरू सािञ् िस्यपूणि ढ्गबबाट पूिा गनि स्रोत व्यिस्थापन गने। 

2. अन्ध्ति-सिकािी वित्त हस्तान्ध्तिणलाई पािदिी, अनिुानयोग्य ि न्ध्यायोजचत बनाउने। 

3. सांघ, राथदेि ि स्थानीय तहिा सािििर्नक वित्त व्यिस्थापन सम्बन्ध्धी क्षिता विकास गने। 

4. सांघ, राथदेि ि स्थानीय तहिा वित्तीय सिुासन कायि गने। 

ऊ. सािििर्नक सांस्थान 

1. आिश्यकता ि उपादेयताको आधाििा सांघीय सांिचना बिोजिि उपयकु्त ठहरिएका सािििर्नक सांस्थानको पनुसंिचना ि 
स्थापना तथा सान्ध्दर्भिक नदेजखएका सांस्थानको विर्निेि गने। 

2. कानूनी तथा सांस्थागत सधुाि ि आधरु्नकीकिण गिी सािििर्नक सांस्थानको सञ्चालन, व्यिस्थापन ि र्नयिनलाई 
राथभािकािी बनाउने। 

ए. िौद क तथा वित्तीय क्षते्र 

1. िौद क तथा वित्तीय नीर्तको राथभािकारिता अर्भिवृद्ध गने। 

2. िाविय राथाथर्िकताराथात ग क्षेत्रिा पयाित ग वित्तीय स्रोत-साधन परिचालन गने। 

3. निीनति राथविर्धको अिलम्बन ि वित्तीय साक्षिता िा ि त दगुिि तथा वपछर्डएका क्षेत्रसम्ि वित्तीय पहुँच विस्ताि गने। 

4. सिुजक्षत, आधरु्नक ि विद्यतुीय भकु्तानी राथणाली विकास गने। 

ऐ. र्बिा 

1. र्बिा सेिालाई राथभािकािी ि राथर्तस्पधी बनाउन तथा बीर्ितको हकवहत सरु्नजित गनि नीर्तगत, कानूनी ि सांस्थागत सधुाि 
गने।  

2. र्बिा सम्बन्ध्धी अन्ध्तिािविय राथचलन, अभ्यास तथा िापदण्डको आधाििा र्बिा सेिा राथदान गने।  

3. र्बिा व्यिसायलाई सािाजिक सांिक्षणको एक िहत्िपूणि आधािस्तम्भको रूपिा विकास गने। साथै, र्बिा सेिाको विस्ताि 
गिी न्ध्यून आय भएका िगि लगायत सम्पूणि नागरिक एिि ्क्षेत्रिा पहुँच परु् याउनका लार्ग उपयकु्त सांयन्ध्त्रको विकास 
गने। 

ओ. पुिँी बिाि 

1. र्धतोपत्र तथा िस्त ुविर्निय बिािलाई स्िच्छ, राथर्तस्पधी ि विश्वसनीय बनाउनकुा साथै यसको क्षेत्र तथा दायिा अर्भिवृद्ध 
गने।  
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2. कानूनी, सांस्थागत ि सांिचनागत सधुाि गिी र्धतोपत्र तथा िस्त ु विर्निय बिाि सञ्चालन तथा र्नयिन राथणालीलाई 
अन्ध्तिािविय स्तिको बनाउने। 

3.  र्धतोपत्र बिाििा साना ि स्िदेिी तथा विदेिी सांस्थागत लगानीकतािको आकषिण बढाउने। 

6. विषय के्षत्रगत नर्तिा सूचक ि लक्ष्य 

सूचक एकाइ 

207६/७7 
सम्िको 
उपलजधध 

207७/7८ को 
अनिुार्नत 
उपलजधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 2080/८१ 

कुल गाहिस््य उत्पादनको 
अनपुातिा जस्थि पुिँी लगानी 

राथर्तित 28.4 27.3 40.7 39.8 41.6 

कुल गाहिस््य उत्पादनको 
अनपुातिा जस्थि पुिँी 
लगानी - सिकािी  

राथर्तित 7.7 7.0 १६.१ १५.६ 16.1 

कुल गाहिस््य उत्पादनको 
अनपुातिा जस्थि पुिँी 
लगानी - र्निी 

राथर्तित 20.8 20.2 २२.४ २२.१ 23.3 

कुल िाविय बचत (कुल 
गाहिस््य उत्पादनको 
अनपुातिा)  

राथर्तित 32.6 31.4 ४९ ४८ 47.5 

कुल गाहिस््य बचत (कुल 
गाहिस््य उत्पादनको 
अनपुातिा)  

राथर्तित 6.3 6.6 २१.० २१.५ 22 

विस्ततृ ि ुा राथदाय िवृद्धदि राथर्तित 18.1 19.0 १७ १७ १७ 

र्निी क्षेत्र त ि को किाि 
िवृद्धदि 

राथर्तित !@=^ @@=) 21 20 21 

िनसांख्या राथर्त बैंक तथा 
वित्तीय सांस्था िाखा 

िना 3,072 2,806 2,770 2,682 2,600 

बाली सिुक्षण वराथर्ियि 
अनदुान  

हेक्टि 584 1,200 2,400 2,640 2,904 

सािाजिक/सािदुावयक 
कायिक्रि 

सांख्या 144 150 150 150 150 

उद्यििीलता विकास तार्लि सांख्या 60 300 350 350 350 
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सूचक एकाइ 

207६/७7 
सम्िको 
उपलजधध 

207७/7८ को 
अनिुार्नत 
उपलजधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 2080/८१ 

साना वकसान लघरु्बत्त 
वित्तीय सांस्था (विविध) 
कायिक्रि 

सांख्या ४३०  ३९६ ४45 ४50 ४50 

लघ ुर्बिा सहयोग कायिक्रि 
(पि ुधन सिुक्षण)  

सांख्या 
(हिाििा) 

67=5 89 95 101 107 

पिधुन तथा किाि सिुक्षण 

तार्लि  
सांख्या 361 65 115 125 136 

कृवष तथा पिपुन्ध्छी व्याि 
अनदुान  

रू (अबििा) 2.96 5 6 7 9 

लघ ुवित्त तथा विपन्न िगि 
किाि सिुक्षण 

सांख्या 
(हिाििा) 

777.1 11,78 12,96 14,25 15,68 

कृवष किाि सिुक्षण सांख्या 3,918 5,146 5,660 6,226 6,850 

राथाविर्धक जिक्षा तथा 
िैजक्षक बेिोिगाि किाि 
सिुक्षण 

सांख्या 5 6 8 10 12 

र्नयाित किाि सिुक्षण सांख्या - - 51 56 62 

र्नक्षेप सिुक्षण सांख्या 
(हिाििा) 

2,61,04 2,96,52 3,05,00 3,15,00 3,20,00 

दधु तथा िासिुन्ध्य 
पिपुालन, तिकािी खेती ि 
साना तथा िझौला कृवष 
उद्यि किाि 

सांख्या 

(हिाििा) 
20.8 25 25 25 25 

७. विषय क्षते्रगत खचि तथा स्रोतको र्त्रिषीय अनिुान 

       

िकि रु. लाखिा 

आर्थिक िषि 
विर्नयोिन तथा राथक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुिँीगत 
वित्तीय 
व्यिस्था 

नपेाल सिकाि 
िैदेजिक 

अनदुान 
िैदेजिक ऋण 

२०७८/७९      466,575     278,906      103,469     84,200       350,951      91,020      24,604  

२०७९/८०      535,146     274,756      128,890   131,500       334,902      92,386    107,858  

२०८०/८१      572,629     283,870      147,259   141,500       335,447     109,653    127,529  
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८. कायिक्रि÷आयोिनाको सांजक्षत ग विििण 

कायिक्रि तथा आयोिनाको ब.उ.िी.नां., उद्देश्य, आयोिना अिर्ध, लागत ि अपेजक्षत नर्तिा सवहतको सांजक्षत ग विििण देहायको तार्लकािा राथस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.िी.नां. कायिक्रि÷ आयोिना 
क्षते्रगत िणनीर्तक 

स्तम्भ उद्दशे्य 

आयोिना अिर्ध 

(सरुु ि सिार्त ग) 
लागत  

(रू लाखिा) 
अपजेक्षत नर्तिा 

30500011 अथि िन्ध्त्रालय - आर्थिक क्षेत्र सम्बन्ध्धी नीर्त 
तिुििा तथा सिन्ध्िय  

सालबसाली 

 

उच्च ि ददगो आर्थिक िवृद्ध तथा सिविगत 
आर्थिक स्थावयत्ि भएको हनु े

िािस्ि परिचालन ि वित्तीय क्षेत्र विस्ताि भएको 
हनुे 

30500012 ऋण असलुी  पनुिािेदन 
न्ध्यायार्धकिण 

इ२ ऋण असलुी  पनुिािेदन तथा 
 ैसला 

सालबसाली 
 

राथभािकािी ऋण असलुी भएको हनु े

30500013 ऋण असलुी न्ध्यायार्धकिण इ२ ऋण असलुी  सालबसाली  राथभािकािी ऋण असलुी भएको हनु े

30500014 अन्ध्तिािविय सांघ, सांस्था सदस्यता 
िलु्क अनदुान विविध 

इ१ सदस्यता िलु्क सालबसाली 
 

सदस्यता िलु्क अनदुान व्यिस्थापन 

30500101 साना वकसान विकास बैंक 
(वित्तीय सांस्था) विविध 

ए२ साना वकसानको क्षिता 
विकास 

२०६३/६४  
सालबसाली 

 सांिचनागत, पूिािधाि ि उद्यििीलको विकास 
भएको हनु े

30500102 लघ ुर्बिा सहयोग कायिक्रि 
(पि ुबाली स्िास््य) 

ऐ३ पि,ु बाली तथा स्िास््य 
क्षेत्रिा लघ ुर्बिाको लार्ग 
सहयोग 

20६८/६९ 

सालबसाली 
 पिधुन ि बाली सिुक्षण भएको हनु े

अर्भिखुीकिण तार्लि सांचालन भएको हनु े 

लघ ुतथा विपन्न िगि किाि तथा कृवष किाि 
सिुक्षण भएको हनु े

30500108 र्िर्लर्नयि च्यालेञ्ज एकाउण्ट 
नेपाल 

इ२ विद्यतु राथसािण लाइन र्निािण 
तथा िाविय िाििागिको केही 
भाग आधरु्नक तििले ििित 

२०७२/७३ 

- 
२०८३/८४ 

६४ किोड ७ 
लाख ५० 
हिाि 
अिेरिकी 
डलि (करिब 
रू. ७० अबि 
५० किोड) 

३ िटा सब स्टेसन, करिब ३१५ वक.र्ि. 
राथसािण लाइन र्निािण ि करिब ७७ वक.र्ि. 
िाविय िाििागिको आधरु्नक तििले ििित भएको 
हनुे 

30500113 आर्थिक पनुरुत्थान, िाहत तथा 
सहरु्लयत कायिक्रि 

ए१ िहािािी तथा दैविक 
राथकोपबाट राथभावित व्यजक्त, 

२०७७/७८ -
२०७९/८० 

१४,७७,८६ सहरु्लयतपूणि ९ राथकािका किािका लार्ग धयाि 
अनदुान राथदान भएको हनुे, 
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ब.उ.िी.नां. कायिक्रि÷ आयोिना क्षते्रगत िणनीर्तक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना अिर्ध 

(सरुु ि सिार्त ग) 
लागत  

(रू लाखिा) 
अपजेक्षत नर्तिा 

सिदुाय तथा व्यिसायलाइि 
पनुरुत्थानको लार्ग िाहत 
तथा सहरु्लयत 

िीतघि भण्डाि र्निािणको लार्ग धयाि अनदुान 
राथदान भएको हनुे, 
कोिोना र्बिा गरिएको हनु,े 
RPSF परियोिना सांचालन भएको हनु े। 

30501011 िहालेखा र्नयन्ध्त्रक कायािलय अ४ सािििर्नक लेखा ि खचि 
व्यिस्थापन 

सालबसाली  सियिा नै केन्ध् ीय विििण तयाि भएको हनु े

विदेिजस्थत 8 िटा नेपाली र्नयोगहरूको आ.ले.प. 
सम्पन्न भएको हनु े

तीनै तहको वित्तीय व्यिस्थापन कायि राथभािकािी 
भएको हनु े

सियिा नै िोधभनाि राथार्त गिा सहयोग पगुकेो हनु े

लेखा र्नदेजिका तयाि भई तीनै तहको खचि 
लेखाांकनिा एकरूपता आएको हनु े

3050101२ र्नितृ्तभिण व्यिस्थापन कायािलय अ४ र्नितृ्तभिण व्यिस्थापन सालबसाली  र्नितृभिण सियिा नै भकु्तानी भएको हनु े

िािका त ि बाट गनुिपने पिि पूिा सियिा नै 
सम्पन्न भएको हनु े

30501013 कुिािी चोक तथा केन्ध् ीय 
तहर्सल कायािलय 

अ४ सिकािी बाँकी िकि असलु 
उपि 

सालबसाली  सिकािी बाँकी िकि सियिा नै असलु उपि 
भएको हनु े

30501014 कोष तथा लेखा र्नयन्ध्त्रक 
कायािलयहरू 

अ४ सािििर्नक लेखा ि खचि 
व्यिस्थापन 

सालबसाली  जिल्ला जस्थत सिकािी कायािलयहरूको खचि िकि 
सियिा नै र्नकासा ददइएको हनु े

जिल्ला जस्थत सांघीय सिकािी कायािलयहरूको 
सियिै आ.ले.प. सम्पन्न भएको हनुे 

30501101 एकीकृत सािििर्नक वित्तीय 
व्यिस्थापन सधुाि कायिक्रि 

अ४ तीनै तहका सिकािको 
सािििर्नक वित्तीय 
व्यिस्थापन, खरिद र्नकाय, 

राथणाली ि कायिविर्ध 
सदुृढीकिण 

207४/7५ - 
207८/7९ 

१,०८,५० सांघीय सिकािको पुिँीगत खचि राथर्तितिा िवृद्ध 
भएको हनु े

तीनै तहको सिकािको आर्थिक विििण आर्थिक 
िषि सिात ग भएको ९ िवहना र्भत्र पेि भएको हनु े

सािििर्नक खरिद सियिै भएको हनु े

तीनिटै तहको लेखापिीक्षण अन्ध्तिािविय स्तिको 
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ब.उ.िी.नां. कायिक्रि÷ आयोिना क्षते्रगत िणनीर्तक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना अिर्ध 

(सरुु ि सिार्त ग) 
लागत  

(रू लाखिा) 
अपजेक्षत नर्तिा 

भएको हनु े

30502011 सािििर्नक वित्त व्यिस्थापन 
तार्लि केन्ध्  

अ१ तार्लि     

30503011 भन्ध्साि र्बभाग आ२ भन्ध्साि राथिासन    

30503012 भन्ध्साि कायािलयहरू आ२ भन्ध्साि िहिलु तथा अन्ध्य 
िािस्ि सांकलन 

   

30503101 भन्ध्साि सधुाि कायिक्रि आ२ भन्ध्साि राथवक्रया स्िचालन 

भौर्तक पूिािधािको सधुाि 
तथा र्निािण 

सन ्२००३ - 
सन ्२०२१ 

२१ र्िर्लयन 
अिेरिकी डलि 

ि रू. ८१.६७ 
किोड 

 

30504011 आन्ध्तरिक िािस्ि विभाग आ२ आन्ध्तरिक िािस्ि राथिासन  

 

सालबसाली  लक्ष्य अनरुूप िािस्ि सांकलन भएको हनु े

अन्ध्तःिलु्किन्ध्य पदाथि तथा जस्टकिको 
गणुस्तिीयता पिीक्षण सहि भएको हनु े

िािस्ि चहुािट र्नयन्ध्त्रण भएको हनुे 

30504012 आन्ध्तरिक िािस्ि कायािलयहरू आ२ आन्ध्तरिक िािस्ि सांकलन सालबसाली  लक्ष्य अनसुाि िािस्ि सांकलन भएको हनु े

305०5०११ सािििर्नक ऋण व्यिस्थापन 
कायािलय 

ई२ सािििर्नक ऋण व्यिस्थापन सालबसाली  नेपाल सिकािको ऋण व्यस्थापन एकीकृत रूपिा 
कुिलतापूििक सम्पादन भएको हनु े

50105101 लगानी-विविध ई१  सालबसाली   

50105102 पिपुालन (िासिुन्ध्य ि 
दगु्धिन्ध्य) किाि तथा पिधुन 
कायिक्रि 

ऐ३ िास ुतथा दधु ि तिकािीिन्ध्य 
उत्पादन िवृद्ध गिी आयात 
न्ध्यूनीकिण ि िोिगािी 
िवृद्धिा सहयोग 

२०६७/६८ 

सालबसाली 
 िास ुतथा दगु्ध ि तिकािीिन्ध्य पदाथिको उत्पादन 

िवृद्ध भएको हनु े

साना वकसानहरूको कृवष उद्यििीलता विकासबाट 
कृवष रूपान्ध्तिणिा सघाउ पगुकेो हनु े

50105103 सािििर्नक सांस्थान सधुाि 
कायिक्रि 

ऊ२ सािििर्नक सांस्थान सधुाि सालबसाली   
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कायिक्रि तथा आयोिनाको हालसम्िको राथगर्त जस्थर्त, आगािी तीन िषिको उपलजधध सूचक ि आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे राथिखु वक्रयाकलाप तलको तार्लकािा 
राथस्ततु गरिएको  छ। 

ब.उ.िी.नां. कायिक्रि÷ आयोिना हालसम्िको राथगर्त जस्थर्त आगािी तीन िषिको उपलजधध सूचक आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेराथिखु वक्रयाकलाप 

30500011 अथि िन्ध्त्रालय 

 

उच्च आर्थिक िवृद्ध, सिविगत आर्थिक स्थावयत्ि 
कायि भएको हनुे। 

िािस्ि परिचालन ि वित्तीय क्षेत्रको विस्ताि भएको 
हनुे। 

बिेट तिुििा, िािस्ि परिचालन, सािििर्नक खचि 
व्यिस्थापन गने 

वित्तीय क्षेत्रको र्नयिन तथा विस्ताि गने 

30500012 ऋण असलुी  
पनुिािेदन 
न्ध्यायार्धकिण 

 
ऋण असलुी  राथभािकािी भएको हनु।े  

ऋण असलुी  सम्बन्ध्धी िदु्दाको पनुिािलोकन गने 

30500013 ऋण असलुी 
न्ध्यायार्धकिण 

 
ऋण असलुी  राथभािकािी भएको हनु।े 

ऋण असलुी  सम्बन्ध्धी िदु्दा  ैसला गने 

30500014 अन्ध्तिािविय सांघ, 

सांस्था सदस्यता 
िलु्क अनदुान 
विविध 

 

अन्ध्तिािविय सांघ, सांस्था सदस्यता िलु्क अनदुान 
व्यिस्थापन भएको हनुे। अन्ध्तिािविय सांघ, सांस्था सदस्यता िलु्क भकु्तानी तथा 

व्यिस्थापन गने 

30500101 साना वकसान 
विकास बैंक (वित्तीय 
सांस्था) विविध 

३०० उद्यििीलता विकास तार्लि, 
१५० सािदुावयक विकास ि ३०० 
कृवष व्यिसाय राथिद्धिन सम्बन्ध्धी 
कायिक्रि भएको 
२६ िटा कृवष सहकािी अनसुिण ि 
सेिा विस्ताि कायिक्रि तथा ७० िटा 
सांस्थागत पनुसंिचना सम्बन्ध्धी 
कायिक्रि भएको 

सीप तथा क्षिता विकास, सािाजिक/ सािदुावयक 
विकास, साना वकसान सहकािी अनसुिण तथा सेिा 
विस्ताि ि कृवष तथा पिपुालन व्यबसाय राथिद्धिनका 
२,८४५ वक्रयाकलाप सञ्चालन भएको हनु े 

350 िटा उद्यििीलता विकास तार्लि, 150 िटा 
सािदुावयक विकास  ि 350 िटा कृवष व्यिसाय राथिद्धिन 
सम्बन्ध्धी कायिक्रि सञ्चालन गने 

25 िटा कृवष सहकािी अनसुिण ि सेिा विस्ताि 
कायिक्रि ि 70 िटा सांस्थागत पनुसंिचना सम्बन्ध्धी 
कायिक्रि कायािन्ध्ियन गने 

30500102 लघ ुर्बिा सहयोग 
कायिक्रि (पि ु
बाली स्िास््य) 

पिधुन सिुक्षण कायिक्रि अन्ध्तगित 
बैंक तथा वित्तीय सांस्थाहरूबाट पिधुन 
सिुक्षण गरिएको 
लघ ुतथा विपन्न िगि किाि सिुक्षण 
कायिक्रि अन्ध्तगित सदस्य 

करिब 3 लाख 3 हिाि पिकुो सिुक्षण गरिएको 
हनुे 
करिब ४२ लाख ८9 हिाि ऋणीको किाि सिुक्षण 
गरिएको हनु े

95 हिाि पिधुन ि 2,400 हेक्टिको बाली सिुक्षण 
गने  

115 पिधुन, बाली तथा किाि सिुक्षण सम्बन्ध्धी तार्लि 
ददने  

12 लाख 96हिाि िनाको किाि सिुक्षण गने ि 
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ब.उ.िी.नां. कायिक्रि÷ आयोिना हालसम्िको राथगर्त जस्थर्त आगािी तीन िषिको उपलजधध सूचक आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेराथिखु वक्रयाकलाप 

सांस्थाहरूबाट किाि सिुक्षण गरिएको 5,660 िनाको कृवष किाि सिुक्षण गने 

 
30500108 र्िर्लर्नयि च्यालेञ्ज 

एकाउण्ट नेपाल 
सबस्टेिन ि राथसािण लाइनको विस्ततृ 
डाइन ि िाउवटङ भई बोलपत्रतयाि 
भएको  

नेपाल सिकािबाट िाताििणीय राथभाि 
िूल्याांकन स्िीकृत भएको  

िातिाटे सबस्टेिनको लार्ग १८९ 
िध्ये १७८ वकत्ता िग्गा राथार्त ग भएको 
१७५ परििािलाई रू. १ अिब २६ 
किोड िआुधिा वितिण भएको ि यो 
कायि अजन्ध्ति चिणिा िहेको 
विद्यतु र्नयिन आयोग ि सडक 
विभागसँग राथाविर्धक सहयोग सम्बन्ध्धी 
सम्झौता भएको  

सडक विभागलाई राथयोगिाला 
उपकिण हस्तान्ध्तिण गरिएको 
उपकिण राथयोग बािे राथजिक्षण ि 
इजन्ध्िर्नयिलाई  तार्लि ददइएको 
सपुिपेभ आस् ाद्य्ट र्िश्रण र्डिाइन 
राथयोगिालाको र्निािण सम्पन्न भएको 

राथसािण लाइन पनुिािस कायियोिना सांचालन  
राथसािण लाइनको अर्तरिक्त सिेक्षण (३० वक.र्ि.) 
सम्पन्न  
आयोिना राथभावित २० राथर्तित व्यजक्तलाई 
िआुधिा वितिण 

एिसीए नेपाल पाटिनिजिप राथोग्रािको १० राथर्तित 
कायि सम्पन्न  
विस्ततृ सिेक्षण तथा र्डिाइन सम्पन्न 

सबस्टेसनहरूको ५५ राथर्तित र्निािण सम्पन्न  
उपकिण िडानको १५ राथर्तित सम्पन्न 

धानखोला-लिही 
४० वक.र्ि. सडक खण्डको ििित सधुाि ि पनुस्थािपना 
सचुारू 

लिही- जििखोला  
३७ वक.र्ि. सडक खण्डको ििित  
सम्भाि  सचुारु भएको हनु े

सपुिपेभ ि ुलडेप्थ िेक्लािेसन राथविर्धसँग सम्बजन्ध्धत 
अत्याधरु्नक उपकिण ि तार्लि राथदान 

रुख कटान ि िन िग्गाको उपयोगको लार्ग एिसीए 
नेपाल ि िन िन्ध्त्रालयबीच सम्झौता गने 

गैििन भरू्ि हस्तान्ध्तिण राथोटोकलका लार्ग नेपाल 
सिकािबाट राथर्तबद्धता पत्र िािी गने 

नेपाल सिकािबाट भरू्ि िग्गा स्थानान्ध्तिण राथोटोकल 
स्िीकृत गने 

एिसीए नेपाल पाटिनिजिप राथोग्राि कायािन्ध्ियन गने 

सडक विभाग  राथयोगिाला िाखालाई सूपिपेभ ि  ूलडेप्थ 
िेक्लािेसन राथविर्धसँग 
सम्बजन्ध्धत अत्याधरु्नकउपकिण राथदान ि तार्लि सञ्चालन 
गने 

30500113 आर्थिक पनुरुत्थान, 
िाहत तथा सहरु्लयत 
कायिक्रि 

सहरु्लयतपणुि ९ राथकािका किािका 
लार्ग धयाि अनदुान राथदान भइिहेको 
१२ िटा िीतघि भण्डािलाई धयाि 
अनदुान राथदान भएको 
िािसेिकको १०० राथर्तित ि अन्ध्यको 
५० राथर्तित कोिना र्बिा वराथर्ियि 
भकु्तानी गरिएको 
कोिोना राथभावित व्यिसायीलाई टेिा 

कोर्भड-19 बाट राथभावित अथितन्ध्त्रको पनुरुत्थान 
भएको हनु े

सहरु्लयतपणुि ९ राथकािका किािका लार्ग धयाि अनदुान 
राथदान गने 

िीतघि भण्डािलाई धयाि अनदुान ददन े

परियोिनालाई अनदुान ददन े
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ददन RPSF परियिोनालाई अनदुान 
ददइएको 

30501011 िहालेखा र्नयन्ध्त्रक 
कायािलय 

सािििर्नक खचिको लेखाांकन तथा 
राथर्तिेदन सम्बन्ध्धी राथणालीहरू (CGAS, 

RIMS, TSA, PAMS, SuTRA) तयाि 
भई सञ्चालनिा िहेका 
एकीकृत वित्तीय राथर्तिेदन सियिा नै 
तयाि भएको 
सािििर्नक वित्त व्यिस्थापन सम्बन्ध्धी 
िाविय गोष्ठी सम्पन्न भई सािििर्नक 
खचि व्यिस्थापनका लार्ग राथर्तबद्धता 
पत्र िािी भएको 
सिकािी खचिलाई विद्यतुीय भकु्तानी 
राथणालीबाट भकु्तानी गने व्यिस्था 
भएको 

सािििर्नक लेखा ि खचि व्यिस्थापन राथभािकािी 
भएको हनु े

को.ले.र्न.का.,केन्ध् ीय र्नकाय तथा राथदेि लेखा र्नयन्ध्त्रक 
कायािलयसँग वित्तीय विििण र्भडान तथा राथर्तिेदन गने 

विदेिजस्थत नेपाली र्नयोगहरूको आ.ले.प. सम्पन्न गने 

सािििर्नक वित्त व्यिस्थापन सम्िन्ध्धी िाविय गोष्ठी 
सांचालन गने 

केन्ध् ीय स्तिका कायािलय ि आयोिना राथिखुसँग सोधभनाि 
सम्बन्ध्धी अन्ध्तिवक्रया सांचालन गने 

लेखा र्नदेजिका तयािी तथा छपाइ गने 

3050101२ र्नितृ्तभिण 

व्यिस्थापन 
कायािलय 

र्नितृ्तभिण व्यिस्थापन भइिहेको र्नितृ्तभिण व्यिस्थापन सदुृढ भएको हनु े सेिा र्नितृ कििचािीहरूको र्नितृ्तभिण भकु्तानी गने 

िािको त ि बाट गने पिि पूिा सञ्चालन गने 

30501013 कुिािी चोक तथा 
केन्ध् ीय तहर्सल 
कायािलय 

३७ हिाि बेरुि ुविििणका पाना 
िध्ये २० हिाि पाना राथणालीिा राथविि 
भएको 
लगत व्यिस्थापन सफ्टिेयि र्निािण 
भएको 
बेरुि ुव्यिस्थापन राथणाली सढृुढीकिण 
भएको 

सिकािी बाँकी िकि असलु उपि भएको हनु े आ.ि. २०५९/६० सम्िको बेरुि ुलगत सफ्टिेयििा 
राथविि गने 

गन्ध्तव्य सिुासन पर्त्रका राथकािन गने 

सिकािी बाँकी असलु उपिको लगत तयाि गने  
कुिािी पिुा सञ्चालन गने 

30501014 कोष तथा लेखा 
र्नयन्ध्त्रक 
कायािलयहरू 

खचि िकि सियिा नै र्नकासा भएको 
सांघीय सिकािी कायािलयहरूको 
सियिै आ.ले.प. सम्पन्न भएको 

सािििर्नक लेखा ि खचि व्यिस्थापन राथभािकािी 
भएको हनु े

खचि िकि र्नकासा गने 

सांघीय सिकािी कायािलयहरूको आ.ले.प. गने 
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30501101 एकीकृत सािििर्नक 
वित्तीय व्यिस्थापन 
सधुाि कायिक्रि 

सािििर्नक र्नकायको सािििर्नक खचि 
ि िािस्ि व्यिस्थापनिा सदुृढीकिण 
गनिको लार्ग खरिद राथणाली ि 
कायिविर्ध र्निािण तथा वित्तीय 
अनिुासन कायि िाख्नको लार्ग 
सफ्टियेि र्निािण तथा राथणाली विकास 
सम्बन्ध्धी कायि भएको 

तीनै तहिा िध्यिकालीन खचि सांिचना लागू भएको 
हनुे 
िाविय आयोिना बैंक पूणि कायािन्ध्ियन भएको हनु े

एकीकृत वित्तीय व्यिस्थापन सूचना राथणाली 
कायािन्ध्ियनिा आएको हनु े

एकीकृत सािििर्नक वित्तीय व्यिस्थापन अध्ययन 
राथर्तष्ठान स्थापना भई सञ्चालनिा आएको हनु े

तीनै तहको अजन्ध्ति लेखापिीक्षण अन्ध्तिािविय 
िापदण्ड अनरुूप भएको हनु े

e-GP िा सधुाि आई खरिद व्यिस्थापन राथभािकािी 
भएको हनु े

सािििर्नक क्षेत्र लेखािान बिोजिि तीनिटै तहिा 
वित्तीय राथर्तिेदन तयाि भएको हनु े

सािििर्नक वित्तीय व्यिस्थापनिा नागरिक 
सहभार्गता तथा सांसदीय र्नगिानी अर्भिवृद्ध भएको 
हनुे 

तीन तहको सािििर्नक खचि ि िािस्ि व्यिस्थापन 
सदुृढीकिण गने  
िहालेखा पिीक्षक कायािलयको सांस्थागत सदुृढीकिण गने  
सािििर्नक वित्तीय व्यिस्थापनका लार्ग सांस्थागत 
सिन्ध्िय गने  

30502011 सािििर्नक वित्त 

व्यिस्थापन तार्लि 
केन्ध्  

 सािििर्नक वित्त सम्बन्ध्धी तार्लि राथदान भएको 
हनुे। 

सािििर्नक वित्त सम्बन्ध्धी तार्लि 

30503011 भन्ध्साि र्बभाग  भन्ध्साि राथिासन सदुृढ भएको हनुे। भन्ध्साि राथिासन सम्बन्ध्धी कायि गने 

30503012 भन्ध्साि कायािलयहरू  भन्ध्साि िहिलु तथा अन्ध्य िािस्ि सांकलन 
राथभािकािी भएको हनुे। 

भन्ध्साि राथिासन सम्बन्ध्धी कायि गने 

30503101 भन्ध्साि सधुाि 
कायिक्रि 

 भन्ध्साि व्यिस्थापन सक्षि ि सदुृढ भएको हनु।े 

व्यिसाय लागत ि  सियिा सधुाि गिी सीिापाि 
डइुङ र्बिनेस िाताििणिा सधुाि आएको हनु।े 

कानूनको राथभािकािी कायािन्ध्ियन, स्िेजच्छक 
अनपुालनिा िवृद्ध ि चहुािट न्ध्यूनीकिण भई 
र्नकासी  पैठािी हनु ेिालिस्तबुाट भन्ध्साि िहसलु 
लगायतको यथाथि िािस्ि सङ्कलन भएको हनुे। 

भन्ध्साि पूिािधाि र्निािण गने 
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अिैध व्यापाि ि हार्नकािक िस्तकुो ओसािपसाि 
र्नयन्ध्त्रण गनि गनि िालिस्तकुो परििहन, ढुिानीका 
साधनहरू ि ढुिानीका उपकिण (कन्ध्टेनि, प्यालेट्स, 

के्रट्स) उपि र्नगिानी एिि ्र्नयन्ध्त्रण भएको हनुे। 

30504011 आन्ध्तरिक िािस्ि 
विभाग 

आ.ि. २०७७/७८ र्भत्र अन्ध्तःिलु्क 
राथयोगिाला र्निािण सम्पन्न हनुे गिी 
कायि  
भइिहेको  
करिब ४८ राथर्तित बेरुि ु छियौंट 
गरिएको 
िािस्ि चहुािटको र्नयन्ध्त्रणको लार्ग 
विर्भन्न र्नकायबाट राथात ग सूचना 
विश्लषेण गिी अनसुन्ध्धानात्िक 
काििाही गरिएको 

आन्ध्तरिक िािस्ि राथिासन राथभािकािी भएको हनु े

उपत्यका बावहि थप अन्ध्तःिलु्क जस्टकि भण्डािण 
गहृ र्निािण भएको हनु े

कि पिीक्षण तथा अनसुन्ध्धान िोजखि विश्लषेणिा आधारित 
ि सूचनािूलक बनाउन े

बक्यौता असलुी सघन रूपिा सांचालन  
गने 

किदाता जिक्षालाई विकेजन्ध् त गिी उपभोक्ता तहसम्ि 
परु् याउन े

कििचािीको क्षिता विकासका कायिक्रि सांचालन गने 

अन्ध्तःिलु्क जस्टकि गोदाि र्निािण गने 

चिुोट कािखानािा Q-R Code जस्टकिको scan गने 
व्यिस्था गने  
अन्ध्तःिलु्क बढी सांकलन गने कायािलयिा अन्ध्तःिलु्क 
िाखा िहन ेगिी सांगठनात्िक व्यिस्था गने 

30504012 आन्ध्तरिक िािस्ि 
कायािलयहरू 

िािस्ि सेिा राथिाह भइिहेको 
३९ िटा किदाता सेिा कायािलय 
स्थापना गिी सेिा राथिाह भइिहेको 

आन्ध्तरिक िािस्ि सांकलन राथभािकािी भएको हनु े सघन रूपिा किदाता जिक्षा सांचालन गने 

कि पिीक्षण कायि म्यादर्भतै्र ि थप राथभािकािी रूपिा 
सांचालन गने 

विस्ततृ अनसुन्ध्धानको दायिा अझै  िावकलो बनाउन े

बिाि अनगुिन ख ुा तहसम्ि विस्ताि गने  
अर्धकाांि सेिालाई सूचना राथविर्धिा आिद्ध गने 

चाि िटा कायािलयको भिन र्निािण राथािम्भ गने 
305०5०११ सािििर्नक ऋण 

व्यिस्थापन 
कायािलय 

ऋण सांचालन तथा व्यिस्थापन 
राथणाली विकास भई सोबाट बाह्य ऋण 
व्यिस्थापन भएको  

िध्यिकालीन ऋण व्यिस्थापन 
िणनीर्तको िस्यौदा तयाि भएको 
सािििर्नक ऋण व्यिस्थापन 

िध्यिकालीन ऋण व्यिस्थापन िणनीर्त तिुििा भई 
कायािन्ध्ियन भएको हनु े

ऋण सांचालन तथा व्यिस्थापन राथणाली सांचालनिा 
आएको हनुे  
आन्ध्तरिक ि बाह्य ऋण भकु्तानी कायि यस 

ऋण सांचालन तथा व्यिस्थापन राथणाली अद्यािर्धक गने  

ऋण व्यिस्थापन पोटिल र्डिाइन तथा र्निािण गने 

ऋणको ददगोपना िूल्याङ्कन गने 

DeMPA िूल्याङ्कन सम्बन्ध्धी कायि गने 

 

109



 

ब.उ.िी.नां. कायिक्रि÷ आयोिना हालसम्िको राथगर्त जस्थर्त आगािी तीन िषिको उपलजधध सूचक आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेराथिखु वक्रयाकलाप 

कायािलयबाट ऋण भकु्तानी, अर्भलेख 
लेखाांकन तथा राथर्तिेदन कायि हनु 
थालेको 
नेपाल सिकािको ऋणको 
िध्यिकालीन खाका तयाि भएको  

कायािलयबाट भएको हनु े 
आन्ध्तरिक ि बाह्य ऋण लेखाांकन र्नदेजिका तयाि 
भई लागू भएको हनु े

नेपाल सिकािको ऋणको एकीकृत वहसाब ि 
राथर्तिेदन यस कायािलयबाट तयाि भएको हनु े

50105101 लगानी-विविध    

50105102 पिपुालन (िासिुन्ध्य 
ि दगु्धिन्ध्य) किाि 
तथा पिधुन 
कायिक्रि 

रु. १३ अबि ७० किोड भन्ध्दा बढी 
िकि यस क्षेत्रिा लगानी भएको 

६९ हिाि वकसानलाई पिपुन्ध्छी पालन ि ४,५०० 
हेक्टि िर्िनिा व्यािसावयक तिकािी खेती सरुु 
भएको हनु े

िास ुतथा दधु ि तिकािीिन्ध्य उत्पादनिा िवृद्ध 
भएको हनु े

19,500 वकसानलाई पिपुन्ध्छी पालन र तिकािी खेती 
किाििा पहुँच कायि गने  
110 िटा साना वकसानका कृवष उद्यि सञ्चालनिा 
सहयोग परु् याउन े

50105103 सािििर्नक सांस्थान 
सधुाि कायिक्रि 

 सम्पजत्तको अर्भलेख अद्यािर्धक भएको हनु े

सािििर्नक सांस्थान व्यिस्थापन सूचना राथणाली 
(PEMIS) स्तिोन्नर्त भएको हनु े

सांस्थानहरूको वित्तीय जस्थर्त अध्ययन भएको हनु े

सािििर्नक सांस्थान सदुृढीकिणको लार्ग गोष्ठी, 
सेर्िनाि ि सम्िलेन भएको हनु े
र्निीकिण भएका सांस्थान ्तथा सािििर्नक 
सांस्थानको अर्भलेख विद्यतुीय िाध्यििा िाजखएको 
हनुे 

सम्पजत्तको अर्भलेख अद्यािर्धक गने 

सािििर्नक सांस्थान व्यिस्थापन सूचना राथणालीको 
परििाििन तथा स्तिोन्नर्त  गने 

सािििर्नक सांस्थानको वित्तीय जस्थर्तको अध्ययन गने 

सािििर्नक सांस्थान सदुृढीकिणको लार्ग विर्भन्न गोष्ठी, 
सेर्िनाि ि सम्िलेन गने 

र्नजिकृत ि सािििर्नक सांस्थानको अर्भलेख विद्यतुीय 
िाध्यििा िाख्न े

९. िोजखि तथा अनिुान पक्ष 

विश्वव्यापी रूपिा  ैर्लएको कोर्भड-19 को िहािािीको असि ि राथभािको न्ध्यूर्नकिण गदै अथितन्ध्त्रलाई चलायिान बनाउन थप कायिक्रि सञ्चालन गरिनेछ। पन्ध्रौं 
योिनाले र्लएका लक्ष्य तथा उद्देश्य हार्सल गनि सम्बजन्ध्धत र्नकाय बीच राथभािकािी सिन्ध्ियिा कायिक्रि तथा आयोिना सञ्चालन गरिनेछ। कायिक्रि कायािन्ध्ियनिा सम्बजन्ध्धत 
र्नकाय बीच राथभािकािी सिन्ध्िय, िािस्ि परिचालनिा अर्भिवृद्ध लघ ु र्बिा कायिक्रििा नागरिक, कृषक तथा उद्यिीको सहभार्गता, सािििर्नक सांस्थानको सधुािका कायिको 
कायािन्ध्ियन हनुेछ। उक्त कायिहरू नभएिा अपेजक्षत उपलजधध हार्सल नहनुे िोजखि िहन्ध्छ। 
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5.२ उद्योग  

१. पषृ्ठभमूि  

सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लामग नेपाली श्रि, सीप र कच्चा पदार्थिा आधाररत स्िदेशी लगानीलाई प्रार्मिकता 
दददै राविय वित अनकुुल िनुे गरी विदेशी पुुँजी तर्ा प्रविमधलाई आकवषथत गरी औद्योमगक पूिाथधार विकासिा प्रोत्सािन गने नीमत 
मलएको छ। सोिी अनरुूप सिग्र उद्योग क्षेरको विकासिा मनजी क्षेरको नेततृ्िदायी भमूिका रिने र सरकारले उत्प्ररेक, मनयािक 
र सिजकताथको भमूिका मनिाथि गदै औद्योमगक उत्पादन र उत्पादकत्ि अमभिवृिका लामग तीव्र रूपिा औद्योमगकीकरण गररनेछ। 
यसका लामग तलुनात्िक लाभ र प्रमतस्पधाथत्िक क्षिता भएका क्षेरिरूिा लगानी पररचालन गरी आयात प्रमतस्र्ापन र मनयाथत 
प्रििथनको िाध्यिबाट अर्थतन्त्रलाई सदुृढ गदै विप्रषेण र आयातिा आधाररत अर्थतन्त्रलाई उत्पादनिखुी र मनयाथतिूलक बनाउन ु
पने िनु्त्छ। सारै् लघ,ु घरेल ुतर्ा साना उद्योगिरूको संरक्षण र प्रििथन गरी ठूलो िारािा रोजगारी मसजथना र गररबी न्त्यूनीकरण 
गने, लगानीिा देखखएका सिस्यािरूलाई सिजीकरण गने, औद्योमगक क्षेर औद्योमगक ग्राि, विशेष आमर्थक क्षेर, अन्त्तरदेशीय 
विशेष आमर्थक क्षेर जस्ता पूिाथधारिरूको स्र्ापना र संचालन गने गरी लगानी िैरी िातािरण मनिाथण गरी औद्योमगकीकरणलाई 
मतव्रता ददन विमभन्न ऐन, मनयििरूको पररिाजथन गनुथका सारै् औद्योमगक क्षेर, औद्योमगक कररडोर, विशेष आमर्थक क्षेर र उद्योग 
ग्राि लगायतका औद्योमगक पूिाथधारिरूको विकास गने गरी यस क्षेरका कायथक्रि कायाथन्त्ियन गररनेछ। 

२. सिस्या तर्ा चनुौती  

उद्योग क्षेरको अपेखक्षत गमतिा विकास निनु,ु उत्पादनशील क्षेर र उद्योगिरूिा पुुँजीको न्त्यून पररचालन िनु,ु औद्योमगक 
उत्पादनिरू लागत प्रमतस्पधी निनु,ु मनयाथतयोग्य िस्तिुरूको उत्पादन र विविमधकरण निनु,ु औद्योमगक िूल्य शृ्रङ्खलाको विकासिा 
सािथजमनक मनजी साझेदारी न्त्यून िनु ुउद्योग क्षेरका प्रिखु सिस्यािरू िनु।् यस बािेक उद्योग स्र्ापना र संचालन भन्त्दा आयात 
व्यापारिा आकषथण िनु,ु खानी उत्खनन ् र औद्योमगक पूिाथधार विकास जस्ता क्षेरिा दक्ष प्राविमधक जनशखि अपयाथप्त िनु,ु 
उद्योगलाई आत्िमनभथर क्षेरिरू जस्तै कृवष, िन, खानी तर्ा खानीजन्त्य क्षेरसुँग एकीकृत र सिन्त्ियात्िक रूपिा लैजान नसक्न,ु 
औद्योमगक पूिाथधारिरूको कमि रिन ुजस्ता सिस्यािरू पमन विद्यिान छन।् लगानीिैरी िातािरण सजृना गरी तलुनात्िक लाभ र 
प्रमतस्पधी क्षिताका क्षेरिा स्िेदेशी तर्ा विदेशी लगानी आकवषथत गनुथ, औद्योमगक पूिाथधारको वििकास गनुथ, अन्त्तराथविय िान्त्यता 
प्राप्त िनुे गरी उत्पाददत िस्त ुएिि ्सेिाको गणुस्तर कायि गनुथ, नेपाली उत्पादनका िस्तलुाई लेिमलङ र ब्राखन्त्डङको िाध्यिबाट 
मनयाथत बवृि गनुथ, बन्त्द भएका रुग्ण उगोगको व्यिस्र्ापन गनुथ, बौविक सम्पखिको संरक्षण र प्रििथन गनुथ, व्यापारलाई लगानीसुँग 
आिि गनुथ यस क्षेरिा देखखएका प्रिखु चनुौतीिरू िनु।्  

३. सोच  

आमर्थक सिवृिका लामग ददगो, रोजगारीिलुक र उच्च प्रमतफलयिु औद्योमगक विकास। 

४. उद्दशे्य  

१. औद्योमगक उत्पादन बवृि गरी कुल गािथस्र् उत्पादनिा उद्योग क्षेरको योगदान बढाउन।ु  

२. उद्योगको प्रमतस्पधाथत्िक क्षिता बवृि गरी मनयाथत प्रििथन र आयात प्रमतस्र्ापन गनुथ। 

३. लगानीिैरी िातािरण मसजथना गरी उद्योग क्षेरिा स्िदेशी तर्ा विदेशी लगानी िढाउुँदै रोजगारीका र्प अिसर मसजथना 
गनुथ।  
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५. रणनीमत 

१. औद्योमगक क्षेरको विकासका लामग नीमतगत, कानूनी र संस्र्ागत सधुार गने।  

२. लगानीिैरी िातािरण मसजथना गनथ प्रविमध प्रयोग, एकद्वार प्रणालीको विकास र औद्योमगक पूिाथधार विकास गने।  

३. उद्योग क्षेरलाई अन्त्य उत्पादनिलुक क्षेरको अन्त्तर सम्िन्त्धको आधारिा विकास र विस्तार गने।  

४. खानी तर्ा खानीजन्त्य उद्योगको लागत प्रभािी र तलुानात्िक लाभका आधारिा विकास गने।  

५. प्रमतस्पधी क्षिता र तलुनात्िक लाभ भएका स्िदेशी कच्चा पदार्थिा आधाररत उद्योगिा सािथजमनक-मनजी-सिकारी 
साझेदारीिा लगानी पररचालन गदै आयात प्रमतस्र्ापनिा जोड ददने।  

६. उद्योगधन्त्दाको विकास र विस्तारको लामग क्षिता विकास, वििीय पिुुँच र प्रििथनात्िक उपायिरू अिलम्बन गने।  

6. विषय के्षरगत नमतजा सूचक र लक्ष्य 

सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्िको 
उपलखधध 

२०७७/७८ को  
अनिुामनत 
उपलखधध 

िध्यिकालीन लक्ष 

207८/7९ 207९/८० 20८०/8१ 

कुल गािथस््य उत्पादनिा 
उत्पादनिूलक उद्योगको 
योगदान  

प्रमतशत  

५.१ ५.१ ६.१ ६.२ ६.५ 

औद्योमगक क्षेर स्र्ापना  संख्या  10 ७ १३ १५ १५ 

विशेष आमर्थक क्षेर स्र्ापना  संख्या ३ ३ ४ ४ ५ 

औद्योमगक ग्राि स्र्ापना 
(घोषणा) 

संख्या 
44 130 २११ २८१ ३५१ 

उद्योगको स्र्ापना र संचालन 
िाफथ त रोजगारी मसजथना  

िजारिा  
144 १२८ १४० 160 170 

ठूला उद्योग दताथ  संख्या 58 26 50 55 60 

िझौला उद्योग दताथ  संख्या 123 27 120 130 150 

घरेल ुतर्ा साना उद्योग दताथ  संख्या िजारिा 96 33 40 55 65 

लघ ुउद्यिीको स्तरोन्नमत  संख्या िजारिा  ४२ ३३ ३7 ४7 50 

लघ ुउद्यिी मसजथना  संख्या िजारिा 172 - १२५ १६० २०० 

खानी अन्त्िेषणको क्षेरफल  िगथ वक.िी. ४४०५१ ८०४ 46.9 48.1 49.3 

खानी अन्त्िेषणात्िक मिमलङ्ग  मिटर  २५३५ १५२ ३०० ३०० ३०० 

खमनज अन्त्िेषणात्िक सिेक्षण  िक्टर  २८५० १०० २०० २०० 200 

कम्पनी दताथको मडखजटाईजेसन  संख्या (िजारिा)  20 20 25 30 35 
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सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्िको 
उपलखधध 

२०७७/७८ को  
अनिुामनत 
उपलखधध 

िध्यिकालीन लक्ष 

207८/7९ 207९/८० 20८०/8१ 

नेपाल गणुस्तर मनधाथरण संङ्खख्या  संख्या 48 50 50 50 50 

गणुस्तर ईजाजत पर प्रदान  संख्या 52 50 50 50 50 

७. विषय क्षरेगत खचथ तर्ा स्रोतको मरिषीय अनिुान 

       

रकि रु. लाखिा 

आमर्थक िषथ 
विमनयोजन तर्ा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुुँजीगत 
वििीय 

व्यिस्र्ा 
नपेाल सरकार 

िैदेखशक 

अनदुान 
िैदेखशक ऋण 

२०७८/७९       77,816      40,919        34,114      2,783         67,391      10,425           -    

२०७९/८०       74,192      33,053        36,739      4,400         72,792        1,400           -    

२०८०/८१       85,697      34,673        46,184      4,840         85,679           18           -    
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८. कायथक्रि÷आयोजनाको संखक्षप्त वििरण 

कायथक्रि तर्ा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अिमध, लागत र अपेखक्षत नमतजा सवितको संखक्षप्त वििरण देिायको तामलकािा प्रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायथक्रि ÷ 

आयोजना 

क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना अिमध 

(सरुु र सिामप्त) 
लागत (रू 
लाखिा) 

अपखेक्षत नमतजा 

३०७०००११ 

 

उद्योग, िाखणज्य 
तर्ा आपूमतथ 
िन्त्रालय 

१ औद्योमगक क्षेरको विकासका लामग 
नीमतगत, कानूनी तर्ा संस्र्ागत 
सधुार 

  औद्योमगक क्षेरसुँग सम्बखन्त्धत ऐन, मनयि, मनदेखशका तर्ा 
कायथविमधको मनिाथण भई औद्योमगक िातािरण सदुृढ भएको 
िनुे।  

30700101 औद्योमगक पूिाथधार 
विकास कायथक्रि 

२ विशेष आमर्थक क्षेर, औद्योमगक क्षरे 
तर्ा औद्योमगक ग्राििरूको स्र्ापना 
र सञ्चालन गने। 

  औद्योमगक पूिाथधार मनिाथण भई औद्योमगक उत्पादकत्ि तर्ा 
उत्पादन िवृि भई  कूल गािथ् य उत्पादनिा औद्योमगक क्षेरको 
योगदान बढेको िनुे। 

30700102 औद्योमगक लगानी 
प्रििथन कायथक्रि 

३ औद्योमगक क्षेरिा लगानी प्रििथन 
गनथ नीमतगत व्यिस्र्ा र उत्पादन 
तर्ा उत्पादकत्ि बढाउन सीप 
विकास र सरुुिाती पुुँजीको व्यिस्र्ा 
गने। 

  मनयाथत प्रििथनका क्षेरिा िैदेखशक पुुँजी र प्रविमध लगानी 
बढेको िनुे। सीप विकास तर्ा सरुुिाती पुुँजीको 
व्यिस्र्ािाफथ त रोजगारी स्िरोजगारी एिं निप्रितथनको प्रििथन 
भई उत्पादन र उत्पादकत्ि बढेको िनुे। 

30701011 उद्योग विभाग ३ 

 

उद्योग प्रशासनलाई चसु्त दरुुस्त र 
प्रभािकारी बनाई उिोग क्षेरिा 
स्िदेशी तर्ा विदेशी लगानी 
आकवषथत गने। 

  उद्योग प्रशासन  सम्बन्त्धी काििा सिजता आई औद्योमगक 
लगानीको बातािरण सदुृढीकरण र लगानी अमभिवृि भएको 
िनुे। 

30704011 कम्पनी रखजिारको 
कायाथलय 

१ कम्पनी दताथ र कम्पनी प्रशासनलाई 
सरल सिज र पारदशी बनाउने। 

  कम्पनी प्रशासनसम्बन्त्धी सम्पणथ कायथिरू पूणथ स्िचामलत 
प्रणालीबाट सञ्चालन भएको िनुे। 

30781013 लघ,ु घरेल ुतर्ा 
साना उद्योग प्रििथन 
केन्त्र 

५ लघ,ु घरेल ुतर्ा साना उद्यि प्रििथन 
गने। 

  लघ,ु घरेल ुतर्ा साना उद्यि िाफथ त रोजगारी सजृना भएको िनु े
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30700012 केन्त्रीय कारागार 
कारखाना 

3 कैदीिरूलाई सीपिूलक तामलि 
प्रदान गने। 

  कैदीिरूको क्षिता अमभिवृि भएको िनुे। 

30700०13 सैमनक सािाग्री 
उत्पादन 
मनदेशनालय 

3 सैमनक सािाग्री उत्पादन गने   सैमनक सािाग्री उत्पादन भएको िनु।े 

30703011 नेपाल गणुस्तर तर्ा 
नापतौल विभाग 

१ गणुस्तर मनयिन तर्ा मनयाथत प्रििथन 
गने। 

  नेपालिा उत्पादन िनु ेिस्तिुरूको गणुस्तर मनधाथरण भएको 
िनुे। 

30703012 नेपाल गणुस्तर तर्ा 
नापतौल 
कायाथलयिरू 

1 गणुस्तर कायि गनथ कायथक्रि 
संचालन गने। 

   गणुस्तरीय सािाग्रीिरू उपलधध भएको िनुे। 

 

३०७००१०९ ग्रामिण उद्यि तर्ा 
विप्रषेण आयोजना 
(सिवृि) 

5 स्िरोजगार सवितको तामलि प्रदान 
गने। 

  स्िरोजगर सवितको उद्यिीको विकास गने। 

30702011 खानी तर्ा भगूभथ 
विभाग 

4 खानी क्षेरको अन्त्िेषण    

30702101 खमनज अन्त्िेषण 
तर्ा विकास 
आयोजना 

4 खमनज पदार्थको उत्खनन क्षिता 
पविचान गने। 

  खमनज पदार्थको पविचान तर्ा उत्खनन ्भई फलाि, तािा 
लगायत धातजुन्त्य पदार्थको आयात घटेको िनुे। 

30702102 पेट्रोमलयि अन्त्िेषण 
पररयोजना 

4 पेट्रोमलयि अन्त्िेषण गने।   पेट्रोमलयि अन्त्िेषण तर्ा पेट्रोमलयि पदार्थको उत्खनन ्भई 

पेट्रोमलयि पदार्थको आयात घटेको िनुे। 

30702103 भ ूिैज्ञामनक सिैक्षण 
तर्ा अनसुन्त्धान 
आयोजना 

4 Geo-Hazzard र Urban-Geology को 
अध्ययन गने। 

  नेपालको जोखखिपूणथ क्षेरको भईूखिमनयररङ 

नक्सा तयार भएको िनुे। 

115



 

ब.उ.शी.नं. 
कायथक्रि ÷ 

आयोजना 

क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना अिमध 

(सरुु र सिामप्त) 
लागत (रू 
लाखिा) 

अपखेक्षत नमतजा 

30761011 औद्योमगक व्यिसाय 
विकास प्रमतष्ठान 

१ औद्योमगक व्यिसाय प्रििथन   उद्यिी तयार गने। 

 

कायथक्रि तर्ा आयोजनाको िालसम्िको प्रगमत खस्र्मत, आगािी तीन िषथको उपलखधध सूचक र आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन िनुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको तामलकािा 
प्रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायथक्रि/आयोजना िालसम्िको प्रगमत खस्र्मत 
आगािी तीन िषथको 
उपलखव्ध सूचक 

आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन िनु ेप्रिखु 
वक्रयाकलाप 

३०७०००११ 

 

उद्योग, िाखणज्य तर्ा 
आपूमतथ िन्त्रालय 

 

औद्योमगक व्यिसाय ऐन, २०७६, सेफगाडथस,् एन्त्टी-डखम्पङ्ग तर्ा 
काउण्टरभेमलङ्ग ऐन, २०७६, उपभोिा संरक्षण मनयिािली, 
२०७६,  स्टाण्डडथ नाप र तौल (िोिरबन्त्द प्याकेज) 
मनयिािली, २०७६,  िस्तकुो प्रत्यक्ष मबक्री (व्यिस्र्ापन तर्ा 
मनयिन गने) मनयिािली, २०७६, सेफगाडथस,् एन्त्टी-डखम्पङ्ग 
तर्ा काउण्टरभेमलङ्ग मनयिािली, २०७७, िन्त्रालय अन्त्तगथतका 
संस्र्ान तर्ा मनकायिा कायथकारी प्रिखु मनयिुी सम्बन्त्धी 
िापदण्ड २०७६, पाररत भएका। 

औद्योमगक क्षेरसुँग 
सम्बखन्त्धत ऐन, मनयि, 
मनदेखशका तर्ा कायथविमध 
प्रभािकारी कायाथन्त्ियन 
तर्ा आिश्यक 
पररिाजथन भएको िनुे।   
 

राविय आपूमतथ नीमतको िस्यौदा िामर् प्रदेशस्तरिा 
छलफल/अन्त्तरवक्रया गने, 

औद्योमगक ग्रािको कायथविमध, २०७७ तर्ा 
Master Plan Layout को छपाई गरी वितरण 
गने। 

औद्योमगक नीमत, बौविक सम्पखि नीमत, बैदेखशक 
लगानी नीमत, निप्रितथन शरुुिाती नीमतको 
आिश्यकता अनसुार तजुथिा िा पररिाजथन गने। 

औद्योमगक पूिाथधार पिुुँच (सडक विद्यतु अन्त्य) 
सम्बन्त्धी िापदण्ड/कायथविमध तजुथिा गने। 

30700101 औद्योमगक पूिाथधार 
विकास कायथक्रि 

आ∙ि∙ २०७६/७७ असार सम्ि भैरििा विशेष आमर्थक 
क्षेरिा विमभन्न उद्योगले कुल ६२ िध्ये ४१ िटा प्लट 
मलएका। सो िध्ये ४ उद्योग सञ्चालनिा आइसकेको र ५ 
उद्योग मनिाथणको चरणिा रिेको। 

झापाको दिक औद्योमगक क्षेरिा कुल २१०० विगािा 
परु् याउने लक्ष्यिध्ये 1482 विगाि जग्गाको स्िामित्ि 

१५ िटा औद्योमगक 
क्षेर  ५ िटा विशेष 
आमर्थक क्षेर र ३५१ 
िटा औद्योमगक ग्राि 
स्र्ापना भएको िनु।े 

पाुँचखाल विशेष आमर्थक क्षेरको प्रशासमनक भिन 
लगायत अन्त्य भिन मनिाथणकायथलाई मनरन्त्तरता 
ददन,े 

मसिरा विशेष आमर्थक क्षेरिा गािेन्त्ट क्षेरको 
बाुँकी भागिा  जग्गा विकास गने,  

मसिरा Block A मभर आन्त्तररक मबधतु लाइन, 
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औद्योमगक क्षेरको नाििा कायि भएको र र्प जग्गा प्राप्त िनु े
क्रििा रिेको,  

२४ िटा मसिेन्त्ट उद्योगिरूिा पिुुँच िागथ मनिाथण गने कायथ 
भईरिेको। 

औद्योमगक ग्राि घोषणा तर्ा सञ्चालन सम्बन्त्धी कायथविमध, 

(पविलो संशोधन) 2075, स्िीकृत भएको। 

आ.ि.२०७६/७७ िा ४५ िटा औद्योमगक ग्राि घोषणा 
भएको, सो िध्ये कायथ प्रगमतका आधारिा १२ िटाका लामग 
दोश्रो वकस्ता बापतको रकि सम्बखन्त्धत 

स्र्ानीय तििा िस्तान्त्तरणको प्रवक्रयािा रिेको।  

चाल ु आ. ि. िा र्प िनु े१३० औद्योमगक ग्राि िध्ये  २९  
िटा घोषणा भई पविलो वकस्ता बापतको  रकि स्र्ानीय 
तििा िस्तान्त्तरण गररएको।  

टेमलफोन लाइन तर्ा सब स्टेशन कायथ सम्पन्न 
गरी पूणथ सञ्चालनिा ल्याइने। 

भैरििा विशेष आमर्थक क्षेरिा ढल प्रशोधन तर्ा 
विद्यतु प्रसारण लाईन विस्तार गरी पूणथ 
सञ्चालनिा ल्याइने।  

िरैया विशेष आमर्थक क्षेर को विस्ततृ 
इखन्त्जमनयररंग अध्ययन कायथ र िातािरणीय 
अध्ययन कायथ (EIA) तर्ा िातािरणीय 
धयबस्र्ापन योजना अनरुूप मनिाथण कायथ अखघ 
बढाउन,े 

राजपरु विशेष आमर्थक क्षेरको मनिाथण कायथ अखघ 
बढाउने। 

दिक, ियरुधाप र दैजी औद्योमगक क्षेरको जग्गा 
िध्ये िन क्षेरिा पने  जग्गा को  क्षमतपूमतथ प्रदान 
गने, 

चन्त्रमनगािपरु गरुडा गौर, बदथघाट रािग्राि, 
भिुिी परासी भैरििा औद्योमगक कररडोरको 
सम्भाव्यता अध्ययन गने। 

घोषणा िनु ेऔद्योमगक ग्राििरूको विकास तर्ा 
मनिाथणका लामग रकि िस्तान्त्तरण गने। 

फरक फरक भौगोमलक क्षेरिा तीनिटा निूना 
औद्योमगक ग्राि मनिाथण गने। 

प्रत्येक प्रदेशिा ४ िटा रिने गरी २८ िटा 
औद्योमगक ग्रािको मडवपआर तयार पाने। 

उच्च सम्भािना भएका ५० औद्योमगक ग्रािको 
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घोषणा गने। 

नौिस्ता ियरुधाप र दैखजिा दईु िषथमभर सम्पन्न 
गने गरी औद्योमगक ग्राि मनिाथणको कायथलाई 
तीब्रता ददने। 

िरेक प्रदेशिा कखम्तिा एउटा पने गरी 
औद्योमगक पाकथ  स्र्ापनाको सम्भाव्यता अध्ययन 
गने। 

30700102 औद्योमगक लगानी 
प्रििथन कायथक्रि 

कायथस्र्लिा आधाररत रोजगारिूलक प्रखशक्षण कायथक्रि 
संचालन मनदेखशका,२०७७ स्िीकृमतको चरणिा रिेको। 

निप्रितथन सरुुिाती पुुँजी कजाथ प्रिाि कायथविमध, २०७७ 
स्िीकृत भएको . 

गररबी मनिारणका लामग लघ ुउद्यि विकास कायथक्रि(िेडपा) 
अन्त्तगथत: १०,७७० जना नयाुँ उद्यिी सजृना गररएको, 
५,२७२ जना उद्यिीको स्तरोन्नमत गररएको ३९,७६९ 
जनालाई उद्यिशीलता तर्ा सीप विकास तामलि प्रदान 
गररएको १५,४५२ नयाुँ रोजगारी सजृना भई आमर्थक िषथ 
२०७६/७७ िा १,८२,८२० रोजगारी सजृना भएको। 

 

औद्योमगक र लगानीिैरी 
िातािरण मनिाथणको 
लामग नीमतगत कानूनी र 
संस्र्ागत सधुार भई 
िैदेखशक लगानी बवृि 
भएको िनुे।  

औद्योमगक लगानी 
सम्िन्त्धी कानून तजुथिा 
भई कायाथन्त्ियनिा 
आएको िनुे। 

अल्लो केरा बेतबाुँस नली जस्ता प्रकृमतक रेसािा 
आधाररत िस्तिुरूको उद्यिखशलता प्रििथन 
कायथक्रि सञ्चालन गने (खोटाङ, सलाथिी, बारा, 
बाग्लङु, गलु्िी, म्याग्दी, कैलाली, बाजरुा र 
दाच ुथला) 

जमडिटुीजन्त्य िस्तिुरूको संकलन तर्ा प्रशोधन 
कायथिा संलग्न संस्र्ािरूको क्षिता विकास 
कायथक्रि सञ्चालन गने 

(इलाि, काभ्र,े डोल्पा, िसु्ताङ, बागलङु, डोटी, 
िगु)ु 

रोजगार सवितको कायथस्र्लिा आधाररत तामलि 
(Apprenticeship Training) कायथक्रि संचालन 
गने, 

निपिथतनकारी र िैदेखशक रोजगारिाट 
फकेकालाई व्यिसाय शरुुिात गनथ शरुुिाती पुुँजी 
उपलधध गराउन पुुँजी कोष  प्रिाि कायथक्रि 
संचालन गने, 

स्तरोन्त्िखु उद्यि (ग्रोर् इन्त्टरप्राइज िोडेल) 
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प्रििथन कायथक्रि सञ्चालन गने। 

विश्वविद्यालयसुँगको सिकायथिा उद्यिशीलता 
विकासका लामग दक्ष जनशखि उत्पादन र 
विकासिा सियोग कायथक्रि सञ्चालन गने। 

30701011 उद्योग विभाग विदेशी लगानी तर्ा प्रविमध िस्तान्त्तरण ऐन २०७५ जारी 
भएको। 

Ease of Doing Business िा नेपालको अिस्र्ा सधुार भई ११० 
स्र्ानबाट ९४ स्र्ानिा उखक्लएको। 

उद्योग प्रशासन सम्बन्त्धी कािलाई सिज बनाउन एकल विन्त्द ु
सेिा केन्त्र सञ्चालनिा आएको, सो केन्त्रबाट विदेशी 
लगानीकताथले रकि वफताथ लैजान(ेRepatriation), मभसा 
स्िीकृमत, PAN दताथ, Exim Code प्रदान तर्ा श्रि स्िीकृमतको 
कायथ भईरिेको। 

िालसम्ि २२ िटा उद्योगिरूलाई विदेशी लगानी तर्ा तर्ा 
प्रिीमध िस्तान्त्तरण ऐन २०७५ को दफा २० िा व्यिस्र्ा 
भए बिोखजि लगानी तर्ा आखजथत रकि वफताथ लैजान स्िीकृमत 
प्रदान गररएको। 

2077 असार िसान्त्तसम्ि रु. ३८ अबथ 8७ करोड ५० 
लाख िैदेखशक लगानीको प्रमतििता प्राप्त भएको। 

उद्योग विभागको सेिा प्रिािलाई Full Automation िा लैजान 
प्रारखम्भक अध्ययन कायथ भईरिेको। 
 

एकल विन्त्द ुसेिा केन्त्र 
सञ्चालन िाफथ त 
लगानीकताथले सिै 
प्रकारका सेिा 
एकिारबाट प्राप्त गरेको 
िनुे।  

उद्योग क्षेरिा िैदेखशक 
लगानीिा कखम्तिा २० 
प्रमतशतले िवृि भएको 
िनुे।  
 

मनयाथतिा नगद अनदुान कायथक्रि सञ्चालन गने, 

विभागका काि कारिािीलाई अटोिेशनिा लैजान 
सफ्टिेयर तर्ा िाडथिेयर मनिाथण गने, 

उद्योग विभाग र प्रदेश मनदेशनालय तर्ा घरेल ु
तर्ा साना उद्योग कायाथलयिरूका बीच त्याङ्कीय 
नेटिवकथ ङ गने, 

नयाुँ उद्योग स्र्ापना गनथ चािन ेयिुािरूको लामग 
सम्भावित लगानीको क्षेर तर्ा उद्योग दताथ 
सम्बन्त्धी सिजीकरण गने, 

स्िच्छिर उत्पादन सम्बन्त्धी  चेतनािूलक 
कायथक्रि सञ्चालन गने।  

30704011 कम्पनी रखजिारको 
कायाथलय 

कम्पनी दताथ र कम्पनी प्रशासनका कायथिरू पूणथ Automation 

िा लैजाने गरी कम्पनी रखजस्ट्रारको कायाथलयको िेिसाइट 
स्तरोन्नमत गररएको, 

सेिाग्रािीिरूले कम्पनी 
प्रशासनसम्बन्त्धी सम्पूणथ 
सेिािरू अनलाईन 

Online registration and management system 

सञ्चालन गनथ software support system (परािशथ, 
इखन्त्जमनयररंग, data इन्त्ट्री, िेल्प डेस्क कायथक्रि 
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कम्पनीिरू दताथ, खारेजी, िजथर, िावषथक वििरण दताथ 
लगायतका कृयाकलापिरूको िास्तविक सिय ररपोवटथड. 
सफ्टिेयर  (Real time Reporting System ) विकास गरी लागू 
गररएको। 

प्रणालीबाट प्राप्त गरेको 
िनुे। 

सञ्चालन गने। 

30781013 लघ,ु घरेल ुतर्ा साना 
उद्योग प्रििथन केन्त्र 

लघ,ु घरेल ुतर्ा साना उद्योग प्रििथन  गनथ  लघ,ु घरेल ुतर्ा 
साना उद्योग प्रििथन केन्त्र स्र्ापना गरी संचालनिा आएको। 

केन्त्रले सीप विकास र उद्यिशीलता विकासका विमभन्न 
तामलििरू प्रदान गने गरेको। 

लघ ुउद्यि प्रििथनका 
लामग सीप विकास र 
उद्यिशीलता विकासका  
तामलि िाफथ त रोजगारी 
र स्िरोजगारीका अिसर 
मसजथना भएको िनुे। 

स्र्ानीय कच्चा पदार्थिा आधाररत लघ ुघरेल ु
तर्ा साना उद्यिीलाई प्रविमध िस्तान्त्तरण गने 
निूना कायथक्रि सञ्चालन गने। 

सीप विकास तर्ा उद्यिशीलता विकासका 
लामलि सञ्चालन गने। 

 

30700012 केन्त्रीय कारागार 
कारखाना 

 कैदीिरूका लामग 
मसलाईबनुाई तामलि 
सञ्चालन भएको िनुे। 

कैदीिरूका लामग कपडा मसलाई बनुाई तामलि 
सञ्चालन   

गने। 

30700०13 सैमनक सािाग्री उत्पादन 
मनदेशनालय 

 आिश्यकता अनसुारको 
सैमनक सािाग्री सिज 
रूपिा उत्पादन भएको 
िनुे। 

एम्यमुनशन उत्पादनको लामग आिश्यक 
कच्चापदार्थ: Boxer Primer, Berdan Primer, 

Double Base Propellant, Case cup, Bullet Cup, 

Tool Steel, प्यावकङ्गका सािानिरू, Electrical, 

Plumbing, Mechanical, Chemical items 
लगायतका सािग्री उत्पादन गने। 

30703011 नेपाल गणुस्तर तर्ा 
नापतौल विभाग 

मसिेन्त्टिा 42 र 53 ग्रडेको लामग नयाुँ िापदण्ड तयार भई 
िाई ग्रडेको ओ.वप.मस. मसिेन्त्ट नेपालिा उत्पादन  
गनथ र्ामलएको। 

५० बटा उद्योगका उत्पादनलाई नपेाल गणुस्तर ईजाजत 
प्रदान गररएको। 

विमभन्न िस्तिुरूको 
गणुस्तर मनधाथरण भई 
अन्त्तराविय बजारिा 
नेपालिा उत्पाददत 
िस्तकुो   

मनयाथत बढेको िनुे। 

मनयाथत प्रििथनका लामग कफी, खचया, िबथल 
प्रडक्टस, िस्तकलाका सािान, नेचरुल खस्प्रङ 
पानी, फुटिेयर तर्ा अगाथमनक प्रिाणीकरण। 

Halal Certification सम्बन्त्धी नेपाल गणुस्तर 
तयार गने, 

विराटनगरिा क्यालीबे्रशन टािरको प्लेटफिथ 
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 मनिाथण गने। 

30703012 नेपाल गणुस्तर तर्ा 
नापतौल कायाथलयिरू 

बजार र उद्योगिा अनगिुन गरी बस्तकुो नाप र तौल परीक्षण 
गदाथ अमनयमिततािा संलग्न भएका ४१ िटा उद्योगलाई खजल्ला 
अदालतिा िदु्दा दायर गररएको। 

 

मनयमित िजार 
अनगुिनबाट बजारिा 
गणुस्तरीय सािाग्रीिरू 
उपलधध भएको िनुे। 

मनयमित रूपिा बजार अनगुिन गने। 

३०७००१०९ ग्रामिण उद्यि तर्ा 
विप्रषेण आयोजना 
(सिवृि) 

३३५० विपन्न पररिार र िैदेखशक रोजगारीिा रिेका श्रमिकका 
पररिारलाई कृवष उत्पादनिा सियोग गरी मनजिरूको 
उत्पादनलाई आपूमतथ शङृ्खलािा आबि गररएको।  

५०७४ िेरोजगार यिुा/यिुतीिरूलाई रोजगारिूलक विषयिा 
व्यिसावयक सीपिूलक तामलि प्रदान गरी विमभन्न 
रोजगारी/स्िरोजगारीिा आबि गराइएको। 

१७०० श्रमिकिरूलाई औद्योमगक प्रखशक्षण र सो पश्चात सोिी 
प्रमतष्ठानिा रोजगारीको समुनखश्चतताका लामग उद्योग िाखणज्य 
संघसुँग सम्झौता भई विमभन्न प्रमतष्ठानिरूिा औद्योमगक प्रखशक्षण 
संचालन भएको। सिकारी संस्र्ाका १२,१३५ सदस्यिरूलाई 
वििीय खशक्षा तर्ा व्यबसावयक ज्ञान प्रदान गररएको। 

कोमभड-१९ का कारण िैदेखशक रोजगारी गिुाएर स्िदेश 
फकेका यिुािरूको सीप र व्यिसावयक चािनासुँग सम्बखन्त्धत 
विषयिा अध्ययन सम्पन्न गररएको। 

ियाथददत काि  अन्त्तगथत  
३० िजार जनालाई 
तामलि तर्ा रोजगारी र 
२४  िजार जनालाई  

जीिनोपयोगी तामलि 

प्रदान गने। 

िैदेखशक रोजगारीबाट फवकथ एका तर्ा कोमभड- 
१९ बाट प्रभावित व्यखििरूलाई केखन्त्रत गरी 
व्यिसावयक तर्ा सीप विकास तामलि, 

कायथस्र्लिा आधाररत सीप विकास तर्ा क्षिता 
अमभबवृि तामलि संचालन गने। 

30702011 खानी तर्ा भगूभथ विभाग धौिादी फलाि खानी स्र्लसम्ि १६ वक.िी. सडकको ट्रयाक 
खलेुको। सडक सधुार (ग्रािेमलङ्ग, टेिा पखाथल, नाली , साइड 
कवटङ्ग) को कायथ भईरिेको। दोश्रो खानीस्र्ल सम्िको सडक 
मनिाथणको लामग तयारी सरुू गररएको। 

बैतडी फोस्फराइट अन्त्िेषणात्िक कायथको १५० िी. 
अन्त्िेषणात्िक मिमलङ कायथ सम्पन्त् न भई संकमलत निनुािरूको 

यरेुमनयि, सनु, तािा, 
म्याग्नेसाइट र 
फस्फोराइट खमनज 
पदार्थको अध्ययन 
सिेक्षण। कणथली प्रदेश 
सवित िलुकुको विमभन्न 

Soil Sample Collection of Lesser Himalaya 

areas for Trace Element Analysis 

िाईक्रोवट्रिर अध्ययन तर्ा सूचना संकलन 
मबरेन्त्रनगर, सखेुत . 

मनयोटेक्टोमनक अध्ययन। 
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रसायमनक परीक्षण कायथ सम्पन्त् न भई अखन्त्ति प्रमतिेदन प्राप्त 
भएको। 

गोरखा खजल्ला, ग्याजीको ५ िगथ वक.िी. क्षेरिा  तािा 
अन्त्िेषणको लामग भौगमभथक सिेक्षण तर्ा भभूौमतक सिेक्षण 
कायथ सम्पन्त् न भएको। 

म्याग्दीको ओखरिोटिा ५ िगथ वक. िी. क्षेरिा भौगमभथक 
अन्त्िेषण कायथ सम्पन्त् न भई स्याम्पल परीक्षणको तयारीिा 
रिेको। 

अघाथखाुँची खजल्लाको 10 िगथ वक.िी. क्षेरिा बििुलु्य पत्र्र 
(ज्यास्पर) सभे तर्ा सम्भाव्यता अध्ययन कायथ सम्पन्त् न 
भएको। 

क्षेरिा रिेको वकम्ती 
तर्ा अधथवकम्ती िििुलु्य 
पत्र्रिरूको उत्खनन ्र 
प्रशोधन गरी मनयाथत 

गने। 

30702101 खमनज अन्त्िेषण तर्ा 
विकास आयोजना 

धौिादी फलािखानी कम्पनी मलमिटेड स्र्ापना भई कायथ 
प्रारम्भ गरेको र खानीको प्रारखम्भक विश्लषेण सम्पन्न भएको,  

धौिादी फलाि खानीको फलािको िैज्ञामनक परीक्षण कायथ 
चीनिा सफलतापूिथक सम्पन्न भएको,  

उदयपरुको कम्पघुाट-म्याग्नसेाइट अन्त्िेषण कायथक्रि अन्त्तगथत 
१५ िगथ वक. मि. क्षेरिा प्रारखम्भक भौगमभथक अन्त्िेषण कायथ  
र ३४ िटा निनुा (Grab samples) संकलन कायथ  सम्पन्न भई 
रसायमनक पररक्षण प्रवक्रयािा रिेको र मबस्ततृ  भौगमभथक 
अन्त्िेषणको लामग ३०० मि. च्यानल स्याम्पमलङ कायथ 
भैरिेको। 

बाग्िती प्रदेशको िररन खोला क्षेरिा नदीजन्त्य मनिाथण 
सम्बन्त्धी खमनज अन्त्िेषणका लामग भौगमभथक अन्त्िेषण तर्ा 
स्र्लगत निनुा अध्ययन कायथ सम्पन्न भएको।  

खमनजिा आधाररत 
उद्योगिरूलाई आिश्यक 
पने कच्चा पदार्थिरूको 
आपूमतथ भएको िनुे। 

 

काभ्रिेा ग्रनेाइट अन्त्िेषण, खोटाङिा डोलािाइटको 
औद्योमगक परीक्षण गने, 

सञ् चामलत खानीिरूको िातािरणीय तर्ा 
प्राविमधक परीक्षण गने,  

गोरखािा यरेुमनयि विस्ततृ अन्त्िेषण गने, 

कैलाली खजल्लाको गोदािरी नगरपामलकािा 
नददजन्त्य मनिाथणिखुी खमनजको सम्भाव्यता 
अध्ययन गने, 

नेपालिा तािा धात ुखमनजिरूको औद्योमगक 
उत्पादनको प्रारखम्भक सम्भाव्यता अध्ययन गने, 

सखेुतिा वकिती तर्ा अधथवकिती पत्र्र प्रशोधन 
केन्त्र स्र्ापना गने। 

30702102 पेट्रोमलयि अन्त्िेषण दैलेखको चपु्रािा कररि ४०० िगथ वक.मि. क्षेरिा खानी तर्ा दैलेखिा रिेको दैलेख खजल्लािा पेट्रोमलयि अन्त्िेशण मिमलङ्ग 
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ब.उ.शी.नं. कायथक्रि/आयोजना िालसम्िको प्रगमत खस्र्मत 
आगािी तीन िषथको 
उपलखव्ध सूचक 

आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन िनु ेप्रिखु 
वक्रयाकलाप 

पररयोजना भगूभथ विभाग र खचमनयाुँ कम्पनीले पेट्रोमलयि पदार्थको अन्त्िेषण 
सम्पन्न गरी Drilling  कायथ गरररिेको। 

पेट्रोमलयि अन्त्िेषण पररयोजनाबाट खमनज अन्त्बेषण प्रबद्वथन 
कायथको लामग डाटा प्याकेज तयार गररएको।  

पेट्रोमलयि खानीको 
विस्ततृ अध्ययन तर्ा 
अन्त्िेषण भई उत्खनन ्
भएको िनुे। 

कायथको लामग जग्गा प्रामप्त गने, 

दैलेखिा पेट्रोमलयि अन्त्िेषण मिमलङ कायथ गने। 

30702103 भ ूिैज्ञामनक सिैक्षण तर्ा 
अनसुन्त्धान आयोजना 

रोल्पाको लखुङ्खग्रखोलािा ५० िेक्टर क्षेरिा भौगमभथक नक्साङ्कन 
तर्ा खजयोकेमिकल निनुा संकलन वफल्ड कायथ सम्पन्न भई 
संकमलत निनुािरूको परीक्षण कायथ िुुँदै। 

भौगमभथक अध्ययन 
अनसुन्त्धान सम्िन्त्धी 
कायथक्रि संचालन भएको 
िनुे। 

 

गलुररया, बददथयािा १०० िगथ वक.मि. 
भईूखिमनयररङ तर्ा भिूातािरणीय अध्ययन गने 

झापा र वटकापरुिा भईूखिमनयररङ तर्ा 
भिूातािरणीय मडखजटल नक्सा प्रकाशन  गने, 

सगरिार्ा क्षेरको सल्लेरीदेखख नाम्चे सम्िको 
रुटिा खजयोटुररजि प्रारखम्भक अध्ययन म्यावपङ 
गने। 

30761011 औद्योमगक व्यिसाय 
विकास प्रमतष्ठान 

१२५ जना उद्यिशीलता सम्बन्त्धी प्रखशक्षक तयार भएको 

साना वकसान विकास बैङ्क र चन्त्रामगरी नगरपामलकाको 
सिन्त्ियिा उद्यिशीलता तामलि प्रदान भएको 

उद्यिखशलता तामलि 
प्राप्त गरी यिुािरू 
स्िउद्यिका लामग 
अमभप्ररेरत भएको िनुे। 

१८ िविने उद्यि विकास सिजकताथ तयार गने 

 निप्रितथन सरुुिाती पुुँजी कायथक्रि संचालन गने 

उद्यिशीलता विकास प्रखशक्षक प्रखशक्षण कायथक्रि 
संचालन गने।  

९. जोखखि तर्ा अनिुान पक्ष 

उद्योग स्र्ापनका लामग पयाथप्त िारािा सवुिधा सवितको स्र्ान अभाि, औद्योमगक विकासका लामग आिश्यक पूिाथधारको मनिाथण कायथिा सम्िखन्त्धत मनकाय िीच 
प्रभािकारी सिन्त्िय अभाि, उद्योग व्यिस्र्ापन तर्ा श्रमिक िीच सौिादथपूणथ सम्िन्त्ध अभाि, संघीय औद्योमगक विकासका लामग प्रभािकारी र अमधकार सम्पन्न संस्र्ागत 
संयन्त्रको अभाि िनुे जोखखि रिेको छ। औद्योमगक क्षेर, उद्योग र सो आसपास बसोिास गने सिाज बीचको द्वन्त्द कायि रविरिन,ु औद्योमगक प्रदषुण मनयन्त्रण निनु ुजस्ता 
कायथिरू सिाधान नभएिा अपेखक्षत उपलखधध िामसल निनुे जोखखि रिन्त्छ। सारै् िाल देखखएको नोिेल कोरोना भाइरसले ल्याएको प्रभािको अध्ययन गरी सो अनसुार कायथ 
नगरेिा अपेखक्षत उपलखधध िामसल िनु नसक्ने जोखखि रिन्त्छ। 
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5.3 वाणिज्य तथा आपूर्ति 

१. पषृ्ठभरू्ि 
 

ववश्वव्यापीकरि र यातायात तथा सञ्चार संजालले एकीकृत तथा अन्तरर्िभिर वतििाि ववश्व अथिव्यवस्थािा तीव्र आर्थिक ववृि 
र ववकासिा वाणिज्य क्षेत्रले िहत्वपूिि भरू्िका खेल्दछ। उपलब्ध श्रि, सीप, प ुँजी र प्रववर्धको उपयोग गरी प्रर्तस्पधी र 
त लिात्िक लाभ भएका वस्त  तथा सेवाको उत्पादि, आन्तररक उपभोग तथा ववश्व बजारिा प्रवेश गराउि सकेिा बढ्दो व्यापार 
घाटा न्यूि गदै सबल राविय अथितन्त्र र्ििािि गिि सवकन्छ। यसका लार्ग आन्तररक रूपिा ग िस्तरय क्त वस्त  तथा सेवाको 
उत्पादि, व्यापार पूवािधारको ववकास र व्यापार तथा लगािीको सहज वातावरि एवं बाह्य रूपिा व्यापार र बजारको 
ववववधीकरि, क्षेत्रीय तथा अन्तरािविय िूल्य शृंखलािा आबिता अर्भववृि गि ि, व्यापार प्रवििििा िेपालले पाएका स ववधाको 
अर्धकति ्उपयोग र व्यापाररक साझेदार रािसुँगको द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बह पक्षीय व्यापार सझौझाताको कायािन्वयि ि य य रूपिा 
िहत्वप िि ह न्छि।् िेपालको क्षेत्रीय र अन्तरािविय व्यापार प्रिालीिा आबिता र कर्तपय देशसुँग द्विपक्षीय व्यापार सझौझाता भई 
बजार पह ुँचिा ववस्तार भए तापर्ि आन्तररक अथितन्त्रका संरचिागत अवरोधका कारि यी सझौझाताबाट र्सणजित अर्धकार र 
स ववधाको उपयोग गिि सवकएको छैि। वस्त  तथा सेवा व्यापारलाई अि शार्सत तथा ग िस्तरीय र स्वास््यप्रर्त जवाफदेही बिाउुँदै 
दैर्िक जीवियापििा अत्यावश्यक वस्त  तथा सेवाको सहज र र्िवािध आपूर्ति स र्िणित गि ि राज्यको दावयत्व हो। साथै 
कालोबजारी, एकार्धकार, कृर्त्रि अभाव र्सजििा, प्रर्तस्पधाि र्ियन्त्रि जस्ता कायिको अन्त्य गदै राविय अथितन्त्रलाई प्रर्तस्पधी 
बिाई व्यापाररक स्वच्छता र अि शासि कायि गरी उपभोक्ताको हकवहत संरक्षि गि ि अपररहायि छ। 

२. सिस्या तथा च  िाती 
उपभोग्य सािग्री र ववलार्सताका वस्त को िाग धान्ने गरी आन्तररक उत्पादि बढ्ि िसक्ि , उत्पादि शंृ्रखलािा अग्र र पषृ्ठ 

सझौबन्ध ववकास गिि िसवकि , र्ियाितजन्य त लिात्िक तथा प्रर्तस्पधी लाभका वस्त  तथा सेवाको अपेणक्षत ववकास र िूल्य अभववृि 
गिि िसक्ि , औद्योर्गक लगािीिा भन्दा आयात व्यापारिा व्यवसावयक आकर्िि बढ्दै जाि  प्रि ख सिस्या रहेका छि।् साथै 
र्ियाित प्रवििि गदै उच्च व्यापार घाटालाई कि गि ि, बह पक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सझौझाताबाट र्सणजित अवसरबाट 
अर्धकति लाभ र्लुँदै त्यसका िकारात्िक असर कि गदै जाि , सस्तो श्रि र कच्चा पदाथिको अर्धकति उपयोग गरी प्रर्तस्पधी 
वस्त  तथा सेवा उत्पादि ववृि गि ि वाणिज्य क्षेत्रका प्रि ख च  िाती ह ि।्व्यापार तथा आपूर्ति प्रिालीिा प्रर्तस्पधाि ववरोधी 
वियाकलाप ववद्यिाि रहि , र्ियर्ित र प्रभावकारी रूपिा बजारको अि गिि गरी व्यापाररक स्वच्छता र अि शासि कायि गरी 
प्रर्तस्पधाि कायि गि ि, खाद्य वस्त , अत्यावश्यक और्धी तथा स्वास््य उपकरि र पेट्रोर्लयि पदाथिको सहज आपूर्ति तथा खाद्य 
स रक्षाको प्रत्याभरू्त गि ि आपूर्ति क्षेत्रका प्रि ख च  िाती ह ि।्  

३. सोच 

 आर्थिक सिवृिका लार्ग र्ियाित प्रवििि, आयात व्यवस्थापि र व्यापार सन्त लि (वाणिज्य)। 

 प्रभावकारी, सहज, स्वचार्लत र णजझौिेवार आपूर्ति प्रिाली तथा उपभोक्ता हकको संरक्षि (आपूर्ति)। 

 

४. उद्दशे्य 

१. खाद्यान्न तथा आधारभतू उपभोगका वस्त हरू तथा त  लिात्िक लाभका र्ियाितजन्य वस्त  तथा सेवाको उत्पादि ववृि गि ि 
(वाणिज्य)। 

२. आन्तररक तथा अन्तराविय व्यापार लागत कि गि ि (वाणिज्य)। 
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३. िेपाली वस्त  तथा सेवाको अन्तराविय िूल्य शंृ्रखलािा आबिता अर्भववृि गि ि (वाणिज्य)। 

४. उपभोग्य वस्त , अत्यावश्यक वस्त  तथा सेवा, अत्यावश्यक और्धी तथा उपकरि, पेट्रोर्लयि पदाथि लगायतका वस्त  तथा 
सेवाको देशव्यापी सविस लभ आपूर्ति स र्िणित गि ि (आपूर्ति)। 

५. बजार प्रिालीलाई स्वच्छ, प्रर्तस्पधी र उपभोक्ताप्रर्त णजझौिेवार बिाउि  (आपूर्ति)। 
 

५. रििीर्त 

अ. वाणिज्य 

१. खाद्यान्न तथा आधारभतू उपभोगका र त लिात्िक लाभ र प्रर्तस्पधी क्षिता भएका वस्त  तथा सेवाहरूको पवहचाि, 
ववकास, ववववधीकरि तथा उत्पादि र उत्पादकत्व अर्भववृि गरी आयात व्यवस्थापि तथा र्ियाित प्रवििि गिे। 

२. व्यापारजन्य प्रववर्ध र पूवािधारको ववकास र उपयोग, सूचिा प्रववर्धको प्रयोग एवं ववस्तार, स शासि र प्रभावकारी र्ियिि, 
व्यापार सहजीकरि र संस्थागत स दृढीकरि गरी आन्तररक तथा अन्तरािविय व्यापार लागत कि गिे।  

३. व्यापारसझौबि बाविक सझौपणिसझौबन्धी अर्धकारको अन्तराविय बजारिा संरक्षि र प्रवििि गिे। 

४. आर्थिक क टिीर्तलाई स दृढ त ल्याउुँदै व्यापार सझौबि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बह पक्षीय संयन्त्रको िायमयिबाट व्यापारजन्य 
क्षिता बढाउुँदै अन्तराविय िूल्य शंृ्रखलािा आविता र िेपाली सािग्रीको बजार ववस्तार गिे। 

आ. आपूर्ति 

१. आपूर्ति व्यवस्था, प्रर्तस्पधाि प्रवििि र उपभोक्ता वहतसुँग सझौबणन्धत िीर्त, ऐि तथा काि िहरूको प्रभावकारी कायािन्वयि 
गिे। 

२. आपूर्ति व्यवस्थािा संलग्ि संस्थािहरूको संस्थागत तथा संरचिागत स दृढीकरि गिे।  

३. आपूर्ति अि गिि प्रिालीको ववकास गरी प्रभावकारी कायािन्वयि गिे।  

४. आधारभतू आवश्यकता तथा अत्यावश्यक वस्त  लगायतका सबै वस्त  तथा सेवाको बजारिा उपलब्धता तथा ग िस्तर, 
िूल्य र आपूर्तििा पारदणशिता कायि गरी कृर्त्रि अवरोध र अभावको अन्त्य गिे। 

 

६. ववर्य के्षत्रगत िर्तजा सूचक र लक्ष्य 

सूचक एकाइ 
207६/7७ सझौिको 

उपलणब्ध 

207७/78 को 
अि िार्ित उपलणब्ध 

ियमयिकालीि लक्ष्य 

2078/79 2079/80 2080/81 

र्िकासीिा ववृि प्रर्तशत ६.४ ८ ११.५ १४ १५ 

क ल गाहिस््य उत्पादििा वस्त  
तथा सेवा र्ियाितको अि पात 

प्रर्तशत 8 8.१ 12.६ १4.1 १5.7 

क ल गाहिस््य उत्पादििा वस्त  
तथा सेवा आयातको अि पात 

प्रर्तशत ४०.१ ४२.५ 50.9 51 51 

क ल आयातिा वस्त  आयातको 
अि पात 

प्रर्तशत 31.8 32.8 36.9 38.5 40.3 

क ल गाहिस््य उत्पादििा वस्त  
र्िकासीको अि पात 

प्रर्तशत 2.6 2.9 3.3 3.7 4 

वस्त  र्ियाित आयात अि पात अि पात 1:12.2 १:११.३ १:१0.9 1:10.4 1:10 

क ल गाहिस््य उत्पादििा वस्त  प्रर्तशत 29.2 २९.९ ३8.3 ३6.9 ३5.३ 
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सूचक एकाइ 
207६/7७ सझौिको 

उपलणब्ध 

207७/78 को 
अि िार्ित उपलणब्ध 

ियमयिकालीि लक्ष्य 

2078/79 2079/80 2080/81 

तथा सेवा व्यापार घाटा 
तोवकएको द गिि णजल्लािा खाद्यान्न 
ढ वािी 

िे.टि १४४३० १६४९० १८१३९ १९९५३ २१४४८ 

राविय खाद्य स रक्षा भण्डारििा 
खाद्यान्न भण्डारि 

िे.टि  6245 25000 25000 25000 25000 

साकि  खाद्य स रक्षा बैकिा खाद्यान्न 
िाज्दात 

िे.टि  ८००० ८००० ८००० ८००० ८००० 

तोवकएको द गिि णजल्लाहरूिा 
आयोर्डिय क्त ि ि ढ वािी 

णक्वन्टल  85895.75 96293 96293 96293 96293 

७. ववर्य क्षते्रगत खचि तथा स्रोतको र्त्रवर्ीय अि िाि  

 

      

रकि रु. लाखिा 

आर्थिक वर्ि 
ववर्ियोजि तथा प्रक्षपेि स्रोत 

क ल चाल  प ुँजीगत 
वविीय 
व्यवस्था 

िपेाल सरकार 
वैदेणशक 

अि दाि 
वैदेणशक ऋि 

२०७८/७९       35,340      12,989        22,351          -           14,132        9,948      11,260  

२०७९/८०       26,007      13,722        12,285          -           13,746        2,900       9,361  

२०८०/८१       26,965      15,293        11,672          -           16,365        1,984       8,616  
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८. कायििि/ आयोजिाको संणक्षप्त वववरि 

कायििि तथा आयोजिाको ब.उ.शी.िं., उद्देश्य, आयोजिा अवर्ध, लागत र अपेणक्षत िर्तजा सवहतको संणक्षप्त वववरि देहायको तार्लकािा प्रस्त त गररएको छ। 

ब.उ.णश∙िं. कायििि/आयोजिा 

 

क्षते्रगत 
रििीर्तक स्तझौभ 

उद्दशे्य 
आयोजिा अवर्ध 

(स रु र सिार्प्त) 
लागत (रू 
लाखिा) 

अपणेक्षत िर्तजा 

30705011 वाणिज्य आपूर्ति तथा 
उपभोक्ता संरक्षि 
ववभाग 

१ 
बजार अि गिि िाफि त 
उपभोक्ता वहत संरक्षि 

गिे।  

  बाणिज्य व्यवसायको र्ियिि तथा सहजीकरि भएको ह िे। 
ग िस्तरीय वस्त  तथा सेवा पाउिे उपभोक्ताको अर्धकार 
संरक्षि भएको ह िे। 

30705012 वाणिज्य आपूर्ति तथा 
उपभोक्ता संरक्षि 
कायािलयहरू 

१ 
बजार अि गिि र 
उपभोक्ता वहत संरक्षि 
गिे। 

  बाणिज्य व्यवसायको र्ियिि तथा सहजीकरि र ग िस्तरीय 
वस्त  तथा सेवा पाउिे उपभोक्ताको अर्धकार संरक्षि भएको 
ह िे। 

30700103 कष्ष्ष्ठरोग र्ियन्त्रि 

कायििि 
१ 

कष्ष्ष्ठरोग र्ियन्त्रि गिे।   द गिि णजल्लाहरूिा आयोर्डिय क्त ि ि ढ वाि भई कण्ठरोग 
र्ियन्त्रि भएको ह िे। 

30700014 खाद्यान्न ढ वािी 
कायििि (िेपाल 
खाद्य व्यवस्था तथा 
व्यापार कझौपिी) 

१ 

खाद्यान्न ढ वािी गिे।   िागररकको खाद्य सझौप्रभ  ताको अर्धकार स र्िणित भएको ह िे। 

30700104 व्यापार सूचिा तथा 
र्ियाित सहयोग 
आयोजिा 

2 
द्विपक्षीय तथा बह पक्षीय 
व्यापारिा सहजीकरि र 
र्ियाितिा सहयोग प यािउि े

  द्विपक्षीय तथा बह पक्षीय व्यापारिा सहजता आई र्ियाित 
प्रबििि भएको ह िे। 

30700105 िेपाल भारत क्षेत्रीय 
व्यापार तथा पारवहि 
आयोजिा 

4 
व्यापारजन्य पूवािधार 
ववकास र स दृढीकरि 
गिे। 

  व्यापार पूवािधार स दृढ भई अन्तराविय व्यापारिा सहजता 
आएको ह िे। 

30781011 व्यापार तथा र्िकासी 
प्रवििि केन्र 4 

अन्तराविय व्यापारको 
त्यांक संकलि तथा 
प्रकाशि, वस्त  ववकास 

  अन्तराविय व्यापारको त्यांकको अयमययि तथा ववश्लरे्ि गरी 
र्ियाित प्रविििको उपय क्त रििीर्त अबलझौबि भएको ह िे। 
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कायििि तथा आयोजिाको हालसझौिको प्रगर्त णस्थर्त, आगािी तीि वर्िको उपलणब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालि ह िे प्रि ख वियाकलाप तलको तार्लकािा 
प्रस्त त गररएको छ। 

ब.उ.णश∙िं. कायििि / आयोजिा हालसझौिको प्रगर्त णस्थर्त 
आगािी तीि वर्िको उपलणव्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालि ह ि ेप्रि ख 
वियाकलाप 

30705011 वाणिज्य आपूर्ति तथा 
उपभोक्ता संरक्षि 
ववभाग 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७  १८७१ व्यवसावयक फििहरू 
अि गिि गरी ५८३ ओटा फििहरूलाई कारबाही स्वरुप रु. 
३,४७,३३,५००/- जररवािा गररएको। 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७ िा प्राइभेट फिि क ल १५२५७ 
बाट राजस्व रू.६५०९७५७०, एजेन्सी फिि क ल ८५  
बाट राजस्व रू.३१७५ र साझेदारी  फिि क ल ४६२ बाट 
राजस्व रू.२३२७६४५ संकलि भएको। 

बजार अि गिि िाफि त उपभोग्य 
वस्त हरूको ग िस्तर स र्िणित 
तथा उपभोक्ता वहत संरक्षि 
भएको ह िे। 

Online Firm Management Software िा त्याङ्क 
प्रववष्ट तथा र्डणजटाईजेशि गिे, 

उपत्यका र्भत्र तथा वावहर बजार अि गिि गिे, 

ििूिा संकलि तथा ग िस्तर परीक्षि गिे,  

प्रसार तथा सािाग्री उत्पादि तथा प्रकाशि र 
ववतरि गिे, 

ववद्यालय तथा कलेजिा उपभोक्ता णशक्षा कायििि 

सञ्चालि गिे। 

30705012 वाणिज्य आपूर्ति तथा 
उपभोक्ता संरक्षि 
कायािलयहरू 

व्यवसावयक फििहरू अि गिि भएको। बजार अि गिि िाफि त 
ग िस्तरीय वस्त हरूको उपभोग र 
उपभोक्ता वहत संरक्षि भएको 
ह िे। 

बजार अि गिि िाफि त उपभोक्ता वहत संरक्षि 
गिे। 

30700103 कष्ष्ष्ठरोग र्ियन्त्रि 

कायििि 
२०७७/७८ को फाग ि िसान्तसझौि ६१,१९८।५० क्वी 
िूि ढ वािी भएको। 

२१५ हजार णक्वन्टल 
आयोर्डिय क्त ि ि ढ वािी भई 
ववतरि भएको ह िे। 

तोवकएका १७ द गिि णजल्लािा ८१,२८४ िे टि 
ि ि ढ वािी गिे। 

30700014 खाद्यान्न ढ वािी 
कायििि (िेपाल 
खाद्य व्यवस्था तथा 
व्यापार कझौपिी) 

दशैं, र्तहार र छठ पविलाई लणक्षत गरी उपभोक्तालाई दैर्िक 
अत्यावश्यक उपभोग्य खाद्य वस्त हरू सरल, सहज र 
सह र्लयत िूल्यिा उपलव्ध गराउि ववर्भन्न स्थाििा सह र्लयत 
पसल सञ् चालििा ल्याएको।  

तोवकएका २३ द गिि णजल्लाहरूिा ७८९६ िे.टि खाद्यान्न 
ढ वािी भएको। 

राविय खाद्य स रक्षा भण्डारि र साकि  खाद्य बैङ्किा गरी जझौिा 
३१,९३२ िेवट्रक टि खाद्यान्न िाज्दात रहेको। 

खाद्यान्न न्यूि भएका द गिि 
णजल्लाहरूिा ७५० हजार िेवट्रक 
टि खाद्यान्न ववतरि भएको 
ह िे। 

किािली प्रदेशका कालीकोट, ह झौला, ज झौला, ि ग  र 
डोल्पािा हरेक जन्ि र ितृ्य िा र्ििःशूल्क खाद्यान्न 
ववतरि गिे। 

प्रत्येक स्थािीय तहिा सहकारी िाफि त सह र्लयत 
ि ल्यिा खाद्य वस्त  र्बिी ववतरि गिे। 

तोवकएका २३ णजल्लािा खाद्यान्न ढ वािी गिे। 

30700104 व्यापार सूचिा तथा िेपाल व्यापार एकीकृत रििीर्त (NTIS)२०७३ ले पवहचाि ववर्भन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र िेपाल अर्त कि ववकर्सत ि ल कबाट स्तरोन्नर्त भए 
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ब.उ.णश∙िं. कायििि / आयोजिा हालसझौिको प्रगर्त णस्थर्त 
आगािी तीि वर्िको उपलणव्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालि ह ि ेप्रि ख 
वियाकलाप 

र्ियाित सहयोग 
आयोजिा 

गरेका कापेट, पणश्ििा, छालाका वस्त हरू यािि र 
ज िाचप्पलको सिग्र ि ल्य शृ्रङ्खला ववकासका लार्ग NTIS ले 
पवहचाि गरेका ८ वटा वस्त गत संघहरूसुँग MOU भएको। 

16 वटा वस्त को ग िस्तर प्राववर्धक सर्िर्तबाट पाररत भई 
िेपाल ग िस्तर पररर्द् िा पेश गिि र्सफाररस भएको, 12 वटा 
वस्त लाई िेपाल ग िस्तर णचन्ह प्रदाि गररएको। 

प्रि ख व्यापाररक साझेदार ि ल कहरूसुँगको व्यापारिा 
देणखएका अवरोध न्यूि गदै र्ियाित प्रवििि र आयात 
व्यवस्थापि गिे सझौबन्धिा प्रर्तवेदि तयार भई ववर्भन्न 
र्िकायसुँगको सिन्वयिा प्रर्तवेदिका स झाव कायािन्वयि 
भएको। 

प्राकृर्तक स्रोतिा आधाररत र्िकासीजन्य वस्त हरूको 
सझौभाव्यता अयमययि गिे सन्दभििा पािी, ढ ङ्गा र काठको 
र्िकासी सझौबन्धी सझौभाव्यता अयमययि भएको।  

भैरहवा-विारस, पािीट्याङ्की-बङ्गलाबन्ध पारबहि रुटको 
प्रोफाईल तयार भईरहेको। 

र्ित्रराि चीिसुँगको पारवहि स ववधाको उपयोग गरी णचर्ियाुँ 
बन्दरगाह (चार साि द्वरक र तीि स य खा) बाट तेस्रो 
ि ल कसुँगको व्यापार ववस्तार गिे सझौबन्धिा िेपाल-चीि 
वाणिज्य सह सणचवस्तरिा भच  िअल बैठक सझौपन्न भइि व्यापार 
र पारवहि सहजीकरिका ववर्यिा छलफल भएको। 

िेपाल भारत वाणिज्य सहसणचवस्तरिा ह ि ेIGSC को बैठक 
र सणचवस्तरिा ह िे अन्तरसरकारी सर्िर्तको बैठक सझौपन्न 
भएको।  

अर्तकि ववकर्सत ि ल कका हैर्सयतले प्राप्त Tariff 

Preferences स ववधाको उपयोग गरी र्ियाित ववृि गिि 
बङ्गलादेश, कझौबोर्डया, संय क्त अरब इर्िरेटस, भ  टाि र 
र्भयतिािसुँग देशगत रििीर्त तज ििा गिे सझौबन्धिा अयमययि 

बह पक्षीय पारवहि सझौबन्धी 
सझौझाताहरूको पूिरावलोकि 
तथा ियाुँ सझौझाता िाफि त 
व्यापार सहजीकरि भई र्ियाित 
प्रविििका लार्ग थप स ववधाहरू 
उपलब्ध भएको ह िे। 

 

संगै व्यापार क्षेत्रिा र्सजििा ह ि ेअवसरको प्रयोग 
तथा च  िार्तको साििा गदै र्ियाित प्रवििि र द्वदगो 
आर्थिक ववकासको आधार तयार गिे गरी 
स्तरोन्नर्तको रििीर्त (Graduation Strategy) तज ििा 
गरी कायािन्वयि गिे। 

िेपाल भारतको सीिा िणजक पिे भारततफि का 
उद्योगहरूको ि ल्य शृ्रङ् खलािा आवि ह ि े
सझौभाविा भएका िेपालका वस्त  तथा 
उत्पादिहरूको सझौबन्धिा अयमययि गिे। 

िेपालले आयोजिा गिे िेपाल भारत व्यापार 
सणन्ध/पारवहि सणन्धको प िरावलोकि 
(Comprehensive Review) सझौबन्धी चाथो चरिको 
बैठकको  तयारी गिे। 

बंगलादेशसुँग साववद् यपूिि व्यापार सझौझाता गिे। 

भारत, बंगलादेश, चीि, संय क्त राज्य अिेररका 
लागायतका ि ल कहरूसुँगका द्विपक्षीय व्यापाररक 
संयन्त्रहरूको बैठक गिे। 

िेपालको व्यापार सझौभाविा भएका कणझौतिा ३ वटा 
ि ल कहरूसुँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगािी 
सझौझाता (TIFA) गिे। 

साफ्टा तथा वविस्टेकका ववर्भन्न संयन्त्रका बैठक 
आयोजिा गिे तथा सहभागी ह िे। 

द्विपक्षीय तथा वह पक्षीय व्यापार तथा पारवहि 
सझौबन्धिा आवश्यक सहजीकरि गिे। 

लणजष्टक िीर्तको तज ििा सझौपन्न गरी कायािन्वयि 
कायियोजिा बिाएर अन्तरर्िकाय सिन्वयिा 
कायािन्वयि गिे। 
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ब.उ.णश∙िं. कायििि / आयोजिा हालसझौिको प्रगर्त णस्थर्त 
आगािी तीि वर्िको उपलणव्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालि ह ि ेप्रि ख 
वियाकलाप 

भईरहेको। 

30700105 िेपाल भारत क्षेत्रीय 
व्यापार तथा पारवहि 
आयोजिा 

चोभार णस्थत स य खाबन्दरगाह ि य य पररसरको र्ििािि कायि 
७० प्रर्तशत सझौपन्न भएको। 

र्ियाित प्रवििि र व्यापार ववस्तारका लार्ग सिग्र व्यापार 
क्षेत्रको ग रूयोजिाको अबधारिापत्र तयार भएको। 

 २०७७ फाग िको प्रगर्त प्रर्तवेदि अि सार कैलालीको हरैया 
र्बशेर् आर्थिक क्षेत्रको ववस्ततृ पररयोजिा प्रर्तवेदि तयारीका 
लार्ग ववज्ञसुँग सझौझाता भई काि स रू भएको।वातावरिीय 
प्रभाव िूल्याङ्कि (EIA) प्रर्तवेदि तयारीको कायि भईरहेको। 

दोधारा चाुँदिीिा स क्खा बन्दरगाह र्ििाििको लार्ग उक्त 
क्षेत्रिा रहेको गारीशंकर र िायाप री साि दावयक विको जग्गा 
यवकि भई करीव २८० र्बघा जग्गाको भोगार्धकार प्रार्प्तको 
लार्ग कारवाही भईरहेको। स क्खा बन्दरगाह र्ििाििको लार्ग 
ग रुयोजिा तयारी तथा परािशिदाताबाट अयमययि कायि 
भईरहेको। 

ह झौलाको यारी, ि स्ताङ् को कोराला, संख वासभाको वकिाथाङ्का र 
ताप्लेज ङ् को ओलाङ्च  ङ् गोलािा Inland Container Depot 

(ICD) र्ििाििको लार्ग पूवि सझौभाव्यता अयमययि भैरहेको। 

चोभार स य खा बन्दरगाह र्ििािि 
भई सञ्चालििा आउिे। 

व्यापारजन्य पूवािधारको ववकास 
भै र्ियाित व्यापारिा सहयोग 
प गकेो ह िे।  

जीवजन्त  तथा विस्पर्त स्वास््य 
(Sanitary and phytosanitary, 

SPS) प्रयोगशालाको र्ििािि 
कायि सझौपन्न भई ल्याव स ववधा 
उपलब्ध भएको ह िे।  

आयात र्ियाित सहजीकरिको 
लार्ग National Single Window 

प्रिालीको ववकास भइरहेको। 

 

िेपाल चीि िाज दा पारवहि सन्धीको 
कायािन्वयिको प्रभावकाररताको अयमययि गिे। 

िन्त्रालयको वाणिज्य क्षेत्रको द रदृष्टी कायािन्वयिको 
रििीर्तक योजिा तयार गिे। 

िेपाल भारत अन्तरदेशीय ववशेर् आर्थिक क्षेत्र 
स्थापिाको लार्ग २ ठाउुँको सझौभाव्यता अयमययि 
गिे। 

र्िकासी सझौभाव्य वस्त को प्राथर्िकता र्िधािरि र 
रििीर्त तयार गिे। 

30781011 व्यापार तथा र्िकासी 
प्रवििि केन्र 

िेपालिा स्थावपत कृर्क, लघ , घरेल  तथा सािा उद्योग 
व्यवसायीहरूबाट उत्पादि भई ववदेशिा ह ि ेर्िकासीलाई 
र्ियर्ित, पारदशी र व्यवणस्थत बिाउि तथा 
व्यवसायीहरूलाई र्िकासीिा Integration गििका लार्ग Export 

House को अवधारिा अि रुप Fair Trade Group(FTG), 

Nepal सुँग सहकायि गरी ववर्भन्न र्िकासीयोग्य वस्त हरूको 
प्रचार प्रसार तथा र्डजाइि  सािाग्री उत्पादि प्रकाशि र 
ववतरि गिे कायि श रु भएको।  

अन्तराविय व्यापार प्रविििका 
लार्ग ववर्भन्न प्रबिििात्िक 
कायििि सञ्चालि भएको ह िे। 

र्िकासीजन्य ऊिी, फेल्टजन्य वस्त  जस्तैिः 
Christmas Items, खेलािा, पञ्च , िोजा, पञ्जा, Baby 

Dress आद्वदको ब िाई सझौबन्धी  आधारभतू Basic 

तथा Advance कायििि संचालि गिे। 

ववदेश णस्थत ३ वटा िेपाली र्ियोगहरूिा िेपाली 
वस्त को र्िरन्तर प्रदशिी गिि एणक्जववसि कििरको 
स्थापिा गिे। 

प्रि ख िेपाली र्िकासीयोग्य वस्त हरूलाई सिावेश 
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ब.उ.णश∙िं. कायििि / आयोजिा हालसझौिको प्रगर्त णस्थर्त 
आगािी तीि वर्िको उपलणव्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालि ह ि ेप्रि ख 
वियाकलाप 

र्ियाितजन्य वस्त हरूको ववकासका लार्ग २५ जिालाई फेल्ट 
तथा उिीजन्य वस्त  ववकास, ४० जिालाई रेसिजन्य वस्त , 
३० जिालाई िार्लक कला झल्कि ेहस्तकला सझौवन्धी  
३० जिालाई फ टवेयर झौयाि फ्याक्चर सझौवन्धी सीपिूलक 
तार्लि प्रदाि गररएको।  

गरी िेपाल पेर्भर्लयि र्ििािि गरी 
आयातकतािहरूलाई सणझौिर्लत गराई Software 

िाफि त अन्तरािवियस्तरको Virtual प्रदशििी तथा 
B2B Meeting आयोजिा गिे। 

९. जोणखि तथा अि िाि पक्ष  

पेट्रोर्लयि पदाथिको आयातिा ििशिः किी आउिे, िेपाल व्यापार एकीकृत रििीर्तले पवहचाि गरेका वस्त हरूको बजारीकरि ह िे, खाद्यान्न तथा ववलार्सताका 
वस्त हरूको आयातिा किी आई व्यापार घाटा किी ह िे, सूचिा प्रववर्धिा आधाररत बजार अि गिि प्रिाली कायािन्वयि र पेट्रोर्लयि पदाथिको भण्डारि क्षिता ववृि ह िे। साथै 
हाल देणखएको कोर्भड-१९ को सियिै र्ियन्त्रि ह ि िसकेिा अपेणक्षत उपलणब्ध हार्सल ह ि िसक्िे जोणखि रहन्छ।  
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५.४ संस्कृति, पर्यटन िथा नागरिक उड्डर्न 

१. पषृ्ठभतूि 

नेपालको संविधानले पर्यटकीर् िहत्िका सम्पदाहरूको संिक्षण ि प्रिर्द्यनिार्य ि ्िाविर् अथयिन्त्रको आधािको रूपिा पर्यटन 
क्षेरको विकास गने नीति  तलएको छ। पर्यटन सिग्र सािाजिक आतथयक रुपान्त्ििणका दृविले िहत्िपूणय सम्भािना बोकेको क्षेर 
हो।नेपालको आतथयक िवृर्द्, िोिगािी तसियना ि गरििी तनिािणिा पर्यटन क्षेरको र्ोगदान अतभबवृर्द् गनय सवकने प्रशस्ि सम्भािना 
छ।अद्वििीर् प्राकृतिक एिि ्सिरृ्द् सांस्कृतिक सम्पदाको कािण नेपालको िलुनात्िक लाभको क्षेरको रूपिा पर्यटन क्षेरलार्य 
तलर्ने गरिन्त्छ।पर्यटन प्रिर्द्यनको िाध्र्िबाट िोिगािीका अिसि िवृर्द्, गरििी तनिािण ि िनिाको िीिनस्िििा सधुाि ल्र्ार्य 
आतथयक सिवृर्द्को लक्ष्र् हातसल गनय र्स क्षेरको िहत्िपूणय र्ोगदान िहने भएकोले पर्यटन अथयिन्त्रको प्रिखु सम्िाहक पतन हो। 
देशिा िहेका सम्पूणय िूिय िथा अिूिय सााँस्कृतिक सम्पदाहरुको संिक्षण ि विकास गिी तिनको आतथयक उपर्ोग गने िथा 
पर्यटनलाई िलुकुको आतथयक आधािको रुपिा ग्रािीण िहसम्ि विकास ि विस्िाि गिी र्सको प्रतिर्ल िनिीिनको िल्लो 
िहसम्ि परु्ायउन संस्कृति ि पर्यटन क्षेरको विविधीकिण, विस्िाि ि प्रिर्द्यन गरिन ु आिश्र्क छ।पर्यटन क्षेरको विकास ि 
विस्िािसवहि आन्त्िरिक ि बाह्य हिाई र्ािार्ाि विकास गिी थप सिुजक्षि, स्ििीर् ि भिपदो बनाउन आिश्र्क छ। 

२. सिस्र्ा िथा चनुौिी  

नेपालको पर्यटन विकासिा पर्यटन उपि ि विर्ाकलापको अपेजक्षि विकास ि विविधीकिण हनु नसक्न,ु अन्त्ििायविर्स्िििा 
पर्यटन प्रिर्द्यन अपेजक्षि रुपिा गनय नसवकन,ु पर्यटन पूिायधािको किी हनु,ु पर्यटन विकासिा तनिी क्षेरलाई पर्ायप्त िारािा 
सहभागी गिाउन नसवकन,ु प्राजचन सांस्कृतिक सम्पदा  ि तिनीहरुको स्िातित्ििा िहेको सम्पतिको िैज्ञातनक अतभलेखीकिणको 
अभाि हनु,ु  सम्पदािातथको अव्र्िजस्थि शहिीकिणिािा तसजियि अतिििणबाट असि पनुय, िूिय िथा अिूिय सांस्कृतिक सम्पदाको 
द्वदगो संिक्षण, व्र्िस्थापन िथा संचालन गनय नसवकन,ु नागरिक उड्डर्र्नको लातग आिश्र्क पने आधतुनक प्रवितध एिं पूिायधािको 
पर्ायप्तिा नहनु,ु नेपाल िार्सेुिा तनगिको व्र्ािसावर्क कार्यकुशलिा कि  हनु,ु हिाई सेिा सिुजक्षि, विश्वसनीर् ि सियसलुभ हनु 
नसक्न ुिस्िा प्रिखु सिस्र्ा िहेका छन।् 

विश्व पर्यटन बिाििा नेपाललाई आकर्यक पर्यटकीर् गन्त्िव्र्को रुपिा स्थावपि गनुय, पर्यटकीर् सेिा सवुिधाको गणुस्िि 
िवृर्द् गनुय,  नर्ााँ गन्त्िव्र्स्थलहरुको पवहचान ि विविधीकिण गनुय, पर्यटकीर् पूिायधाि विकासिा तनिी क्षेरको लगानी आकवर्यि गनुय, 
िलूुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनिा पर्यटन क्षेरको र्ोगदानिा उल्लेख्र् बवृर्द् गिी र्सलाई िोिगािी तसियना िथा िीिनस्िि 
सधुािको एक प्रिखु िाध्र्िको रूपिा स्थावपि गनुय,  र्स क्षेरलाई आिश्र्क दक्ष िनशजिको पर्ायप्तिा कार्ि िाख्न,ु अन्त्ििायविर् 
हिाई सेिाको लातग नेपाल प्रिेश गनय सहि हिाई िागयहरुको विस्िाि गनुय, साियितनक-तनिी साझेदािीिा वििानस्थलहरुको 
विकास, विस्िाि ि व्र्िस्थापन गनुय, हिाई सेिाको सिुक्षा, विश्वसनीर्िा ि विस्िाि गनुय, अन्त्ििायविर् िथा आन्त्िरिक वििानस्थललाई 
आतथयक रुपले सक्षि हनुे गिी संचालन गनुय, नेपाली िारू्सेिा कम्पनीलाई पूणय व्र्िसार्ीकरुपिा सञ्चालन गिी अन्त्ििायविर् बिाििा 
र्सको वहस्सा उल्लेख्र्रूपिा बवृर्द् गनुय, िूिय िथा अिूिय सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्त्धी नीति,  कानून एिं अन्त्ििायविर् िहासजन्त्धको 
प्रभािकािी कार्ायन्त्िर्न गनुय,  विश्वव्र्ापीकिणको प्रभाििाट िौतलक संस्कृतिलाई िोगार्िाख्न,ु  सबै भार्ा ि संस्कृतिको संिक्षण ि 
सम्िर्द्यन गनुय, संस्कृतिलाई िाज्र्को प्राथतिकिािा सिािेश गिी पर्ायप्त स्रोि साधनको व्र्िस्था तिलाउन,ु कोतभड-१९ को 
िहािािीबाट पर्यटन क्षेरिा पिेको नकािात्िक असिबाट पनुरुत्थान गदै सबल पर्यटन क्षेरको विकास गनुय आद्वद पर्यटन क्षेरको 
प्रिखु चनुौतिको रुपिा िहेका छन।् 
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3. सोच  

 विविधिािा गौिि गने एकिाबर्द् नेपाली सिाि ससंस्कृति।। 

 नेपाल एक आकर्यक, सिुजक्षि ि िनोिि पर्यटकीर् गन्त्िव्र् सपर्यटन।। 

 सिुजक्षि विश्वसनीर् ि सियसलुभ हिाई र्ािार्ाि सेिाको सतुनजिििा सनागरिक उड् डर्न।।  

 

4. उद्दशे्र् 

१. सबै िाति/सिदुार्को साँस्कृति ि पिम्पिाको िगेनाय गिी िौतलक पवहचान ि िाविर् एकिा अतभिवृर्द् गनुय ससंस्कृति।। 

२. सम्पदाहरूको संिक्षण ि प्रभािकािी व्र्िस्थापन गिी पर्यटकीर् स्थलको रुपिा विकास गनुय ससंस्कृति।। 

३. भार्ा, सावहत्र्, तलवप, सङ्गीि, नाट्यकला ि लतलिकला क्षेरको िहृत्ति विकास ि प्रिर्द्यन गनुय ससंस्कृति।। 

४. नेपाललाई सिुजक्षि, गणुस्ििीर् ि पर्यटनिैरी बनाई आकर्यक पर्यटन केन्त्द्रकको रुपिा विकास गनुय सपर्यटन।। 

५. पर्यटकीर् गन्त्िव्र् स्थल िथा उपििा विविधीकिण गिी पर्यटन क्षेरको अथयिन्त्रिा र्ोगदान िृवर्द् गनुय सपर्यटन।। 

६. पर्यटकीर् क्षेरबाट प्राप्त लाभलाई सिन्त्र्ावर्क रूपले िनस्ििसम्ि परु् र्ाउन।ुसपर्यटन।। 

७. िाविर् िथा अन्त्ििायविर् गन्त्िव्र् संिाल विस्िाि गिी नागरिक उड्डर्र्न क्षेरलाई सियसलुभ, पहुाँचर्ोग्र् ि सिुजक्षि बनाउन ु
सनागरिक उड् डर्न।। 

५. िणनीति 

अ. संस्कृति 

१. सबै सिदुार्को सािाजिक, सांस्कृतिक ि धातियक िूल्र् िान्त्र्िाको  कदि, संिक्षण ि सम्िान गदै िाविर् एकिा प्रिर्द्यन गने 
गिी संस्कृति परिभाष्र् तनिायण गने। 

२. धातियक, सांस्कृतिक एिि ्पिुािाजत्िक सम्पदाहरूको संिक्षण ि  क्षतिग्रस्ि संिचनाको पनुतनयिायण गनुयका साथै  प्रिर्द्यन गिी 
पर्यटकीर् उपिको रुपिा विकास गनय सिकाि, तनिी क्षेर ि सिदुार्बीच सहकार्य गने। 

३. भार्ा,  कला¸ सावहत्र्, संगीि आद्वद क्षेरसाँग सिब्र्द् संस्थाहरूको सबलीकिण गने। 

४. ऐतिहातसक, धातियक एिि ् पिुािाजत्िक सम्पदाहरूको अन्त्िेर्ण, उत्खनन,् संिक्षण, िगेनाय ि प्रिर्द्यनिा िहगि सिकािबीच 
सिन्त्िर् ि सहकार्य गने। 

आ. पर्यटन 

१. तछिेकी िलुकु िथा प्रिखु पर्यटन बिाििा नेपाली पर्यटनको व्र्ापक प्रचाि प्रसाि ि प्रिर्द्यन गने। 

२. पर्यटनको सम्भािना बोकेका जशक्षा, स्िास््र्, खेलकूद, र्ोगा  िस्िा क्षेर सिेटेि एकीकृि पर्यटन विकास गने। 

३. स्िदेशी िथा विदेशी लगानी प्रोत्सावहि गदै साियितनक-तनिी-सहकािी साझेदािीको अिधािणाअनरुुप आधतुनक पर्यटन 
पूिायधािको विकास, बिािीकिण ि प्रिर्द्यन गने।  

४. पर्यटन क्षेरलाई अथयिन्त्रको सम्िाहकको रुपिा विकास गने। पर्यटकीर् गन्त्िव्र् स्थलको पवहचान, विकास िथा 
विविधीकिण गनय प्रदेश ि स्थानीर् िहले अग्रणी रुपिा तनिी क्षेरसाँग सहकार्य गने। 

५. पर्यटकीर् उपिलाई िूल्र् शृंखलािा आिर्द् गिी स्थानीर् स्ििसम्ि र्स क्षेरको लाभ विििण गने। 
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र्. नागरिक उड्डर्न 

१. हिाई पूिायधािहरूको तनिायण, विकास िथा व्र्िस्थापनिा सिकाि ि तनिी क्षेरको साझेदािी ि सहकार्यलाई प्रोत्साहन 
गने।  

२. सिुक्षा प्रािधानसम्बन्त्धी अन्त्ििायविर् िापदण्डको अिलम्िन ि निीन प्रवितधको उच्चिि उपर्ोग गिी हिाई सेिालाई थप 
सिुजक्षि,  गणुस्ििीर् ि विश्वसनीर् बनाउने।  

३. हिाई उड्डर्न सेिा ि हिाई उड्डर्न तनर्िनका लातग तनर्ािक तनकार्को संिचनात्िक सदुृढीकिण गने। 

४. सेिा प्रदार्क तनकार्हरूलाई सक्षि, प्रतिस्पधी ि प्रभािकािी िनाई हिाई सेिालाई सियसलुभ िनाउने। 

५. हिार्य सम्झौिा ि हिाई िागय विस्िाि ि बिाि प्रिर्द्यन गिी नेपाली िार्सेुिा कम्पनीहरूलाई अन्त्ििायविर् बिािसम्ि पहुाँच 
िवृर्द् गने। 

६. तबर्र् क्षरेगि नतििा सूचक ि लक्ष्र् 

सूचक एकार् 
20७६/७७ 

सम्िको उपलजधध 
20७७/७८ को  
अनिुातनि उपलजधध 

िध्र्िकालीन लक्ष 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

लोपन्त्िखु भार्ाहरुको 
अतभलेखीकिण 

संख्र्ा १५ ३० ३० ३२ ३४ 

प्रतितलवप अतधकाि 
संिक्षण 

संख्र्ा २०३४ २०९४ २२०० २३०० २४०० 

अतभलेखको 
तडजिटालाईिेसन 

संख्र्ा ५०,००० ११०,००० १५०,००० २००,००० २५०,००० 

पिुािाजत्िक, धातियक ि 
सांस्कृतिक सम्पदा 
संिक्षण/ पनुःतनिायण 

संख्र्ा ४५३ ५५० ७०० ९०० - 

विश्वसम्पदा सूचीिा 
सूचीकृि सम्पदा 

संख्र्ा १० १० ११ ११ ११ 

विदेशी पर्यटक आगिन 
िना 

संख्र्ा 
(हिाििा) 

११९७ २३० ५०० ११०० १५०० 

विदेशी पर्यटकको औसि 
बसाई 

द्वदन १२.७ १२ १६ १६ १६ 

प्रति पर्यटक खचय सप्रति 
द्वदन। 

अिेरिकन 
डलि 

४८ ७८ ७८ ८५ १०० 

पर्यटन क्षेरिा िोिगािी 
सथप। हिाििा 

संख्र्ा 
हिाििा 

२०० - १३९ १०० १०० 

नेपाल आउन ेअन्त्ििायविर् 
वििानिा उपलधध तसट  

संख्र्ा 
(लाखिा) 

९० ९० ९१ ९२ ९३ 
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सूचक एकार् 
20७६/७७ 

सम्िको उपलजधध 
20७७/७८ को  
अनिुातनि उपलजधध 

िध्र्िकालीन लक्ष 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

नेपाल आउन ेविदेशी 
वििान कम्पनी 

संख्र्ा २८ २८ ३० ३१ ३२ 

द्विपक्षीर् हिाई सम्झौिा 
भएका िलुकु 

संख्र्ा ४१ ४२ ४४ ४५ ४७ 

आन्त्िरिक उडान गने 
िार् ुसेिा कम्पनी 
(Fixed wing) 

संख्र्ा ९ ९ १० १० ११ 

आन्त्िरिक उडान गने 
िार् ुसेिा कम्पनी 
(Rotor wing) 

संख्र्ा १० १० १२ १३ १४ 

बाहै्र िवहना सञ्चालन हनु े
वििानस्थल 

संख्र्ा ३४ ३७ ४० ४० ४० 

कुल गाहयस््र् 
उत्पादनिा पर्यटनको 
र्ोगदान 

प्रतिशि २.७ १.४ २ २ ३ 

पदिागय (ग्रटे वहिालर्न 
टे्रल सवहि) 

वक. ति. ३६८ ५१८ ५७० ६०० ६५० 

पर्यटक स्ििको होटल संख्र्ा  

- िािे होटल  

संख्र्ा 
१५ १५ १५ २० २२ 

- िेड संख्र्ा ३७५४ ३७५४ ३७५४ ३८०० ४००० 

७= विर्र् क्षरेगि खचय िथा स्रोिको अनिुान  
 

       

िकि रु. लाखिा 

आतथयक िर्य 
वितनर्ोिन िथा प्रक्षेपण स्रोि 

कुल चाल ु पुाँिीगि 
वित्तीर् 

व्र्िस्था 
नेपाल सिकाि 

िैदेजशक 

अनदुान 
िैदेजशक ऋण 

२०७८/७९      266,259      38,533        19,641   208,085         93,368        2,051    170,840  

२०७९/८०      249,282      31,794        27,643   189,845       139,999          283    109,000  

२०८०/८१      263,502      35,608        35,094   192,800       168,642           -        94,860  
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८. कार्यिि/आर्ोिनाको संजक्षप्त विििण 

कार्यिि िथा आर्ोिनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्र्, आर्ोिना अितध, लागि ि अपेजक्षि नतििा सवहिको संजक्षप्त विििण देहार्को िातलकािा प्रस्ििु गरिएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कार्यिि/आर्ोिना 
क्षरेगि 
िणनीतिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोिना अितध 

ससरुु ि सिातप्त। 
लागि सरू 
लाखिा। अपजेक्षि नतििा 

३२५०००११ 

 
संस्कृति, पर्यटन िथा 
नागरिक उड्डर्न 
िन्त्रालर् 

१ नीति र्ोिना िथा िापदण्ड तनधायिण ि 
वितभन्न तनकार्बीच पर्यटन प्रिर्द्यन ि 
सिन्त्िर् गने। 

सालबसाली  नीति र्ोिना िथा िापदण्ड तनधायिण ि वितभन्न तनकार्बीच 

पर्यटन प्रिर्द्यन ि सिन्त्िर् भएको हनु।े 

३२५६१०११ 

 

नेपाल पर्यटन िथा 
होटल व्र्िस्थापन 
प्रतिष्ठान 

५ होटल िथा ट्राभल टे्रवकङ्ग विर्र्िा 
िध्र्ि िथा उच्चस्ििका िनशजि 
उत्पादन गने। 

सालबसाली  होटल िथा ट्राभल टे्रवकङ्ग विर्र्िा िध्र्ि िथा 
उच्चस्ििका िनशजि उत्पादन भएको हनु।े 

 

३२५००१०१ हिाई सिुक्षा िथा 
हिाई व्र्िस्थापन 
कार्यिि 

३ हिाई र्ािार्ाि सिुजक्षि, गणुस्ििीर् 
िथा भिपदो बनाउने। 

सालबसाली  

 
सिुजक्षि, विश्वसनीर् ि सियसलुभ हिाई र्ािार्ाि सेिाको 
सतुनिििा भएको हनुे। 

३२५२१०११ भार्ा आर्ोग ३ भार्ाहरुको अतभलेजखकिण ि सिकािी 
कािकािको भार्ा तनधायिण गने 
आधाि िर्ाि गने। 

सालबसाली  लोपन्त्िखु भार्ाहरुको अतभलेखीकिण भएको हनु।े 

नेपालिा बोतलन ेिािभृार्ाको पवहचान भएको हनु।े 

नेपालिा बोतलन ेिािभृार्ाको संिक्षण, सम्िर्द्यन ि 
तबकासिा नेपाल सिकािलाई तसर्ारिस भएको हनु।े 

३२५०११०६ पर्यटन पूिायधाि विकास 
कार्यिि 

३ पर्यटन पूिायधाि तनिायण, पर्यटन 
प्रिर्द्यन,  पर्यटन क्षेरको विकास  
िार्य ि आतथयक िवृर्द् ि िोिगािीका 
अिसि िवृर्द् गने। 

सालबसाली  नेपाल एक आकर्यक, सिुजक्षि ि िनोिि पर्यटकीर् 
गन्त्िव्र्को रुपिा स्थावपि भएको हनु।े 

३२५०२१०१ पिुािाजत्िक स्थल 
संिक्षण आर्ोिना 

४ देश भिीका ऐतिहातसक, पिुािाजत्िक, 
धातियक िथा सांस्कृतिक िहत्िका 
सम्पदा संिक्षण सम्िर्द्यन भई पर्यटक 
आगिनिा िवृर्द्  भई स्थानीर् स्िििा 
आर् आियनिा िवृर्द् गने। 

सालबसाली  ऐतिहातसक, धातियक एिं  
पिुािाजत्िक सम्पदाहरुको अन्त्िेर्ण, उत्खनन, संिक्षण, िगनेाय ि 
प्रिर्द्यनिा िहगि सिकाि बीच सिन्त्िर् ि सहकार्य हनु।े 

 

३२५०२१०२ विश्व सम्पदा क्षेर 
संिक्षण आर्ोिना 

४ काठिाण्डौ उपत्र्का विश्व 
सम्पदास्थल तभरका ७ िटा संिजक्षि 

सालबसाली  काठिाण्डौ उपत्र्का विश्व सम्पदास्थल तभरका ७ िटा 
संिजक्षि स्िािकक्षेर लगार्ि विश्व सम्पदाको सम्भाव्र् 
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ब.उ.शी.नं. कार्यिि/आर्ोिना 
क्षरेगि 
िणनीतिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोिना अितध 

ससरुु ि सिातप्त। 
लागि सरू 
लाखिा। 

अपजेक्षि नतििा 

स्िािक क्षेर लगार्ि विश्व सम्पदाको 
सम्भाव्र् सूचीिा िहेका १५ िटा 
क्षेरको संिक्षण सम्िर्द्यन िथा 
व्र्िस्थापन गने। 

सूचीिा िहेका १५ िटा क्षेरको संिक्षण सम्िर्द्यन िथा 
व्र्िस्थापन भएको हनुे। 

 

३२५००१०३ संस्कृति प्रिर्द्यन 
कार्यिि 

२ िूिय िथा अिूिय सााँस्कृतिक 
सम्पदाहरुको संिक्षण गने। 

पिुाित्िसम्बन्त्धी संकलन िथा संिक्षण 
गने। 

सालबसाली  नेपालका सबै िाति/ सिूदार्हरुको संस्कृति ि 
पिम्पिाको िगनेाय गिी िौतलक पवहचान ि िाविर् एकिा 
अतभिवृर्द् भएको हनुे। 

सम्पदाहरुको संिक्षण ि प्रभािकािी व्र्िस्थापन गिी 
पर्यटकीर् स्थलको रुपिा विकास भएको हनुे। 

भार्ा, सावहत्र्, तलपी, संगीि, नाट्यकला ि लतलिकला 
क्षेरको विकास ि प्रिर्द्यन भएको हनुे। 

३२५४१०११ बहृत्ति िनकपिु क्षेर 
विकास परिर्द् 

२ बहृत्ति िनकपिु गरुुर्ोिना अनसुाि 
िनकपिु क्षेरको संिक्षण, सम्िर्द्यन 
िथा विकास भई धातियकस्थलको 
विकास गिी आन्त्िरिक एिं िाह्य 
पर्यटनिा िवृर्द् गने।  

सालबसाली  बहृत्ति िनकपिु गरुर्ोिना अनसुाि िनकपिु क्षेरको 
संिक्षण, सम्िर्द्यन िथा विकास भई धातियकस्थलको 
विकास भर्य आन्त्िरिक एिं िाह्य पर्यटनिा िवृर्द् भएको 
हनुे। 

 

३२५५१०११ पशपुति क्षेर विकास 
कोर् 

२ गरुुर्ोिना अनरुुप पूिायधाि विकास 
कार्यहरु संचालन गने। 

२०७०/७१ 
-२०७८/७९ 

 पिुािाजत्िक ि धातियक सम्पदाको सम्िर्द्यन, संिक्षण ि 
संभाि भएको हनुे। 

३२५५१०१२ लजुम्बनी विकास कोर् ४ गरुुर्ोिना अनरुुप लजुम्िनी क्षेरको 
संिक्षण, सम्िर्द्यन ि भौतिक पूिायधाि 
विकास सम्िन्त्धी कार्य सञ्चालन गने। 

२०७०/७१ 
- २०७८/७९ 

 लजुम्िनी क्षेरिा गरुूर्ोिना अनसुाि पिुािाजत्िक, 
धातियक िथा सांस्कृतिक सम्पदाको संिक्षण भएको 
हनु।े 

३२५०२०११ पिुाित्ि विभाग २ धातियक,  सांस्कृतिक, ऐतिहातसक 
िथा पिुािाजत्िक सम्पदाहरूको 
संिक्षण, सम्िर्द्यन ि पनुतनयिायण गने। 

सालबसाली  धातियक,  सांस्कृतिक, ऐतिहातसक िथा पिुािाजत्िक 
सम्पदाहरूको संिक्षण, सम्िर्द्यन ि पनुतनयिायण भएको 
हनुे। 

३२५०३०११ िाविर् अतभलेखालर् ३ ऐतिहातसक अतभलेखहरूको संिक्षण ि 
व्र्िस्थापन गने। 

सालबसाली  ऐतिहातसक अतभलेखहरूको संिक्षण ि व्र्िस्थापन 
भएको हनुे। 

३२५०२०१२ िाविर् संग्रहालर्, २ ऐतिहातसक िथा पिुािाजत्िक सालबसाली  ऐतिहातसक िथा पिुािाजत्िक िस्िहुरूको संिक्षण, 
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क्षरेगि 
िणनीतिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोिना अितध 
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लागि सरू 
लाखिा। 

अपजेक्षि नतििा 

छाउनी िस्िहुरूको संिक्षण, सम्िर्द्यन ि 
प्रिर्द्यन गने। 

सम्िर्द्यन ि प्रिर्द्यन भएको हनुे। 

३२५०२०१३ केन्त्द्रकीर् सांस्कृतिक 
सम्पदा संिक्षण 
प्रर्ोगशाला 

४ देश भिका सम्पदाहरूको िसार्न 
संिक्षण गने। 

सालबसाली  देश भिका सम्पदाहरूको िसार्न संिक्षण भएको हनुे। 

३२५०४०११ नेपाल प्रतितलवप 
अतधकाि िजििािको 
कार्ायलर् 

३ प्रतितलवप अतधकाि संिक्षण, 
िनचेिना अतभिवृर्द्, 
संघ संस्थाको सिन्त्िर् गने। 

सालबसाली  प्रतितलवप अतधकाि संिक्षणका साथै िनचेिना अतभिवृर्द् 
भएको हनुे। 
 

३२५०२०१४ नािार्णवहटी दिबाि 
संग्रहालर् 

४ नािार्णवहटी दिबािको संिक्षण ि 
संग्रहालर् व्र्िस्थापन  

सालबसाली  नािार्णवहटी दिबािको संिक्षण ि संग्रहालर्को उजचत्त 
व्र्िस्थापन भएको हनुे। 

३२५०१०११ पर्यटन विभाग ४ पियिािोहणको अनिुति, पियिािोहण 
िोर्ल्टी संकलन,  
पर्यटन उद्योगको तनर्िन गने। 

सालबसाली  पियिािोहणको अनिुति सहिीकिण ि पियिािोहण 
िोर्ल्टी संकलन कार्य भएको हनुे।  

३२५००१०२ दजक्षण एतसर्ा पर्यटन 
पूिायधाि विकास 
कार्यिि 

२ लजुम्बनी िथा आसपासका क्षेरिा 
भौतिक िथा सािाजिक पूिायधाि 
तनिायण गने। 

सालबसाली  लजुम्बनी िथा आसपासका क्षेरिा भौतिक िथा 
सािाजिक पूिायधाि तनिायण भएको हनुे। 

३२५०२०१५ िाविर् कला संग्रहालर् 
भिपिु 

३ िाविर् कलाहरूको खोि, संिक्षण ि 
विकास गने। 

सालबसाली  िाविर् कलाहरूको खोि, संिक्षण ि विकास भएको 
हनु।े 

३२५०२०१६ क्षेरीर् संग्रहालर् ३ िाविर् िहत्िका क्षेरीर् 
संग्रहालर्हरूको संिक्षण ि संचालन 
गने। 

सालबसाली  िाविर् िहत्िका क्षेरीर् संग्रहालर्हरूको संिक्षण ि 
व्र्िजस्थि संचालन भएको हनुे। 

३२५०२०१७ संग्रहालर्हरू (िािीर् 
संग्रहालर् सिेि) 

३ िाविर् िहत्िका संग्रहालर्को संिक्षण 
ि संचालन गने। 

सालबसाली  िाविर् िहत्िका संग्रहालर्को संिक्षण ि व्र्िजस्थि 
रुपिा संचालन भएको हनुे। 

३२५०२०१८ ऐतिहातसक दिबािहरू २ ऐतिहातसक दिबािहरूको संिक्षण ि 
व्र्िस्थापन गने। 

सालबसाली  ऐतिहातसक दिबािहरूको संिक्षण ि व्र्िस्थापन भएको 
हनुे। 

३२५०२०१९ स्िािक संिक्षण िथा २ स्िािक संिक्षण िथा दिबाि हेिचाह सालबसाली  स्िािक संिक्षण िथा दिबाि हेिचाह भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कार्यिि/आर्ोिना 
क्षरेगि 
िणनीतिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोिना अितध 

ससरुु ि सिातप्त। 
लागि सरू 
लाखिा। 

अपजेक्षि नतििा 

दिबाि हेिचाह 
कार्ायलर्, भिपूि 

गने।  

३२५८१०११ बौर्द् दशयन प्रिर्द्यन 
िथा गमु्बा विकास 
सतिति 

२ बौर्द् दशयन प्रिर्द्यन,  
गमु्बा संिक्षण ि विकास गने। 

सालबसाली  बौर्द् दशयन प्रिर्द्यन। 
गमु्बा संिक्षण ि विकास भएको हनु।े 

32500105 सांस्कृतिक संस्थान ३ नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको िगेना ि 
प्रिर्द्यन गने। 

सालबसाली  नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको िगेना ि प्रिर्द्यन भएको 
हनुे। 

32561012 नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ३ नेपाली सावहत्र्का लेख िचनाहरु 
प्रकाशन गने। 

  नेपाली सावहत्र्का लेख िचनाहरु प्रकाशन ि नेपाली 
भार्ाको प्रिर्द्यन भएको हनुे। 

32561013 नेपाल लतलिकला प्रज्ञा 
प्रतिष्ठान 

३ जचरकला लगार्ि नेपाली कलाहरुको 
संिक्षण गने। 

  नेपाली लतलिकलाहरुको संिक्षण भएको हनुे। 

32561014 नेपाल संगीि िथा 
नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान 

३ नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको िगनेाय ि 
प्रिर्द्यन गने। 

  नेपाली िौतलक नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको िगनेाय ि 
प्रिर्द्यन भएको हनुे।  

५०१२५१०१ नेपाल नागरिक 
उड्डर्न प्रातधकिण 

३ आन्त्िरिक िथा अन्त्ििायविर् हिाई 
उड्डर्न अनिुति प्रदान ि तनर्िन 
गने। 

सालबसाली  आन्त्िरिक हिाई पूिायधािहरुको तनिायण, सदुृढीकिण 
कार्य, विकास िथा व्र्िस्थापन भएको हनुे। 

५०१२५१०२ हिाई क्षििा अतभिवृर्द् 
आर्ोिना 

१ तरभिुन अन्त्ििायविर् वििानस्थल 
लगार्िका वििानस्थलहरुको सधुाि 
िथा स्ििोन्नति गने।  

सालबसाली  तरभिुन अन्त्ििायविर् वििानस्थल लगार्िका 
वििानस्थलहरुको सधुाि िथा स्ििोन्नति भएको हनुे। 

५०१२५१०४ पोखिा क्षेरीर् 
अन्त्ििायविर् 
वििानस्थल 

१ पोखिािा अन्त्ििायविर् वििास्थल (4D 
स्िि) तनिायण गिी हिाई सेिालाई 
सिुजक्षि ि भिपदो िनाउन।ु 

२०७१/७२ - 
२०७९/८० 

 बावर्यक ८ लाख र्ारलुाई सेिा प्रदान गने क्षििा सवहि 
अन्त्ििायविर् वििानस्थलको तनिाण भई संचालन हनुे। 

५०१२५१०३ 
 

दजक्षण एतसर्ा पर्यटन 
पूिायधाि विकास 
आर्ोिना 

१ भैिहहिािा अन्त्ििायविर् वििानस्थल 
(4E स्िि)  तनिायण गिी  अन्त्ििायविर्  
हिाई संिालिा आिर्द्िा अतभिवृर्द् 
गिी पर्यटकलाई आकवर्यि गनुय।  

सन ्२०१५ - 
सन२्०२१ 

 िावर्यक ७६ लाख र्ारलुाई सेिा प्रदान गने क्षििा 
भएको अन्त्ििायविर् वििानस्थल (4E स्िि)  स्ििोन्नति 
भई सचालनिा आएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कार्यिि/आर्ोिना 
क्षरेगि 
िणनीतिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोिना अितध 

ससरुु ि सिातप्त। 
लागि सरू 
लाखिा। 

अपजेक्षि नतििा 

५०१२५१०५ दोस्रो अन्त्ििायविर् 
वििानस्थल तनिगढ 

१ तनिगढिा अन्त्ििायविर् वििास्थल 
(4E स्िि)  तनिायण गिी हिाई 
सेिालाई सिुजक्षि ि भिपदो 
बनाउन।ु 

२०७६/७७ -
२०८०/८१ 

सपवहलो चिण। 
२०८१/८२ 

-२०८५/८६ 

सदोस्रो चिण। 

 पवहलो चिणिा  बावर्यक १ किोड ५० लाख र्ार ुि 
दोस्रो चिणिा िावर्यक ६ किोड र्ारलुाई सेिा प्रदान 
गने क्षििासवहि अन्त्ििायविर् वििानस्थल (4E स्िि) 

तनिायण सम्पन्न भई संचालनिा आएको हनुे। 

५०१२५९०१ सासेक, हिाई 
र्ािार्ाि क्षििा 
अतभबवृर्द् आर्ोिना 

१ वििानस्थलहरुको सधुाि िथा 
स्ििोन्नति गने।  
 

सरुुिाि: 
२०७८/७९ 

 वििानस्थलहरुको सधुाि भएको हनु।े  
 

कार्यिि िथा आर्ोिनाको हालसम्िको प्रगति जस्थति, आगािी िीन िर्यको उपलजधध सूचक ि आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे प्रिखु विर्ाकलाप िलको िातलकािा 
प्रस्ििु गरिएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कार्यिि/आर्ोिना हालसम्िको प्रगति जस्थति आगािी िीन िर्यको उपलजव्ध सूचक आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु विर्ाकलाप 

३२५०००११ 

 
संस्कृति, पर्यटन िथा 
नागरिक उड्डर्न 
िन्त्रालर् 

 पर्यटक संख्र्ा १५ लाख, औसि 
बसार्य १६ द्वदन ि पर्यटन क्षेरको 
अथयिन्त्रिा र्ोगदान ३ प्रतिशि 
पगुकेो हनुे। 

संविधान बिोजिि पर्यटन, संस्कृति िथा हिाई उड्डर्न सम्िन्त्धी 
ऐन, नीति, तनर्ि ि िापदण्ड तनिायण ि तनिन्त्िि परििाियन 
गने। 

 

३२५६१०११ 

 

नेपाल पर्यटन िथा 
होटल व्र्िस्थापन 
प्रतिष्ठान 

नेपाल पर्यटन िथा होटल व्र्िस्थापन 
प्रतिष्ठानको कलेि शाखा स्थापना गिी 
अध्र्ापन कार्य संचालन गनय झापा 
जिल्लाको वििायिोड, िहोत्तिी जिल्लाको 
बद्वदयबास ि बााँके जिल्लाको नेपालगन्त्ििा 
शाखा कार्ायलर् स्थापना गरिएको। 

तर. वि. बाट शैजक्षक कार्यिि शरुु 
भएपिात्त कलेि शाखाहरुिा अध्र्ापन 
कार्य संचालन गनय सम्पूणय िर्ािी पिुा 
भएको। 

होटल िथा ट्राभल टे्रवकङ्ग विर्र्िा 
िध्र्ि िथा उच्चस्ििका १५००० 
िनशजि उत्पादन भएको हनुे। 

प्रतिष्ठानको नेपालगञ्ज शाखािा भिन तनिायण गने। 

िेजशनिी औिाि िथा उपकिण खरिद गने  

(शैजक्षक उपकिण िथा औिाि)। 

पर्यटन िथा होटलसम्बन्त्धी घमु्िी िातलि सञ्चालन गने। 
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३२५००१०१ हिाई सिुक्षा िथा 
हिाई व्र्िस्थापन 
कार्यिि 

हालको नेपाल नागरिक उड्डर्न 
प्रातधकिणलाई तनर्ािक तनकार् ि सेिा 
प्रदार्क तनकार्का रुपिा विकास गनय 
नेपाल नागरिक उड्डर्न प्रातधकिण 
तबधेर्क ि हिाई सेिा प्रातधकिण 
तबधेर्क संसद्मा दिाय भएको। 

हिाई नीतिको िस्र्ौदा िर्ािी कार्य 
सम्पन्न भई स्िीकृतिका लातग 
िजन्त्रपरिर्द्मा दिाय भएको। 

ईन्त्डोनेतसर्ा, ितसर्ा ि कोरिर्ासंग 
वर्द्पक्षीर् हिाई सेिा सम्झौिा गनयका 
लातग आिश्र्क िस्र्ौदा िर्ाि भई 
सिन्त्िर् भर्िहेको। 

नेपाल आउन ेअन्त्ििायविर् वििानिा 
उपलधध तसट -९३ 

नेपाल आउन ेविदेशी वििान कम्पनी  
-३२ 

द्विपक्षीर् हिाई सम्झौिा भएका 
िलुकु -४७ 

आन्त्िरिक उडान गने िार् ुसेिा 
कम्पनी ( Fixed wing) -११ 

आन्त्िरिक उडान गने िार् ुसेिा 
कम्पनी (Rotor wing) - १४ 

बाहै्र िवहना सञ्चालन हनु े
वििानस्थल -४० 

नागरिक उड्डर्नको क्षेरिा विकतसि िाविर् आिश्र्किा, 
विश्वव्र्ापी निप्रिियन ि प्रवितधको विकाससाँगै तसियना भएका 
आिश्र्किा ि िागहरु सम्बोधन गने गिी हिार्य नीति िािी 
गने। 

नेपाल नागरिक उड्डर्न प्रातधकिणलाई  तनर्ािक ि सेिा 
प्रदार्क संस्थाको रुपिा स्थापना ि संचालन गिी नागरिक 
उड्डर्र्न क्षेरलाई थप सिुजक्षि, भिपदो ि विश्वसनीर् बनाउने। 

नेपाल पक्षिाि भएको Montreal Convention अनरुुपको 
आन्त्िरिक िार्सेुिाहरुको दावर्त्ि सम्बन्त्धी ऐनको िस्र्ौदा 
ििुयिा गिी िार्का लातग आिश्र्क िन्त्रालर् ि तनकार्हरुिा 
पठार्ने। 

ईन्त्डोनेतसर्ा, ितसर्ा ि कोरिर्ासंग वर्द्पक्षीर् हिाई सेिा सम्झौिा 
गने। 

३२५२१०११ भार्ा आर्ोग शास्त्रीर् भार्ाहरुको अध्र्र्न गरिएको। 

भार्ाहरुको सिाि भार्ा िैज्ञातनक सभेक्षण 
गरिएको। 

संकटापन्न एिं लोपोन्त्िखु भार्ाहरुको 
अतभलेखीकिण िथा भार्ा कक्षा सञ्चालन 
गरिएको। 

सिकािी कािकािको भार्ा तनधायिणका 
आधािहरु िर्ािीको िििा िहत्िपूणय 
सझुाि एिं ि्र् हातसल गरिएको। 

लोपन्त्िखु भार्ाहरुको अतभलेखीकिण 
हनुे संख्र्ा - ३४ 

नेपालिा बोतलन ेिािभृार्ाको 
संिक्षण, सम्िर्द्यन ि विकासिा नपेाल 
सिकािलाई तसर्ारिस हनुे संख्र्ा - 
१४ 

संकटापन्न ि लोपोन्त्िखु भार्ाहरुको संिक्षण, सम्बधयन िथा 
अतभलेजखकिण गरिने। 

नेपालका तलवपहरुको अध्र्र्न गरिने। 

भार्ा सिेक्षण िथा नक्शाङ्कन गरिने। 

सिकािी कािकािको भार्ा तनधायिणका आधािहरु िर्ाि गिी 
भार्ाको तसर्ारिस गरिने। 

िािभृार्ाको स्िि पवहचान िथा जशक्षािा प्रर्ोगको सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्न गरिने। 

३२५०११०६ पर्यटन पूिायधाि विकास 
कार्यिि 

गि आ.ि.िा  सम्झौिा भएको िहृत्ति 
िनकपिु, िहृत्ति वििाट, िहृत्ति 
गौरिशंकि, िहृत्ति िािा ि िहृत्ति खप्तड 
गरुुर्ोिना तनिायण कार्य सम्पन्न भएको। 

रू्ल्चोकी  पनौिी निोबरु्द् adventure 

cycling route  सम्पन्न गने कार्य 
भर्िहेको। 

वहिालर् क्षेरिा आिोहणको लातग 

विदेशी पर्यटक आगिन िना -

१५,००,००० 

विदेशी पर्यटकको औसि बसाई -

१६ द्वदन 

प्रति पर्यटक खचय (प्रति द्वदन) 
अिेरिकन डलि - ७८ 

पर्यटन क्षेरिा िोिगािी (थप) 

प्रदेश ि स्थानीर् िहसाँगको लागि साझेदािीिा पर्यटन पूिायधाि 
तनिायण गिी पर्यटन गन्त्िव्र् विकासका कार्यििहरु सञ्चालन 
गने। 

साि प्रदेश अन्त्िगयिका पर्यटकीर् पूिायधािको तनिायण कार्य िध्रे् 
चाििटा सम्पन्न गने। 

GHT अन्त्िगयिका वितभन्न क्षेरिा पदिागय िथा विरामाि स्थल 
तनिायण गने। 

एक प्रदेश एक पर्यटकीर् गाउाँको Tourism Development 
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आिश्र्क GPS Tracking System 

संचालनको लातग सम्पूणय पूिायधाि िर्ाि 
गने कार्य  कार्ायन्त्िर्निा  िहेको। 

ईन्त्द्रकसिोिि, सन्त्दकपिु, पञ्चासे, भादागााँउ, 

तनजग्लहिा ि धनरु्ाधािको दोरामो चिणको 
तनिायण कार्य ३५% सम्पन्न भएको। 

िािा क्षेरको प्रथि चिणको कार्य ६५% 

सम्पन्न भएको। िजुिनाथ क्षेरको आतन 
गमु्बा तनिायण, कागबेनीको वपण्डस्थान 
पनुतनयिायणको प्रथि चिणका कार्य ७५% 

सम्पन्न भएको। 

ग्रटे वहिालर्न टे्रल तनिायण (िकाल,ु   
कञ्चनिङ्गा, र्ासायटे्रल, च्छो िोल्पा 
लगार्िका क्षेरिा तनिायण कार्य ९० 
वक.ति. सम्पन्न भएको, धाचे िनास्ल,ु 

हेलम्ब ुलाङटाङ टे्रल लगार्िका स्थानिा 
दोरामो चिणको तनिायण कार्य ३५ वक.ति 
सम्पन्न भएको)। 

हिाििा - ८३ 

अथय िन्त्रिा र्ोगदान ( पर्यटन) -३ 
प्रतिशि 

पदिागय (ग्रटे वहिालर्न टे्रल सवहि) 
- ६५० वक. ति. 
२१६ स्थानीर् िहसाँगको 
साझेदािीिा पर्यटन पूिायधाि तनिायण 
िध्रे्  ३८ आर्ोिना तनिायण सम्पन्न 
हनुे। स्थानीर् िहसाँगको 
साझेदािीको  पूिायधाि तनिायणलाई 
तनिन्त्िििा द्वदर्ने। र्सले सिग्र 
ग्रािीण अथयिन्त्रको सिलीकिण िथा 
पर्यटन सम्बर्द् िोिगािी, आर्आियन 
बवृर्द् भएको हनुे। 

 

Plan अनसुाि कार्ायन्त्िर्न गने। 

संभाव्र्िा अध्र्र्न ििोजिि साि प्रदेशिा  १-१ स्थानिा वहल 
स्टेशन (जशिल आिास) को लातग आिश्र्क पर्यटकीर् पूिायधाि 
तनिायण िथा सधुाि कार्य सरुु गने। 

िवुर्द्स्ट सवकय ट पद्मसम्भि परिपथिा पर्यटकीर् पिुायधाि तनिायण 
गने। 

िजुिनाथ क्षेरिा Rescue Center, आतन Quarter  िथा अन्त्र् 
पर्यटकीर् पिुायधाि तनिायण कार्य िािी िाख्न।े 

गोसार्कुण्ड िसिुा÷ पााँच पोखिी तसन्त्धपुाल्चोक÷ सलहेस÷ कियन्त्हा 
सखुीपिु÷ देिीदहक्षेर तसिाहा÷ शवहद वहिालालपाकय - तनिगढ÷ 
िनकािना संखिुासभा÷ रामीअन्त्ि ुर्लाि÷ िनु्त्दिुटे्रल भोिपिु÷ 
नर्ााँपलु पाियिीगरु्ा टे्रल पियि÷ स्ििेक स्र्ाङ्गिा÷ बदुगढदेि 
सनुसिी÷ गोलन्त्िि डांडा÷ वर्क्कलडांडा तसन्त्धलुी÷ कान्त्पोखिी÷ 
कातलकोसी तसिसाि िोिङ्ग÷ अिुयनधािा सििेश्वि झापा÷ 
चापाकोट÷ गौह्राकातलका स्र्ाङ्गिा÷ कातलदेिी÷ सेिीदेिी 
तसन्त्धपुाल्चोक÷ िलकाडापाकय  ि िकगाडेन अघायखााँची÷ ग्लोिल 
वपििकय  िटुिल आद्वद स्थानिा पर्यटकीर् पूिायधाि तनिायण सम्पन्न 
गने। 

३२५०२१०१ पिुािाजत्िक स्थल 
संिक्षण आर्ोिना 

७ िटै प्रदेशका सम्पदाहरुको संिक्षण 
कार्य भईिहेको। 

७५ विगाहा िग्गा अतधग्रहण गनय 
िअुधिा विििण कार्यका लातग सूचना 
प्रकाशन भैसकेको।  

९ िटा बहिुर्ीर् िध्रे् ३ िटा सम्पन्न 
भएको ि अन्त्र् तनिन्त्ििको कार्य सचुारु 
िहेको िध्रे् ७ िटा सम्पन्न भएको, ५७ 
िटाको कार्ायदेश द्वदएको, अन्त्र्को खरिद 
प्रविर्ाको िििा िहेको। 

पिुािाजत्िक,धातियक ि सांस्कृतिक 
सम्पदाको संिक्षणको संख्र्ा - ९०० 

 

३२५०२१०२-
३/४ 

विश्व सम्पदा क्षेर 
संिक्षण आर्ोिना 

िसु्िाङ एक्लेभट्टी काकतनंगिाजस्थि 
petroglyph  संिक्षण भएको। 

विश्वसम्पदा सूचीिा सूचीकृि सम्पदा 
संख्र्ा - ११ 

विश्व सम्पदाको सम्भाविि सूचीिा िहेको १५ िटा 
सम्पदास्थलहरु िध्रे् ५ िटा सम्पदास्थलहरुको विस्ििृ 
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Silk Road  अन्त्िगयको रुटहरुको अध्र्र्न 
भएको। 

 

अध्र्र्न गिी प्रतििेदन िर्ाि गने। 

Silk Road Nomination का लातग पिुायधाि िर्ाि गने सन्त्दभयिा 
उि क्षेरको एक Nodle Town को विस्ििृ अध्र्र्न गिी 
प्रतििेदन िर्ाि गने। 

काठिाडौ उपत्र्का विश्व सम्पदास्थल तभरका संिजक्षि  स्िािक 
क्षेरहरु िध्रे् २ िटा क्षेरको परििाजियि वकत्ता नापी 
नक्शासवहिको सीिांकन गने। 

३२५००१०३ संस्कृति प्रिर्द्यन 
कार्यिि 

नेपाल सिकाि सिजन्त्रपरिर्द्।को तिति 
२०७७।६।६ को  
बैठकले Memorandum of Understanding 

between the People’s Republic of China 

and Government of Nepal on the 

Translation and Publication of Classics 
विर्र्िा हनु ेसिझदािी परिा हस्िाक्षि 
गनय स्िीकृति प्रदान गरिएको। 

नेपाल सिकािसिजन्त्रपरिर्द्।को तिति 
२०७७।६।१५ को बैठकले प्राचीन 
स्िािक संिक्षण ऐन, २०१३ सछैठौ 
संशोधन। विधेर्क २०७७ को िस्र्ौदा 
संघीर् संसदसिक्ष पेश गनय स्िीकृति 
प्रदान गरिएको। 

नेपाल सिकािसिजन्त्रपरिर्द्।को तिति 
२०७७।१२।२३ को बैठकले Cultural 

Exchange Program between the 

Government of Nepal and the 

Government of the People's Republic of 

Bangladesh for the year 2022- 2025 िा 
हस्िाक्षि गनय स्िीकृति प्रदान गरिएको। 

नेपालका वितभन्न स्थानिा िहेका 
िठिजन्त्दि िध्रे् २ िटा ऐतिहातसक िथा 
धातियक िहत्िका बािेिा डकुिेन्त्ट्री िर्ाि 
भएको। 

क्षतिग्रस्ि सम्पदाहरुको पनु तनिायण 
कार्य सम्पन्न भएको हनुे। 

प्रतितलवप अतधकािको संिक्षण भएको 
हनुे संख्र्ा- २४०० 

सिै सिदुार्को संस्कृतिको 
प्रणालीिर्द् रुपिा अतभलेखIकिण एिं 
लोपोन्त्िखु सांस्कृति सम्पदाहिको 
िगनेाय भएको हनुे। 

िािभृार्ािा पठनपाठन हनुे 
विद्यालर्को संख्र्ा २० प्रतिशिले 
िवृर्द् भएको हनुे। 

प्रदेश सिकािसंगको सहकार्यिा सावहजत्र्क िहोत्सि प्रत्रे्क 

प्रदेशिा संचालन गने। 

गीि, संगीि िथा नतृ्र्का कािण सिाििा पिेको प्रभािसम्बन्त्धी 
अध्र्र्न कुनै २ प्रदेशिा गने। 

 एक प्रदेश एक संस्कृतिक पिय कार्यिि संचालन गने। 

अिूिय सााँस्कृतिक सम्पदा अन्त्िगयि नेिाि िातिको िन्त्िदेजख 
ितृ्र्सम्िको संस्कािहरुको प्रोर्ार्ल िर्ाि गने। 

िाविर् व्र्जित्िको िीिनीिा आधारिि चलजचर तनिायण गने। 

सनािन धियको अिािि अन्त्ििायविर् शास्त्राथय कार्यिि 
िनकपिुिा सञ् चालन गने। 

सािै प्रदेशिा प्रदेश÷संघ अन्त्िगयिको कुनै एक संग्रहालर्लार्य 
सिािेशी ि िीिन्त्ि संग्रहालर् बनाउन अनदुान द्वदने। 

हाम्रा प्रचलन÷आस्था अनसुािका िलुसी, ििपीपल, चौिािा िस्िा 
धिोहिहरुको िानि स्िास्थ ि सभ्र्िासम्बन्त्धिा बैज्ञातनक 
सम्िन्त्ध अध्र्र्न अनसुन्त्धान गने। 

अिूिय सााँस्कृतिक सम्पदासम्बन्त्धी National Register  नेपाली 
भार्ािा िर्ाि गने। 

ICH Journal प्रकाशन गने। 

सांस्कृतिक अतभव्र्जिको विविधिा संिक्षण ि सम्िर्द्यन गने 
सम्बन्त्धी रू्नेस्कोको िहासजन्त्ध २००५ लाई नेपाल पक्ष िाि 
हनुे सम्बन्त्धिा अध्र्र्न ि विज्ञहरुसाँगको छलर्ल कार्यिि 
गने। 
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 तलम्ि ुिातििा प्रचतलि च्र्ाब्रङु्ग नाचको Profile िर्ाि गने। 

वकिााँि िार्य िातिको साकेला सीतल नतृ्र्को अध्र्र्न अनसुन्त्धान 
गिी प्रोर्ार्ल िर्ाि गने। 

३२५४१०११ बहृत्ति िनकपिु क्षेर 
विकास परिर्द् 

िनकपिु क्षेर पञ्चकोशी परिििा पथिा 
पूिायधाि तनिायणको कार्य ८० प्रतिशि 
सम्पन्न भएको। 

सहुद पसु्िकालर्को भिन तनिायण कार्य 
सम्पन्न भएको।   
िािा सहलेस िजन्त्दि, हनिुान िजन्त्दि ि 
पिञ्जली िजन्त्दि जिणोद्दाि कार्य सम्पन्न 
भएको। 

िािार्ण सवकय ट तनिायणको कार्य भैिहेको। 

र्ारी तनिास िथा घजुम्ि शौचालर् तनिायण 
भएको। 

बहृत्ति िनकपिु गरुुर्ोिना अनसुाि 
िनकपिु क्षेरको संिक्षण, सम्िर्द्यन 
िथा विकास भई धातियक स्थलको 
विकास भर्य आन्त्िरिक एिं िाह्य 
पर्यटनिा िवृर्द्। 

 

प्राणेश्वि िहादेि िजन्त्दि सौन्त्दर्यकिण विदेह, िािदेिी िजन्त्दि 
सौन्त्दर्यकिण जक्षिेश्वि, थलही घाटिा कविि कुटी तनिायण कार्य, 
धियशाला तनिायण िथा िसोई घि तनिायण झलुनकुन्त्ि, अजग्नकुण्ड 
िाििानकी िजन्त्दि सौन्त्दर्यकिण कार्य, विदेह नघाट तनिायण 
पिुनी पोखिी िलेश्वि सिस्ििी िजन्त्दि सौन्त्दर्यकिण कार्य, िहन्त्थ 
पोखिी सौन्त्दर्यकिण कार्य, िानकीििण साकेि विहाि कुटी 
तनिायण, िनहिपिु पोखिी सौन्त्दर्यकिण कार्य, सिस्ििी िजन्त्दि 
सौन्त्दर्यकिण, पोखिी सोन्त्दर्यकिण िथा िजन्त्दि तनिायण कार्य,  
तितथला संग्रहालर् तनिायण आद्वद कार्य गने। 

३२५५१०११ पशपुति क्षेर विकास 
कोर् 

भौतिक पूिायधि तनिायण ि पिुािाजत्िक 
िथा सांस्कृति सम्पदाको संिक्षण िथा 
सम्िर्द्यन कार्य भएको। 
पञ्चकोशी परिििा पथिा पूिायधाि तनिायण 
कार्यको भौतिक प्रगति शि प्रतिशि 
भएको। 
पशपुतिनाथिा सनुको िलहिी 
िाजखएको। 

गरुुर्ोिना अनसुाि पशपुति क्षेरलाई 
धातियक, सांस्कृतिक एिं  पर्ाय 
पर्यटनको निनुा क्षेरको रुपिा 
विकास ि आन्त्िरिक िथा िाह्य 
पर्यटनको अतभिवृर्द्। 

नेपाल िेदविद्यारामििा +२ भिन िथा पूिायधाि विकास कार्य, 
विश्वरूप िजन्त्दि संिक्षण कार्य, 
गौिीघाटजस्थि चौघेिा सत्तल संिक्षण कार्य, 
अग्नीहोरीशाला िथा चाि जशिालर्का, िजन्त्दिहरु संिक्षण 
कार्य, 
दार्ा भिनघि पनुतनयिायण कार्य, 
िाििजन्त्दि पूियका िजन्त्दिहरु िीणोर्द्ाि कार्य 
रामी पशपुतिनाथ िजन्त्दिको चााँदीको ढोका िियि संभाि कार्य, 
दशयनिागय स्ििोन्नति िथा िियि िंगिोगन कार्य, 
गोठाटाि िग्गािा पूिायधाि विकास िथा सीिाङ्कन कार्य, 
सिुक्षा अनगुिनकालातग वितभन्न उपकिण तस. तस. वट भी 
लगार्ि िडान कार्य, 
िगृस्थलीिा भकू्षर् तनर्न्त्रण आद्वद कार्य गने। 

३२५५१०१२ लजुम्बनी विकास कोर् लजुम्बनी गरुुर्ोिनाका हालसम्ि 86 लजुम्िनी क्षेरलाई विश्वशाजन्त्िको 
अन्त्ििाविर् केन्त्द्रकको रुपिा स्थावपि 

लजुम्बनी गरुुर्ोिनाका बााँकी कार्यहरुिध्रे् ३ आतथयक िर्यिा 
सम्पन्न गने गिी आगािी आ.ि.िा 40 प्रतिशि कार्य सम्पन्न 
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प्रतिशि कार्य सम्पन्न भएको। 
बहृत्ति लजुम्बनी क्षेरको गरुुर्ोिना 
तनिायण कार्य सरुु भएको। 

गिी प्रिखु पर्यटकीर् गन्त्िव्र्को 
रुपिा विकास। 

गने।  
बहृत्ति लजुम्बनी क्षेरको गरुुर्ोिना तनिायण कार्य सम्पन्न गने। 

३२५०२०११ पिुाित्ि विभाग  भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि ७५३ िटा 
पिुािाजत्िक सम्पदाहरूको पनुतनयिायण 
सम्पन्न। 

वितभन्न जिल्लाका पिुािाजत्िक सम्पदाहरुको पनुतनयिायण सम्पन्न 
गने/ सम्पदाहरुको संिक्षण गने। 

३२५०३०११ िाविर् अतभलेखालर् ११०,००० अतभलेख तडजिटार्िेशन 
भएको। 

२५०,००० 
 अतभलेख तडजिटार्िेशन। 

ऐतिहातसक अतभलेखहरूको संिक्षण ि व्र्िस्थापन गने। 

३२५०२०१२ िाविर् संग्रहालर्, 
छाउनी 

  संग्रहालर् भिन लगार्िका पूिायधािको स्ििोन्नति गिी 
संग्रहालर्हरू थप व्र्िजस्थि गने। 

३२५०२०१३ केन्त्द्रकीर् सांस्कृतिक 
सम्पदा संिक्षण 
प्रर्ोगशाला 

  पिुािाजत्िक स्थलहरूको िसार्न संिक्षण गने। 

३२५०४०११ नेपाल प्रतितलवप 
अतधकाि िजििािको 
कार्ायलर् 

  प्रतितलवप अतधकाि संिक्षणसम्बन्त्धी वितभन्न विर्ाकलापहरु 
संचालन गने। 

३२५०२०१४ नािार्णवहटी दिबाि 
संग्रहालर् 

 नािार्णवहटी दिबाि संग्रहालर् 
अन्त्ििायविर् संग्रहालर्को रुपिा 
विकास। 

 

३२५०१०११ पर्यटन विभाग  पर्यटकीर् गतिवितधबाट िाज्र्लाई 
प्राप्त हनु ेिोर्ल्टी िकि िवृर्द्। 

 

३२५००१०२ दजक्षण एतसर्ा पर्यटन 
पूिायधाि विकास 
कार्यिि 

लजुम्िनी क्षेरतभर वितभन्न भौतिक 
संिचनाहरुको गरुूर्ोिना अनसुाि तनिायण 
कार्य भर्यिहेको। 

लजुम्बनी क्षेरिा र्लेक्ट्रोतनक 
भेर्कल संचालन। 

लजुम्िनी क्षेरतभर वितभन्न भौतिक संिचनाहरुको गरुूर्ोिना 
अनसुाि तनिायण कार्य सम्पन्न गने। 

३२५०२०१५ िाविर् कला संग्रहालर् 
भिपिु 

 िाविर् कलाहरूको िगनेाय भएको 
हनुे। 

िाविर् कलाहरूको खोि, विकास ि संिक्षण गने। 

३२५०२०१६ क्षेरीर् संग्रहालर्    

३२५०२०१७ संग्रहालर्हरू (िािीर्  गोिखा दिबाि संग्रहालर् व्र्िजस्थि गोिखा दिबाि संग्रहालर् व्र्िजस्थि गने। िदु्रका िथा धाि ु
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संग्रहालर् सिेि) रुपले संचालन। 

िदु्रका िथा धाि ुकलाको संिक्षण। 
कलाको संिक्षण गने। 
 

३२५०२०१८ ऐतिहातसक दिबािहरू  वितभन्न दिबाि ि स्िािकहरुको 
संिक्षण ि व्र्िजस्थि सेिा प्रिाह। 

 

३२५०२०१९ स्िािक संिक्षण िथा 
दिबाि हेिचाह 
कार्ायलर्, भिपूि 

 भिपिु क्षेरको स्िािक संिक्षण 
हनुकुा साथै पर्यटकलाई द्वदर्ने 
सेिािा सधुाि। 

भिपिु क्षेरको स्िािक संिक्षण गने। 
पर्यटकलाई द्वदर्ने सेिािा सधुाि, व्र्िजस्थि िथा वििीतधकिण 
गने। 

३२५८१०११ बौर्द् दशयन प्रिर्द्यन 
िथा गमु्बा विकास 
सतिति 

 िाविर् िहत्िका गमु्बाहरूको तनिायण 
ि संिक्षण। 

गमु्बाहरूको िगीकिण गनुयका साथै िाविर् िहत्िका 
गमु्बाहरूको तनिायण ि संिक्षण गने। 

32500105 सांस्कृतिक संस्थान  नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको िगेना ि 
प्रिर्द्यन। 

 

32561012 नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान  नेपाली सावहत्र्का लेख िचनाहरु 
प्रकाशन ि नेपाली भार्ाको प्रिर्द्यन। 

नेपाली सावहत्र्का लेख िचनाहरु प्रकाशन ि नेपाली भार्ाको 
प्रिर्द्यन गने। 

32561013 नेपाल लतलिकला प्रज्ञा 
प्रतिष्ठान 

 नेपाली लतलिकलाहरुको संिक्षण।  

32561014 नेपाल संगीि िथा 
नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान 

 नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको िगनेाय ि 
प्रिर्द्यन। 

नेपाली िौतलक नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको वितभन्न िाध्र्िबाट 
िगनेाय ि प्रिर्द्यन गने। 

५०१२५१०१ नेपाल नागरिक उड्डर्न 
प्रातधकिण 

िनकपिु, तसििा, िाितबिाि 
एर्िपोटयहरुको तडिाईन, ईजस्टिेट, 
टेन्त्डि, िूल्र्ाङ्कन सम्पन्न भई  सम्झौिा 
अनरुुप कार्य अघी बढेको। 
चन्त्द्रकगढीिा िनिे ट्याक्सीिे एप्रोनको 
तनिायण (overlay) कार्य सम्पन्न भएको। 
िहेन्त्द्रकनगि, िोिसोि, दाच ुयला, िािा 
एर्िपोटयको तडिाईन, ड्रईङ, लागि 
अनिुान, टेन्त्डि प्रकृर्ा सम्पन्न भई 
िूल्र्ांकन प्रविर्ा अन्त्िगयि चिणिा 

बाहै्र िवहना संचालन हनुे 
वििानस्थलको संख्र्ा - ४० 

दाच ुयला गोकुलेश्वि वििानस्थल सदुृढीकिण, िोगीदह 
वििानस्थल तनिायण, िेह्रथिुको चहुानडाडााँिा िग्गा अतधग्रहण 
िथा वििानस्थल तनिायण, डोटी,  नपेालगंि,  िमु्ला, 
िाप्लेिङु, िािेछाप सखेुि, िग्गा अतधग्रहण कार्य, दाङ्ग 
(नािार्णपिु) वििानस्थलिा विस्ििृ वििानस्थल सम्भाव्र्िा 
अध्र्र्न, बैिडी पाटन वििानस्थलिा नर्ााँ टतियनल टािि 
भिन तनिायण, नेपालगन्त्ि वििानस्थलिा नर्ााँ टतियनल टािि 
भिन तनिायण, तबिाटनगि वििानस्थलिा नर्ााँ टतियनल भिन 
तनिाय, िोिसोि वििानस्थलिा नदी तनर्न्त्रण िथा 
वििानस्थल सदुृढीकिण, िहेन्त्द्रकनगि वििानस्थल सदुृढीकिण, 
कातलकोट वििानस्थलिा धािनिागय, ट्याजक्सिे, एप्रोन 
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िहेको। 
भििपिु एर्िपोटयिा िास्टि प्लान िर्ािी 
पूिा भएको। 
िािेछाप ि बैिडी टतियनल भिनको 
तडिाईन, िेखाजचर ि अनिुातनि लागि 
िर्ाि भएको। 
तबिाटनगि वििानस्थलिा ि नेपालगन्त्ि 
वििानस्थलिा नर्ां टतियनल टािि भिन 
तनिायणको ठेक्का हनु ेिििा िहेको। 

कालोपरे िथा डे्रनेि तनिायण, कातलकोट वििानस्थलिा 
टतियनल टािि भिन तनिायण, हमु्ला (तसतिकोट) 
वििानस्थलिा एप्रोन िथा हेलीप्र्ाड तनिायण िथा वििानस्थल 
विस्िाि, िािा (िगु)ु वििानस्थलिा एप्रोन िथा धािनिागयको 
पूियपट्टी पवहिो तनर्न्त्रण कार्य आद्वद गने। 

५०१२५१०२ हिाई क्षििा अतभिवृर्द् 
आर्ोिना 

आन्त्िरिक टतियनल भिनको ९६ प्रतिशि 
ि अन्त्ििायविर् टतियनल भिनको रिनोभेसन 
कार्य ७५ प्रतिशि सम्पन्न भएको। 
Canopy तनिायण कार्य ४३ प्रतिशि 
सम्पन्न भएको। 
अन्त्ििायविर् एप्रोन क्षेर विस्िािसम्बन्त्धी 
सभे, तडिाकेसन, तडिाईन रिभ्रू्  िथा 
सरे्स िर्ािको कार्य सम्पन्न भई  
तनिायण सिाग्रीको ढुिानी कार्य शरुु 
भर्सकेको ि रुख कटान कार्य शरुु 
भएको। 
दजक्षणिर्य  प्र्ािेलल टेक्सी-िे विस्िाि 
कार्यको लातग विड डक्रू्िेटको िूल्र्ांकन 
कार्य िािी िहेको। 

तरभिुन अन्त्ििायविर् वििानस्थल 
लगार्िका वििानस्थलहरुको सधुाि 
िथा स्ििोन्नति। 

International Apron, Parallel Taxiway and associated works 
को विस्िाि गने। 
पूिायधाि विकास गने। 
तरभिुन अन्त्ििायविर् वििानस्थल लगार्िका वििानस्थलहरुको 
सधुाि िथा स्ििोन्नति गने।  
घििग्गा अतधग्रहण गने। 
 

५०१२५१०४ पोखिा क्षेरीर् 
अन्त्ििायविर् वििानस्थल 

Runway, Taxiway, Aprons, Isolated 

Parking तनिायण सम्पन्न। 
Terminal Building & other ancillary's 

buildings हरुको Structural कार्य 
सम्पन्न भै Finishing कार्य भैिहेको। 
Access Road, Terminal Roads िथा 
Vehicle Parking सम्पन्न। 

अन्त्ििायविर् वििानस्थल  (4D स्िि) 
तनिाणय भई संचालन भएको हनुे। 

पोखिा क्षेरीर् अन्त्ििायविर् वििानस्थल तनिायण कार्यको आ.ि. 
७८/७९ को पौर् सम्ििा वर्तनतसङ सवहि सिजस्टगि  
१००%  भौतिक प्रगति हाजशल गिी वििानस्थल सञ्चालनिा 
ल्र्ाउने। 
थप िग्गा अतधग्रहण कार्य सम्पन्न गने। 
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Airport Drainage System िथा 
Irrigation Canal Diversion कार्य 
सम्पन्न।  
थप िग्गा अतधग्रहण कार्य सम्पन्न हनु 
लागकेो। 

५०१२५१०३ 
 

दजक्षण एतसर्ा पर्यटन 
पूिायधाि विकास 
आर्ोिना 

धािन िागय, ट्याक्सी िे एिं िहाि 
पावकय ङ्ग क्षेर    
(एप्रोन।: तनिायण एिं marking कार्य 
सम्पन्न,    
light िडान कार्य अजन्त्िि चिणिा 
िहेको।    
अन्त्ििायवट्रर् टतियनल भिन: वर्तनतसङ्ग एिं     
उपकिण िडानको काििा उल्लेख्र् 
प्रगति करिि ९०% सम्पन्न भएको। 
प्रशासकीर् भिन एिं कन्त्ट्रोल टािि : 
तनिायण सम्पन्न भएको।   
ITB Building देजख प्रशासतनक भिन, 
सेक्र्रुिटी भिनसम्ि काि पावकय ङ्गको क्षेर 
तनिायण सम्पन्न भएको। 
पेरितिटि िोड, आिश्र्क डे्रनेि, रे्जन्त्सङ्ग, 
र्ार्ि विजल्डङ्ग, पानी ट्याङ्की, तनिायण 
कार्य सम्पन्न भएको। 

िावर्यक ७६ लाख र्ारलुाई सेिा 
प्रदान गने क्षििा भएको अन्त्ििायविर् 
वििानस्थल (4E स्िि)  स्ििोन्नति 
भई संचालनिा आउने। 

गौिि िरु्द् अन्त्ििायविर् वििानस्थल तनिायणको काि सम्पन्न गिी 
वििानस्थललाई संचालनिा ल्र्ाउन।े 

५०१२५१०५ दोस्रो अन्त्ििायविर् 
वििानस्थल तनिगढ 

आर्ोिनाको िूख्र् कािहरु सरुु 
नभएको।प्रािजम्भक चिणको पूिायधाि 
तनिायणको कार्य  भर्िहेको। 

क। नदी तनर्न्त्रण कार्य िािी, 
ख। िआुधिा विििण कार्य िािी, 
ग।Preparation of Updated Airport 

Master Plan िािी, 

िहिुर्ीर् ठेक्का स्िीकृि भई काि 
अगातड िढ्ने। 

टााँतगर्ा िस्िी व्र्िस्थापन गने। 

Site Clearance गने कार्यको लातग रुखको विििण संकलन 
गिी टााँचा लगाउन ेकार्य। 
नदी तनर्न्त्रण कार्य। 
िहिुर्ीर् आर्ोिना घोर्णा गिी रामोि सतुनजिििा गनय ि 
िोडातलटी िोक्ने। 
Updated Master Plan िर्ाि गने। 
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ब.उ.शी.नं. कार्यिि/आर्ोिना हालसम्िको प्रगति जस्थति आगािी िीन िर्यको उपलजव्ध सूचक आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु विर्ाकलाप 
घ। EIA स्िीकृि, 

ङ। रुख कटानको लातग रुख विरुिाको 
विििण संकलन िथा टााँचा लगाउने कार्य 
भईिहेको। 

                                                   

५०१२५९०१ सासेक, हिाई र्ािार्ाि 
क्षििा अतभबवृर्द् 
आर्ोिना 

  पूिायधाि विकास गने। 
वििानस्थलहरुको तनिन्त्िि सधुाि/ स्ििोन्नति गिी सिुजक्षि सेिा 
प्रिाह गने।  

९. िोजखि पक्ष िथा अनिुान  

 कोतभड १९ बाट पर्यटन क्षेरिा पिेको प्रतिकुल असिबाट पर्यटन क्षेरको पनुरुत्थान गनय िथा पर्यटन क्षेरका कार्यििको प्राथतिकीकिण गिी उपिोि अनसुािको 
कार्यिि कार्ायन्त्िर्नका लातग उपर्िु िािाििणको तनिायण हनुेछ एिि ्आिश्र्क वित्तीर् िथा िानिीर् रामोि ि विकासिैरी िािाििण कार्ि िहनेछ भन्ने अनिुान गरिएको 
छ। उि जस्थति निहेिा िा कार्ि हनु नसकेिा िथा सिोकाििाला तनकार्हरूको सिन्त्िर्ात्िक प्रर्ास हनु नसकेिा र्स क्षेरको लजक्षि उद्देश्र् हातसल नहनुे िोजखि िहन्त्छ। 
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परिच्छेद ६ 

सामाजिक के्षत्र 

६.१ जिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि  

१.पषृ्ठभधूम 

आिािभतू जिक्षा अधनिार्य तथा धनिःिलु्क हनुे ि माध्र्धमक जिक्षा धनिःिलु्क हनुे व्र्िस्था उल्लेख गिी नेपालको 
संवििानमा नागरिकको मौधलक हकको सूची अन्तगयत जिक्षा सम्बन्िी हकलाई समािेि गरिएको छ। िाज्र्का धनदेिक धसद्धान्त 
तथा नीधतहरूमा जिक्षालाई नागरिकका आिािभतू आ.ि.श्र्कताको रूपमा िगीकिण गिी सबै नागरिकलाई जिक्षाको अिसि 
उपलब्ि गिाउन ुिाज्र्को दावर्त्ि िहेको विषर् प्रष्ट पारिएको छ। नेपाललाई अल्प विकधसत िाष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तिोन्नधत गिी 
विकासोन्मखु िाष्ट्रको सूचीमा समािेि गिाउन एिम ् ददगो विकासका लक्ष्र् अनरुूप समािेिी ि समन्र्ार्मा आिारित मलुकु 
बनाउनका लाधग गणुस्तिीर् जिक्षामा बालबाधलकाको सहभाधगता िवृद्ध हनु ु आ.ि.श्र्क हनु्छ। सबै बालबाधलकाका लाधग 
गणुस्तिर्कु्त आिािभतू जिक्षा सधुनश्चत गनय तथा माध्र्धमक जिक्षाको पहु च तथा गणुस्ति अधभिवृद्ध, प्राविधिक जिक्षा तथा 
व्र्िसावर्क सीप विकासमा समािेिी ि समतामूलक पहु च विस्ताि एिम ्िैज्ञाधनक, निप्रितयनात्मक, अनसुन्िानात्मक ि प्रविधिमैत्री 
िोिगािमूलक गणुस्तिीर् उच्च जिक्षाका लाधग र्स क्षेत्रमा संघ, प्रदेि ि स्थानीर् तहबाट लगानी हनु ेगिेको छ। समग्र जिक्षा 
प्रणालीमा सिुािका लाधग धनिन्ति रूपमा भएका प्रर्ासबाट जिक्षामा समतामूलक पहु चको अधभिवृद्ध भएको, विद्याथी भनाय तथा 
वटकाउ दिमा िवृद्ध भएको, विद्यालर्मा छात्रछात्राको सहभाधगता दि समरूपमा पगुेको,जिक्षण धसकाइमा आिधुनक प्रविधिको प्रर्ोग 
हु दै गएको, जिक्षकलाई समर्ानकूुल ताधलमको अिसि प्राप्त भएको, प्राकृधतक प्रकोपको प्रभाि न्रू्नीकिणमा सहर्ोग पगु्ने गिी 
विद्यालर्को भौधतक सवुििा विस्ताि हु दै गएको,साक्षि घोषणा हनुे जिल्ला बढ्दै गएको नधतिा सूचकबाट देजखएकोलेजिक्षा क्षेत्रमा 
क्रधमक रूपमा सिुाि भएको देजखन्छ। मलुकुको विकास, समवृद्ध तथा सिुासनका लाधग विज्ञान ि प्रविधिको क्षेत्रको समजुचत 
विकास ि उपर्ोग आिको आ.ि.श्र्ता भएकोले र्स क्षेत्रको विकासका लाधग नीधतगत, काननुी,संिचनागत तथा कार्यक्रधमक 
सिुािका प्रर्त्नहरू गरिंदै आएको छ। 

२.समस्र्ा  तथा  चनुौती 

गणुस्तिीर् जिक्षामा सबै बालबाधलकाको पहु च ि सहभाधगताको सधुनजश्चतता सवहत धसकाइमा धनिन्तिता कार्म गदै लजक्षत 
धसकाइ उपलजब्ि हाधसल हनु नसक्न;ुदेिको समग्र विकासमा टेिा परु् र्ाउने गिी विज्ञान ि प्रविधिको विकास ि उपर्ोगलाई तीव्र 
बनाउन नसक्न;ु तहगत, एिम ् विषर्गत रूपमा सबै विद्यालर्मा जिक्षक व्र्िस्थापन गनय नसक्न,ु प्राविधिक जिक्षालाई िोिगाि 
उन्मखु ि बिािको आ.ि.श्र्कता अनकुुल विकास गनय नसक्न;ु प्राविधिक तथा व्र्ािसावर्क जिक्षा ि सीप विकास एिम ् जिक्षा 
सम्बन्िी अधिकाि कार्ायन्िर्न गनयका लाधग पर्ायप्त स्रोतको व्र्िस्थापन गनय नसक्न,ु विश्वविद्यालर् जिक्षालाई अनसुन्िानमा आिारित 
बनाइय ज्ञानमा आिारित अथयतन्त्रमा टेिा परु् र्ाउन सक्ने िनिजक्त उत्पादनको केन्र बनाउन नसक्न,ु जिक्षा प्रणालीको कुिलता 
अपेजक्षत स्तिमा परु्ायउन नसक्न,ुउत्पाददत िनिजक्तले र्ोग्र्ता अनसुािको िोिगािी प्राप्त गनय नसक्न,ु पनन संस्कृधतको विकास तथा 
िीिनपर्यन्त धसकाइ लाधग सामदुावर्क धसकाइ केन्रस ग आ.ि.द्ध गिी साियिधनक पसु्तकालर् प्रणालीको विकास नहनु,ु जिक्षा 
क्षेत्रका सबै तहमा सिुासनको प्रत्र्ाभधूत अपेजक्षत रूपमा गनय नसक्न,ु साियिधनक ि धनिी लगानीका िैजक्षक संस्थाको उजचत 
व्र्िस्थापन गनय नसक्न,ु प्रधतभाको पलार्न धनर्न्त्रण गनय नसक्न,ु समर् समर्मा हनुे प्राकृधतक प्रकोपिन्र् घटना तथा महामािीबाट 
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उत्पन्न हनुे िैजक्षक क्षधत परिपूिणका लाधग िैकजल्पक सेिा प्रिाह गने भिपदो प्रणाली व्र्िस्था भइ नसक्न ुिस्ता समस्र्ाहरू र्स 
क्षेत्रमा विद्यमान छन।् 

मलुकुको समग्र विकासको लाधग देिधभत्र ि बावहि छरिएि िहेका र्िुा िनिजक्त ि प्रधतभाहरूको ज्ञान  ,सीप अनभुि ि 
क्षमतालाई उपर्ोग हनुे िाताििण धनमायण गनय नसक्न,ु अन्ति सिकाि/अन्ति धनकार् बीच प्रभािकािी समन्िर्, सहकार्य ि 
साझेदािीका  लाधग ससु्पष्ट नीधतगत, काननुी, संिचना ि कार्यगत व्र्िस्थाको कमी हनु,ुविज्ञान ि प्रविधिको समजुचत विकास ि 
उपर्ोगका लाधग र्स क्षेत्रमा िाज्र्को लगानी सीधमत हनु,ु दक्ष िनिजक्त उत्पादन तथा परिचालनगने ददगो ि प्रभािकािी िणनीधत 
तर्ाि गनय नसक्न,ुक्षमतािान र्िुा िनिजक्तलाई स्िदेिमा वटकाइ िाख्न ेिाताििण तर्ाि गनय नसक्न,ु विज्ञान तथा प्रविधिको प्रधतफल 
आम नागरिक समक्ष परु् र्ाउन प्रभािकािी संर्न्त्रहरूको विकास गनय नसक्न,ु विज्ञान ि प्रविधिको क्षेत्रमा विधभन्न धनर्काहरूबाट 
गरिने लगानी उपलजब्िमूलक बनाउने प्रर्ास अपर्ायप्त हनु ुिस्ता समस्र्ाहरू विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा छन।् 

संघीर्ता कार्ायन्िर्न भएपश्चात विद्यालर् जिक्षाको जिम्मेिािी स्थानीर् तहमा िहेको सन्दभयमा विद्यालर् जिक्षाको 
सियसलुभता, समन्र्ावर्कता, गणुस्तिको सधुनजश्चतता सवहत साियिधनक जिक्षा प्रधत आम सिोकाििालाको आकषयण अधभिवृद्ध गनुय, 
मौधलक हकको रूपमा अधनिार्य ि धन:िलु्क जिक्षाको कार्ायन्िर्न गिी गणुात्मक अधभिवृद्ध गनुय प्रमखु चनुौतीको रूपमा िहेको छ। 
जिक्षक दिबन्दी धमलान पश्चात नपगु भएको विषर्गत जिक्षक दिबन्दी व्र्िस्थापन गनुय, िैजक्षक सिुासन ि उत्तिदावर्त्ि अधभिवृद्ध 
गनुय, सबै प्रकािका विद्यालर्मा पर्ायप्त भौधतक पूिायिाि सवहतको आकषयक धसकाइ िाताििण सधुनजश्चत गनुय, जिक्षण धसकाइ पद्धधतलाई 
व्र्ािहारिक, बालमैत्री एिम ् प्रविधिमा आिारित बनाउन,ु िाष्ट्रप्रमेी, उद्यमिील, समालोचनात्मक ि अन्िेषणकािी नागरिक तर्ाि 
गनुयलाई चनुौतीको रूपमा  धलइएको छ। हालसम्म पधन विद्यालर् बावहि िहेका बालबाधलकालाई विद्यालर्मा भनाय गनुय, कक्षा 
छाड्ने दि िून्र्मा झािी अपेजक्षत धसकाइ उपलजब्ि हाधसल गनुय पधन चनुौतीपूणय िहेको छ।विश्वविद्यालर्बाट उत्पादन हनु े
िनिजक्तलाई अन्तिायवष्ट्रर्स्तिमा समकक्षी ि प्रधतस्पिी बनाउन,ु प्राविधिक उच्च जिक्षाको अिसि विस्ताि गदै ज्ञानमा आिारित 
अथयतन्त्र धनमायण गने निीनतम सोचलाई व्र्ािहारिक कार्ायन्िर्न गनुय तथा जिक्षा क्षेत्रमा सिुासन, उत्तिदावर्त्ि ि सहभाधगताको 
अधभिवृद्ध गनुय, क्षमतािान ् र्िुालाइय स्िदेिमै सेिा गने अिसिको धसियना गनुय, िैजक्षक प्रिासनको समर्सापेक्ष पनुिःसंिचना, 
िनसाज्यर्क बनोट, आन्तरिक ि बाह्य बसाइसिाइको प्रिजृत्त समेतको अध्र्र्न गिी िैजक्षक संस्थाहरूको नक्साङ्कन ि पनुवियतिण 
गनुय, सूचना तथा सञ्चाि प्रविधिले ल्र्ाएका विविि अिसिहरूको सदपुर्ोग गनुय, िीिनपर्यन्त जिकाइका लाधग पनन संस्कृधतको 
विकास गने कोविड १९ विश्वव्र्ापी महामािीले िीक्षा क्षेत्रमा गिेका अििोिहरूको व्र्िस्थापन गने कार्य पधन चनुौतीपूणय नै छ। 

       पािमाणविक प्रविधि, सूचना तथा संचाि प्रविधि, नानो प्रविधि, िैविक प्रविधि  आवटयवफधसर्ल इजन्ललिेन्स लगार्तका 
उददर्मान प्रविधिहरूलाई मानिवहतका लाधग सदपुर्ोग गनय प्रात्सावहत गनुय, प्रदेिहरूमा विज्ञान तथा प्रविधिको सन्तधुलत विकास 
गनय आ.ि.श्र्क नीधतगत ि संिचनात्मक व्र्िस्था गने, विज्ञान जिक्षालाई व्र्ािहारिक ि सियसलुभ बनाउने विज्ञान तथा प्रविधि 
क्षेत्रका धबषर्मा काम गने िाताििण तर्ाि गने, देि धभत्र िहेका िैज्ञाधनक तथा प्राविधिक प्रधतभाहरूको क्षमतालाई सदपुर्ोग गने 
अनसुन्िान क्षेत्रलाई पूिायिािर्कु्त ि सिल बनाउने देिधभत्र िहेका िैज्ञाधनक तथा प्राविधिक प्रधतभाहरूको क्षमतालाई सदपुर्ोग गने, 

अनसुन्िान क्षेत्रलाई पूिायिािर्कु्त ि सिल बनाउने, अनसुन्िान पश्चात विकधसत प्रविधिलाई उद्योग ि उद्यमिीलताको विकासमा 
उपर्ोग गने ,विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका वििेष चनुौतीहरू हनु।् 
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३.सोच 

 सामाजिक आधथयक रूपान्तिणका लाधग मानि संसािनको विकास (जिक्षा)। 

 समािस ग विज्ञान ि उत्पादनस ग प्रविधि तथा निप्रियतन विज्ञान तथा प्रविधि)। 

४. उद्दशे्र् 

अ. जिक्षा 

१. सबै बालबाधलकालाई प्रािजम्भक बालजिक्षाको अनभुिसवहत आिािभतू जिक्षा अधनिार्य तथा धनिःिलु्क ि माध्र्धमक जिक्षामा 
धनिःिलु्क पहु च सधुनजश्चत गिी जिक्षालाई गणुस्तिीर्, िीिनोपर्ोगी ि प्रविधिमैत्री बनाउन।ु 

२. प्राविधिक जिक्षा तथा व्र्ािसावर्क धसप विकासमा समािेिी ि समतामूलक पहु च विस्ताि ि गणुस्ति सधुनश्चत गनुय  

३. पहु च ि गणुस्ति अधभिवृद्ध गिी उच्च जिक्षालाई िैज्ञाधनक, निप्रितयनात्मक, अनसुन्िानात्मक, प्रविधिमैत्री,  िोिगािमूलक 
बनाउ Fदै ज्ञानमा आिारित समाि ि अथयतन्त्र धनमायण गनुय। 

४. सबै नागरिकका लाधग िीिन पर्यन्त जिक्षाको अिसि सधुनजश्चत गनुय। 

५. संघीर् संिचना अनरुूप सबै तहका िैजक्षक-प्रिासधनक धनकार् ि जिक्षण संस्थामा सिुासन कार्म गनुय। 

आ. विज्ञान तथा प्रविधि 

१. िनताको गणुस्तिीर् िीिन प्राधप्त ि विज्ञानमा आिारित सोच धनमायण ि विश्लषेण गनय विज्ञान तथा प्रविधिको अधिकतम 
उपर्ोग गनुय। 

२. विज्ञान जिक्षालाई व्र्ािहारिक बनाउ दै निीनतम ् विज्ञानको उन्नर्न ि उदीर्मान प्रविधिहरूको अंगीकाि गदै धतनलाई 
आिािभतू सेिा प्रिाहमा उपर्ोग गनुय। 

३. उत्पादन िवृद्ध तथा औद्योधगक विकासका लाधग प्रकृधत प्रदत्त स्रोत एबं पिम्पिागत प्रविधि तथा नि-प्रबतयनको उपर्ोग एबं 
विकास गनुय। 

५.िणनीधत 

अ. जिक्षा 

१. प्रािजम्भक बाल विकास तथा जिक्षा कार्यक्रमलाई विद्यालर् जिक्षाको अधभन्न अङ्गको रूपमा विकास गिी र्सलाई सबै 
बालबाधलकाका लाधग अधनिार्य गने।  

२. अधनिार्य तथा धनिःिलु्क जिक्षाको मापदण्डको आिािमा विद्यालर् जिक्षामा समतामूलक पहु च सधुनजश्चत गनय सिकािका 
सबै तहलाई क्षमतािान ि ििाफदेही बनाउने। 

३. विद्यालर् जिक्षामा गणुस्ति मापदण्ड ि प्रत्र्ार्न प्रणाली (Accreditation System) विकास गिी विद्यालर्मा समान 
गणुस्ति कार्म गने। 

४. मानि संसािन, पूिायिाि तथा प्रविधिको विकास ि िीिनोपर्ोगी ज्ञान ि सीपमा आिारित पाठ्यक्रम माफय त ्सबै तहको 
जिक्षामा गणुस्ति सधुनजश्चत गने। 

५. धनिी लगानीका विद्यालर्को प्रभािकािी धनर्मन गने व्र्िस्था धमलाई नाफामूलकबाट सेिामूलकमा रूपान्तिण गने। 
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६. र्िुाका लाधग स्थानीर् तहमै प्राविधिक जिक्षा तथा व्र्ािसावर्क सीप विकासको अिसि ि पहु च सधुनजश्चत गनय व्र्ापक 
रूपमा प्राविधिक तथा व्र्ािसावर्क जिक्षा ि ताधलम कार्यक्रमको विस्ताि गने। 

७. धसकाइका सबै विधि ि मागयहरू खलुा गदै िावष्ट्रर् र्ोग्र्ता प्रणाली (National Qualifications System) को माध्र्मबाट 
सािािण जिक्षा, प्राविधिक जिक्षा तथा व्र्ािसावर्क सीप विकासको गधतिीलता (Mobility) ि पािगम्र्ता 
(Permeability) को धसद्धान्तको आिािमा जिक्षा, ताधलम, सीप ि धसकाइको र्ोग्र्ता धनिायिणगने। 

८. उच्च स्तिको प्राविधिक िनिजक्त उत्पादन गनय उच्च जिक्षा प्रदार्क जिक्षण संस्थालाई प्रधतस्पिी एिम ्नधतिामखुी 
बनाउन।े 

९. जिक्षण पेसामा दक्ष िनिजक्त उत्पादनका लाधग विश्वविद्यालर् अन्तगयतका  संकार्हरू तथा जिक्षण ताधलम प्रदार्क 
संस्थाको पनुसंिचना गने। 

१०. ज्ञानमा आिारित अथयतन्त्रमा टेिा परु् र्ाउन सक्ने िनिजक्त उत्पादन गनय तथा िोिगाि प्रिद्धयन गनय निीनतम खोि  ि 
अनसुन्िानमा आिारित उच्च जिक्षाको विकास गनय नधतिामा आिारित लगानी पद्धधत विकास गने। 

११. ज्ञानको स्थानान्तिण ि विकासका लाधग उच्च जिक्षा प्रदार्क विश्वविद्यालर् तथा जिक्षण संस्थाहरूलाई प्रविधिर्कु्त 
धसकाइ केन्रको रूपमा विकास गदै गणुस्ति सधुनजश्चतता एिम ् प्रत्र्ार्न प्रणाली (Quality Assurance and 

Accreditation System) लाई सदुृढ, सबल एिम ्अधनिार्य बनाउने। 

१२. अनौपचारिक जिक्षा तथा िैकजल्पक धसकाइ माफय त ्धसकेका ज्ञान तथा सीपलाई आर्मूलक कार्यक्रमस ग आ.ि.द्ध गिी 
िीिन पर्यन्त धसकाइलाई सधुनजश्चत गने। 

१३. पिम्पिागत ि स्थानीर्ज्ञान, सीप ि प्रविधिको सम्िद्धयन ि संिक्षण गदै िैज्ञाधनक खोि ि अनसुन्िानबाट प्रधतपाददत 
निीनतम प्रविधिलाई मलुकुको समग्र विकास प्रवक्रर्ामा उपर्ोग गने। 

१४. संिचना तथा काननुी आिाि तर्ाि गिी सिुासन, पािदजियता ि ििाफदेहीता कार्म गनय जिक्षा ि विज्ञान तथा प्रविधि 
सम्िद्ध सबै तह ि धनकार्लाई तोवकएको कार्य सम्पादन ि उपलजव्ि प्रधत जिम्मेिाि बनाउने। 

आ. विज्ञान तथा प्रविधि 

१. समािमा िैज्ञाधनक चेतनाको अधभिवृद्ध गदै विज्ञानसम्मत विश्लषेण गने संस्कािको विकास गने।  

२. विज्ञान तथा प्रविधिका लाभ तथा उपलजब्िहरूलाई आम िनमानसमा परु्ायई गणुस्तिीर् िीिन हाधसल गनय सघाउने।    

३. उदीर्मान प्रविधिहरूको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन ि प्रिद्धयन गदै नि(प्रितयनलाई ददगो विकासका लक्ष्र्हरूस ग तादात्म्र्ता   
कार्म  गने। 

४. देिमा उपलब्ि प्राकृधतक स्रोतहरूको प्रर्ोग ि अधिमूल्र्न भ्र्ाल ुअधडसनका लाधग आ.ि.श्र्क पूिायिाि तथा प्राविधिक      
िनिजक्त तर्ाि गने।  

५. र्िुा वपंढीलाई िैज्ञाधनक ज्ञान ि प्राविधिक सीप हाधसलमा प्रधतष्पिी बन्न उत्प्रिेणा दददै श्रोतहरूको अधिकतम उपर्ोग ि 
अनसुन्िानलाई परिणाममखुी बनाउन संस्थागत समन्िर् कार्म गने। 

६. प्राजज्ञक क्षेत्रमा हनुे अनसुन्िानलाई औद्योधगक उत्पादनस ग संर्ोिन गने तथा औद्योधगक उत्पादन िवृद्धका लाधग 
अनसुन्िान तथा विकासमा लगानी बढाउदै िैज्ञाधनक तथा प्राविधिक िनिजक्तमा उद्यमिीलताको विकास गने। 
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६. विषर्  क्षते्रगत  नधतिा  सूचक  ि  लक्ष्र्  

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलजब्ि 

207७/7८ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्र्मकालीन लक्ष्र् 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

साक्षिता दि (५ िषय माधथ) प्रधतित ७८ ८५ ८८ ९४ ९६ 

साक्षिता दि (१५ िषय माधथ) प्रधतित ५८ ६२ 85 ९५ ९५ 

र्िुा साक्षिता दि (१५-२४ िषय) प्रधतित ९२ ९२ 94 ९८ ९९ 

प्रािजम्भक बाल जिक्षा तथा 
विकास/पूिय प्राथधमक जिक्षामा 
कूल भनाय दि 

प्रधतित ८६.२ ८७.६ ८९.५ ९४ १०० 

प्रािजम्भक बाल जिक्षा तथा 
विकास/पूिय प्राथधमक जिक्षामा 
अनभुि भएका कक्षा १ मा 
निप्रिेिीको प्रधतित 

प्रधतित ६८.६ ७०.२ ७३ ८० ८५ 

खदु भनायदि       

 आिािभतू तह (कक्षा१-८)  प्रधतित ९३.४ ९४.७ 99 ९९ ९९ 

 माध्र्धमक तह (कक्षा ९-
१२) 

प्रधतित ४७.६ ५१.२ 57 ६० ६५ 

उच्च जिक्षाको कुल भनाय दि प्रधतित १४.४ 15.5 18 20 22 

लैवङ्गक समता सूचकाङ्क (विद्यालर् 
जिक्षाको खदु भनाय दिमा) 

      

आिािभतू जिक्षा (कक्षा१-
८) 

अनपुात ०.९८ ०.९९ १ १ १ 

माध्र्धमक जिक्षा (कक्षा ९-
१२) 

अनपुात १.१ १.०१ १ १ १ 

उच्च जिक्षाको कुल भनायदिमा 
लैवङ्गक समता सूचकाङ्क अनपुात १.११ १ १ १ १ 

वटकाउ दि 

आिािभतू तह (कक्षा१-८) प्रधतित ७९.३ ८२.२ ८४ ८५ ८६ 

माध्र्धमक तह (कक्षा ९-
१२) 

प्रधतित २४ २९.२ ३० ३१ ३२ 

विद्यालर् छाड्ने दि 

आिािभतू तह (कक्षा१-८) प्रधतित ३.४ २.९ २.५ १.५ १.० 

माध्र्धमक तह (कक्षा ९-
१२) 

प्रधतित २.१ १.८ १.५ १.० ०.५ 

गणुस्ति सधुनजश्चतता तथा प्रत्र्ार्न 
प्राप्त क्र्ाम्पसहरूको संयर्ा 

संयर्ा ३० ६० ९५ १६० २१० 
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सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलजब्ि 

207७/7८ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्र्मकालीन लक्ष्र् 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

कक्षा ८ को धनजम्त धसकाई उपलब्िी (औसत) 

(क) गजणत प्रधतित ४२ ५५ ५७ ६० ६३ 

(ख) नेपाली प्रधतित ५१ ५७ ६० ६२ ६६ 

(ग) अ्ग्रिेी प्रधतित ४८ ५५ ५७ ६० ६३ 

(घ) विज्ञान प्रधतित ५२ ५५ ५८ ६० ६३ 

काम गने उमेि समूहका प्राविधिक 
ि व्र्ािसावर्क क्षेत्रमा ताधलम 
प्राप्त िनसंयर्ा 

प्रधतित ३५ ३८ ४२ ४५ ५० 

प्रधत विद्याथी सिकािी खचय 

आिािभतू तह (कक्षा१-८) रु. हिाि १५ १८ २१ २४ २४ 

माध्र्धमक तह (कक्षा ९-
१२) 

रु. हिाि ९ ११ १३ १५ १७ 

जिक्षक विद्याथी अनपुात 

आिािभतू तह (कक्षा१-८) अनपुात १:३२ १:३१ १:३० १:३० १:३० 

माध्र्धमक तह (कक्षा ९-
१२) 

अनपुात १:३९ १:४८ १:३२ १:३० १:३० 

पेिागत ताधलम प्राप्त जिक्षक 

आिािभतू तह (कक्षा१-८) प्रधतित ८१ ८६ ९१ ९७ ९९ 

माध्र्धमक तह (कक्षा ९-
१२) 

प्रधतित ८१ ८६ ९१ ९७ ९९ 

माध्र्धमक तहमा छात्रिजृत्त पाउने 
विद्याथी (९ -१ २) 

प्रधतित २० १२ २४ २५ २५ 

स्िच्छ पानी तथा सिसफाई 
सवुििा सवहत िौचालर् धनमायण 
भएका विद्यालर् 

प्रधतित ६५ ८५ ९० ८५ ९२ 

इन्टिनेट सवुििा पगुकेो विद्यालर् प्रधतित ४० ४१ ७० ८० ९५ 

माध्र्धमक जिक्षामा प्राविधिक 
विषर्को अध्र्र्न गने विद्याथीको 
अनपुात 

प्रधतित १५ १६ १७ २२ ३० 

उच्च जिक्षामा प्राविधिक विषर्को 
अध्र्र्न गने विद्याथीको अनपुात 

प्रधतित २३ २५ २७ ३१ ३३ 

विज्ञान अध्र्र्न केन्र स्थापना 
(िावषयक) 

संयर्ा १ १ २ १ ३ 
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सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलजब्ि 

207७/7८ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्र्मकालीन लक्ष्र् 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

विषर् क्षेत्रगत िैज्ञाधनक 
अध्र्र्न/अनसुन्िान 

संयर्ा १०५० १०२७ १२०० १२५० १४०० 

धडएनए डाटाबेस संयर्ा ९४० ९६५ १००० १०२५ १०५० 

अनसुन्िान िजृत्त उपलब्िता संयर्ा ११० १२० १३५ १५० १७० 

७. विषर् क्षते्रगत खचय तथा स्रोतको धत्रिषीर् अनमुान 

      
िकम रु. लाखमा 

आधथयक िषय 
विधनर्ोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पु िीगत 
वित्तीर् 
व्र्िस्था 

नपेाल सिकाि िैदेजिक अनदुान िैदेजिक ऋण 

२०७८/७९      601,067     597,257      3,810          -      447,023      40,865    113,179  

२०७९/८०      690,220     685,645      4,575          -      508,907      54,693    126,620  

२०८०/८१      742,350     737,714      4,636          -      550,894      39,939    151,517  
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८. कार्यक्रम/आर्ोिनाको संजक्षप्त  विििण 

कार्यक्रम तथा आर्ोिनाको ब.उ.िी.नं., उद्देश्र्, आर्ोिना अिधि, लागत ि अपेजक्षत नधतिा सवहतको संजक्षप्त विििण देहार्को ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.िी.नं. 
कार्यक्रम / 
आर्ोिना 

क्षते्रगत 
िणनीधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोिना 
अिधि 

(सरुु ि 
समाधप्त) 

लागत 

(रू. 

लाखमा) 
अपजेक्षत नधतिा 

३५००००११ जिक्षा, विज्ञान 
तथा प्रविधि 
मन्त्रालर् 

१,२ ि ६ जिक्षामा पहु च विस्ताि 

गणुस्तिीर्, िीिनोपर्ोगी, सीपमूलक, िोिगािमखुी एिम ्
समसामवर्क, समािेिी ि समतामूलक जिक्षा 
समग्र जिक्षा प्रणालीको दक्षता, प्रभािकारिता ि 
ििाफदेवहता अधभिवृद्ध 

िैज्ञाधनक अनसुन्िान, अन्िेषण ि विकास सम्बन्िी 
पूिायिाि ि क्षमता विकास 

उच्च क्षमतार्कु्त प्राविधिक र्िुा िनिजक्तको विकास ि 
उपर्ोग 

गणुस्तिीर्, निप्रितयनात्मक ि उद्यमिीलतामा आिारित 
प्राविधिक तथा व्र्ािसावर्क जिक्षा ि सीप विकास 

िैज्ञाधनक, प्रितयनात्मक, अनसुन्िानमखुी एिम ्प्रविधिमैत्री 
ि िोिगािमूलक उच्च जिक्षा 
विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री जिक्षाको माध्र्मद्वािा 
पािमाणविक, अन्तरिक्ष, िैविकलगार्तका प्रविधिको 
विकास, विस्ताि ि उपर्ोगमा विवििीकिण तथा 
क्षमताको अधभिवृद्ध 

जिक्षा ि विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा  सिकािको सबै 
तह ि धनकार्मा सिुासन, ििाफदेवहता ि पािदजियता 

सालबसाली ७८०२.५९ सबै तह ि विषर्को जिक्षामा समान पहु च विस्ताि भएको 
हनुे। 

सबै तहको जिक्षा गणुस्तिीर्, िीिनोपर्ोगी, सीपमूलक, 

िोिगािमखुी एिम ्समसामवर्क, समािेिी ि समतामूलक 
भएको हनुे। 

िैज्ञाधनक अनसुन्िान, अन्िेषण ि विकास सम्बन्िी  पूिायिाि ि 
क्षमताको विकास भएको हनुे। 

उच्च क्षमतार्कु्त प्राविधिक र्िुा िनिजक्त विकास गिी 
मलुकुमै उनीहरूको क्षमता उपर्ोग भएको हनुे। 

बालजिक्षाको अनभुि सवहत विद्यालर् उमेिका सबै  

गणुस्तिीर्, निप्रितयनात्मक ि उद्यमिीलतामा आिारित 
प्राविधिक तथा व्र्ािसावर्क जिक्षा ि सीप विकासको 
सधुनजश्चतता भएको हनुे। 

उच्च जिक्षा िैज्ञाधनक, प्रितयनात्मक, अनसुन्िानमखुी एिम ्
प्रविधिमैत्री ि िोिगािमूलक भएको हनुे। 

विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री जिक्षाको माध्र्मद्वािा पािमाणविक, 

अन्तरिक्ष, िैविक लगार्तका प्रविधिको विकास, विस्ताि ि 
उपर्ोगमा विवििीकिण तथा क्षमताको अधभिवृद्ध भएको हनुे। 

जिक्षा ि विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सिकािको सबै तह ि 
धनकार्मा सिुासन, ििाफदेवहता ि पािदजियता कार्म भएको 
हनुे। 

 िावष्ट्रर् विधि 
विज्ञान 
प्रर्ोगिाला 

८ भौधतक सितु प्रमाणहरूको पवहचान, संकलन ि संिक्षण 
गिी छरितो ि सफल अपिाि अनसुन्िान तथा धनष्पक्ष 
न्र्ार् सम्पादनमा सहर्ोग 

 १२६३.५
४ 

िग्गा तथा प्रर्ोगिाला भिन ि थप िैज्ञाधनक उपकिणहरूको 
व्र्िस्था भई अत्र्ािधुनक प्रर्ोगिाला स्थापना भएको हनुे। 

वक्रधमनालीस्टीक, ब्र्ालेस्टीक ि कम््रू्टि फोिेन्सीक 
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ब.उ.िी.नं. 
कार्यक्रम / 
आर्ोिना 

क्षते्रगत 
िणनीधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोिना 
अिधि 

(सरुु ि 
समाधप्त) 

लागत 

(रू. 

लाखमा) 
अपजेक्षत नधतिा 

लगार्तका थप सेिा विस्ताि भई अपिाि अनसुन्िान तथा 
न्र्ार् धनरूपण प्रवक्रर्ामा विधिविज्ञान सेिाको उपर्ोगमा थप 
अधभिवृद्ध भएको हनुे। 

प्रदेि स्तिबाटै विधिविज्ञान सेिा प्राप्त भई अपिाि अनसुन्िान 
प्रवक्रर्ा छरितो भएको हनुे।  

विधि विज्ञान प्रर्ोगिालाहरूमा कार्यित िनिजक्तले भौधतक 
प्रमाण पवहचान, संकलन ि संिक्षण तथा िैज्ञाधनक पिीक्षण ि 
विश्लसेणमा दक्षता हाधसल गिेका हनु।े 

 वि.वप.कोइिा
ला मेमोरिर्ल 
्लाटोधनर्म 
अब्ििभेटिी 
ि विज्ञान 
संग्रहालर् 

१,३ अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रविधिमा भएका ज्ञान एिम ्प्रविधि 
आत्मसाथ गदै अन्तरिक्ष तथा आकािीर् वपण्डहरूको 
अध्र्र्न अनसुन्िान 

सियसािािण तथा र्स क्षेत्रमा कार्यित व्र्जक्तलाई 
आकािीर् मानजचत्र तथा ग्रह, तािाहरू एिम ्आकािीर् 
वपण्डहरूको िानकािी प्रदान 

गि ि धसकको धसद्धान्त अनरुूप विज्ञान क्षेत्रमा  
गणुस्तिीर् िनिजक्त तर्ाि 

 

सालबसाली ३८० अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रविधिको िाजन्तपूणय अन्िेषण एिम ्
उपर्ोगका लाधग पूिायिाि विकास ि उपर्ोग भएको हनुे। 

िनमानसमा िैज्ञाधनक चेतना तथा संस्कािको प्रादभुायि भएको 
हनुे। 

अनौपचारिक जिक्षाको माध्र्मबाट विद्याथीहरूमा विज्ञान प्रधत 
अधभरूजच िगाई विज्ञानको क्षेत्रमा अध्र्र्न  अनसुन्िान भएको 
हनुे। 

गि ि धसकको धसद्धान्त अनरुूप विज्ञान स्ग्रहालर्  माफय त 
विज्ञानका कनीन धसद्धान्त तथा समीकिणहरू विद्याथीहरूलाई 
धसकाउन सहर्ोग पगुकेो हनु।े 

३५००००१२ पसु्तकालर्ह
रू-

(धडल्लीिमण, 
केिि, 
िावष्ट्रर्) 

१,२ संकधलत एिम ्उपलब्ि पसु्तकहरूको सिुक्षात्मक 
प्रबन्िन 

दैधनक, साप्तावहक तथा माधसक पत्रपधत्रकाहरू संग्रह 
तथा व्र्िस्थापन 

सियसािािणको धनधमत्त पसु्तकालर् सेिा  

अन्र् साियिधनक एिम ्िावष्ट्रर् तथा अन्तिावष्ट्रर् 
पसु्तकालर्हरूस ग सम्बन्ि एिम ्समन्िर् कार्म 

सालबसाली १३१८.२
४ 

संकधलत एिम ्उपलब्ि पसु्तकहरूको सिुक्षात्मक प्रबन्ि 
भएको हनु।े 

दैधनक, साप्तावहक तथा माधसक पत्रपधत्रकाहरू संग्रवहत तथा 
व्र्िजस्थत भएका हनुे। 

सियसािािणको धनधमत्त पसु्तकालर् तथा आिधुनक 
व्र्िस्थापन पद्धधत अिलम्बन भएको हनुे। 

अन्र् साियिधनक एिम ्िावष्ट्रर् तथा अन्तिावष्ट्रर् 
पसु्तकालर्हरूस ग सम्बन्ि एिम ्समन्िर् कार्म भएको 
हनुे। 
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ब.उ.िी.नं. 
कार्यक्रम / 
आर्ोिना 

क्षते्रगत 
िणनीधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोिना 
अिधि 

(सरुु ि 
समाधप्त) 

लागत 

(रू. 

लाखमा) 
अपजेक्षत नधतिा 

३५०००१०१ जिक्षाका 
लाधग खाद्य 
कार्यक्रम 

)प्राथधमक 
जिक्षा पौवष्टक 
आहाि( 

२, ६ विद्याथी भनायदि तथा दैधनक हाजििी प्रधतितमा 
िवृद्ध 

कक्षा छाड्न ेदिमा कमी 
विद्याथीहरूको अध्र्र्न क्षमता अधभिवृद्ध 

विद्याथीहरूको पोषण एिम ्स्िास््र् जस्थधतमा 
सिुाि 

सन ्
२०१९- 
२०२३ 

५६५४.०
१ 

कणायली ि सदुिु पजश्चम प्रदेिका ६ जिल्लामा आिािभतू 
तहका विद्यालर्का बालबाधलकालाई ददिा खािा 
कार्यक्रमिाट विद्याथी भनाय ि वटकाउमा सहर्ोग पगुकेो 
हनुे। 

३५०००१०२ सिैका लाधग 
जिक्षा जिि ु
विकास 
कार्यक्रम 

१, २ सीमान्तकृत समूहका बालबाधलकामा बालविकास 
कार्यक्रमहरूको पहु च विस्ताि 

विद्यालर् बावहि िहेका बालबाधलकाको भनायमा 
अधभिवृद्ध 

 १७५ सीमान्तकृत समूहका बालबाधलकामा बाल विकास 
कार्यक्रमहरूको पहु च विस्ताि भएको हनुे। 

विद्यालर् बावहि िहेका बालबाधलकाको भनाय अधभिवृद्ध 
भएको हनुे। 

३५०००१०३ व्र्ािसावर्क 
जिक्षा तथा 
ताधलम 
अधभिवृद्ध 
परिर्ोिना 
दोस्रो 

१, २, ४ सीपर्कु्त तथा िोिगािउन्मखु िनिजक्तको आपूधतय 
बढाउन गणुस्तिीर् ताधलमको  पहु चमा अधभिवृद्ध 

िावष्ट्रर् तथा अन्तिायवष्ट्रर् श्रमबिािमा खपत हनु सक्न े
उत्पादनिील ि सीपर्कु्त िनिजक्त उत्पादनमा 
सहर्ोग 

प्राविधिक तथा व्र्ािसावर्क जिक्षा तथा ताधलम 
पद्धधतको सदुृढीकिण 

२०७४/७
५-

२०७८/७
९ 

४०५००.

९ 

व्र्ािसावर्क जिक्षा तथा ताधलमको क्षेत्रमा सिुाि आएको 
हनुे। 

३५०००१०८ विद्यालर् क्षेत्र 
विकास 
कार्यक्रम 

२,३ पहु च, सहभाधगता तथा धसकाइ उपलजब्िका दृवष्टले 
पछाधड पिेका समूहका बीच हनु ेविभेदलाई न्रू्न 
गिी समािेिी ि समतामूलक जिक्षा प्रणालीको 
सधुनजश्चतता  

धसकाइ िाताििण, पाठ्यक्रम, जिक्षण धसकाइ सामग्री, 
विधि, मूल्र्ाङ्कन एिम ्पिीक्षाको सान्दधभयकता तथा 
गणुस्तिीर्तामाा सिुाि गिी विद्याथीको धसकाइ 
अधभिवृद्ध 

धसकाइ िाताििण तथा जिक्षण धसकाइ पद्घधतका 

२०७३/७
४- 

२०७९/८
० 

१९४९७.

१ 

विद्यालर् जिक्षामा सबै बालबाधलकाको सहि पहु च ि 
सहभाधगता सधुनजश्चत भएको हनुे। 

विद्यालर् जिक्षाको गणुस्तिमा सिुाि तथा सान्दधभयकतामा 
िवृद्ध भएको हनुे। 

विद्यालर् जिक्षा समतामूलक ि समािेिी भएको हनुे। 

िैजक्षक सिुासन तथा उत्तिदावर्त्त्ि अधभिवृद्ध भएको हनुे। 
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न्रू्नतम ि सियस्िीकार्य मापदण्ड स्थावपत गिी सिुासन 

तथा व्र्िस्थापकीर् प्रणालीको सदुृढीकिणबाट स्थानीर् 

सिकािप्रधत उत्तिदार्ी विद्यालर् प्रणाली स्थापना 
जिक्षा क्षेत्रको िािनीधतक तथा प्रिासधनक पनुिःसंिचना ि 

केन्रीर्, प्रादेजिक तथा स्थानीर् तह बीच लागत 

साझेदािीको अििािणा अनरुूप ददगो ि सदुृढ आधथयक 

व्र्िस्थापन सधुनजश्चतता 

३५००१०११ जिक्षा तथा 
मानि स्रोत 
विकास केन्र 

२ विद्यालर् जिक्षामा सबैको पहु च बढाउन ि 
गणुस्तिीर् जिक्षाको विकास ि विस्ताि गनय 
स्थानीर् तहलाई नै जिम्मेिाि ि उत्तिदार्ी िनाई 
उनीहरूको भूधमकालाई सिलीकिणको लाधग 
समन्िर्  ि सहिीकिण 

सालबसाली १३५४९.

३ 

स्थानीर् तह जिम्मेिाि ि उत्तिदार्ी भई उनीहरूको 
भूधमका सबल भएको हुने। 

विद्यालर् जिक्षामा पहु च अधभिृवद्ध भएको हुने। 

 

३५००२०११ पाठ्यक्रम 
विकास केन्र 

२ विद्यालर् तहका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक 
विकास, परिमाियन तथा अद्यािधिक 

विद्यालर् तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम सम्बद्ध 
सामग्रीहरूको विकास तथा प्रबोिीकिण  

विद्यालर् जिक्षाको गणुस्ति मानक धनिायिण 

विद्याथी मूल्र्ाङ्कन सम्बन्िी ढा चा, स्िरूप तथा नमनुा 
धनिायिण ि कार्ायन्िर्न 

विद्यालर् जिक्षा, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक 
सम्बन्िी अनसुन्िान 

सालबसाली ६७०.०६ विद्यालर् तहका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक विकास, 

परिमाियन तथा अद्यािधिक भएको हनु ेएिम ्सो सम्बद्ध 
सामग्री विकास तथा प्रबोिीकिण भएको हनुे। 

विद्यालर् जिक्षाको गणुस्ति मानक धनिायिण  भएको हनुे। 

विद्याथी मूल्र्ाङ्कन सम्बन्िी ढा चा, स्िरूप तथा नमनुा 
धनिायिण ि कार्ायन्िर्न भएको हनु।े 

प्रदेि ि स्थानीर् तहमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा 
पाठ्यक्रम सम्बद्ध सामग्री विकासका लाधग क्षमता विकास 
भएको हनुे। 
विद्यालर् जिक्षा, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक सम्बन्िी 
अनसुन्िान भएको हनुे। 

३५०२१०१२ जिक्षक सेिा 
आर्ोग 

८ सामदुावर्क विद्यालर्मा  दिबन्दी अनसुाि रिक्त 
जिक्षक पदको धनर्जुक्त तथा त्र्स्तो पदमा धनर्कु्त 
जिक्षकको िढुिाको लाधग धसफारिि 

जिक्षक अध्र्ापन अनमुधत पत्र सम्बन्िी कार्य 

सालबसाली १५३५.९ सामदुावर्क विद्यालर्का  रिक्त दिबन्दीमा खलुा, आन्तरिक 
तफय  जिक्षक पदपूधतयका लाधग पिीक्षा सञ्चालन तथा 
धनर्जुक्तका लाधग धसफारिि भएको हनुे। 

जिक्षक अध्र्ापन अनमुधत पत्र सम्बन्िी कार्य भएको हनुे। 
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आर्ोिना 
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३५००३०११ िैजक्षक 
गणुस्ति 
पिीक्षण 

२, ८ आ.ि.धिक रूपमा विद्याथीको धसकाइ उपलजब्ि 
पिीक्षण गिी िैजक्षक नीधत तथा कार्यक्रम तिुयमाका 
लाधग मन्त्रालर् तथा अन्र् सम्बद्ध धनकार्लाइय 
पषृ्ठपोषण  

िैजक्षक धनकार्, विद्यालर् ि बाल विकास 
केन्रहरूको कार्यसम्पादन स्ति पिीक्षण गिी गणुस्ति 
सिुािका धनजम्त सम्बद्ध धनकार्लाइय प्रमाणमा 
आिारित पषृ्ठपोषण 

जिक्षा क्षेत्रका समसामवर्क मदु्दाहरूमा अध्र्र्न 
अनसुन्िान 

सालबसाली २०५ िैजक्षक व्र्िस्थापन सेिाप्रदार्क संस्थाको कार्यसम्पादन 
पिीक्षण गिी सिुािका लाधग सझुाि प्रदान गने पद्धधत 
स्थापना भई कार्ायन्िर्न भएको हनु।े 

गणुस्तिीर् जिक्षास ग सम्बजन्ित धबषर्मा अध्र्र्न 
अनसुन्िान गिी जिक्षामा समता ि गणुस्ति अधभिवृद्ध भएको 
हनुे। 

३५००४०११ विद्यालर् 
जिक्षक 
वकतािखाना 

५, ८ साियिधनक विद्यालर्का जिक्षकहरूको अधभलेख 
व्र्िस्थापन 

सेिा धनितृ्त जिक्षकलाई धनितृ्तभिण, उपदान 
लगार्तका सेिा, सवुििा वितिण 

जिक्षकहरूको सम्पजत्त विििणको अधभलेखीकिण 
तथा तलिी प्रधतिेदन पारित 

सालबसाली २८८.

१० 

साियिधनक विद्यालर्का जिक्षकहरूको सम्पजत्त विििण, 
िैर्जक्तक विििण लगार्तको अधभलेख व्र्िस्थापन भएको 
हनुे। 

सेिा धनितृ्त जिक्षकलाई धनितृ्तभिण, उपदान लगार्तका 
सेिा, सवुििा उपलब्ि भएको हनुे। 

३५००४०१२ जिक्षक सेिा 
धनितृ्त सवुििा 

५,८ सेिा धनितृ्त जिक्षकहरूको धनिजृत्तभिण, सजञ्चत विदा, 
अिक्तिजृत्त ि औषधि उपचािको िकम प्रदान 

सेिा धनिजृत्त स्थार्ी/अस्थार्ी जिक्षकको उपदान 
प्रदान 

  सेिा धनितृ्त जिक्षकहरूको लाधग नपेाल सिकािबाट 
उपलब्ि हनु ेसेिा सवुििा सहि रूपमा वितिण भएको 
हनुे। 

३५०२१०११ विश्वविद्यालर् 
अनदुान 
आर्ोग 

२,६ विश्वविद्यालर्हरूको सञ्चालन तथा विकासको लाधग 
विधभन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनदुानको िकम समजुचत 
तििले वितिण तथा विश्वविद्यालर्को िैजक्षक स्ति 
धनिायिण गिी गणुस्तिर्कु्त जिक्षा प्रदान गनय 
प्रोत्साहन 

सालबसाली १७०१६
2 

बह-ुविश्वविद्यालर्को अििािणा अनसुाि सबै 
विश्वविद्यालर्बाट उत्पादन हनु ेिनिजक्त्तलाई अन्तिावष्ट्रर् 
स्तिमा समकक्षी ि प्रधतष्पिाय गनय सक्ने बनाउने।  

उच्च जिक्षामा सिुासन, उत्तिदावर्त्ि ि सहभाधगता अधभिवृद्ध 
भएको हनुे। 
िैजक्षक प्रिासनको समर्सापेक्ष पनु:संिचना, िनसाज्यर्क 

161



ब.उ.िी.नं. 
कार्यक्रम / 
आर्ोिना 

क्षते्रगत 
िणनीधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोिना 
अिधि 

(सरुु ि 
समाधप्त) 

लागत 

(रू. 

लाखमा) 
अपजेक्षत नधतिा 

बनोट, आन्तरिक ि बाह्य बसाइ सिाइको प्रिजृत्त समेतको 
अध्र्र्न गिी िैजक्षक संस्थाहरूको नक्साङ्कन अद्यािधिक 
भएको हनुे। 

३५०२११०१ उच्च जिक्षा 
सिुाि 
परिर्ोिना 

२,६ उच्च जिक्षामा सहकार्ायत्मक तथा निप्रितयनात्मक  
अनसुन्िान ि श्रम बिािमा सान्दधभयक तथा 
गणुस्तिर्कु्त उच्च जिक्षा प्रिाहमा सदुृढीकिण तथा 
समतामूलक पहु चमा विस्ताि 

िलुाई 
2021 - 
िनु 

2026 

६९८५ उच्च जिक्षामा सहकार्ायत्मक तथा निप्रितयनात्मक  
अनसुन्िान ि श्रम बिािमा सान्दधभयक तथा गणुस्तिर्कु्त 
उच्च जिक्षा प्रिाहमा सदुृढीकिण तथा समतामूलक पहु चमा 
विस्ताि भएको हनु।े  

३५०२१०१३ र्नुेस्कोका 
धनधमत्त नेपाल 
िावष्ट्रर् आर्ोग 

१, ३ िैजक्षक, िैज्ञाधनक तथा सांस्कृधतक कार्यक्रमहरूको 
माध्र्मद्वािा नपेाली िनताको आधथयक, सामाजिक 
एिम ्बौवद्धक विकास 

जिक्षा, संस्कृधत, विज्ञान, आमसञ्चाि तथा सामाजिक 
क्षेत्रमा अध्र्र्न अनसुन्िान, ताधलम, गोष्ठी, सभा, 
सम्मेलन 

नेपालको गौििमर् संस्कृधतको िैभिलाई अन्र् 
िाष्ट्रमा प्रचािप्रसाि तथा र्नुेस्कोबाट सञ्चाधलत 
कार्यक्रममा सहर्ोग 

र्नुेस्कोको उद्देश्र् एिम ्कार्यक्रमहरूको प्रचाि 
प्रसाि गिी िनतासम्म विस्ताि 

सालबसाली १७० िैजक्षक, िैज्ञाधनक तथा सांस्कृधतक कार्यक्रमहरूको 
माध्र्मद्वािा नपेाली िनताको आधथयक, सामाजिक एिम ्
बौवद्धक विकास  हनुे। 

जिक्षा, संस्कृधत, विज्ञान, आमसञ्चाि तथा सामाजिक क्षेत्रमा 
अध्र्र्न अनसुन्िान, ताधलम, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन भएको 
हनुे। 

र्नुेस्कोको उद्देश्र् एिम ्कार्यक्रमहरूको प्रचाि प्रसाि गिी 
सियसािािण िनता समक्ष  पगुकेो हनु।े 

अन्तिायवष्ट्रर् एिम ्क्षेत्रीर् स्तिमा र्नुेस्कोबाट सञ्चाधलत 
कार्यक्रममा सघाउ पगुकेो हनु।े 

३५०३१०११ िावष्ट्रर् पिीक्षा 
बोडय 

२ कक्षा १२ को पिीक्षा संचालन, व्र्िस्थापन ि 
उन्नर्न तथा माध्र्धमक जिक्षा पिीक्षाको नधतिा 
प्रकािन, प्रमाणीकिण ि अधभलेखीकिण 

 

सालबसाली ३००० माध्र्धमक जिक्षा अन्तगयत कक्षा १० ि १२ को पिीक्षा 
व्र्िजस्थत रूपमा सञ्चालन भई नधतिा प्रकािन हनुे। 

स्तिीकृत पिीक्षा सञ्चालनका लाधग Item  धनमायण सम्बन्िी 
ताधलम सञ्चालन भएको हनुे। 

३५०४१०११ प्राविधिक 
जिक्षा तथा 
व्र्ािसावर्क 
ताधलम 

 

 

६,७ 

देिको आधथयक उन्नधतका लाधग र्ोग्र्, सक्षम, 

प्रधतस्पिी ि उत्पादनिील िनिजक्त उत्पादन 

िोिगािी क्षमता धसियना गनय प्राविधिक जिक्षा तथा 
व्र्ािसावर्क ताधलमका अिसि विस्ताि 

सालबसाली 
 

१२८६२.

६ 

देिको आधथयक उन्नधतका लाधग र्ोग्र्, सक्षम, प्रधतस्पिी ि 
उत्पादनिील िनिजक्त तर्ाि गनय ि सबैका धनजम्त 
िोिगािी क्षमता धसियना गनय प्राविधिक जिक्षा तथा 
व्र्ािसावर्क ताधलमका अिसि विस्ताि भई नागरिकको 
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ब.उ.िी.नं. 
कार्यक्रम / 
आर्ोिना 

क्षते्रगत 
िणनीधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोिना 
अिधि 

(सरुु ि 
समाधप्त) 

लागत 

(रू. 

लाखमा) 
अपजेक्षत नधतिा 

परिषद् साियिधनक, सहकािी ि औद्योधगक तथा धनिी क्षेत्रस ग 
सहकार्य गिी कार्यस्थलको धसकाइसवहत िोिगाि 
सधुनजश्चत गनय औद्योधगक प्रजिक्षाथी कार्यक्रम 

(Apprenticeship) विस्ताि 

समािेिी ि समतामूलक पहु च स्थापना भएको हनुे। 

३५०६१०११ नेपाल विज्ञान 
तथा प्रविधि 
प्रज्ञा प्रधतष्ठान 

१,२ िाष्ट्रको विकासका लाधग विज्ञान ि प्रविधिको प्रर्ोग, 
स्िदेिी प्रविधिको संिक्षण ि थप आिधुनकीकिण, 
विज्ञान ि प्रविधिको विकास अनसुन्िान ि प्रिद्धयन ि 
उपर्कु्त प्रविधि पवहचान ि हस्तान्तिण 

सालबसाली ३६२२.२
८ 

विज्ञान प्रविधिको विकास, अनसुन्िान एिम ्प्रिद्धयन भएको 
हनुे।  

३५०२१०१४ जचवकत्सा 
जिक्षा आर्ोग 

२,५ िावष्ट्रर् आ.ि.श्र्कता अनसुाि जचवकत्सा जिक्षा 
सम्बन्िी जिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, 
एकीकृत धनर्मन प्रणाली तथा जचवकत्सा जिक्षाको 
एकीकृत प्रिेि पिीक्षा सञ्चालन तथा जचवकत्सा 
जिक्षामा िाज्र्को लगानीमा विस्ताि  

सालबसाली ८२०७.९
३ 

जचवकत्सा जिक्षा सम्बन्िी जिक्षण संस्थाको स्थापना ि 
सञ्चालन सम्बन्िी कार्य व्र्िजस्थत भएको हनुे। 

जचवकत्सा जिक्षामा एकीकृत धनर्मन प्रणाली स्थापना भएको 
हनुे। 

जचवकत्सा जिक्षाको एकीकृत प्रिेि पिीक्षा सञ्चालन    
भएको हनुे। 

३५००१०१३ जिक्षा विकास 
तथा समन्िर् 
इकाई 

२,८ िैजक्षक अधभलेख व्र्िस्थापन ि प्रमाजणत प्रधतधलवप 
वितिण 

कक्षा १० को एसइइ पिीक्षा, जिक्षा सेिा आर्ोग 
पिीक्षा ि कक्षा ११ ि १२ को पिीक्षा सञ्चालनमा 
समन्िर्  

जिल्ला धभत्रका स्थानीर् तहबीच िैजक्षक कार्यक्रम 
सञ्चालन ि व्र्िस्थापन तथा अधभलेख एिम ्
प्रधतिेदन सम्बन्िी कार्यमा समन्िर् सहिीकिण 

संघ ि प्रदेिहरूका जिक्षा सम्बन्िी कार्य 
कार्ायन्िर्नका लाधग जिल्ला स्तिमा समन्िर् 

सालबसाली ८१६८.९
४ 

िैजक्षक अधभलेख व्र्िस्थापन ि प्रमाजणत प्रधतधलवप उपलब्ि 
भएको हनुे। 

पिीक्षा सञ्चालनमा समन्िर् कार्म भएको हनुे। 

जिल्लाधभत्रका स्थानीर् तहबीच िैजक्षक कार्यक्रम सञ्चालन 
ि व्र्िस्थापन तथा अधभलेख एिम ्प्रधतिेदन सम्बन्िी 
कार्यमा समन्िर् भएको हनुे। 

संघ ि प्रदेि माफय त ददइन ेसेिा प्रिाह गने गिी जिल्ला 
स्तिमा साझा संिचना स्थापना ि सञ्चालनले िावष्ट्रर् िैजक्षक 
व्र्िस्थापन प्रणाली थप प्रभािकािी भएको हनुे। 

 प्राविधिक 
विश्वविद्यालर् 

२,८ ऐन/ गनन आदेि अनसुाि स्थापना भई सिकािको 
दावर्त्िमा िहेका प्राविधिक विश्वविद्यालर् तथा  

  ऐन/ गनन आदेि अनसुाि स्थापना भई सिकािको 
दावर्त्िमा िहेका गटेा मेधडकल कलेि, सखेुत मेधडकल 
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ब.उ.िी.नं. 
कार्यक्रम / 
आर्ोिना 

क्षते्रगत 
िणनीधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोिना 
अिधि 

(सरुु ि 
समाधप्त) 

लागत 

(रू. 

लाखमा) 
अपजेक्षत नधतिा 

तथा मेधडकल 
किेि 
पूिायिाि 
धनमायण  
विकास 
सधमधत  
आर्ोिनाहरू   

मेधडकल कलेिहरूको पूिायिािको विकास कलेि, िटुिल मेधडकल कलेि, बददयिास मेधडकल कलेि, 

विदषुी र्ोगमार्ा आर्िेुद विश्वविद्यालर्, मदन भण्डािी 
विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालर्, मदन भण्डािी प्रौद्योधगक 
विश्वविद्यालर् स्थापनाका लाधग गरुूर्ोिना धनमायण, धडवपआि 
धनमायण गिी भौधतक संिचनाको तर्ािी तथा मेधडकल कलेि 
तथा विश्वविद्यालर् सञ्चालन भएको हनुे।   

३५०००१०९ िाष्ट्रपधत 
िैजक्षक सिुाि 
कार्यक्रम 
(रूपान्तिणका
िी आर्ोिना) 

२ सबै तहका सामदुावर्क विद्यालर् ि क्र्ाम्पसको 
कक्षा कोना, प्रर्ोगिाला, पसु्तकालर्, खानेपानी तथा 
िौचालर् लगार्त िैकजल्पक धसकाइ विधि 
अनकूुलका भिन तथा पूिायिाि धनमायण  

२०७८/७
९ देजख 

सालबसाली 

१० अिय देि सहुाउ दो दक्ष िनिजक्त उत्पादन भई सामाजिक न्र्ार् 
सवहतको आधथयक-सामाजिक रूपान्तिण गनय महत्िपूणय 
र्ोगदान पगुकेो हनुे। 

कार्यक्रम तथा आर्ोिनाको हालसम्मको प्रगधत जस्थधत, आगामी तीन िषयको उपलजब्ि सूचक ि आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनुे प्रमखु वक्रर्ाकलाप तलको 
ताधलकामा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.िी.नं. कार्यक्रम/आर्ोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामी तीन िषयको उपलजब्ि सूचक 
आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 

वक्रर्ाकलाप 

३५००००११ जिक्षा, विज्ञान तथा 
प्रविधि मन्त्रालर् 

अधनिार्य तथा धनिःिलु्क जिक्षा सम्बन्िी धनर्मािली, 
२०७७ िािी गरिएको। 

िैजक्षक िषय २०७७ देजख कक्षा ११ को नर्ा  
पाठ्यक्रम कार्ायन्िर्नमा आएको। 

पािमाजणक अनसुन्िान केन्रको धडवपआि तर्ाि भएको। 

बटुबल, बददयबास ि कानमाडौंमा Science 

Exhibition/Expo तथा STEAM Challenge आर्ोिना 
गरिएको। 

साियिधनक विद्यालर्का लाधग २,५०० कक्षा कोना 

संघीर् जिक्षा ऐन तथा धनर्मािली तिुयमा भई 
कार्ायन्िर्न भएको हनुे। 

जिक्षा क्षेत्रको १० िषे र्ोिना स्िीकृत भई 
कार्ायन्िर्न भएको हनुे। 

िेधडर्ोिमी पदाथयको सिुजक्षत प्रर्ोग गनय 
धनर्मनकािी धनकार् ि पािमाणविक अनसुन्िान 
केन्रको स्थापना तथा धनर्मन सम्बन्िी ऐन, 

धनर्म, धनदेजिका, मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्ाि 
भई  कार्ायन्िर्न भएको हनुे। 

िैजक्षक नीधत कार्ायन्िर्न अिस्था ि 
प्रभािको विश्लषेण तथा प्रधतिेदन तर्ाि 
गने।  

विदेिी विश्वविद्यालर्को सम्बन्िनमा 
सञ्चाधलत जिक्षण संस्थाको अनलाइन 
धडजिटल प्रोफाइल तर्ाि गने। 

जिक्षा ददिस तथा अन्तिायवष्ट्रर् साक्षिता  
ददिसको अिसिमा विधभन्न पदक वितिण 
गने।  
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ब.उ.िी.नं. कार्यक्रम/आर्ोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामी तीन िषयको उपलजब्ि सूचक 
आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 

वक्रर्ाकलाप 

धनमायण, १ हिाि विज्ञान प्रर्ोगिाला धनमायण, १ हिाि 
विद्यालर्मा पसु्तकालर् स्थापना ि १ हिाि विद्यालर्मा 
सूचना तथा प्रविधि प्रर्ोगिाला स्थापनाका लाधग 
स्थानीर् तहमा वित्तीर् हस्तान्तिण भएको। 

िाष्ट्रपधत िैजक्षक सिुाि कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको लाधग ६ 
हिाि ३६ विद्यालर्मा परिर्ोिना सञ् चालन हनुे गिी 
स्थानीर् तहमा वित्तीर् हस्तान्तिण भएको। 

कोधभडका कािण बालबाधलकाको धसकाइमा क्षधत हनु 
नददन ि अिरूद्ध धसकाइमा धनिन्तिताको लाधग विद्याथी 
धसकाइ सहिीकिण धनदेजिका, २०७७, विद्यालर् जिक्षा 
सम्बन्िी आकजस्मक कार्यर्ोिना, २०७७, विद्यालर् 
सञ् चालन सम्बन्िी कार्यढा चा, २०७७, पाठ्यिस्त ु
समार्ोिन ढा चा २०७७ िािी भई कार्ायन्िर्न 
गरिएको। 

प्राविधिक जिक्षालर्हरूको संस्थागत पहु च नपगुकेा 
स्थानीर् तह पवहचानको कार्य सम्पन् न भएको। 

६ सर् ३५ स्थानीर् तहमा प्राविधिक िािको  
पननपानन सञ् चालन भएको। 

उच्चस्तिीर् िलिार्,ु िधडबटुी, पर्यटन तथा 
िलस्रोत सम्बन्िी अनसुन्िान केन्र स्थापना  
भएको हनुे। 

प्राविधिक तथा व्र्ािसावर्क जिक्षा (TEVT) 
कोष सञ्चालन भएको हनुे। 

विद्यालर् जिक्षा, उच्च जिक्षा ि प्राविधिक तथा 
व्र्ािसावर्क जिक्षा एिम ्अनौपचारिक तथा 
धनिन्ति जिक्षामा िावष्ट्रर् र्ोग्र्ता प्रारूप तथा  
व्र्ािसावर्क र्ोग्र्ता प्रारूप कार्ायन्िर्न भएको 
हनुे। 

ददगो विकास लक्ष्र् ४ सम्बन्िी दस्तािेि, सूचक 
विकास, अध्र्र्न अनसुन्िान लगार्तका 
कार्यक्रम सञ्चालन भएको हनुे। 

प्रत्रे्क प्रदेिमा विज्ञान अध्र्र्न केन्र 
स्थापनाको लाधग धडवपआि तर्ाि भएको हनुे। 

जिक्षा क्षेत्रमा विधभन्न विषर्मा क्षेत्रगत अध्र्र्न 
अनसुन्िान भई क्रमििः उपर्ोग भएको हनुे। 

तह ि प्रदेि सिकािबीच कार्यक्रममा  समन्िर्, 
सहकार्य ि साझेदािी भएको हनुे। 

िावष्ट्रर् िैजक्षक व्र्िस्थापन प्रणालीलाई थप 
प्रभािकािी बनाउन संघ ि प्रदेि माफय त सेिा 
प्रिाह गने गिी जिल्लामा साझा संिचना स्थापना 
ि सञ्चालन भएको हनुे। 

बालमैत्री¸आकषयक¸ स्िस्थ¸ सफा¸मनोिञ्जनात्मक, 

न्रू्नतम मापदण्ड अनसुाि विद्यालर्मा भौधतक 
पूिायिािको सधुनजश्चतता गनय कार्यक्रम सञ्चालन 

अन्ति मन्त्रालर् एकीकृत TEVT सफ्टलिेर्ि 
विकासको लाधग अििािणापत्र ि धडिाइन 
तर्ाि गने। 

एकीकृत िैजक्षक पोटयल तथा िैजक्षक 
प्रविधिको कार्यविधि तर्ाि गने।  

कोधभड-१९ को सन्दभयमा िैकजल्पक 
विधििाट जिक्षण धसकाइको धनिन्तिता ि 
धसकाइ मूल्र्ांकनका लाधग सहिीकिण 
गने। 

विद्यालर् जिक्षा, उच्च जिक्षा ि प्राविधिक 
तथा व्र्ािसावर्क जिक्षा तथा अनौपचारिक 
तथा धनिन्ति जिक्षामा िावष्ट्रर् पाठ्यक्रम 
प्रारूप कार्ायन्िर्न गने। 

दात ृधनकार्स गको संर्कु्त बैनकहरू (Joint 

Review Meeting and  Budget Review 

Meeting) सञ्चालन गने।  

िेधडर्ोिमी पदाथयको सिुजक्षत प्रर्ोग गनय 
धनर्मनकािी धनकार् तथा पािमाणविक 
अनसुन्िान केन्र स्थापना गने। 

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रका विधभन्न 
वििामा सवक्रर् िहेका व्र्ािसावर्क 
संस्थालाई गणुस्तिीर् अनसुन्िान पजुस्तका 
(िनयल) प्रकािन ि िैज्ञाधनक सम्मेलन 
सञ्चालनका लाधग सहर्ोग गने। 

उददर्मान प्रविधि (Nano Technology, 

Biotechnology, अन्तिीक्ष विज्ञान) सम्बन्िी 

165



ब.उ.िी.नं. कार्यक्रम/आर्ोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामी तीन िषयको उपलजब्ि सूचक 
आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 

वक्रर्ाकलाप 

भएको हनुे। विश्वविद्यालर् तथा अनसुन्िान संस्थास गको 
सहकार्यमा उच्च मूल्र्का िनस्पधतिन्र् 
िस्त ुउत्पादनको लाधग प्रविधि विकास 
गने। 

 िावष्ट्रर् विधि विज्ञान 
प्रर्ोगिाला 

प्रदेि नं. २ को बददयिास तथा सदुिु पजश्चम  प्रदेिको 
िनगढीमा विधि विज्ञान प्रर्ोगिाला स्थापना भई 
सञ्चालनमा आएको। 

िावष्ट्रर् विधि विज्ञान प्रर्ोगिाला सम्बन्िमा व्र्िस्था गनय 
बनेको वििेर्कको मस्र्ौदा कानून मन्त्रालर्मा 
पनुिािलोकन ि परिमाियनको क्रममा िहेको। 

अपिाि अनसुन्िान सम्बन्िी ४५० केिका १५१२ िटा 
नमनुा पिीक्षण गिी प्रहिी, अदालत लगार्तका धनकार्मा 
पिीक्षण प्रधतिेदन पनाइएको। 

 

प्रत्रे्क प्रदेिमा अत्र्ािधुनक उपकिण सवहतको 
प्रर्ोगिाला स्थापना भएको हनुे। 

प्रर्ोगिाला ि सिोकाििाला िनिजक्तहरूले  
भौधतक सबतुहरूको व्र्िस्थापन, पिीक्षण ि 
विश्लषेण प्रवक्रर्ामा दक्षता हाधसल गिेका हनुे। 

प्रदेि स्तिबाटै प्राप्त हनुे विधि विज्ञान सेिाले 
अपिाि अनसुन्िान प्रवक्रर्ालाई छरितो बनाउन 
सहर्ोग गिेको हनुे। 

िावष्ट्रर् विधि विज्ञान प्रर्ोगिालाको संस्थागत 
सदुृढीकिण गने।  

थप एक प्रदेिमा विधि विज्ञान 
प्रर्ोगिालाको सेिा विस्ताि गने। 

विधि विज्ञान प्रर्ोगिालामा थप उपकिण 
तथा कार्यित िनिजक्तलाई ताधलमको 
व्र्िस्था गने। 

विधि विज्ञान सम्बन्िी  ऐनको मस्र्ौदा 
गने। 

Forensic Voice / Audio analysis System 

लगार्तका सामग्रीहरूको व्र्िस्थापन गने। 

विधि विज्ञान सम्बन्िी प्रर्ोगिालमा धनर्धमत 
पिीक्षण सेिाह सञ्चालन गने। 

 वि.वप.कोइिाला 
मेमोरिर्ल 
्लाटोधनर्म 
अब्ििभेटिी ि 
विज्ञान संग्रहालर् 

विधभन्न क्र्ाम्पसका भौधतकिास्त्र विषर्का अध्र्र्नित 
विद्याथीहरूले नगिकोट जस्थत िावष्ट्रर् बेििालाबाट 

आकािीर् वपण्डहरूको अध्र्र्न अनसुन्िान गने अिसि 
प्राप्त गिेका। 

खगोल तथा अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्िी स्कूल सञ्चालन 

गनयको लाधग तर्ािी गरिएको। 

विज्ञान सम्बन्िी थ्रीडी हल सञ्चालन भएको हनुे। 

विज्ञान स्ग्रहालर् माफय त विद्याथी, जिक्षक तथा 
िनमानसमा िैज्ञाधनक चेतना तथा संस्कािको 
प्रादुयभाि भएको हनुे। 

खगोल विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान अध्र्नित 
विद्याथीका लाधग प्रर्ोगात्मक अध्र्र्निालाको 
रूपमा उपर्कु्त स्थलको धनमायण भएको हनुे। 

विज्ञान स्ग्रहालर् परिसिको दार्ा  भागमा 
कम्पाउण्ड िाल, स्टील फेजन्सङ आददको 
धनमायण गने। 

साइन्स धसटीको विस्ततृ  अध्र्र्न 
अनसुन्िान गने। 

धथ्र धड धथएटिको लाधग धभधडर्ो िोडय 
व्र्िस्थापन गने। 

धथ्रधड चलजचत्र खिीद गने। 

विज्ञान अििािणा प्रिद्धयन तथा विज्ञान 
लेखन ताधलम ददने।  

िनमानसमा विज्ञान तथा प्रविधिको साथयक 

166



ब.उ.िी.नं. कार्यक्रम/आर्ोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामी तीन िषयको उपलजब्ि सूचक 
आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 

वक्रर्ाकलाप 

ज्ञानलाई प्रिाह गनय सञ्चािका विधभन्न 
माध्र्म परिचालन गने। 

अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रविधि अन्तरिक्ष नीधत 
सम्बन्िी सेधमनाि/िकय सप आर्ोिना गने। 

३५००००१२ पसु्तकालर्हरू-

(धडल्लीिमण, 
केिि, िावष्ट्रर्) 

नेपाल िावष्ट्रर् पसु्तकालर्को गरुूर्ोिना स्िीकृत भई 
विस्ततृ परिर्ोिना प्रधतिेदन तर्ाि भएको। 

पिुाना पसु्तकहरू धडजिटाइिेिनको कार्य भैिहेको। 

सम्पन्न। 

धनर्धमत रूपमा पसु्तकालर् सेिा प्रदान भैिहेको। 

पिुाना पसु्तकहरूको धडजिटाइिेिन तथा 
पसु्तकको अकायइभ व्र्िस्थापन भएको हनुे। 

पसु्तकालर् सम्बन्िी िनचेतनामूलक कार्यक्रम 
सञ्चालन भएको हनुे।  

पिुाना तथा नर्ा  विषर् ि ज्ञानका क्षेत्र सम्बन्िी 
विषर्मा पानकहरूका लाधग सहि रूपमा सवुििा 
उपलब्ि भई अध्र्र्न संस्काि विकास भएको 
हनुे। 

नेपाल िावष्ट्रर् पसु्तकालर्को भिन धनमायण भई 
सेिा सचुारु भएको हनुे। 

१६०० पसु्तक धडजिटाइिेिन गने।  

९०० पसु्तकको अकायईभ व्र्िस्थापन 
गने।  

पसु्तकालर् सम्बन्िी िनचेतनामूलक 
कार्यक्रम सञ्चालन गने।  

१०५० थान पिुाना पसु्तक तथा पधत्रका  
बाइजन्डङ्ग गने।  

पानकहरूलाई धनर्धमत रूपमा पसु्ताकालर् 
सेिा प्रदान गने। 

नेपाल िावष्ट्रर् पसु्तकालर् भिन धनमायण 
सम्बन्िी कार्य गने।  

३५०००१०१ जिक्षाका लाधग 
खाद्य कार्यक्रम 

(प्राथधमक जिक्षा 
पौवष्टक आहाि) 

विश् ि खाद्य कार्यक्रमबाट ७ जिल्लाका १ लाख ५६ 
हिाि ४ सर्  १० बालबाधलकालाई ददिा खािा 
उपलब्ि गिाइएको। 

७ जिल्लामा विद्यालर् परििाि ि समदुार्को संर्कु्त 
लैवङ्गक भेदभाि हटाउन विधभन्न सचेतना कार्यक्रम 
आर्ोिना गरिएको। 

बालिाधलकाहरूको पोषण ि स्िास््र् जस्थधतमा 
सिुाि भएको हनुे। 

विद्याथी भनायदि तथा दैधनक हाजििी प्रधतितमा 
िवृद्ध भएको हनुे। 

विद्यालर्बाट कक्षा छाडी िान ेदिमा कमी 
आएको हनुे। 

विद्याथीहरूको अध्र्र्न क्षमतामा िवृद्ध भएको 
हनुे, 
विद्याथीहरूको पोषण एिम ्स्िास््र् जस्थधतमा 
सिुाि भएको हनुे। 

सामाजिक विकृधतको रूपमा िहेको छुिाछुतको 

कणायली ि सदुिु पजश्चम प्रदेिका ६ 
जिल्लामा आिािभतू तहका छनौटमा पिेका 
विद्यालर्का िालिाधलकालाई ददिा खािा 
कार्यक्रम उपलब्ि गिाउने। 

६ जिल्लामा विद्यालर्, परििाि ि समदुार्को 
संर्कु्त सहभाधगतामा लैवङ्गक भेदभाि 
हटाउन सचेतना कार्यक्रम आर्ोिना गने। 
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भािना हटाउन मद्दत पगुकेो हनुे। 

विद्यालर् परििाि ि समदुार्को संर्कु्त प्रर्ासमा 
लैवङ्गक भेदभाि हटाई कार्यक्रममा मवहला 
सहभाधगतामा िवृद्ध भएको हनुे। 

३५०००१०२ सिैका लाधग जिक्षा 
जिि ुविकास 
कार्यक्रम 

जिक्षामा सबै बालबाधलकाको पहु च परु् र्ाउन ेलक्ष्र् 
अनसुाि १२६ स्थानीर् तहमा आिािभतू तह विद्यालर् 
उमेिसमूह (५-१२ िषय) का बालबाधलका विद्यालर् 
बावहि निहेको घोषणा भएको। 

समािेिी जिक्षाको अििािणा पत्र छपाई ि विकास 
गरिएको। 

प्रािजम्भक िाल विकास पाठ्यक्रम परिमाियन गरिएको।  

समािेिी जिक्षाको अििािणा पत्र छपाई ि 
विकास भएको हनुे।  

प्रािजम्भक िाल विकास पाठ्यक्रम परिमाियन 
भएको हनुे।  

ELDS मा आिारित मूल्र्ाङ्कन तथा 
बालविकासको कार्यसम्पादन पिीक्षण गने। 

दृवष्टविहीन, श्रिणविहीन ि बौवद्धक अपाङ्ग 
भएका धसकारुका लाधग प्रािजम्भक 
बालविकास तथा जिक्षाको पाठ्यक्रम 
अनकूुलन बनाउने।  

अनौपचारिक जिक्षा तफय  तह १,२ ि ३ का 
नमनुा धसकाइ सामग्रीहरूको पिीक्षण ि 
प्रबोिीकिण (प्रदेि नं. २, कणायली ि सदुिु 
पजश्चम) गने।  
अधभभािक जिक्षा ताधलम सामग्री परिमाियन 
ि प्रजिक्षक प्रजिक्षण सञ्चालन गने। 

३५०००१०३ व्र्ािसावर्क  
जिक्षा तथा ताधलम 
अधभिवृद्ध परिर्ोिना 
दोस्रो 

तह १ को नधतिामा आिारित छोटो अिधिको ताधलम 
४३,४७१ िनाले प्राप्त गिेका। 

तह १ को भौचिमा आिारित ताधलम १२,५०० िनाले 
प्राप्त गिेका। 

तह १ को मवहला लजक्षत ताधलम ४,१७८ िनाले प्राप्त 
गिेका।  

तह २ को छोटो अिधिको ताधलम ३,५५७ िनाले प्राप्त 
गिेका। 

एप्रजेन्टधसप ताधलम ६० िनाले धलएका। 

व्र्िस्थापन तथा नेततृ्ि लाधलम १६२ िनाले धलएका। 

परिर्ोिना अिधिमा १ लाख १५ हिाि िनाले 
छोटो अिधिको ताधलम धलन ेलक्ष्र् िहेकोमा  
बा की ११ हिाि िना १६ देजख ४० िषय 
उमेिका बेिोिगाि/ गरिि र्िुाले धनिःिलु्क 
ताधलम प्राप्त गिेका हनुे। 

१६ िटा पाठ्यक्रम  विकास तथा परिमाियन 

(CTEVT  को सहर्ोगमा ) भएका हनुे। 

TSLC- २३००िना विद्याथीहरूले दोस्रो वकस्ता 
छात्रिजृत्त प्राप्त गिेका हनुे। 

Diploma तहका ९३८ विद्याथीले क्रमागत 

१६ देजख ४० िषय उमेिका बेिोिगाि 
गरिब ११ हिाि र्िुालाई धनिःिलु्क ताधलम 
प्रदान गने। 

१६ िटा पाठ्यक्रम विकास तथा परिमाियन 
गने। 

TSLC तहको दोस्रो वकस्ता छात्रिजृत्त तथा 
Diploma तहको छात्रिजृत्त प्रदान गने। 

६० िटा प्राविधिक जिक्षालर्को क्रमागत 
रूपमा कार्यसम्पादनमा आिारित गणुस्ति 
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प्रजिक्षकका लाधग Occupational ToT ५२१ िना 
Skill Test Assessors Training ४७९ िना 
RPL Skill Test १५,३७८ िनाले धलएका। 

९ िटा विषर्को पाठ्यक्रम धनमायण तथा परिमाियन 
गरिएको 
QIG अनदुान ६० विद्यालर्लाई प्रदान गरिएको। 

विपन्न लजक्षत छात्रिजृत्त ४,२३३ विद्याथीले प्राप्त 
गिेका। 

छात्रिजृत्त प्राप्त गिेको हनुे। 

८० िनाले नेततृ्ि विकास तथा व्र्िस्थापन 
ताधलम प्राप्त गिेका हनुे। 

६० िनाले क्रमागत Apprenticeship Model 
(औिोधगक अनभुि सवहत) ि १४४० िनाले 
OJT को प्रजिक्षण ताधलम प्राप्त गिेको हनुे। 

१ हिाि िनाले िोिगाि सहर्ोग सेिा Job 

Placement Service support पाएको हनुे। 

सिुािका लाधग अनदुान प्रदान गने। 

८०िनाको लाधग नेततृ्ि विकास तथा 
व्र्िस्थापन ताधलम प्रदान गने। 

८० िनाले विषर्गत जिक्षकका लाधग 
विषर्गत ताधलम TOT प्रदान गने। 

१४० िना सीप मूल्र्ांकनकतायलाई ताधलम 
तथा पनुतायिगी ताधलम प्राप्त गिेको हनुे। 

िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण सधमधत माफय त स्िर्म ्
धसकाई भएका ७ हिाि िनाको प्रविधिक 
सीपको पिीक्षण गने। 

३५०००१०८ विद्यालर् क्षेत्र 
विकास कार्यक्रम 

कोधभड-१९ का कािण विद्यालर् सञ्चालन हनु नसकेको 
अिस्थामा िैकजल्पक धसकाइ सहिीकिण धनदेजिका, 
२०७७ िािी गिी सबै विद्याथीलाई धसकाइ प्रवक्रर्ामा 
समेलने गिी कार्यक्रम अजघ िढाइएको। 

विद्यालर् सञ्चालन प्रवक्रर्ालाई व्र्िजस्थत ि सिुजक्षत 
बनाउन विद्यालर् सञ्चालन सम्बन्िी कार्यढा चा, २०७७ 
स्िीकृत भई कार्ायन्िर्नमा आएको। 

विद्यालर् तहका करिब २६ लाख छात्रछात्रा लाभाजन्ित 
हनुे गिी छात्रिजृत्त प्रदान गनय स्थानीर् तहमा वित्तीर् 
हस्तान्तिण गरिएको। 

विद्याथीको सिायङ्गीण विकासका लाधग अधत आ.ि.श्र्क 
पोषण ि खाद्य उपलब्ि गिाउने क्रममा ७१ जिल्लाका 
२७,५३,१२७ बालबाधलकालाई ददिा खािा उपलब्ि 
गिाउन सितय अनदुानको रूपमा स्थानीर् तहमा वित्तीर् 
हस्तान्तिण गरिएको। 

धनिःिलु्क वितिण गरिने िंगीन पाठ्यपसु्तक छपाई तथा 

स्िीकृत िावष्ट्रर् पाठ्यक्रम प्रारूप अनसुाि कक्षा 
४ देजख १० सम्मको पाठ्यक्रम, जिक्षक 
धनदेजिका ि विद्याथीका लाधग पाठ्यसामग्री 
विकास भएको हनुे। 

स्िीकृत िावष्ट्रर् पाठ्यक्रम प्रारूप अनसुाि 
माध्र्धमक तहको सािािण, संस्कृत ि प्राविधिक 
िािको पाठ्यक्रम, विजिवष्टकिण ताधलका ि नमनुा 
प्रश्नपत्र विकास तथा परिमाियन भएको हनुे। 

स्िीकृत िावष्ट्रर् पाठ्यक्रम प्रारूप अनसुाि 
माध्र्धमक तहको सािािण, संस्कृत ि प्राविधिक 
िािको जिक्षक धनदेजिका, स्रोत सामग्री 
(पाठ्यपसु्तक) विकास तथा परिमाियन भएको 
हनुे। 

धडजिटल धसकाई सामग्री विकास भएको 
हनुे। 

विकधसत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम सम्बद्ध 

िैजक्षक टेधलधभिन च्र्ानल स्थापना तथा 
सञ्चालन गने। 

िैकजल्पक धसकाइ सामग्री विकास तथा 
प्रसािण गने।  

विपन्न परििािका विद्याथी पवहचान ि  
विपन्न लजक्षत छात्रिजृत्त  वितिण गने। 

जिक्षक तथा कमयचािीको क्षमता विकास 
गने। 

नमनुा विद्यालर् विकासका लाधग प्राविधिक 
सहिीकण गने। 

जिक्षक दिबन्दी धमलानमा सहिीकिण 
गने। 

बेल पाठ्यपसु्तकको छपाइ तथा वितिण 
गने। 

िैजक्षक त्र्ांक सम्बन्िी प्रधतिेदन तर्ािी 
तथा प्रकािन गने। 
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वितिणको व्र्िस्थापन गिी पाठ्यपसु्तकको िकम 
स्थानीर् तहमा सितय अनदुानको रूपमा वित्तीर् 
हस्तान्तिण गरिएको। 

माध्र्धमक तहमा अध्र्नित दधलत लगार्तका 
छात्रछात्राहरूलाई विपन्न लजक्षत छात्रबजृत्त वितिण 
गरिएको। 

विद्याथीहरूलाई जिक्षण धसकाइप्रधत आकवषयत गनय ि 
धसकाइतफय  उतप्रिेणा िगाउन सबै सामदुावर्क 
विद्यालर्का कक्षा ८ सम्म अध्र्र्नित छात्रछात्रालाई 
िंगीन पाठ्यपसु्तक उपलब्ि गिाइएको। 

पाठ्यक्रममा अन्तिधनवहत विषर्गत सीमा हटाउन ि 
समर्सापेक्ष तलु्र्ाउन आिािभतू तह कक्षा १-३ को 
एकीकृत पाठ्यक्रम िैजक्षक सत्र २०७७ बाट कक्षा १ 
मा देिभि लागू गरिएको। 

कक्षा १ का ४ िटा पाठ्यपसु्तक, पाठ्यक्रम 
कार्ायन्िर्न मागयदियन तथा जिक्षक धनदेजिका तर्ाि 
गरिएको। 

कक्षा ४ देजख ८ सम्ममा ६ िटा विषर्हरूको 
पाठ्यक्रम तर्ाि भएको। 

कक्षा १० का ऐजच्छक ८ विषर्का पाठ्यपसु्तक 
विकास भई कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाउन ेतर्ािी भएको। 

कक्षा ११ मा नर्ा  पाठ्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय  
अधनिार्य ३ विषर्को पाठ्यक्रम तर्ाि गरिएको। 

कक्षा ११ ि १२ का अधनिार्य ४ सवहत ७५ विषर्का 
पाठ्यक्रम विकास गरिएको। 

प्राविधिक जिक्षातफय  कक्षा ११ ि १२ का र्ोग, 

सामग्रीहरूको प्रबोिीकिणका लाधग प्रदेि ि 
स्थानीर् तहको क्षमता विकास भएको हनुे। 

कक्षा १० ि १२ को मान्र्ता तथा 
समकक्षता धनिायिण भएको हनुे। 

धनिन्ति विद्याथी मूल्र्ाङ्कनको कार्ायन्िर्नका 
लाधग Standardized Tools सवहतको धनिन्ति 
विद्याथी मूल्र्ाङ्कन सहर्ोग सामग्री तर्ाि 
भएको हनुे। 

माध्र्धमक तहमा लागू भएका अधनिार्य ि 
प्रमखु विषर्का विजिष्टीकिण ताधलका 
परिमाियन ि सोही अनसुाि स्तिीकृत नमनुा 
प्रश्नपत्र (Standardized Model Question) 
तर्ाि भएको हनुे। 

स्िीकृत िावष्ट्रर् पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ 
अनसुाि आन्तरिक पिीक्षा सञ्चालन व्र्िजस्थत 
गनय कार्यविधि तर्ाि भएको हनुे। 

माध्र्धमक तहका ऐजच्छक विषर्का 
पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यक्रम 
सम्बद्ध सामग्रीहरूको विकासका लाधग प्रदेि 
ि स्थानीर् पाठ्यक्रम विकासका लाधग 
स्थानीर् तहको क्षमता विकास भएको हनुे। 

विद्यालर् तहका पाठ्यक्रम ि पाठ्यपसु्तक 
सम्बन्िमा अध्र्र्न तथा अनसुन्िान भएको 
हनुे। 

माध्र्धमक तहसम्म अपाङ्गमैत्री मूल्र्ाङ्कन 
ढा चा विकास भएको हनुे। 

धनदेजिका, कार्यविधि, मापदण्ड विकास तथा 
परिमाियन गने। 

कार्यक्रम कार्ायन्िर्न पजुस्तका तर्ािी, 
अधभमखुीकिण ि प्रगधत प्रधतिेदन तर्ाि 
गने।।  

िैजक्षक स्मारिका तर्ािी तथा प्रकािन 
गने। 

पिीक्षणको पषृ्ठपोषणका आिािमा कक्षा 
४,७ ि ९ का पाठ्यसामग्रीको सिुाि ि 
वपआिसी विकास गने। 

परििधतयत पाठ्यक्रम अनसुाि पिीक्षणका 
लाधग कक्षा ५ को पाठ्यपसु्तक विकास 
गने। 

कक्षा ६ का जिक्षक धनदेजिका विकास 
गने। 

पिीक्षणको पषृ्ठपोषणका आिािमा कक्षा ४ 
ि ५ को पाठ्यक्रम परिमाियन, कक्षा ९-
१० को अधनिार्य विषर्को पाठ्यक्रम 
परिमाियन गने। 

कक्षा ५ का पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक 
पिीक्षण गने। 

संस्कृत तथा गरुूकुलतफय  कक्षा ७ ि ९ 
का पाठ्यपसु्तक विकास गने। 

मदिसा जिक्षा कक्षा ४ का पाठ्यपसु्तक ि  
कक्षा ११ ि १२ का पाठ्यक्रम विकास 

प्राविधिक तथा व्र्ािसावर्क िाितफय  
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आर्िेुद, प्राकृधतक जचवकत्सा ि िधडबटुी विषर्को 
पाठ्यक्रम धनमायण गरिएको। 

िैजक्षक गणुस्ति पिीक्षण केन्रबाट कक्षा ३ ि ८ को 
विद्याथी उपलजब्िको िावष्ट्रर् पिीक्षण सञ्चालन गरिएको। 

बहभुावषक जिक्षा  नीधत कार्ायन्िर्न गनय २६ िटा 
मातभृाषाका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक तर्ाि भएका। 

आिािभतू तहसम्मको पाठ्यक्रम, 
पाठ्यपसु्तक ि जिक्षक धनदेजिकाको लैवङ्गक 
पिीक्षण भएको हनुे। 

माध्र्धमक तह सम्मका मदिसा जिक्षाको 
पाठ्यक्रम पाठ्यपसु्तक तर्ाि भएको हनुे। 

 

माध्र्धमक तहका पाठ्यक्रम ि धसकाइ स्रोत 
सामग्री विकास गने। 

बौवद्धक अपाङ्गता भएका 
बालबाधलकाकालाधग तेस्रो तहको श्रव्र्दृश्र् 
सामग्री विकास गने। 

सािािण विद्यालर्तफय का कक्षा ४, ७ ि ९ 
का संस्कृत विषर्का पाठ्यपसु्तक विकास 
गने। 

कक्षा १० ि १२ को मान्र्ता तथा 
समकक्षता धनिायिण सम्बन्िी कार्यक्रम 

थप पाठ्यसामग्रीको मूल्र्ाङ्कन तथा स्िीकृधत 
सम्बन्िी कार्यक्रम गने। 

स्थानीर् पाठ्यक्रम धनमायणका लाधग स्थानीर् 
तहलाई सहिीकिण तथा धनमायण भएका 
पाठ्यक्रम सङ्कलन ि पषृ्ठपोषण सम्बन्िी 
सहार्ता कक्ष सञ्चालन ि व्र्िस्थापन गने। 

३५००१०११ जिक्षा तथा मानि 
स्रोत विकास केन्र 

निसाक्षिका लाधग धनिन्ति जिक्षाका नमनुा सामग्री 
विकास भएको। 

िैजक्षक िेधडर्ो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसािण भएको। 

दििन्दी धमलान पश्चात नपगु िकम स्थानीर् तहमा 
हस्तान्तिण गरिएको। 

साक्षिता घोषणा हनु िा की िहेका जिल्लामा सो सम्बन्िी 
तर्ािीका कार्यक्रम सञ्चालन भएको। 

डाटा सेन्टि स्थापनाका लाधग पूिायिािको तर्ािी 
भइिहेको। 

प्रािजम्भक बालविकास तथा जिक्षाको िावष्ट्रर् 
मापदण्ड परिमाियन, अधभमखुीकिण एिम ्
कार्ायन्िर्न भएको हनुे। 

साियिधनक विद्यालर्मा धनिःिलु्क ब्रोडब्र्ाण्ड 
इन्टिनेट सवुििा िडान ि उपर्ोगका लाधग 
अनदुान वितिण भएको हनुे। 

सबै बालबाधलकालाई विद्यालर्मा “ल्र्ाउने , 
धसकाउने ि वटकाउन”े,  अधभर्ान सञ्चालन 
भएको हनुे। 

साक्षि नेपाल अधभर्ान कार्यक्रम माफय त िा की 

साक्षि नेपाल अधभर्ान सञ्चालनका लाधग 
स्थानीर् तहका लाधग साझेदािीमा आिारित  
प्रोत्साहन अनदुान ददने। 

निसाक्षिका लाधग धनिन्ति जिक्षाका नमनुा 
सामग्री विकास गने। 

िावष्ट्रर् र्ोग्र्ता प्रारूप (NQF) बमोजिम 
अनौपचारिक एिम ्अरिधतक माध्र्मबाट 
धसवकएका ज्ञान ि सीपको पिीक्षण 
प्रमाणीकिण ि समकक्षी िैजक्षक उपाधि 
वितिण गने। 

171



ब.उ.िी.नं. कार्यक्रम/आर्ोिना हालसम्मको प्रगधत जस्थधत आगामी तीन िषयको उपलजब्ि सूचक 
आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु 

वक्रर्ाकलाप 

जिल्ला साक्षि घोषणा भएको हनुे। 

िैजक्षक सामग्रीहरूको उत्पादन तथा विद्यधुतर् 
माध्र्मिाट प्रसािण भएको हनुे। 

जिक्षा क्षेत्रको समग्र धडजिटल व्र्िस्थापनका 
लाधग डाटा सेन्टि स्थापना भई सञ्चालन भएको 
हनुे। 

कोधभड-१९ को प्रभािका कािण भएको 
िैजक्षक क्षधत परिपूिणका लाधग िैकजल्पक 
उपार्द्वािा जिक्षण धसकाइ गने। 

जिक्षा क्षेत्रको समग्र धडजिटल 
व्र्िस्थापनका लाधग डाटा सेन्टिको 
सञ्चालन गने। 

िैजक्षक कार्यक्रम उत्पादन गिी  िेधडर्ो  
तथा टेधलधभिनमा प्रसािण गने। 

३५००२०११ पाठ्यक्रम विकास 
केन्र 

व्र्ािहारिक अभ्र्ास कार्यविधि धनदेजिका, २०७३ ि 
विद्यालर् जिक्षामा अक्षिाङ्कन पद्धधत कार्ायन्िर्न 
कार्यविधि, २०७२ परिमाियन भएका। 

पाठ्यक्रममा अन्तिधनवहत विषर्गत सीमा हटाउन ि 
समर् सापेक्ष तलु्र्ाउन आिािभतू तह कक्षा १ – 3 को 
एकीकृत पाठ्यक्रम िैजक्षक सत्र २०७७ बाट कक्षा १ 
मा देिभि लागू गरिएको। 

बहभुावषक जिक्षा नीधत कार्ायन्िर्न गनय २६ िटा 
मातभृाषाका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक तर्ाि भएका। 

कक्षा ४ को पाठ्यपसु्तको मस्र्ौदा तर्ाि भई लेआउट 
धडिाइन भइिहेको ि कक्षा ७, ९ ि १२ को मस्र्ौदा 
विकासको क्रममा िहेको। 

कक्षा १० का १,७४८ ि कक्षा १२ का ३,०३६ िना 
गिी िम्मा ४,७८४ िनालाई समकक्षता प्रदान 
गरिएको। 

स्िीकृत िावष्ट्रर् पाठ्यक्रम प्रारूप अनसुाि 
पाठ्यक्रम पाठ्यपसु्तक अन्र् पाठ्यसामग्रीको  
परिमाियन एिम ्विकास भएको हनु।े 

धडजिटल धसकाई सामग्री विकास भएको हनु,े 

कक्षा १० ि १२ को मान्र्ता तथा समकक्षता 
धनिायिण भएको हनुे। 

धनिन्ति विद्याथी मूल्र्ाङ्कनको कार्ायन्िर्नका 
लाधग    

Standardrized Tools सवहतको मूल्र्ाङ्कन सहर्ोग 
सामग्री तर्ाि भएको हनुे। 

प्रदेि ि स्थानीर् पाठ्यक्रम विकासका लाधग 
स्थानीर् तहको क्षमता विकास भएको हनुे। 

थप पाठ्यसामग्रीको मूल्र्ाङ्कन तथा स्िीकृधत 
भएको हनुे। 

 

कक्षा ४, ७ ि ९ का संस्कृत विषर्का 
पाठ्यपसु्तक विकास गने ि पाठ्यपसु्तक 
कार्ायन्िर्न सम्बन्िमा मयुर् प्रजिक्षक 
तर्ाि गने। 

कक्षा १-३ को पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक 
ि जिक्षक धनदेजिकाको लैवङ्गक पिीक्षण 
गने। 

परिमाजियत पाठ्यक्रम अनसुाि कक्षा ९ को 
ऐजच्छक विज्ञान विषर्को पाठ्यपसु्तक 
विकास गने। 

कक्षा १० ि १२ को मान्र्ता तथा 
समकक्षता धनिायिण सम्बन्िी कार्यक्रम 
गने। 

थप पाठ्यसामग्रीको मूल्र्ाङ्कन तथा स्िीकृत 
गने। 

 

३५०२१०१२ जिक्षक सेिा 
आर्ोग 

अध्र्र्न अनमुधतपत्र वितिण कार्यविधिको धनमायण गिी 
वितिण गरिएको। 

अध्र्ापन अनमुधतपत्र सम्बन्िी कार्य भएको 
हनुे। 

नधतिा सम्बन्िी अधभलेख धडजिटाइिेिन 
गने। 
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िस्तगुत प्रश्नपत्र पिीक्षणका लाधग आ.ि.श्र्क पने 
ओएमआि मेधसन खरिद प्रवकर्ा गरिएको। 

भिन धनमायणको लाधग धडवपआि तर्ाि गरिएको। 

विधभन्न तहमा रिक्त जिक्षक दििन्दी (खलुा, 
अन्तरिक तथा िढुिा) विज्ञापन, दिखास्त 
संकलन, पश्र पत्र धनमायण, पिीक्षा सञ्चालन, 
पिीक्षण, नधतिा, प्रकािन, धसफारिि तथा 
अधभलेखीकिण भएको हनुे। 

आ.ि.श्र्कता  अनसुाि जिक्षक छनौट पिीक्षाको 
पाठ्यक्रम परिमाियन भएको हनुे। 

प्रभािकािी सेिा प्रिाहका लाधग जिक्षक सेिा 
आर्ोगको कार्य प्रदेि स्तिमा विस्ताि भएको 
हनुे। 

जिक्षकको सेिा ितय सवुििा सम्बन्िमा नेपाल 
सिकाि तथा जिक्षा  मन्त्रालर्लाई सझुाि तथा 
िार् पिामिय प्रदान भएको हनुे। 

दिखास्त संकलनका लाधग अनलाइन 
प्रणाली विकास गने। 

अध्र्ापन अनमुधतपत्र विज्ञापन, दिखास्त 
संकलन, पश्र पत्र धनमायण, पिीक्षा सञ्चालन, 
पिीक्षण, नधतिा प्रकािन गने।  

विधभन्न तहमा रिक्त जिक्षक दििन्दी (खलुा, 
आन्तरिक तथा िढुिा) विज्ञापन, दिखास्त 
संकलन, पश्रपत्र धनमायण, पिीक्षा सञ्चालन, 
पिीक्षण, नधतिा, प्रकािन, धसफारिि तथा 
अधभलेखीकिण गने।  

जिक्षक सेिा आर्ोगको सदुृढीकिण तथा 
प्रदेि स्तिमा विस्ताि गने। 

३५००३०११ िैजक्षक गणुस्ति 
पिीक्षण 

आ.ि. २०७६/७७ मा भएको विद्याथी उपलजब्ि िावष्ट्रर् 

पिीक्षण कक्षा ८ को प्रधतिेदन तर्ाि भएको। 

आ.ि. २०७६/७७ मा सम्पन्न विद्यालर् कार्यसम्पादन 
पिीक्षणको स्थानीर् तहगत ि एकीकृत प्रधतिेदन तर्ािी 
ि छपाइ गरिएको। 

५६१ सामदुावर्क माध्र्धमक विद्यालर्को कार्यसम्पादन 
पिीक्षण गरिएको। 

प्रधतिेदन प्रबोिीकिण ि कार्यसम्पादन पिीक्षण भएका 
विद्यालर्हरूमा फलोअप ि सिुाि र्ोिनाको अभ्र्ास 
भएको।  

कक्षा ५ ि १० का विद्याथीको उपलजब्िको िावष्ट्रर् 
पिीक्षणका लाधग पिुयपिीक्षण ि प्रश्नािली बैक 
अद्यािधिक भएको। 

कक्षा ५, ८ ि १० मा विद्याथी उपलजब्ि 
पिीक्षण भएको हनुे। 

िैजक्षक व्र्िस्थापन सेिा प्रदार्क संस्थाको 
कार्यसम्पादन पिीक्षण गिी सिुािका लाधग 
सझुाि प्रदान गने पद्धधत स्थापना भई 
कार्ायन्िर्न भएको हनुे। 

सबै सामदुावर्क विद्यालर्हरूको कार्यसम्पादन 
पिीक्षण गिी संघ, प्रदेि ि स्थानीर् तहमा 
पषृ्ठपोषण भएको हनु।े 

गणुस्तिीर् जिक्षास ग सम्बजन्ित धबषर्मा अध्र्र्न 
अनसुन्िान गिी जिक्षामा समता ि गणुस्ति 
अधभिवृद्धका लाधग सझुाि प्राप्त भएको हनुे। 

आ.ि. २०७७/७८ मा सम्पन्न विद्यालर् 
कार्यसम्पादन पिीक्षणको स्थानीर् तहगत ि 
एकीकृत प्रधतिेदन तर्ाि गने।  

कक्षा ५ का विद्याथीको उपलजब्िको िावष्ट्रर् 
पिीक्षण सन्चालन गने।  

जिक्षाको लाधग खाद्य कार्यक्रम, नमनुा 
विद्यालर् विकास कार्यक्रम ि प्राविधिक िाि 
सञ्चालन भएका कार्यक्रम/आर्ोिनाको 
कार्य सम्पादन पिीक्षण गने।  

७१६ सामदुावर्क माध्र्धमक विद्यालर्को 
कार्यसम्पादन पिीक्षण गने। 

प्रधतिेदन प्रबोिीकिण ि कार्यसम्पादन 
पिीक्षण भएका विद्यालर्हरूमा फलोअप ि 
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 सिुाि र्ोिनाको अभ्र्ास गने।  

कक्षा १० का विद्याथीको उपलजब्िको 
िावष्ट्रर् पिीक्षणका लाधग पूियपिीक्षण ि 
प्रश्नािली बैक अद्यािधिक गने। 

३५००४०११ विद्यालर् जिक्षक 
वकतािखाना 

चाल ुआ.ि.मा पेि भएका जिक्षकहरूको व्र्जक्तगत 
विििण धसटिोल अद्यािधिक, पाधलकागत रूपमा तलिी 
प्रधतिेदन पारित तथा सम्पजत्त विििण अधभलेख 
व्र्िस्थापन गरिएको। 

अिकाि प्राप्त जिक्षकहरूको उपदान, औषिी उपचाि 
वििामी विदा िकम िकम भकु्तानी गरिएको। 

जिक्षकहरूको धसटिोल तथा फार्ल व्र्िस्थापन 
अध्र्ािधिक भएको हनुे। 

धनितृभिण परिचर्पत्र सहिरूपमा वितिण भएको 
हनुे। 

जिक्षकहरूको अधभलेख तथा सम्पजत्त विििण 
व्र्िजस्थत भएको हनुे। 

पाधलकागत रूपमा  जिक्षकको  िावषयक  तलिी 
पारित भएको हनुे। 

सेिा धनितृ्त जिक्षकहरूको सेिा सवुििा सहि 
रूपमा वितिण भएको हनुे। 

जिक्षकको सम्पधत विििण, धसटिोल 
व्र्िस्थापन गने। 

जिक्षकको िावषयक तलबी प्रधतिेदन पारित 
गने। 

जिक्षकहरूलाई प्रदान गने धनिजृत्तभिण 
उपदान लगार्तका सेिा प्रदान तथा  
विििण अद्यािधिक गने। 

३५००४०१२ जिक्षक सेिा धनितृ्त 
सवुििा 

सेिा धनितृ जिक्षकहरूको धनिजृत्तभिण, सेिाबाट 
अिकाि पाएका जिक्षकहरूको उपदान तथा औषिी 
उपचाि ि सजञ्चत धबिामी विदाको िकम भकु्तानी 
भएको।  

सेिा धनितृ्त जिक्षकहरूको लाधग नपेाल 
सिकािबाट उपलब्ि हनु ेसेिा सवुििा सहि 
रूपमा वितिण भएको हनुे। 

िावषयक ५१ हिाि जिक्षकका लाधग  
धनिजृत्तभिण, ५०० जिक्षकका लाधग  
उपदान, ४,७०० जिक्षकका लाधग औषधि 
उपचाि तथा सजञ्चत विदा िापतको िकम 
उपलब्ि गिाउने। 

३५०२१०११ विश्वविद्यालर् 
अनदुान आर्ोग 

देिभिका ४५८ सामदुावर्क क्र्ाम्पसलाई धनर्धमत 
अनदुान ि १४६ सामदुावर्क क्र्ापसलाई भौधतक विकास 
अनदुान प्रदान गरिएको। 

गणुस्ति सिुाि कार्यक्रम अन्तिगत एम.वफल. िजृत्तमा 
५२ िना ि एम.वफल. िोिग्रन्थमा १० िनालाई 
सहर्ोग गरिएको। 

अनसुन्िान व्र्िस्थापन विकासका लाधग १० िटा, लघ ु

विश्वविद्यालर् तथा उच्च िैजक्षक संस्था स्थापना 
गने सम्बन्िमा सम्बन्िमा मापदण्ड तथा 
नक्िांकनमा आिारित भई नेपाल सिकािलाई 
पिामिय ददइएको हनुे। 

विधभन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनदुानको िकम 
विश्वविद्यालर्हरूलाई प्रदान गने सम्बन्िमा नीधत 
धनिायिण गिी मापदण्ड तथा नधतिामा आिारित 

उच्च िैजक्षक स्ति िवृद्धका लाधग 
विद्यािारिधि, एम. वफल, पोष्ट डक्टिेट 
लगार्त िावष्ट्रर् प्राथधमकता क्षेत्रमा १९० 
िटा अनसुन्िान गने।  

कोधभड-१९ ले  विधभन्न क्षेत्रमा पािेको 
असि ि िावष्ट्रर् महत्िका विषर्मा 
निप्रिद्धयनात्मक प्राविधिक तथा िैज्ञाधनक 
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अनसुन्िान विकास ि निप्रितयन अनदुान ५० िनालाई 
प्रदान गरिएको। 

देिभि web based map  ि Mobile App माफय त सबै 
उच्च िैजक्षक संस्थाहरूको त्र्ांकअध्र्ािधिक 
गरिएको। 

उच्च िैजक्षक संस्थाहरूलाई छोटो अिधिका कार्यक्रम 
संचालन गनय पनुतायिगी ताधलम १४ िटा, िैजक्षक संस्था 
उद्योगी व्र्िसार्ी संिाद १० िटा, अनसुन्िान विधि 
ताधलम ४९ िटा, स्थानीर् गोष्ठी संचालनका लागी २१ 
िटा, िावष्ट्रर् सम्मेलन १५ िटा, अन्तिावष्ट्रर् सम्मेलन १, 

जिक्षक तथा कमयचािीहरूको क्षमता अधभिवृद्ध ३८ िटा 
कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। 

विज्ञान ि प्रविधि कार्यक्रम संचालनमा िहेका 
क्र्ाम्पसहरूमा प्रर्ोगिालामा कार्यित कमयचािीका लाधग 
क्षमता विकास ताधलम संचालनका लाधग ११ िटा उच्च 
िैजक्षक संस्थाहरूलाइ कार्यक्रम संचालन गनय अनदुान 
प्रदान गरिएको। 

भएको हनुे।  

विश्वविद्यालर्हरूमा सञ्चालन गरिन ेिैजक्षक 
कार्यक्रमको गणुस्ति िवृद्ध (कुल भनाय दि, 

उजत्तणयता दि, गणुस्ति प्रत्र्ार्न, िेन्डि ्र्ारिटी, 
आदद) भई स्तिर्कु्त भएको हनुे। 

विश्वविद्यालर्हरू बीच समन्िर् (के्रधडट, जिक्षक, 

विद्याथी, पसु्तकालर्, प्रर्ोगिाला आदद) कार्म 
भएको हनुे।  

देि धभत्र तथा बावहिका उच्च िैजक्षक संस्थाहरू 
बीच छात्रिजृत्त, विद्वत्िजृत्त आदद आदान प्रदान 
भएको हनुे। 

िैजक्षक स्ति िवृद्धका लाधग उपर्कु्त कार्यक्रम 
तिुयमा भइ लागू भएका हनुे। 

अन्िेषण तथा अनसुन्िान गने। 

National Eligibility Test तर्ािी तथा 
संचालन गने।  

सामदुावर्क क्र्ाम्पस पूिायिाि विकास 
अनदुान ददने।  

विश्वविद्यालर्हरूमा इन्कुिेसन केन्रहरूको 
स्थापना गने। 

३५०२११०१ उच्च जिक्षा सिुाि 
परिर्ोिना 

४ िटा उच्च िैजक्षक संस्थाहरूलाई गणुस्ति सधुनजश्चता 
प्रत्र्ार्न प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको। 

 

बिािमखुी िैजक्षक कार्यक्रमहरूको विकास तथा 
विस्ताि, उद्यमिीलताको विकास तथा 
कार्ायन्िर्नका ि निप्रितयनात्मक अनसुन्िान 
भएको हनुे। 

उजल्लजखत विषर्का िैजक्षक संस्थामा कार्यित 
जिक्षक तथा नेततृ्ि तहमा कार्यित 
प्राध्र्ापकहरूको क्षमता अधभिवृद्ध भएको हनुे।  

गणुस्ति सधुनश्चतता तथा प्रत्र्ार्नकृत िैजक्षक 
संस्थाको संयर्ामा िवृद्ध भएको हनु।े 

गणुस्ति सधुनजश्चतता तथा प्रत्र्ार्न/गणुस्ति 
अधभिवृद्धमा संलग्न उच्च िैजक्षक संस्थालाई 
अनदुान प्रदान गने।  

विपन्न विद्याथीहरूका लाधग पीएमटीमा 
आिारित छात्रिजृत्त वितिण गने।  

उच्च िैजक्षक संस्थालाई सूचना तथा 
प्रविधिमा आिारित िेजक्षक कार्यक्रमहरूको 
विकास, प्राजज्ञक उत्कृष्टता तथा अनसुन्िान 
अनदुान प्रदान गने।  
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विपन्नतामा आिारित विद्याथी छात्रिजृत्त संयर्ा 
बढेको हनु ेि उच्च जिक्षाको पहु च विस्ताि 
भएको हनुे। 

उच्च िैजक्षक संस्थाहरूमा सूचना तथा प्रविधिमा 
आिारित िैजक्षक कार्यक्रमहरूको विकास तथा 
कार्ायन्िर्न भएको हनुे। 

३५०२१०१३ र्नुेस्कोका धनधमत्त 
नेपाल िावष्टर् 
आर्ोग 

र्नुेस्कोआट भएका निप्रितयन कार्यको प्रचािात्मक कार्य 
सञ्चालन भएको।  

र्नुेस्को सम्िद्ध विषर्गत क्षेत्रमा वक्रर्ाकलाप 
सञ्चालन भएको। 

विज्ञान तथा प्रविधिस ग सम्िजन्ित बाल प्रधतभा खोिी 
कार्यक्रम सञ्चालन भएको। 

रू्नेस्को सदस्र् िाष्ट्रका हैधसर्तले अन्तिावष्ट्रर् 
मञ्चमा नेपालको सहभाधगता अधभिवृद्ध भएको 
हनुे। 

िैजक्षक ि सांस्कृधतक विकासका कार्यहरूमा 
सिकािी ि गैिसिकािी क्षेत्रको भधूमका अधभिवृद्ध 
भएको हनुे। 

िनमानससम्म र्नुेस्कोको आदिय पगुकेो हनुे। 

कानमाडौंको िगडोलमा र्नुेस्को  ग्रामको 
स्थापना भएको हनुे। 

र्नुेस्कोको अन्तिावष्ट्रर् महासभामा सहभागी 
हनुे। 

र्नुेस्को सम्िद्ध विषर्गत क्षेत्रमा 
वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गने। 

र्नुेस्को ग्राम विकास गने।  

३५०३१०११ िावष्ट्रर् पिीक्षा बोडय कक्षा १० को स्तिीकृत पिीक्षाको लाधग अंग्रिेी, गजणत 
ि विज्ञान विषर्का ३,२४७ जिक्षकका लाधग पिीक्षण 
प्रश्न धनमायणका लाधग भच ुयअल विधिबाट ताधलम सम्पन्न 
गरिएको। 

कक्षा १२ को स्तिीकृत पिीक्षाको पिीक्षण प्रश्न धनमायण 
ि परिमाियन गनय ४ विषर्का २०० िना जिक्षकलाई 
भच ुयअल विधिबाट अधभमखुीकिण गरिएको। 

माध्र्धमक जिक्षा पिीक्षा कक्षा १० तथा १२ को 
स्तिीकृत प्रश्नपत्र धनमायण  तथा पिीक्षा सञ्चालनको 
तर्ािी भइिहेको। 

माध्र्धमक जिक्षा पिीक्षाको स्तिीकृत प्रश्नपत्र 
तर्ाि गिी पिीक्षा सञ्चालन नधतिा प्रकािन 
प्रमाणीकिण तथा अधभलेखीकिण भएको हनुे। 

कक्षा १० ि १२ को Standardized Test 

का लाधग जिक्षक ताधलम सञ्चालन गने। 

कक्षा १२ को Item Bank  धनमायण गने।  

कक्षा १० को प्रश्नपत्र धनमायण तथा पिीक्षा 
सञ्चालन, उत्तिपजुस्तका ढुिानी पिीक्षण, 
नधतिा प्रकािन प्रमाणपत्र वितिण गने।  

प्रर्ोगात्मक पिीक्षा तथा OJT 
अधभमखुीकिण तथा अनगुमन गने।    
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३५०४१०११ प्राविधिक जिक्षा 
तथा व्र्ािसावर्क 
ताधलम परिषद् 

प्राविधिक जिक्षाको संस्थागत पहु च नपगुकेा थप ५० 
स्थानीर् तहमा प्राविधिक जिक्षाको पननपाननका लाधग 
अनमुधत प्रदान गिी ६३५ स्थानीर् तहमा प्राविधिक 
जिक्षा कार्यक्रमको संस्थागत पहु च पिुाइएको। 

छोटो अिधिको सीपमूलक ताधलम सञ्चालन कार्यविधि, 

२०७७ स्िीकृत गिी प्रदेि तहबाट २१ हिाि 
िनालाई ि ENSSURE परिर्ोिना माफय त कार्यस्थलमा 
आिारित ताधलम, औद्योधगक प्रजिक्षाथी, OJT सवहतको 
ताधलम सञ्चालन गरिएको। 

८४८ प्रजिक्षकलाई क्षमता अधभिवृद्ध ताधलम उपलब्ि 
गिाइएको। 

वििेष छात्रिधृत तफय का ५६० िनालाई धड्लोमा तथा 
प्रमाणपत्र तहमा ि वप्र-धड्लोमा तहमा प्रजिक्षण गनयका 
लाधग कार्यक्रम, संस्था ि कोटा धनिायिणको कार्य सम्पन्न 
गरिएको। 

िैदजिक िोिगािीबाट फवकय एका तथा स्िदेिमै िहेका 
बेिोिगाि १४,५०० र्िुाको सीप पिीक्षण गरिएको।  

परिषदबाट सम्बन्िन स्िीकृधत प्राप्त धनिी जिक्षण 
संस्थाहरूको अनलाइन प्रणालीबाट निीकिण गनय 
सरुुिात गरिएको। 

 

बावषयक 83,289 र्िुाले (आवङ्गक जिक्षालर् 
61, साझेदािी जिक्षालर् 38, सामदुावर्क 
विद्यालर्मा प्राविधिक जिक्षा (टेक्स) ५72, 
धनिी ४२९ जिक्षालर् एिम ्विद्यालर् माफय त) 
प्राविधिक जिक्षा हाधसल गिेको हनु।े 

िावषयक ४० हिाि बेिोिगाि र्िुाले सीपमूलक 
व्र्ािसावर्क ताधलम प्राप्त गिेका हनुे। 

प्राविधिक जिक्षाको पहु च नपगुकेा स्थानीर् तहमा 
प्राविधिक तथा व्र्ािसावर्क जिक्षा एिम ्
ताधलमको पहु च विस्ताि भएको हनु।े 

सीपमूलक ताधलम प्राप्त गने सबैको सीप 
प्रमाणीकिण भएको हनुे।  

प्राविधिक तथा व्र्ािसावर्क जिक्षा एिम ्ताधलम 
क्षेत्रमा कार्यित १२ हिाि प्रजिक्षक, कमयचािी 
तथा व्र्िस्थापकहरूको क्षमता अधभिवृद्ध हनुे। 

१८,९०० िना (औद्योधगक प्रजिक्षाथी ताधलम-

2,1००, कार्यस्थलको धसकाइ-6,0००, 

कामदािको क्षमता अधभिवृद्ध ताधलम 10,८०० 
िना) र्िुा प्रजिक्षाथी कार्यक्रममा सहभागी भएको 
हनुे। 

परिषद्को मानि संसािन र्ोिना, िणनीधतक 
र्ोिना तथा गणुस्ति सधुनजश्चतता प्रारूप तर्ाि 
भएको हनुे। 

िावष्ट्रर् व्र्ािसावर्क र्ोग्र्ताको प्रारूप तर्ािी 
गिी कार्ायन्िर्न भएको हनुे। 

िैकजल्पक  विधिबाट प्रजिक्षण गनय इ-लधनयङ्ग 
पूिायिािहरूको व्र्िस्था गने। 

नमनुा प्राविधिक जिक्षालर् ि निस्थावपत 
प्राविधिक जिक्षालर्हरूको भौधतक पूिायिाि 
विकास गने। 

औपचारिक, अनौपचारिक ि अरिधतक्त 
पद्धधतबाट धसकेका िा अनभुि हाधसल 
गिेका ज्ञान, सीप ि दक्षताको सीप पिीक्षण 
तथा प्रमाणीकिण गने।  

कार्यस्थलको धसकाइका लाधग औद्योधगक 
प्रजिक्षाथी, कामदािहरूको क्षमता अधभबवृद्ध, 

OJT सवहतको ताधलम ि Out reach 
कार्यक्रम सञ्चालन गने।  

३५०६१०११ नेपाल विज्ञान तथा च्र्ाउका प्रडक्ट, अचाि, िाम ि च्र्ाउका क्र्ा्सलु गिी १२ विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलन भएको हनुे। िैज्ञाधनक अनसुन्िानका लाधग NMR 
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प्रविधि प्रज्ञा 
प्रधतष्ठान 

थान नमनुा पिीक्षण गरिएको। 

कानमाडौं उपत्र्कामा िहेका पानीको स्रोतहरूको िम्मा 
१२६ िटा नमनुाहरूको भौधतक, िासार्ाधनक ि सूक्ष्म 

िैविक पिीक्षण गरिएको। 

लधलतपिु तथा कानमाडौं जिल्लाको बिािबाट ७९ 
खाद्यिस्त ु(मकै, बदाम आदद) नमनुा संकलन गरिको। 

पाल्पा ि गलु्मी जिल्लाबाट प्राप्त ५० सनु्तलाका 
नमनुाहरूको HLB िोग पिीक्षण गरिएको। 

च्र्ाउका १९ िटा नर्ा  डाटा इन्री गिी डाटािेस 
अद्यािधिक गनुयको साथै फूल्चोकी, सूर्यविनार्क ि 
चा गनुािार्ण िन क्षेत्रमा mushroom foray सम्पन्न 
गरिएको। 

खाद्य हरिर्ाली िहि विकास ि विस्ताि कार्यक्रम 
अन्तगयत भक्तपिु जस्थत कटुन्िे ि लधलतपिु जस्थत 
खोकना नगिपाधलकामा क्र्ामोमाइल, क्र्ालान्डलुा 
लगार्त ८ प्रकािका खाद्य एिम ्औषधििन्र् हिय 
उत्पादन गिी अगायधनक हबयल जचर्ा उत्पादन गरिएको। 

नेपाल फ्टलोिा सम्बन्िी Ethnopharmacology of Wild 

Plants पसु्तक प्रकाजित गरिएको।  

निप्रितयन केन्र स्थापना भएको हनुे। 

National Innovation Index तर्ाि भएको 
हनुे। 

Analytical Service Centre स्थापना भएको 
हनुे। 

नेपाली अनसुन्िानकताय परिचर् (Nepali 

Researchers' Identity) तर्ाि भएको हनुे। 

स्माटय नास्ट, Science City तर्ाि भएको 
हनुे। 

Who is Who in STI प्रकािन भई समर् समर्मा 
अद्यािधिक हनुे। 

Natural Disaster Mitigation अनसुन्िान केन्र 
स्थापना भएको हनुे। 

प्रविधि प्रर्ोगिाला भिनमा अनसुन्िान तथा 
िैज्ञाधनक अन्िेषण प्रर्ोगिालाको प्रर्ोिनका 
उपकिण तथा मेधसन औिािको व्र्िस्था भएको  
हनुे। 

नेपालका संकटापन्न, िैथाने, नेपाल सिकािले 
संिक्षण, खेती विकास ि अनसुन्िानका लाधग 
सूचीकृत गिेका, साइवटस अनसूुचीमा पिेका 
महत्िपूणय िधडबटुी ि अन्र् िनस्पधतको 
DNAbar code तर्ाि भएको हनुे। 

विश्लषेणात्मक सेिा (पानी, धडएनए, िसार्न आदद) 

सञ्चालन भएको हनुे। 

Space अनसुन्िान केन्र संचालन भएको हनुे। 

िैज्ञाधनक अनसुन्िान प्रिद्धयन, प्रज्ञाको लाधग प्राज्ञ, 

(Nuclear Magnetic Resonance Spectro) 

Meter 400 MHZ)  उपकिण व्र्िस्थापन 
गने। 

प्रर्ोगिालाको प्रर्ोिनका उपकिण तथा 
मेिीन औिाि व्र्िस्थापन गने। 

Animal House धनमायण गने।  

िैज्ञाधनक अनसुन्िान प्रिद्धयन, प्रज्ञाको लाधग 
प्राज्ञ, Brain Pooling, र्िुा/मवहला िैज्ञाधनक 
(अध्र्र्न/सिेक्षण/अनसुन्िान) गने।  

निीनतम अनसुन्िान, प्रविधि हस्तान्तिण 
एिम ्समवृद्धका लाधग निप्रितयन केन्र 
(अध्र्र्न /सिेक्षण/अनसुन्िान) गने।  

विद्यािारिधि िोििजृत्त, अनसुन्िान अनदुान, 

अनसुन्िान सहार्क िजृत्त, वििेष प्रधतभा 
प्रिद्धयन, आधथयक सहर्ोग गने।  

Secondary Standard Dosimetry 

Laboratory स्थापनाका लाधग िेधडर्ोिमी 
स्रोत िाख्न बंकि धनमायण गने। 

विज्ञान प्रविधि सम्मेलनको आर्ोिना गने।  

भकूम्प सम्बन्िी पूिय सूचना केन्रको 
स्थापना गने।  
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Brain Pooling, र्िुा िैज्ञाधनक ताधलम कार्यक्रम 
सञ्चालन भएको हनुे। 

विद्यािारिधि िोििजृत्त, अनसुन्िान अनदुान, 

अनसुन्िान सहार्क िजृत्त, वििेष प्रधतभा प्रिद्धयन, 

आधथयक सहर्ोग प्रदान भएको हनु।े 

Secondary Standard Dosimetry Laboratory 

स्थापनाका लाधग िेधडर्ोिमी स्रोत िाख्न बंकि 
धनमायण भएको हनुे। 

३५०२१०१४ जचवकत्सा जिक्षा 
आर्ोग 

जचवकत्सा जिक्षा आर्ोग कोष सञ् चालन कार्यविधि, 
२०७७ स्िीकृत गिी कार्यन्िर्नमा आएको। 

जचवकत्सा जिक्षा अध्र्ापन गने विश् िविद्यालर्, प्रधतष्ठान ि 
जिक्षण संस्थाको गणुस्ति मूल्र्ाङ्कन कार्यविधि, २०७७ 
तथा Standard Format for Institutional Inspection 

Report तर्ाि गिी कार्ायन्िर्नमा आएको। 

स्नातकोत्ति तहको एकीकृत प्रिेि पिीक्षा सम्पन् न 
गरिएको। 

छात्रिधृतमा छनौट भई अध्र्र्निन विद्याथीलाई 
छात्रिजृत्त वितिण गरिएको। 

 

नेपालको आ.ि.श्र्कता अनरुूपको जचवकत्सा 
जिक्षा नीधत तिुयमा भई कार्ायन्िर्नमा आएको 
हनुे। 

जचवकत्सा जिक्षा अध्र्र्नका लाधग स्नातक तह ि 
स्नातकोत्ति तहको एकीकृत प्रिेि पिीक्षा 
सञ्चालन भएको हनुे। 

स्िास््र् क्षेत्रको िनिजक्त प्रक्षेपण भई सो 
अनरुूप िनिजक्तको माग ि आपूधतय बीचमा 
तादात्म्र्ता कार्म भएको हनुे। 

साियिधनक जिक्षण संस्थामा स्तातक तहमा 
जचवकत्सा जिक्षा अध्र्र्न गने विद्याथीहरूलाई 
कुल धसट संयर्ाको ७५ प्रधतित धसटमा 
धन:िलु्क छात्रिजृत्त उपलब्ि भएको हनुे। 

जचवकत्सा जिक्षामा न्रू्नतम मापदण्ड धनिायिण 
भएको हनुे। 

जचवकत्सा जिक्षामा िैकजल्पक उपाधिका कार्यक्रम 
सञ्चालन भएको हनुे। 

निीनतम पद्धधतमा आिारित गणुस्तिीर् 

जचवकत्सा जिक्षा अध्र्र्नका लाधग स्नातक 
तह ि स्नातकोत्ति तहको एकीकृत प्रिेि 
पिीक्षा सञ्चालन गने। 

साियिधनक जिक्षण संस्थामा स्तातक तहमा 
जचवकत्सा जिक्षा अध्र्र्न गने विद्याथीलाई 
कुल धसट संयर्ाको ७५ प्रधतित धसटमा 
धन:िलु्क छात्रिजृत्त उपलब्ि गिाउने। 

जचवकत्सा जिक्षामा न्रू्नतम मापदण्ड 
धनिायिण गने। 

जचवकत्सा जिक्षामा िैकजल्पक उपाधिका 
कार्यक्रमहरू सञ्चालन गने। 
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िैकजल्पक जचवकत्सा जिक्षा लागू भएको हनुे। 

३५००१०१३ जिक्षा विकास तथा 
समन्िर् इकाई 

व्र्िजस्थत रूपमा पिुाना िैजक्षक अधभलेख व्र्िस्थापन ि 
प्रमाजणत प्रधतधलवप उपलब्ि गिाएको। 

कक्षा १० को एसइइ पिीक्षा , जिक्षा सेिा आर्ोग ि 
कक्षा ११ ि १२ को पिीक्षा सञ्चालनमा समन्िर्  
गरिएको। 

जिल्लाधभत्रका स्थानीर् तहबीच िैजक्षक कार्यक्रम 
सञ्चालन ि व्र्िस्थापन तथा अधभलेख एिम ्प्रधतिेदन 
सम्बन्िी कार्यमा समन्िर् गरिएको। 

 

पिुाना िैजक्षक अधभलेख व्र्िस्थापन ि प्रमाजणत 
प्रधतधलवप उपलब्ि भएको हनुे। 

कक्षा १० को एसइइ पिीक्षा , जिक्षा सेिा 
आर्ोग ि कक्षा ११ ि १२ को पिीक्षा 
सञ्चालनमा समन्िर् भई प्रभािकािी रूपमा 
सञ्चालन भएको हनुे। 

जिल्ला धभत्रका स्थानीर् तहबीच िैजक्षक 
कार्यक्रम सञ्चालन ि व्र्िस्थापन तथा अधभलेख 
एिम ्प्रधतिेदन सम्बन्िी कार्यमा प्रभािकािी 
समन्िर् भई कार्य सञ्चालनमा सहिीकिण 
भएको हनुे। 

स्थानीर् तह जिक्षा अधिकृतहरूको क्षमता 
विकास भएको हनुे। 

जिल्लास्तिीर् IEMIS प्रधतिेदन तर्ाि भएको 
हनुे।  

द्वन्द्व पीधडत तथा िवहद परििािका विद्याथीले 
छात्रिजृत्त प्राप्त गिेको हनुे।  

नर्ा  पाठ्यक्रमको प्रबोिीकिण भएको हनुे।  

दिबन्दी धमलान ि विद्यालर् सपुिीिेक्षणमा 
सहिीकिण भएको हनुे।  

भकूम्प तथा अन्र् कािणले क्षधतग्रस्त विद्यालर् 
भिन धनमायणको कार्य भएको हनुे। 

अधभलेख व्र्िस्थापन, पिीक्षा सञ्चालनमा 
समन्िर् तथा सहिीकिण गने।  

स्थानीर् तहस ग समन्िर् तथा सहिीकिण 
तथा स्थानीर् तहका अधिकृतहरूको क्षमता 
विकास कार्यक्रम सञ्चालन गने। 

जिल्ला स्तिीर् IEMIS प्रधतिेदन तर्ाि 
गने। 

द्वन्द्व पीधडत तथा िवहद परििािका 
विद्याथीले छात्रिजृत्त वितिण गने। 

विद्यालर् सपुिीिेक्षण तथा जिक्षक पेसागत 
विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न 
अधभमखुीकिण कार्यक्रम सञ्चालन गने।  

 प्राविधिक 
विश्वविद्यालर् तथा 
मेधडकल किेि 

प्राविधिक विश्वविद्यालर् तथा मेधडकल कलेिहरूको 
िग्गा प्राधप्त, गरुूर्ोिना धनमायण, पूिायिाि विकासको 
कार्य भईिहेको। 

गटेा मेधडकल कलेि, सखेुत मेधडकल कलेि, 
िटुिल मेधडकल कलेि, बददयिास मेधडकल 
कलेि, विदषुी र्ोगमार्ा आर्िेुद विश्वविद्यालर्, 

प्राविधिक विश्वविद्यालर् तथा मेधडकल 
कलेिहरूको िग्गा प्राधप्त, गरुूर्ोिना 
धनमायण, धडवपआि तर्ािी, पूिायिाि विकास 
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पूिायिाि धनमायण  
विकास सधमधत  
आर्ोिनाहरू   

मदन भण्डािी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालर्, 
मदन भण्डािी प्रौद्योधगक विश्वविद्यालर् स्थापनाका 
लाधग गरुूर्ोिना धनमायण, धडवपआि तर्ािी तथा 
भौधतक संिचना धनमायण गिी विश्वविद्यालर् 
सञ्चालन भएको हनुे।            

कार्यक्रम गने।  

३५०००१०९ िाष्ट्रपधत िैजक्षक 
सिुाि कार्यक्रम 
(रूपान्तिणकािी 
आर्ोिना) 

२,९८० कक्षाकोना धनमायण भएको। 

३१२ िौचालर् धनमायण  भएको। 

५६६ विद्यालर्मा िैजक्षक सामग्री व्र्िस्थापन  भएको। 

८९६ विद्यालर्मा सूचना प्रविधि विस्ताि भएको। 

३२१ विद्यालर्मा ल्र्ाि तथा पसु्तकालर् व्र्िस्थापन  
भएको। 

८८० विद्यालर्मा निीन प्रविधि प्रर्ोग तथा प्रिद्धयन 
भएको। 

४५ वििेष विद्यालर्मा भौधतक सवुििा विस्ताि  
भएको। 

परिर्ोिनाहरू छनौट भई स्थानीर् तहमा ५ अबय ७ 
किोड ४१ लाख ५० हिाि बिेट हस्तान्तिण भएको।  

१० हिाि कक्षाकोना धनमायण भएको हनुे। 

१ हिाि िौचालर् धनमायण भएको हनुे। 

२ हिाि विद्यालर्मा िैजक्षक सामाग्री 
व्र्िस्थापन  भएको हनुे। 

३ हिाि विद्यालर्मा सूचना प्रविधि विस्ताि  
भएको हनुे। 

१,२०० विद्यालर्मा ल्र्ाि तथा पसु्तकालर् 
व्र्िस्थापन भएको हनुे। 

३ हिाि विद्यालर्मा निीन प्रविधि प्रर्ोग तथा 
प्रिद्धयन  भएको हनुे। 

१५० वििेष विद्यालर्मा भौधतक सवुििा विस्ताि  
भएको हनुे। 

कक्षाकोना धनमायण गने। 

िौचालर् धनमायण  गने। 

विद्यालर्मा िैजक्षक सामाग्री व्र्िस्थापन 
गने। 

विद्यालर्मा सूचना प्रविधि विस्ताि  गने। 

विद्यालर्मा ल्र्ाि तथा पसु्तकालर् 
व्र्िस्थापन गने। 

विद्यालर्मा निीन प्रविधि प्रर्ोग तथा 
प्रिद्धयन  गने। 

वििेष विद्यालर्मा भौधतक सवुििा विस्ताि 
गने। 

 

९. िोजखम तथा अनमुान पक्ष 

संघीर् जिक्षा ऐनको तिुयमा भई तदनरुूप प्रदेि ि स्थानीर् तहमा काननु धनमायण, कार्य जिम्मेिािी सवहतको संिचना धनमायण, व्र्िजस्थत ि भिपदो िैजक्षक त्र्ाङ्क 

व्र्िस्थापन एिम ्प्रधतिेदन प्रणालीको विकास ि प्रर्ोग, आ.ि.श्र्क दक्ष िनिजक्तको उजचत व्र्िस्थापन, दात ृधनकार्बाट प्राप्त हनुे स्रोतको प्रर्ाप्तता, विपद िोजखम व्र्िस्थापन, 
िनिजक्तको क्षमता विकास ि परिचालन, निीनतम प्रविधिहरूको उपर्ोग, जिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रस ग सम्बद्ध पेसाकमीहरूको िचनात्मक सहर्ोग ि सहकार्य एिम ्सिै 
तहका सिकाििीचको समन्िर्, सहकार्य ि साझेदािीको िाताििण विकास िस्ता पक्षमा समर्मै ध्र्ान परु् र्ाउन सकेमा लक्ष्र् पूिा हनुे देजखन्छ।  
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6.2 स्वास््य तथा जनसंख्या 

१. पषृ्ठभमूि 

नेपालको संववधानले प्रत्येक नागरिकलाई िाज्यबाट आधािभतू स्वास््य सेवा मन:शलु्क प्राप्त गने िौमलक हकको व्यवस्था 
गिेको छ।देशको ववकासिा स्वस्थ ि उत्पादनशील नागरिकको िहत्वलाई दृविगत गिी लगानी ववृि िार्फ त गणुस्तिीय तथा 
सवफसलुभ स्वास््य सेवािा सितािूलक पहुुँच समुनश्चित गनुफ िाज्यको दावयत्व हो।यसै सन्दभफिा लोककल्याणकािी िाज्यको 
अवधािणा अनरुूप स्वास््य क्षेत्रलाई नार्ािलुकबाट सेवािलुक क्षेत्रिा रूपान्तिण गदै लैजानपुने आवश्यकता छ।स्वास््य क्षेत्रिा 
कायाफन्वयन गरिएका ववमभन्न कायफक्रिको परिणाि स्वरूप प्रमतलाख जीववत जन्ििा िात ृितृ्य ुअनपुात २३९,  प्रमतहजाि जीववत 
जन्ििा नवजात श्चशश ुितृ्यदुि २0, श्चशश ुितृ्यदुि 27 ि पाुँच वर्फिमुनका बालितृ्यदुि ३2 िा झिेको ि जन्िदाको अपेश्चक्षत उिेि 
70.८ वर्फ भएको छ। स्वास््य तथा जनसंख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी िाज्यको नीमत तथा कायफक्रिको र्लस्वरूप जनसंख्याको 
वावर्फक ववृिदि १.३५ प्रमतशत, प्रजननशील उिेिका िवहलाको प्रजनन दि २ प्रमत िवहला ि जनसांश्चख्यक लाभांशको रूपिा िहेको 
सवक्रय जनसंख्या ५७ प्रमतशत िहेको छ। 

ददगो ववकास लक्ष्यलाई ववकास योजनािा आन्तरिकीकिण गने क्रििा पन्रौ योजनाको नमतजा सूचकका रूपिा ददगो ववकास 
लक्ष्यका सूचकलाई मलइएको छ। नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन आधमुनक, आयवेुददक, प्राकृमतक, होमियोप्यामथक श्चचवकत्सा, 
स्वास््य सशुासन ि अनसुन्धान, ववश्वभिी िहािािी संकटको रूपिा रै्मलएको कोिोना भाइिस (कोमभड-१९) जस्ता िोगहरूको 
पवहचान तथा मनयन्त्रणको लामग मनिोधात्िक, प्रवफिनात्िक ि उपचािात्िक कायफक्रि िार्फ त गणुस्तिीय, सितािलुक ि न्यायोश्चचत 
स्वास््य सेवा तथा सवुवधा उपलब्ध गिाउन आवमधक योजना, िध्यिकालीन खचफ संिचना ि वावर्फक ववकास कायफक्रिबीच 
तादाम्यता गरिएको छ। 

२. सिस्या ि चनुौती 

जनताको अपेक्षा अनरुुप गणुस्तिीय स्वास््य सेवाको पहुुँच ि एकरुपता कायि हनु नसक्न,ु सेवािूलक तथा जनस्वास््य 
प्रमत उत्तिदायी जनशश्चि पयाफप्त ववकास गनफ नसवकन,ु सिकािी स्वास््य संस्थािा आवश्यकता अनसुािको जनशश्चि उत्पादन ि 
उपयोग तथा आधमुनक उपकिण ि ववशेर्ज्ञ श्चचवकत्सकहरूवीचको सािञ्जस्यता हनु नसक्न,ु सने तथा नसने िोगहरू, कुपोर्ण, 
दरु्फटना तथा ववपदजन्य स्वास््य सिस्या ववद्यिान िहन,ु ववश्वव्यापीकिणसुँगै खानपान तथा जीवनशैलीिा आएको परिवतफनले नसने 
िोगहरूको भाि तथा िानमसक स्वास््य सिस्याहरू बढ्दै जान ुस्वास््य तथा पोर्ण सम्बन्धी प्रिखु सिस्याका रुपिा देखा पिेका 
छन।्यसैगिी गरिबी, अश्चशक्षा, भौगोमलक ववकटता, अव्यवश्चस्थत शहिीकिण, बसोबास ि बसाईसिाई तथा आप्रवासन ि सािाश्चजक 
कुिीमतले जनसंख्या ि ववकासबीच असन्तलुन हनु,ु ववस्ततृ एवि ्खण्डीकृत त्याङ्क सवहतको जनसंख्या व्यवस्थापन सूचना प्रणाली 
स्थापना हनु नसक्न,ु जनसांश्चख्यक लाभांशको रूपिा िहेको उत्पादनशील जनशश्चिलाई सिविगत देश ववकासिा परिचालन गनफ 
नसक्न ुजनसंख्या तथा वसाईसिाई सम्बन्धी प्रिखु सिस्याको रुपिा िहेका छन।् 

स्वास््यका सबै क्षेत्रिा नागरिकको सितािूलक पुँहचु स्थावपत गनुफ, गणुस्तिीय आधािभतू स्वास््य सेवालाई सबै स्थानीय 
तहबाट मनिःशलु्क रुपिा उपलब्ध गिाउन,ु स्वास््य उपचाििा ववद्यिान उच्च दिको व्यश्चिगत खचफ र्टाउन,ु स्वास््य बीिा िार्फ त 
गणुस्तिीय उपचािात्िक सेवािा जनताको सवफसलुभ पहुुँच समुनश्चित गनुफ, स्वास््य क्षेत्रिा मनजी तथा गैि सिकािी क्षेत्रको भमूिका 
थप सेवािूलक बनाउन,ु स्वास््य सेवा ि सािाश्चजक उत्तिदावयत्व बहन गने सीप-मिश्चित दक्ष स्वास््य जनशश्चिको व्यवस्थापन 
गनुफ, और्मध उत्पादनिा आत्िमनभफिता अमभववृि गिी और्मध तथा और्मधजन्य सािाग्रीको प्रभावकािी व्यवस्थापन तथा मनयिन गनुफ, 
जलवाय ुपरिवतफन ि बढ्दो शहिीकिणसुँगै सजृना भएका जीवनशैलीसुँग सम्बश्चन्धत स्वास््य सिस्याहरूको सिाधान गनुफ, स्वास््य 
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सचुना प्रणालीहरूलाई यथोश्चचत व्यवस्थापन गनुफ प्रिखु चनुौतीका रुपिा िहेका छन।्उत्पादनशील जनशश्चिलाई क्षितािा आधारित 
िोजगािीको समुनश्चितता गनुफ, बढदो आप्रवासनलाई सिशु्चचत व्यवस्थापन गनुफ, ितृ्यकुो कािणको अमभलेख िाख्न ेपिमतको ववकास ि 
मनयमित अनसुन्धान गनुफ, उच्चदििा बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकहरूिा िहेको अनभुव, ज्ञान ि मसपलाई अन्तिपसु्ता हस्तान्तिण गने 
प्रभावकािी व्यवस्था गनुफ, जनसांश्चख्यकीय सूचना बैंकको मनिाफण ि ववस्ताि गिी सिग्र स्वास््य तथा जनसंख्या क्षेत्रिा सशुासन 
कायि गनुफ जस्ता प्रिखु चनुौती िहेका छन।् 

३. सोच 

1. स्वस्थ, उत्पादनशील, श्चजम्िेवाि ि सखुी नागरिक (स्वास््य तथा पोर्ण)।  

2. उत्पादनशील जनसांश्चख्यक स्रोत (जनसंख्या तथा बसाइुँसिाइ)। 
४. उद्दशे्य 

१. संर्, प्रदेश ि स्थानीय तहिा सबै वकमसिका स्वास््य सेवाहरूको सन्तमुलत ववकास ि ववस्ताि गनुफ।(स्वास््य तथा पोर्ण) 
२. सवफसलुभ ि गणुस्तिीय स्वास््य सेवाको लामग सिकािको उत्तिदावयत्व ि प्रभावकािी मनयिन अमभववृि गदै नार्ािूलक 

स्वास््य क्षेत्रलाई सेवािूलक क्षेत्रको रुपिा क्रिशिः रूपान्तिण गनुफ।(स्वास््य तथा पोर्ण) 
३. बहकु्षेत्रीय सिन्वय तथा साझेदािी सवहत स्वास््य सेवािा नागरिकको पहुुँच तथा उपभोग बढाई सेवा प्रदायक ि 

सेवाग्राहीलाई थप श्चजम्िेवाि बनाउदै स्वस्थ जीवनशैली प्रविफन गनुफ।(स्वास््य तथा पोर्ण) 
४. सबै नागरिकलाइफ स्वस्थ, सवल ि सवक्रय बनाई औसत आयिुा ववृि गनुफ।(जनसंख्या तथा बसाइुँ-सिाइ) 

५. बसाइुँ-सिाइ तथा सहिीकिणको व्यवस्थापन ि जनसांश्चख्यक लाभांशको सदपुयोग गनुफ।(जनसंख्या तथा बसाइुँ-सिाइ) 

६. जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धानलाइफ संस्थागत गनुफ।(जनसंख्या तथा बसाइुँ-सिाइ) 

५. िणनीमत 

अ. स्वास््य तथा पोर्ण 

1. प्रमतकािात्िक, प्रबिफनात्िक, उपचािात्िक, पनुस्थाफपनात्िक तथा प्रशािक (Palliative Care) लगायतका आधािभतूदेश्चख 
ववश्चशविकृत ि गणुस्तिीय स्वास््य सेवािा सबै नागरिकको पुँहचु समुनश्चित गने। 

2. आयवेुद, प्राकृमतक श्चचवकत्सा तथा अन्य श्चचवकत्सा पिमतहरूको योजनावि ववकास ि ववस्ताि गने। 
3. जीवनपथको अवधािणा (Life Course Approach) अनरुुप सबै उिेि सिूहका नागरिकहरूको स्वास््य आवश्यकतालाई 

सम्वोधन गिी िातशृ्चशश,ु बालबामलका ि वकशोिवकशोिीको सवाफङ्गगीण ववकास ि परिवाि व्यवस्थापन सेवालाई थप सधुाि 
तथा ववस्ताि गने। 

4. जनसंख्याको ववतिण, भौगोमलक अवश्चस्थमत एवि ्आवश्यकताको आधाििा संर्, प्रदेश ि स्थानीय तहिा अस्पताल ि 
स्वास््य संस्थाहरू तथा सीप-मिश्चित सािाश्चजक उत्तिदावयत्व बहन गनफ सक्ने दक्ष जनशश्चिको मबकास तथा मबस्ताि 
गने। 

5. स्वास््यिा िाविय लगानी ववृि गदै ददगो स्वास््य ववत्तीय प्रणालीको ववकास गने| 
6. स्वास््य सेवािा सिकािको नेततृ्वदायी भमूिका समुनश्चित गदै सिकािी, मनजी तथा गैिसिकािी क्षेत्रबीचको सहकायफ तथा 

साझेदािीलाई व्यवस्थापन तथा मनयिन गने। 
7. नयाुँ प्रववमधजन्य स्वास््य सािग्रीहरूका साथै और्मध तथा और्मधजन्य सािाग्रीको  उत्पादन, आयात, भण्डािण, ववतिण 

तथा प्रयोगको मनयिन तथा व्यवस्थापन गने। 
8. सने तथा नसने िोग मनयन्त्रण तथा जनस्वास््य ववपद् व्यवस्थापन पूवफतयािी तथा प्रमतकायफका लामग सािदुावयक स्वास््य 
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प्रणाली सवहतको एकीकृत उपाय अवलम्बन गने। 
9. स्वास््य सूचना प्रणालीलाई थप व्यवश्चस्थत, एकीकृत ि प्रववमध िैत्री बनाउुँदै सबै तहको स्वास््य सूचनाको िागलाई 

यथोश्चचत सम्बोधन गिी अनगुिन, िूल्याङ्कन, सिीक्षा, नीमत मनिाफण तथा मनणफय प्रवकयािा त्याङ्कको प्रयोग बढाउने। 
10. नेपाल स्वास््य अनसुन्धान परिर्द्को कायफक्षेत्रलाई सियानकुुल परििाजफन गदै प्रदेशस्तिसम्ि ववकास ि ववस्ताि गने। 
11. आप्रवास प्रवक्रयाबाट जन स्वास््यिा हनुसक्ने जोश्चखिलाई न्यूनीकिण गने व्यवस्था मिलाउने। 
12. बहकु्षेत्रीय पोर्ण योजनाको सिन्वय ि साझेदािी िार्फ त प्रभावकािी रुपिा कायाफन्वयन गने।  
13. बहकु्षेत्रीय सिन्वय िार्फ त सबै नीमतिा स्वास््यलाई सिावेश गने। 

आ. जनसंख्या तथा बसाइुँसिाइ 

1. वकशोिवकशोिी तथा यवुाहरूको सिुश्चक्षत यौन तथा प्रजनन ्स्वास््य, परिवाि मनयोजन, सिुश्चक्षत िाततृ्व ि सिुश्चक्षत गभफपतन 
लगायतका सेवालाई अमधकाििखुी कायफक्रिको रुपिा ववकास गने। 

2. जनसांश्चख्यक लाभांश सदपुयोग गनफ ज्ञान ि सीपिा आधारित िोजगािीका अवसिहरू मसजफना गने। 
3. अमधकाििा आधारित लैंमगक सिानता ि सिावेशीकिणको िाध्यिबाट जनसङ्खख्या ि ववकासिा िूलप्रवाहीकिण गने नीमत 

मलंदै ववद्यिान काननु तथा संस्थागत व्यवस्थािा सधुाि गने। 
4. ग्रािीण तथा दगुफि क्षेत्रिा एकीकृत बस्ती ववकासको िाध्यिबाट आन्तरिक बसाइुँसिाई ि शहिीकिणलाइफ व्यवश्चस्थत 

गने। 
5. जनसंख्या तथा बसाइुँसिाई सम्बन्धी त्याङ्क व्यवस्थापनलाई गणुस्तिीय तथा प्रववमधिैत्री बनाइफ अध्ययन, अनसुन्धान, 

सवेक्षण, प्रक्षेपण, ववलेषरे्ण गिी जनसंख्या सूचनालाई व्यवश्चस्थत गने। 

६. ववर्य के्षत्रगत नमतजा सूचक तथा लक्ष्य  

नमतजा सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्िको 
उपलश्चब्ध 

207७/7८ 
को अनिुामनत 
उपलश्चब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

अपेश्चक्षत आय ु(जन्ि हुुँदाको) वर्फ ७०.६ ७०.८ ७१.५ ७२ ७२ 

३० मिनेटको दिुीिा स्वास््य 
संस्थािा पहुुँच भएको र्िपरिवाि 

प्रमतशत 
६१.८ ६५ ७३ ७५ ८० 

स्वास््य उपचाििा व्यश्चिगत खचफको 
अनपुात 

प्रमतशत 
५४.4 ५० ४३ ४२ ४० 

िात ृितृ्यदुि (प्रमत लाख जीववत 
जन्ििा) 

जना २३९ २३९ १५० १२५ ९९ 

५ वर्फ िमुनको बाल ितृ्यदुि (प्रमत 
हजाि जीववत जन्ििा) 

जना २८ २८ २७ २६ २४ 

नवजात श्चशश ुितृ्यदुि (प्रमतहजाि 
जीववत जन्ििा) 

जना १६ १६ १५ १५ १४ 

कुल प्रजनन दि प्रमत िवहला २ २ २.१ २.१ २.१ 

वकशोिी अवस्थाको प्रजनन (१९ वर्फ 
िमुन जीववत जन्ििा) 

प्रमतशत  ६.३ ६.३ ६.२ ६ ६ 

पवहचान भएका क्षयिोगीिध्ये 
उपचािको सर्लता दि 

प्रमतशत ९० ९५ ९५ ९५ ९५ 
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नमतजा सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्िको 
उपलश्चब्ध 

207७/7८ 
को अनिुामनत 
उपलश्चब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

३० वर्फदेश्चख ७० वर्फ उिेि सिूहका 
िामनसहरूिा कामडफयोभास्कुलि िोग, 

क्यान्सि, िधिेुह वा स्वासप्रश्वास 

सम्बन्धी दीर्फकालीन िोगहरूबाट 
हनुे ितृ्यदुि 

प्रमत हजाि २.८ - २.४० २.३५ २.३० 

स्वास््य मबिािा आवि भएको 
जनसंख्या 

प्रमतशत ११ १६ ६० ६० ६० 

प्रमत लाख जनसंख्यािा 
स्वास््यकिीको संख्या  

संख्या ८८१ ९०० ४४५० ४४५० ४४५० 

प्रमत लाख जनसंख्यािा डाक्टिको  
संख्या 

संख्या ७८ ९५ ९५ ९५ १०० 

परिवाि मनयोजनको आधमुनक साधन 
प्रयोग दि 

प्रमतशत ४२.९ ४५ ५२ ५३ ५३ 

स्वास््य संस्था िार्फ त प्रसूमत सेवा 
मलने िवहला 

प्रमतशत ६५.६ ६६ ७२ ७४ ७६ 

दक्ष  स्वास््यकिीको उपश्चस्थमतिा 
सतु्केिी भएका िवहला (जीववत 
जन्ििा) 

प्रमतशत ६२.४ ६१ ७१ ७३ ७९ 

प्रोटोकल अनसुाि चाि पटकसम्ि 
गभफवती जाुँच गने िवहला 

प्रमतशत 

 

५२.६ 
५६  

७३ 

 
७५ 

 

 

८१ 

प्रोटोकल अनसुाि बच्चाको जन्िपमछ 
तीन पटक सेवा प्राप्त गने िवहला 

प्रमतशत 
१८.८ २५ ६० ६५ ७० 

मभटामिन ए प्राप्त गने गभफवती िवहला प्रमतशत 
५७.३ ६२ ७७ ८० ८५ 

मडपीटी हेप खोप तेस्रो प्राप्त गने 
बालबामलका 

प्रमतशत 
७७.९ ८९ ९३ ९४ ९५ 

दादिुा खोप प्राप्त गने बालबामलका प्रमतशत 
७९.६ ७९ ९३ ९४ ९५ 

औलो िोगबाट संक्रमित व्यश्चि 
(इन्डोजेनस संक्रिण िात्र) 

संख्या १०२ ११० ५० २५ ० 

एचआइमभबाट नयाुँ संक्रमित व्यश्चि प्रमत लाख  ९.४ ९.२ १९ १८ १७ 

गभफवती िवहला िध्ये पी एि टी सी 
टी सेवा पाएका िवहला 

प्रमतशत ५६.३ ५६.३ ८५ ९० ९५ 

क्षयिोग लाग्न ेदि (Incidence Rate) 

प्रमत एक 
लाख 

जनसंख्या 
९१.१ ९० ७२ ६७ ६४ 

औलोज्विो 
प्रमत हजाि 
जनसंख्या 

०.०२१ ०.०१७ ०.०४ ०.०४ ०.०२ 
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नमतजा सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्िको 
उपलश्चब्ध 

207७/7८ 
को अनिुामनत 
उपलश्चब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

 डेङ्ग ु संख्या २२३८२ १५०० ३९५ ३६४ ३२५ 
एक्टीभ ट्रकोिा  संख्या - - ७७ ७३ ६९ 
१४ वर्फ वा िामथका व्यश्चिहरूको 
समुतफ सेवन/धमु्रपान 

प्रमतशत २२.९ २२.९ २५.० २४.३ २१.६ 

िवहलाहरूको नाििा र्िजग्गा 
िहेका परिवाि 

प्रमतशत २६ ३३.९३ २९ ३० ३३ 

जीवन कालिा शािीरिक, िानमसक 
वा यौन वहंसा पीमडत िवहला 

प्रमतशत २४.४ 

 

२२ 
१७.८ १६ १३ 

ववगत १२ िवहनािा शािीरिक, 

िानमसक वा यौन वहंसा पीमडत 
िवहला 

प्रमतशत १३.५ 
९.१ ८ ७ ६ 

५ वर्फभन्दा िमुनका बालबामलकािा 
भएको पडु्कोपन (उिेिअनसुाि 
उचाई कि) 

प्रमतशत ३१.५ ३१.५ २७ २४ २० 

५ वर्फ िमुनका कि तौल भएका 
बालबामलका 

प्रमतशत २४.३ २४.४ १९ १८ १५ 

सधुारिएको सिसर्ाइ सवुवधा 
(एकल प्रयोग) उपलब्ध परिवाि 

प्रमतशत ६२ ६५ ८६ ९३ 

 

१०० 

प्रजनन उिेि सिूहका िवहलािा 
ििअल्पता 

प्रमतशत ४१ 
४१ २५ २३  

पूणफ खोप प्राप्त गने प्रजननयोग्य 
उिेिका िवहला 

प्रमतशत ७३ - ९५ ९८ ९९ 

पूणफ खोप प्राप्त गने बालबामलका प्रमतशत ६४.५ ७९ ९५ ९८ ९९ 
स्वास््यिा सिकािी खचफ (कुल 
िाविय बजेटिा) 

प्रमतशत ४.५ ७.८ ७ १० 

 

१० 

आधािभतू खाद्य सिुक्षाको श्चस्थमतिा 
िहेका परिवाि 

प्रमतशत ४८.२ ५० ७० ७५ 
 

८० 
जन्िेको एक र्ण्टामभत्र स्तनपान 
गिेका बालबामलका 

प्रमतशत ४१.७ ४१.७ ८२ ९१ ९९ 

७. ववर्य के्षत्रगत खचफ तथा स्रोतको मत्रवर्ीय अनिुान  

      

िकि रु. लाखिा 

आमथफक वर्फ 
ववमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुुँजीगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
नपेाल सिकाि वैदेश्चशक अनदुान वैदेश्चशक ऋण 

२०७८/७९      907,545     750,575   156,970          -      412,070      83,475    412,000  

२०७९/८०      681,543     481,182   200,361          -      526,983     114,560      40,000  

२०८०/८१      729,725     521,848   207,877          -      397,914     113,609    218,202  
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८. कायफक्रि/आयोजनाको संश्चक्षप्त ववविण 

कायफक्रि तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमध, लागत ि अपेश्चक्षत नमतजा सवहतको संश्चक्षप्त ववविण देहायको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायफक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 
(सरुु ि सिामप्त  ) 

लागत (रू. 
लाखिा) 

अपशे्चक्षत नमतजा 

37000011 स्वास््य तथा जनसंख्या 
िन्त्रालय 5,6 

नीमत तजुफिा, व्यवस्थापन 
तथा मनयिन 

सालबसाली  स्वास््य सम्बन्धी नीमत, िणनीमत तजुफिा भई कायाफन्वयनिा 
आएको हनुे। 

37000013 पशपुमत होमियो श्चचवकत्सालय 
ि यनुानी और्धालय  

सेवा प्रवाह सालबसाली  वैश्चक्ल्पक श्चचवकत्सक सेवाको ववस्ताि ि प्रविफन भएको 
हनु।े 

37000101 काश्चन्त बाल अस्पताल 
3 

ववशेर्ज्ञ बाल स्वास््य 
सेवा प्रवाह 

सालबसाली 
 

 बालबामलकाको गणुस्तिीय स्वास््य सेवाको पहुुँचिा ववृि 
भएको हनुे। 

37000102 शकु्रिाज ट्रवपकल अस्पताल 
8 

सरूवा िोग सेवा प्रवाह सालबसाली 
 

 सरुवा िोगको अध्ययन तथा ववश्चशविकृत सेवा प्रविफन 
भएको हनुे। 

37000103 पिोपकाि प्रसूमत अस्पताल 
3 

ववशेर्ज्ञ प्रसमुत सेवा 
प्रवाह 

सालबसाली 
 

 दक्ष नमसफङ्ग जनशश्चिद्वािा प्रसूमत तथा प्रजनन सेवा 
प्रभावकािी भएको हनुे। 

37000104 नेपाल आुँखा अस्पताल 
8 

ववशेर्ज्ञ आखाुँ उपचाि 
सेवा प्रवाह  

सालबसाली  सबै तहका सिकाििा गणुस्तिी आुँखा उपचाि सेवाको 
उपलब्धता भएको हनुे। 

37000105 बी.पी. कोइिाला िेिोरियल 
क्यान्सि अस्पताल 1,3,8 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह सालबसाली  सलुभ ि गणुस्तिीय क्यान्सि उपचाि सेवा तथा सचेतना 
प्रदान भएको हनुे। 

37000106 िनिोहन कामडफयोथेिामसक 
भस्कुलि तथा ट्रान्स्प्लान्ट 
केन्र 

1,8 
ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह 

सालबसाली 
 िटुुिोगीहरूलाई स्तिीय एवं सलुभ श्चचवकत्सा सेवा उपलब्ध 

भएको हनुे।  

37000107 शवहद गंगालाल ह्रदय केन्र 
1,8 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह सालबसाली  िटुुका िोगीहरूलाई मन:शलु्क रुपिा स्तिीय एवं सलुभ 
श्चचवकत्सा सेवा उपलब्ध भएको हनु।े   

37000108 मत्र. वव. श्चशक्षण अस्पताल 
(सिेुश वाग्लेस्िमृत क्यान्सि 
केन्द सिेत) 

1,8 
ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह 

सालबसाली 
 गणुस्तिीय उपचाि सेवा प्रदान गिी स्वास््य सेवाको 

प्रभावकारिता ववृि भएको हनु।े 
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ब.उ.शी.नं. कायफक्रि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 
(सरुु ि सिामप्त  ) 

लागत (रू. 
लाखिा) 
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37000109 स्वास््य कि कोर्बाट 
संचामलत कायफक्रि 1३ 

उपचाि सेवा प्रवाह तथा 
िोग मनयन्त्रणिा सहयोग 

सालबसाली  समुतफजन्य, िददिाजन्य, िसायमनक पदाथफ, ववर्ादी तथा 
अखाद्य पदाथफको प्रयोगिा किी आएको हनु।े 

37000110 आयवेुद श्चचवकत्सालय, 
निदेवी 2 

आयवेुद सेवा प्रवाह सालबसाली  आयवेुद श्चचवकत्सा सेवाको उपलब्धतािा नागरिकको पहुुँच 
ववृि भएको हनुे। 

37000111 मसहंदिबाि वैद्यखाना 
2 

आयुफवेद औफर्मधको 
उपलब्धतता 

सालबसाली  गणुस्तिीय आयवेुददक और्मध तथा उपचािको सेवािा ववृि 
भएको हनुे। 

37000112 बी.पी. कोईिाला लायन्स 
नेत्र अध्ययन केन्र 8 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह, 
जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली  वपछमडएको तथा ववपन्न नागरिकले दक्ष श्चचवकत्सकको 
िाध्यिबाट मन:शलु्क उपचाि सेवा प्राप्त गिेका हनु।े 

37000113 नेपाल नेत्र ज्योमत संर् 
8 

आुँखा सम्बन्धी 
िोगहरूिा न्यूनीकिण 

सालबसाली  आुँखा सम्बन्धी िोगहरूको  मनदान तथा उपचाििा 
प्रभावकारिता ववृि भएको हनुे। 

37000114 स्वास््य क्षेत्र सधुाि 
कायफक्रि 1,6 

स्वास््य संस्था सिन्वय 
ि सेवाको सदुृवढकिण 

सालबसाली  स्वास््य पूवाफधाि मनिाफणको कायफ ि ववस्तािबाट नागरिकको 
स्वास््य सेवािा पहुुँच ि गणुस्तिीयता ववृि भएको हनुे। 

37000115 िानव अंग प्रत्यािोपण केन्र 1,8 ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह 
सालबसाली 

 िगृौला तथा कलेजो लगायतका िहत्वपूणफ अंगहरू सिुश्चक्षत 
िाख्नने सम्बन्धिा सबै नागरिकिा जनचेतना अमभववृि 
भएको हनुे। 

37000116 एकीकृत स्वास््य पूवाफधाि 
ववकास कायफक्रि 1,4 

स्वास््य पूवाफधाि ववकास 
तथा ववस्ताि 

(२०७६/२०७७  

- ८०/८१ ) 
१,३५,००० स्थानीय तहिा स्वास््य पूवाफधाि मनिाफणको कायफ सञ्चालन 

तथा ववस्ताि भएको हनुे। 
3700011८ कोमभड १९ िोकथाि तथा 

मनयन्त्रण कायफक्रि 8,१३ 
कोिोना िहािािी 
िोकथाि तथा मनयन्त्रण 

२०७७/ ७८  कोमभड १९ िहािािीको दोस्रो लहि मनयन्त्रणको लामग 
खोपको उश्चचत प्रबन्ध ि व्यवस्थापन भएको हनु।े 

37001011 स्वास््य सेवा ववभाग 
1;12 

सिन्वय सालबसाली  कोमभड १९ तथा अन्य खोप तथा पोर्ण प्रविफन कायफक्रि 
मनयमित रुपिा सञ्चालन भएका हनु।े 

37001101 क्षयिोग मनयन्त्रण  

1 

संक्रिण िोग मनयन्त्रण 
तथा सेवा प्रवाह 

सालबसाली 
 

 क्षयिोग उपचाि सर्लता दि ९५ प्रमतशत भन्दा बवढ 
भएको हनुे।  

क्षयिोगीहरूको उपचाििा गणुस्तिीय सेवा प्रदान भएको 
हनु।े 
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37001102 एड्स तथा यौन िोग 
मनयन्त्रण  

1 
संक्रिण िोग मनयन्त्रण 
तथा सेवा प्रवाह 

सालबसाली  एचआई भी एड्स िोगीहरूको संख्यािा उल्लेखनीय रुपिा 
किी आएको हनुे। 

37001103 परिवाि कल्याण कायफक्रि 
1,3 

िवहला स्वास््य तथा 
प्रजनन स्वास््यिा सधुाि सालबसाली 

 आधमुनक परिवाि मनयोजनको दि ५२ प्रमतशत, स्वास््य 
संस्थािा प्रसमुत हनु ेदि ७२ प्रमतशत  ि पूणफ खोप पाएको 
बच्चा ९५ प्रमतशत पगुकेो हनु।े 

37001105 िहािािी तथा िोग मनयन्त्रण 
कायफक्रि  

8 
संक्रिण तथा िोग 
मनयन्त्रण 

सालबसाली  कोमभड-१९ लगायतका िहािािीजन्य िोगको खोप 
व्यवस्थापन, िोकथाि तथा न्यूनीकिण भएको हनुे। 

37001107 स्वास््य व्यवस्थापन 
कायफक्रि 7 

और्मध ि उपकिणको 
समुनश्चितता 

सालबसाली  और्मध, भ्याश्चक्सन तथा औजाि उपकिणको उपलब्धतािा 
पयाफप्तता भएको हनुे। 

37001109 िाविय स्वास््य श्चशक्षा, सूचना 
तथा संचाि केन्र 6,9 

जनस्वास््यिा सधुाि सालबसाली  मडश्चजटल स्वास््यको अवलम्बनबाट स्वास््य सेवािा 
नागरिकको पहुुँच पगुकेो हनुे। 

37001110 िाविय स्वास््य तामलि 
कायफक्रि 1,4 

स्वास््य जनशश्चिको 
क्षिता ववकास 

सालबसाली  स्वास््यकिीहरूको  नवीन क्षेत्र तथा प्रववमधिा ज्ञान, सीप 
तथा क्षिता अमभववृि भएको हनु।े 

37001111 कीटजन्य िोग मनयन्त्रण 
अनसुन्धान तथा तामलि 
केन्र 

8,9 
िोग मनदानिा योगदान 

सालबसाली 
 कीटजन्य िोगहरूको पवहचान तथा अनसुन्धानको कायफिा 

श्चजल्लागत सूचना प्राप्त भई मनयन्त्रणिा सर्ाउ पगुकेो हनुे। 

37001112 िाविय जनस्वास््य 
प्रयोगशाला 1,8 

प्रयोगशाला सेवाको 
सदुृढीकिण 

सालबसाली  कोमभड-१९ जस्ता िहािािीजन्य िोगको पिीक्षण, मनयन्त्रण 
ि उपचािजस्ता सेवा सहज रुपिा उपलब्ध भएको हनुे। 

३७००१115 उपचािात्िक सेवा कायफक्रि 
(उपचािात्िक सेवा 
िहाशाखा) 

1,8 
उपचािात्िक सेवाको 
व्यवस्थापन तथा सिन्वय सालबसाली 

 मडश्चजटल प्रववमधको िाध्यिबाट स्वास््य सेवा प्रदान भई 
सबै नागरिकलाई स्वास््य सेवाको पहुुँच अमभववृि भएको 
हनु।े 

३७००१116 नमसफङ्ग तथा सािाश्चजक सिुक्षा 
सेवा कायफक्रि (नमसफङ्ग तथा 
सािाश्चजक सिुक्षा िहाशाखा) 

3 
नमसफङ्ग सेवाको 
ब्यवस्थापन तथा तथा 
सािाश्चजक सिुक्षा सेवा 

सालबसाली 
 मडश्चजटल प्रववमधको िाध्यिबाट स्िाटफ हेल्थ कायफक्रि पूणफ 

रूपिा सञ्चालन भई नमसफङ्ग सेवाको प्रभावकारिता ववृि 
भएको हनुे। 

37002011 और्मध व्यवस्था ववभाग 
7 

और्मध व्यवस्थापन तथा 
मनयिन 

सालबसाली  सबै नागरिकको लामग मन:शलु्क तथा गणुस्तिीय और्मधको  
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उपलब्धतािा ववृि भएको हनुे।  
37003011 आयवेुद सेवा कायफक्रि 

2,9 
अनगुिन, सपुरिवेक्षण 
तथा व्यवस्थापन 

सालबसाली  आयवेुद तथा वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा सेवाको सलुभ 
उपलब्धता भएको हनुे। 

37003101 ववववध कायफक्रि (आयवेुद 
ववभाग) 2 

आयवेुद अस्पताल 
सदुृढीकिण 

सालबसाली  आयवेुद अस्पतालहरूको सदुृढीकिण िार्फ त नागरिकको 
स्वास््य सेवािा पहुुँच ववृि भएको हनुे। 

37003102 आयवेुद सेवा कायफक्रि 2 आयवेुददक सेवा प्रवाह सालबसाली   

37031101 स्वास््य मबिा बोडफ 
५ 

स्वास््य सेवािा सवफव्यापी 
ि गणुस्तिीय पहुुँच तथा 
उपयोगिा ववृि  

२०७२/७३ -
२०८०/८१ 

३५,००,०० ७७ श्चजल्ला ि सबै स्थानीय तहिा स्वास््य बीिा कायफक्रि 
सञ्चालन भएको हनुे। 

37041011 स्वास््य अनसुन्धान परिर्द् 
९,१० 

स्वास््य योजना तथा 
सेवा प्रवाहिा योगदान सालबसाली 

 स्वास््य क्षेत्रिा अध्ययन तथा अनसुन्धानका 
प्रमतवेदनहरूको नीमत तजुफिा तथा मनणफय प्रवकयािा उपयोग 
भएको हनुे। 

37061011 केश्चन्रय अस्पताल तथा 
प्रमतष्ठान 4 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह तथा 
जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली  ववशेर्ज्ञ जनशश्चिको िाध्यिबाट ववशेर्ज्ञ सेवाको 
उपलब्धता भएको हनुे। 

37061012 श्चचवकत्सा ववज्ञान िाविय 
प्रमतष्ठान (वीि अस्पताल 
सिेत) 

1,3 
ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह तथा 
जनशश्चि उत्पादन सालबसाली  ववशेर्ज्ञ सीप, मसजफनशीलता तथा प्राववधक ज्ञान अमभववृि 

भएको हनुे।  

37061013 बी.पी कोईिाला स्वास््य 
ववज्ञान प्रमतष्ठान 6 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह तथा 
जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली  ववशेर्ज्ञ सीप, मसजफनशीलता तथा प्राववमधक ज्ञान अमभववृि 
भएको हनुे। 

37061014 कणाफली स्वास््य ववज्ञान 
प्रमतष्ठान 6 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह तथा 
जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली  ववशेर्ज्ञ सीप, मसजफनशीलता तथा प्राववमधक ज्ञान अमभववृि 
भएको हनुे। 

37061015 पाटन स्वास््य ववज्ञान 
प्रमतष्ठान 6 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह तथा 
जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली  ववशेर्ज्ञ सीप, मसजफनशीलता तथा प्राववधक ज्ञान अमभववृि 
भएको हनुे। 

३७०6१०१६ िाप्ती स्वास््य ववज्ञान 
प्रमतष्ठान 6 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह तथा 
जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली  ववशेर्ज्ञ सीप, मसजफनशीलता तथा प्राववधक ज्ञान अमभववृि 
भएको हनुे। 
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३७०६१०१७ पोखिा स्वास््य ववज्ञान 
प्रमतष्ठान 6 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह तथा 
जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली 
 

 ववशेर्ज्ञ सीप, मसजफनशीलता तथा प्राववधक ज्ञान अमभववृि 
भएको हनुे। 

कायफक्रि तथा आयोजनाको हालसम्िको प्रगमत श्चस्थमत, आगािी तीन वर्फको उपलश्चब्ध सूचक ि आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको 
तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायफक्रि/आयोजना हालसम्िको प्रगमत श्चस्थमत आगािी तीन वर्फको उपलश्चब्ध सूचक  आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु वक्रयाकलाप 
37000011 स्वास््य तथा 

जनसंख्या िन्त्रालय 
िाविय स्वास््य ववत्तीय िणनीमत   
तजुफिाको लामग १०० ददनको 
सियावमध तोकी र्रयाफवपड 
रिजल्ट इमनमसएवटभ सिूह गठन 
भएको।  

संर्ीय संिचना अनरुुप िाविय नीमत, िणनीमत, 
िापदण्ड तथा मनदेश्चशका कायाफन्वयन गिी 
मनयिन तथा व्यवस्थापकीय प्रणाली सदुृढ भई 
सिग्र स्वास््य सेवा प्रवाहिा प्रभावकारिता 
बढेको हनुे। 

िाविय स्वास््य ववत्तीय िणनीमत तयाि गिी प्रभावकािी कायाफन्वयन 
गने। 
मन:शलु्क आधािभतू स्वास््य सेवािा नागरिकको पहुुँच अमभववृि 
गने। 
गणुस्तिीय स्वास््य सेवा प्रदानको लामग तहगत, मनकायगत ि 
क्षेत्रगत सिन्वय, सहकायफ ि साझेदािी ववृि गने। 

37000013 पशपुमत होमियो 
श्चचवकत्सालय ि 
यनुानी और्धालय 

होमियोपेथी ि श्चचकत्सा सेवा 
प्रदान गरिएको। 

होमियो श्चचवकत्सा ि यनुानी सम्बन्धी गणुस्तिीय 
स्वास््य सेवा प्रवाह भएको हनुे। 

होमियोपेथी ि यनुानी श्चचवकत्सा सम्बन्धी उपचाि गने  ि ववमभन्न 
क्षेत्रिा श्चशववि सञ्चालन गने। 

37000101 काश्चन्त बाल 
अस्पताल 

गरिब असहाय बालबमलकाको 
मन:शलु्क उपचाि, आइमसय ु
सेवा, ववशीिीकृत सेवा, र्ािेसी 
तथा इ.एच.एस. सेवा स़ञ्चालन 
भएको। 

बालबामलकाहरूको ववश्चशि स्वास््य उपचािको 
पहुुँचिा बवृि भई सिग्र स्वास््य श्चस्थमतिा सधुाि 
आएको हनुे। 

गिीब असहाय बालबमलकाको मन:शलु्क उपचाि, तथा  ववशीिीकृत  
सेवालई थप प्रभावकािी बनाउने। 

37000102 शकु्रिाज ट्रवपकल 
अस्पताल 

कोमभढ १९ लगायतका सरुवा 
िोगको िोकथाि तथा 
मनयन्त्रणका लामग एकीकृत 
कायफक्रि सञ्चालन भएको। 

कोमभड- 19 लगायतका सरुवा िोग पिीक्षण, 

मनयन्त्रण ि िोकथाि गनफ सर्ाउ पयुाफई स्वास््य 
सेवा प्रणाली िजबतु भएको हनुे।  

कोमभड- 19 लगायतका सरुवाजन्य िोग अध्ययन,  अनसुन्धान,   
पिीक्षण, मनयन्त्रण ि िोकथािको कायफलाई थप िजबतु गने।  

37000103 पिोपकाि प्रसमुत 
अस्पताल 

दक्ष प्रसमुत तथा प्रजनन 
स्वास््य सेवािा पहुुँच ववृि 
भएको। 

सिुश्चक्षत प्रसमुत तथा गभफपतन पिातको 
सेवालगायत प्रजनन ्स्वास््य सेवािा पहुुँच पगुकेो 
हनुे। 

सिुश्चक्षत प्रसमुत सेवाको संख्यात्िक ववृि तथा एकिाि संकट 
व्यवस्थापन केन्र ि स्याटलाइट क्लमनक प्रविफन गने। 
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37000104 नेपाल आुँखा 
अस्पताल 

प्रदेश ि स्थानीय तहसम्ि 
आुँखा श्चशववि संचालन, ववपन्न 
नागरिकलाई मन:शलु्क उपचाि 
तथा शल्यवक्रया सेवा प्रदान 
गरिएको। 

सलुभ ि प्रभावकािी ववशेर्ज्ञ आुँखाको उपचाि 
सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

सिकािका तीन वटै तहिा आुँखा श्चशववि संचालन गने। 
ववपन्न नागरिकलाई प्रदान गरिन ेमन:शलु्क तथा शल्यवक्रया सेवा 
ववस्तािलाई मनिन्तिता ददने। 

37000105 बी.पी. कोईिाला 
िेिोरियल क्यान्सि 
अस्पताल 

सिदुाय स्तििा क्यानसि 
िोगको उपचाि ि सचेतनािूलक 
कायफक्रि सञ्चालन गरिएको। 

देशमभत्र सलुभ ि गणुस्तिीय क्यान्सि उपचाि 
सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

सिदुायस्तििा क्यान्सि िोगको उपचाि ि सचेतनािूलक कायक्रि 
संचालन गने। 
िवहलािा बढ्दो क्रििा िहेको स्तन क्यान्सि ि सभाफइकल क्यान्सि 
जस्ता िोगको मनिःशलु्क पिीक्षण गने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका 
साथ कायाफन्वयन गने। 

37000106 िनिोहन 
कामडफयोथेिामसक 
भस्कुलि तथा 
ट्रान्स्प्लान्ट केन्र 

िटुु, र्ोक्सो ि ििनलीको 
उपचाि सम्वन्धिा अनसुन्धान 
भएको।  

िटुुिोगीहरूलाई न्यूनति सेवा शलु्किा स्तिीय 
एवि ्सलुभ श्चचवकत्सा सेवा उपलब्ध भएको 
हनुे। 

िटुु, र्ोक्सो ि ििनलीको उपचाि सम्बन्धिा मनिन्ति अनसुन्धान 
गने  
सितािूलक स्वास््य वीिािार्फ त ववपन्न नागरिकलाई मनिःशलु्क सेवा 
प्रदान गने।  
ववश्चशविकृत उपचािलाई एकीकृत रूपिा प्रदान गनफ उपकिणको 
पयाफप्त व्यवस्था गने। 

37000107 शवहद गंगालाल 
ह्रदय केन्र 

िटुुका बवहिंग सेवा, शल्यवक्रया 
ि क्याथल्याब िार्तफ उपचाि 
सेवा प्रदान गरिएको। 

िटुुका िोगीहरूलाई न्यूनति सेवा शलु्किा 
स्तिीय एवि ्सलुभ श्चचवकत्सा सेवा उपलब्ध 
भएको हनुे। 

िटुुका बवहिंग सेवा, शल्यवक्रया, क्याथल्याब िार्फ त उपचाि, 
एन्जीयोप्लाविक सेवा प्रदान गने। 
िटुुिोग सम्बन्धी मनिःशलु्क स्वास््य श्चशववि संचालन गने।  
नसने तथा दीर्फ िोगीहरूको िोकथाि, मनयन्त्रण तथा उपचाि 
सेवालाई प्रभावकािी रूपिा कायाफन्वयन गनफ बहकु्षेत्रीय सिन्वय 
गने। 

37000108 मत्र. वव. श्चशक्षण 
अस्पताल (सिेुश 
वाग्लेस्िमृत क्यान्सि 
केन्द सिेत) 

सलुभ ि  गणुस्तिीय सेवाका 
लामग आवश्यक उपकिण ि 
जनशश्चि व्यवस्थापन 
गरिएको। 

मत्र.वव. श्चशक्षण अस्पतालिा क्यान्सिका 
मबिािीलाई उपचाि सेवा उपलव्ध भएको हनुे। 

गणुस्तिीय उपचाि सेवाका लामग भौमतक पूवाफधाि ववकास ि 
उपकिणको व्यवस्थापन गने। 

37000109 स्वास््य कि स्वास््यिा प्रमतकूल असि पाने धमु्रपानले हनुे क्यान्सि, िटुुजन्य िोग मनयन्त्रण जनस्वास््य सिस्या सम्बोधन गनफ “सबै नीमतिा स्वास््यको 
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कोर्बाट संचामलत 
कायफक्रि 

समुतफजन्य,  िददिाजन्य, 
िसायमनक पदाथफ, ववर्ादी तथा 
अखाद्य पदाथफको प्रयोगलाई 
मनयन्त्रण तथा मनयिन गने 
कायफक्रि संचालन गरिएको। 

तथा उपचाििा थप सहयोग पगुकेो हनुे। अवधािणा” कायाफन्वयनिा गनफ सिोकािवालासुँग सिन्वय ि सहकायफ 
गने। 
स्वास््यलाई प्रमतकूल असि पाने वस्तहुरूको मिसावट ि प्रयोगलाई 
मनयन्त्रण ि मनयिन गने कायफलाई जोड ददने। 
जनस्वास््यिा हानी गने प्रशोमधत तथा तयािी खाद्य पदाथफ प्रविफन 
गने खालका त्यहीन ि भ्रिपूणफ सन्देश एवि ्ववज्ञापनलाई 
मनरुत्सावहत ि मनयन्त्रण गनफ स्वास््य सम्बन्धी सन्देश ि सािग्री 
उत्पादन, प्रसािण ि सम्प्ररे्णलाई वैज्ञामनक ि व्यवश्चस्थत बनाउने। 

37000110 आयवेुद 
श्चचवकत्सालय, 
निदेवी 

निदेवी अस्पतालबाट आयवेुद 
श्चचवकत्सा सेवा मनिन्ति प्रदान 
भएको। 

अस्पतालहरू स्थापना ि सदुृढ भई जनतालाई 
गणुस्तिीय आयवेुद सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

स्थानीय स्तििा उपलब्ध और्मधजन्य जडीबटुी, खमनज एवि ्जान्तब 
रव्यको पवहचान, संकलन, संिक्षण ि प्रविफन गने संिचनाहरू मनिाफण 
गने। 
आयवेुद सेवाको ववकास ि ववस्तािबाट स्वास््य पयफटन प्रविन 
गने। 

37000111 मसंहदिबाि वैद्यखाना आयवेुददक उपचािको लामग 
िेश्चशन तथा उपकिण व्यवस्था 
गरिएको। 

गणुस्तिीय आयवेुद और्मधहरू सलुभ रूपिा 
उपलब्ध भएको हनुे। 

और्मधजन्य जमडबटुी, खमनज एवि ्जान्तब रव्यको पवहचान, 
संकलन, संिक्षण ि प्रविफन तथा सहज ववतिणिा जोड ददने। 
वैद्यखानाको संस्थागत सवक्रयता ववृि गने। 
आयवेुद सेवाको ववकास ि ववस्तािबाट स्वास््य पयफटन प्रविफन 
गने। 

37000112 बी.पी. कोइिाला 
लायन्स नेत्र 
अध्ययन केन्र 

दक्ष नेत्र ववशेर्ज्ञ श्चचवकत्सा 
श्चशक्षा प्रदान तथा ववपन्न 
सिदुायिा मनशकु श्चशवीि 
सञ्चालन गरिएको। 

दक्ष नेत्र ववशेर्ज्ञ उत्पादन भई स्तिीय आुँखा 
स्वास््य सेवा उपलब्ध भएको हनु।े 

आुँखा, नाक, कान, र्ाुँटी तथा िखु सम्बन्धी स्वास््य सेवालाई 
एकीकृत ि ववश्चशविकृत रूपिा सबै तहिा ववकास ि ववस्ताि गने। 
ववपन्न सिदुाय तथा क्षेत्रको पवहचान गिी आुँखा सम्बन्धी मन:शलु्क 
श्चशववि सञ्चालनिा मनिन्तिता ददने। 

37000113 नेपाल नेत्र ज्योमत 
संर् 

ववमभन्न सिदुायिा िोमतमबन्दू 
शल्यवक्रया ि मन:शलु्क आुँखा 
श्चशववि सञ्चालन भएको। 

आुँखा उपचाि सम्बन्धी जनचेतना जागतृ भई 
आुँखाको िोगिा किी आएको हनु।े 

सिदुायिा मन:शलु्क आुँखा जाुँच कायफक्रि सञ्चालन गने। 

आुँखा, नाक, कान, र्ाटी तथा िखु सम्बन्धी स्वास््य सेवालाई 
एकीकृत  तथा ववश्चशर्टीकृत रुपिा सबै तहिा ववकास ि ववस्ताि 
गने। 
ववपन्न सिदुाय तथा क्षेत्रको पवहचान गिी आुँखा सम्बन्धी मन:शलु्क 
श्चशववि सञ्चालनिा मनिन्तिता ददने। 
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37000114 स्वास््य क्षेत्र सधुाि 

कायफक्रि 
सिकािका तीनै तहिा संर्ीय 
शासकीय प्रणाली अनसुाि 
स्वास््य पूवाफधािको ववकास 
तथा ववस्तािको कायफ भैिहेको। 

तीन तहका स्वास््य सेवाहरूिा सिन्वयको कायफ 
सदुृढ भई स्वास््य सेवा प्रवाहिा सधुाि भएको 
हनुे। 

नयाुँ तथा स्तिोन्नमत गरिएका स्वास््य संस्थािा भौमतक पूवाफधाि 
मनिाफण ि आधमुनक उपकिण तथा जनशश्चि व्यवस्था गने। 
आधािभतू स्वास््य सेवा केन्र, प्राथमिक अस्पताल, वितीय तहका 
अस्पताल ि ववश्चशिीकृत अस्पतालिािा प्रभावकािी सेवा प्रवाह गदै 
वैज्ञामनक सम्प्ररे्ण प्रणाली अवलम्बन गने। 

37000115 िानव अंग 
प्रत्यािोपण केन्र 

िगृौला तथा कलेजो लगायतका 
अन्य अंग असर्ल हनुबाट 
जोगाउन ि अंगदान तथा अंग 
प्रत्यािोपण सम्वन्धिा जनचेतना 
कायफक्रि सञ्चालन गरिएको। 

स्वदेशिै अंग प्रत्यािोपणको सेवा उपलव्ध हनुकुा 
साथै िटुु, िगृौला, कलेजो लगायतिा सलुभ 
उपचाि सेवा प्रवाह भएको हनुे। 

िगृौला ि कलेजो प्रत्यािोपण, िटुु तथा अन्य िोगको उपचािको 
लामग आवश्यक पूवाफधाि ि दक्ष जनशश्चि व्यवस्थापन गने। 
देशका ववमभन्न स्थानिा मन:शलु्क स्वास््य श्चशववि सञ्चालन गने। 

37000116 एकीकृत स्वास््य 
पूवाफधाि ववकास 
कायफक्रि 

स्थानीय तहिा आधािभतू 
स्वास््य केन्र स्थापना ि 
आधािभतू अस्पताल (५, १०, 

१५ शैय्या) भवन मनिाफण, 
प्रदेश तहिा साववकको श्चजल्ला 
तथा अञ्चल अस्पताल स्तिोन्नमत 
गनफ ि ट्रिा सेवा ववस्ताि गनफ 
सम्बश्चन्धत स्वास््य संस्था तथा  
ववश्चशविकृत अस्पतालिा िकि 
हस्तान्तिण भएको।  

स्वास््य पूवाफधािको मनिाफण भई यसको 
िाध्यिबाट सेवा प्रवाहको गणुस्तिीयतािा सधुाि 
भएको हनुे। 

जनसंख्या तथा भगूोलको आधाििा स्वास््य संस्थाहरूको वगीकिण, 

स्वास््य संस्था मनिाफण, संचालन तथा व्यवस्थापनको कायफ गने। 

साववकका अस्पतालको पूवाफधािको नक्सांकनसुँगै स्तिोन्नमत ि 
पूवाफधािको ववकास गने। 

नयाुँ तथा स्तिोन्नमत गरिएका स्वास््य संस्थािा भौमतक पूवाफधाि 
मनिाफण ि आधमुनक उपकिण तथा जनशश्चि व्यवस्था गने। 
 

3700011८ कोमभड १९ 
िोकथाि तथा 
मनयन्त्रण कायफक्रि 

कोमभड १९ को पवहलो लहि 
मनयन्त्रण तथा व्यवस्थापनको 
कायफ भएको। 

कोिोना िहािािी िोकथाि तथा मनयन्त्रण भएको 
हनुे। 

कोिोना परिक्षण, कोमभड खोप प्रदान तथा और्मध उपकिणको पयाफप्त 
व्यवस्थापन गने। 
सबै नागरिकले “िेिो स्वास््य, िेिो श्चजम्िेवािी”को अवधािणलाई 
आत्िसात ्गिी लागू गने। 

37001011 स्वास््य सेवा 
ववभाग 

ववमभन्न खोप तथा पोर्ण 
प्रविफनका कायफक्रि मनयमित 
सञ्चालन भएका। 

पोर्ण तथा स्वास््य सम्बन्धी कायफक्रििा 
अन्तितह ि मनकायबीच सिन्वय भई गणुस्तिीय 
सेवा प्रवाहिा भएको हनुे। 

बहकु्षेत्रीय पोर्ण योजनाको प्रभावकािी कायाफन्वयन गनफ पोर्ण ववशेर् 
ि पोर्ण संवेदनशील कायफक्रि िार्फ त िवहला, बालबामलका तथा 
वकशोिवकशोिीको पोर्ण अवस्थािा थप सधुाि गने। 
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कोमभड १९ लगायत अन्य खोपको उपलब्धता ि पयाफप्तता ववृि गिी 
सबै नागरिकलाई आवश्यक खोप सियिै ि चसु्त रूपिा ववतिण 
गने।  

37001101 क्षयिोग मनयन्त्रण 
कायफक्रि 

िाविय क्षयिोग अवस्था सवेक्षण 
(National TB Prevalence 

Survey) को नमतजा ववलेषरे्ण 
भएको। 

उपचािात्िक तथा प्रविफनात्िक सेवा प्रदान गिी 
क्षयिोगीहरूको संख्यािा किी आएको हनुे। 

क्षयिोग सम्बन्धी जनचेतना तथा िनोसािाश्चजक कायफक्रि सञ्चालन 
गने।  

सतुीजन्य, िददिाजन्य, िासायमनक पदाथफ, ववर्ादी ि अखाद्य  
पदाथफको मनयन्त्रणिा सिन्वय गने। 

37001102 एड्स तथा यौन 
िोग मनयन्त्रण 
कायफक्रि 

एचआइमभ पिीक्षण तथा उपचाि 
सेवािा प्रभावकारिता बढेको। 

एचआइमभ एड्स िोगीहरूको संख्यािा किी 
आउनकुा साथै उनीहरूको जीवन सहज भएको 
हनुे। 

एचआइमभ एड्स िोगीहरूको उपचािात्िक, प्रविफनात्िक तथा 
प्रमतकािात्िक सेवा प्रदानिा प्रभावकारिता ववृि गने। 
नयाुँ िोगीहरूको पवहचान ि पिीक्षणको कायफलाई मनिन्तिता ददने। 

37001103 परिवाि कल्याण 
कायफक्रि 

परिवाि मनयोजन ि सिुश्चक्षत 
िाततृ्व सम्बन्धी सेवा तथा 
कायफक्रि सञ्चालन भएको। 

परिवाि मनयोजनका साधनको प्रयोग दििा ववृि, 
िवहलाको आङ्ग खस्ने िोगिा किी ि गभफवती 
िवहलाको जाुँचिा ववृि भएको हनु।े 
स्वास््य संस्थािा प्रसूमत गिाउनेको संख्यािा 
ववृि तथा िवहलाको प्रजनन स्वास््यिा सधुाि 
आई नवजात श्चशश ुितृ्यदुि तथा िात ृितृ्यदुििा 
किी आएको हनुे। 

जीवनचक्रको अवधािणा अनसुाि िातशृ्चशश ुववकास ि परिवाि 
व्यवस्थापन सेवाको सधुाि तथा ववस्ताि गने। 
िवहलािा बढ्दो रुपिा िहेको स्तन तथा सभाफइकल क्यानसि जस्ता 
िोगको पूवफ पिीक्षणलाई सचेतना ववृि गने। 
िात ृितृ्यदुि र्टाउन त्यिा आधारित मिडवाईर् श्चशक्षा तथा सेवा 
लगायतका ववशेर् कायफक्रि संचालन गने। 

37001105 िहािािी तथा िोग 
मनयन्त्रण कायफक्रि  

सने तथा नसने ि िहािािीजन्य 
िोगसम्बन्धी सचेतना तथा 
अनशु्चशक्षण गदे तहगत 
सिन्वयिा सेवा प्रदान 
गरिएको। 

कोमभड-१९ लगायतका सरूवाजन्य िहािािी 
िोग ि सपफदंश, िेमबज, कालाजाि, डेंग,ु िलेरिया, 
एमभयन इन््लनु्जा तथा अन्य संक्रािक िोगको 
िोकथाि भई ितृ्यदुििा किी आएको हनुे। 
कुष्ठिोगका मबिािी ि अपाङ्गता भएका व्यश्चिले 
प्रभावकािी उपचाि सेवा प्राप्त गिेको हनुे। 

आप्रवासन/प्रवासन तथा खलु्ला मसिानाका कािण आउन सक्ने 
स्वास््य सिस्या, प्रकोप ि कोमभड-१९ लगायतका िहािािीजन्य 
िोगको खोप व्यवस्थापन, िोकथाि तथा न्यूनीकिण गने। 

37001107 स्वास््य 
व्यवस्थापन 
कायफक्रि 
 

आधमुनक केन्रीय भ्याश्चक्सन 
स्टोि तथा मनिाफण कायफ 
भएको। 

स्वास््य संस्थाहरूिा सियिा नै और्मध ि 
उपकिणहरू उपलब्ध भई सेवा प्रवाह 
प्रभावकािी भएको हनुे। 

नेपाल सिकािबाट प्रदान गने मनशलु्क और्मधलाई िध्यनजि गदै 
और्मध उत्पादनिा िलुकुलाई आत्िमनभफि बनाउन ेकायफिा सहकायफ 
गने। 
कोमभड १९ लगायतका खोपहरूको उपलब्धता समुनश्चित गने। 
और्मधजन्य जमडबटुीको व्यावसावयक खेमत ि और्मध उद्योगको 
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ववकास ि प्रविफनिा जोड ददुँदै और्मध तथा प्रववमधजन्य स्वास््य 
सािग्रीको उत्पादन, भण्डािण ि ववतिणको प्रभावकािी व्यवस्थापन 
गने। 

37001109 िाविय स्वास््य 
श्चशक्षा, सूचना तथा 
संचाि केन्र 

स्वास््य साक्षिता अमभयान ि 
िानमसक स्वास््य सम्बन्धी 
कायफक्रि सञ्चालन गरिएको। 

स्वास््यका ववर्यिा जनचेतना अमभववृि भई 
जनस्वास््यिा सधुाि भएको हनुे। 

मडश्चजटल स्वास््य सेवा तथा आधमुनक स्वास््य प्रणालीको ववकास 
गिी गणुस्तिीय स्वास््य सेवाको पहुुँच ववस्ताि ि ववकास गने। 

“एक ववद्यालय- एक स्वास््यकिी” नीमत सबै तहिा कायाफन्वयन 
गने। 

सिकािी, मनजी, सािदुावयक एवि ्सहकािी क्षेत्रको सिन्वयात्िक 
कायफबाट श्चचवकत्सा सशुासन प्रविन गने। 

स्वास््य त्यांक व्यवस्थालाई गणुस्तिीय तथा प्रववमधिैत्री बनाई 
अध्ययन, अनसुन्धान, सवेक्षण, प्रक्षपेण ि ववलेषरे्ण गिी नीमत मनिाफण 
ि मनणफय प्रवक्रयािा उपयोग गने। 

37001110 िाविय स्वास््य 
तामलि कायफक्रि 

सिकािका तीनै तहका 
स्वास््यकिीहरूको लामग 
ववमभन्न ववर्यिा तामलि सञ्चालन 
गरिएको। 

स्वास््यकिीहरूको थप ज्ञान, सीप तथा 
क्षितािा अमभववृि भई गणुस्तिीय सेवा प्रवाह 
भएको हनुे। 

देशको आवश्यकता ि प्राथमिकताका आधाििा स्वास््यकिीहरूलाई 
तामलि तथा ववमभन्न ववधािा छात्रवशृ्चत्त प्रदान गने। 
प्रादेश्चशक तथा स्थानीय तहिा आवश्यकता पवहचान गिी तामलिको 
लामग दक्ष जनशश्चि परिचालन गने। 

37001111 कीटजन्य िोग 
मनयन्त्रण 
अनसुन्धान तथा 
तामलि केन्र 

वकटजन्य िोग प्रभाववत 
श्चजल्लाहरूिा एकीकृत 
सपुिीवेक्षण तथा 
स्वास््यकिीहरूलाई तामलि 
प्रदान गरिएको। 

िलेरिया, हात्तीपाइले, जापामनज इन्सेर्लाइवटस, 
कालाजािलगायतका कीटजन्य िोगहरूबािे 
अनसुन्धान भई िोग मनदानिा योगदान भएको 
हनुे। 

वकटजन्य िोगहरूको अध्ययन तथा अनसुन्धान गिी श्चजल्लागत 
ववविण प्राप्त गने। 
त्यस्ता िोगहरूबाट प्रभाववत श्चजल्लाहरूका स्वास््यकिीहरूलाई 
तामलि प्रदान गने। 
िोगहरूको मनदान प्रवकयालाई चसु्त बनाउन िौसिी योजना बनाई 
कायफन्वयन गने। 

37001112 िाविय जनस्वास््य 
प्रयोगशाला 

प्रयोगशाला भवन मनिाफण तथा 
िेश्चशन उपकिण खरिद भई 
नेपालबाट गणुस्तिीय 
प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध 
भएको। 

प्राथमिक स्वास््य केन्रसम्ि जनस्वास््य 
प्रयोगशालाहरू सदुृढ तथा व्यवश्चस्थत भई 
व्याक्टेरियोलोजी, वायोकेिेवि सेवा उपलब्ध 
भएको हनुे।  
कोमभड-१९ जस्ता िहािािीजन्य िोगको पिीक्षण, 

मनयन्त्रण ि उपचािजस्ता सेवा उपलब्ध भएको 

स्वास््य पूवाफधािको ववकाससुँगै  प्रयोगशाला सेवाको पमन सबै तहिा 
ववस्ताि तथा ववकास गने। 
कोमभड १९ जस्ता िहािािीजन्य िोगहरूको पिीक्षणलाई सवफसलुभ 
ि मन:शलु्क परिक्षण गनफ सक्ने गिी उच्चस्ति ि आधमुनक 
प्रववमधयिु प्रयोगशाला व्यवस्थापन गने। 
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हनुे। 

३७००१115 उपचािात्िक सेवा 
कायफक्रि 
(उपचािात्िक सेवा 
िहाशाखा) 

टेमलिेमडमसन लगायतका 
सेवाहरूको प्रदेश स्तििा 
अमभिखुीकिण भई कायाफन्वयन 
भएको। 

उपचािात्िक सेवाका लामग आवश्यक िापदण्ड 
तयाि हनुकुा साथै व्यवस्थापनिा सधुाि भई 
स्वास््य सेवािा नागरिकको पहुुँच ववृि भएको 
हनुे। 
कोमभड-१९ जस्ता सरूवाजन्य िहािािी िोगको 
मनयन्त्रणको लामग सिदुायिा आधारित कायफक्रि 
संचालन भएको हनुे। 

कोमभड १९ जस्ता िहािािीजन्य िोगहरू दोस्रो तथा तेस्रो लहिको 
रूपिा सिेत रै्लन सक्ने आकंलन गिी यसको पवहचान, उपचाि, 
मनयन्त्रण तथा उश्चचत व्यवस्थापनको लामग पूणफ तयािीका साथ दक्ष 
जनशश्चि परिचालन गने।  
स्वास््य सेवाका िापदण्ड तथा मनदेश्चशकाहरूको कायाफन्वयन तथा 
परिपालना गदै नागरिकलाई सहज स्वास््य सवुवधा प्रदान गने। 

,३७००१116 नमसफङ्ग तथा 
सािाश्चजक सिुक्षा 
सेवा कायफक्रि 
(नमसफङ्ग तथा 
सािाश्चजक सिुक्षा 
िहाशाखा) 

नसफहरूका लामग सूचनािा 
आधारित प्रणालीबाट नमसफङ्ग 
नेततृ्व ववकासको कायफक्रि 
संचालन भएको। 
 

ववपन्न नागरिकका लामग उपचािात्िक सेवाको 
पहुुँचिा ववृि तथा नमसफङ्ग सेवािा सधुाि भएको 
हनुे। 

प्रसूमत सेवा प्रदायक स्वास््य संस्थाको सधुाि ि मनिोधात्िक तथा 
उपचािात्िक कायफक्रि िार्फ त िवहलािा हनुे वर्स्टुला, पाठेर्ि तथा 
स्तन क्यान्सि जस्ता प्रजनन स्वास््य सिस्याको न्यूनीकिण गने। 

सिुश्चक्षत िाततृ्व ि प्रजनन स्वास््य सेवाको पहुुँच अमत सीिान्तकृत 
सिूहसम्ि पयुाफउने। 

िात ृितृ्यदुि र्टाउन त्यिा आधारित मिडवाइर् श्चशक्षा तथा सेवा 
लगायतका ववशेर् कायफक्रि सञ्चालन गने। 

37002011 और्मध व्यवस्था 
ववभाग 

जेनेरिक तथा अन्य और्मधको 
आयात तथा उत्पादन ि 
आपूफमतफिा सबै तहको सहकायफ 
ि सिन्वय भएको। 

और्मधको उत्पादन तथा पैठािीिा प्रभावकािी 
मनयिनिार्फ त ्गणुस्तिीय और्मधिा 
सवफसाधािणको पहुुँच बढेको हनुे। 

जेनेरिक प्रशे्चस्क्रपसनको कायाफन्वयन, और्मधको िूल्य तथा गणुस्ति 
मनयन्त्रण, मनधाफिण, प्रमतजैववक प्रमतिोधको न्यूनीकिण, एश्चन्टबायोवटक 
दरुुपयोग मनयन्त्रण ि और्मधको अनसुन्धान लगायतका ववर्यलाई 
प्रभावकािी बनाउन मनयिन व्यवस्थापन गने। 
सने तथा नसफने िोगहरूको लामग आवश्यक पने और्मधहरूको 
आयात, उश्चचत भण्डािण तथा ववतिणको कायफिा सबै तहिा 
प्रभावकारिता ववृि गने।  

37003011 आयवेुद ववभाग आयवेुद तथा वैकश्चल्पक 
श्चचवकत्सा सेवाको जनचेतना 
अमभववृिका कायफक्रि संचालन 
गरिएको। 

अनगुिन, िूल्याङ्कन तथा सपुिीवेक्षण संस्थागत भै 
आयवेुद लगायत अन्य वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा सेवा 
प्रभावकािी भएको हनुे। 

प्रचमलत प्राकृमतक श्चचवकत्सा, वैकश्चल्पक तथा अन्य श्चचवकत्सा पिमत 
तथा सेवाहरूलाई मनश्चित िापदण्डका आधाििा सूचीकृत तथा 
व्यवश्चस्थत गने। 
आयवेुद, पञ्चकिफ, योग ि प्राकृमतक श्चचवकत्साको ववश्चशिीकृत सेवा 
सवहतको िाविय आयवेुद, योग, ध्यान, प्रणायाि, िनोपिािशफ, 
पञ्चकिफ तथा प्राकृमतक श्चचवकत्सा सेवा केन्रको स्थापना गिी 
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37003101 ववववध कायफक्रि 
(आयवेुद ववभाग) 

आयवेुद अस्पतालहरूको 
स्थापनासुँगै सदुृढीकिण 
गरिएको। 

आयवेुद अस्पतालहरू स्थापना ि सदुृढ भई 
जनतालाई आयवेुद सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

आयवेुद, पञ्चकिफ, योग ि प्राकृमतक श्चचवकत्साको ववश्चशिीकृत सेवा 
सवहतको िाविय आयवेुद, योग, ध्यान, प्रणायाि, िनोपिािशफ, 
पञ्चकिफ तथा प्राकृमतक श्चचवकत्सा सेवा केन्रको स्थापना गिी 
स्वास््य पयफटनको प्रवफिन गने। 

37003102 आयवेुद सेवा 
कायफक्रि 

 गणुस्तिीय आयवेुद और्मधहरू सलुभ रूपिा 
उपलब्ध भएको हनुे। 

आयवेुद और्मधहरू खरिद गिी सलुभ रूपिा उपलब्ध गिाउने। 

37031101 स्वास््य मबिा बोडफ ६९ श्चजल्लाको ६७३ स्थानीय 
तहिा स्वास््य मबिा कायफक्रि 
ववस्ताि गरिएको। 

७,४२,१९२ परिवािका 
३७,१०,९६२ (१२.३%)  
जनाको स्वास््य मबिा 
गरिएको। 

सिकािी, मनजी ि सािदुावयक 
गिी ३७५ वटा स्वास््य सेवा 
प्रदायक संस्था बोडफिा सूचीकृत 
भएका।  

स्वास््य मबिािा आवि जनसंख्या ६० प्रमतशत 
पगुकेो ि स्वास््य उपचाििा व्यश्चिगत खचफ ५३ 
प्रमतशतबाट र्टेि ४० प्रमतशत भएको हनुे। 

िलुकुभि स्वास््य मबिा कायफक्रि लागू गने ि सबै नागरिकलाई 
गणुस्तिीय स्वास््य सेवा प्रदान गने कायफिा जोड ददने। 

37041011 नेपाल स्वास््य 
अनसुन्धान परिर्द् 

स्वास््य क्षेत्रिा अध्ययन तथा 
अनसुन्धान कायफ गरिएको। 

स्वास््य क्षेत्रिा आवश्यक अनसुन्धान भइफ 
स्वास््य सेवालाई थप प्रभावकािी बनाउने उपाय 
पवहचान भएको हनुे। 

परिर्द्को कायफक्षेत्रलाई संर्ीय शासन प्रणाली अनसुाि प्रदेश तहसम्ि 
ववस्ताि ि ववकास गने। 
त्यिा आधारित स्वास््य नीमत तथा योजन तजुफिा गनफ स्वास््य 
अनसुन्धानलाई ववश्वववद्यालय तथा प्राश्चज्ञक क्षेत्रसुँग सहकायफ गने। 

37061011 केश्चन्रय अस्पताल 
तथा प्रमतष्ठान 

ववशेर्ज्ञ जनशश्चिको उत्पादनिा 
लगानी भएको। 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह हनुकुा साथै जनशश्चि 
उत्पादन भै सेवा प्रवाहिा सधुाि भएको हनुे। 

ववश्चशि तथा अमत ववश्चशि प्रकािका सेवाको प्रविफनसुँगै ववशेर्ज्ञ 
जनशश्चिको उत्पादन गने। 

37061012 श्चचवकत्सा ववज्ञान 
िाविय प्रमतष्ठान 
(वीि अस्पताल 

जनशश्चिको क्षिता अमभववृि ि 
पवुाफधाि ववकासका कायफहरू 

गणुस्तिीय ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवा उपलव्ध 
हनुकुा साथै थप जनशश्चि उत्पादन भएको हनुे। 

श्चचवकत्सक तथा स्वास््य क्षेत्रका जनशश्चिको ववशेर्ज्ञ सीप, 
नवीनता, मसजफनशीलता ि क्षिता तथा प्राववधक ज्ञान अमभववृिका  
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सिेत) भएका। कायफक्रि संचालन गने। 

37061013 बी.पी कोईिाला 
स्वास््य ववज्ञान 
प्रमतष्ठान 

जनशश्चिको क्षिता अमभववृि ि 
पूवाफधाि ववकास भएको। 

गणुस्तिीय ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवा उपलव्ध 
हनुकुा साथै थप जनशश्चि उत्पादन भएको हनुे। 

श्चचवकत्सक तथा स्वास््य क्षेत्रका जनशश्चिको ववशेर्ज्ञ सीप, 
नवीनता, मसजफनशीलता ि क्षिता तथा प्रावमधक ज्ञान अमभववृिका  
कायफक्रि संचालन गने। 

37061014 कणाफली स्वास््य 
ववज्ञान प्रमतष्ठान 

जनशश्चिको क्षिता अमभववृि ि 
पूवाफधाि ववकास भएको। 

गणुस्तिीय ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवा उपलव्ध 
हनुकुा साथै थप जनशश्चि उत्पादन भएको हनुे। 

श्चचवकत्सक तथा स्वास््य क्षेत्रका जनशश्चिको ववशेर्ज्ञ सीप, 
नवीनता, मसजफनशीलता ि क्षिता तथा प्रावमधक ज्ञान अमभववृिका  
कायफक्रि संचालन गने। 

,37061015 पाटन स्वास््य 
ववज्ञान प्रमतष्ठान 

जनशश्चिको क्षिता अमभववृि ि 
पूवाफधाि ववकास भएको। 

गणुस्तिीय ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवा उपलव्ध 
हनुकुा साथै थप जनशश्चि उत्पादन भएको हनुे। 

श्चचवकत्सक तथा स्वास््य क्षेत्रका जनशश्चिको ववशेर्ज्ञ सीप, 
नवीनता, मसजफनशीलता ि क्षिता तथा प्रावमधक ज्ञान अमभववृिका  
कायफक्रि संचालन गने। 

३७०6१०१६ िाप्ती स्वास््य 
ववज्ञान प्रमतष्ठान 

जनशश्चिको क्षिता अमभववृि ि 
पूवाफधाि ववकास भएको। 

गणुस्तिीय ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवा उपलव्ध 
हनुकुा साथै थप जनशश्चि उत्पादन भएको हनुे। 

श्चचवकत्सक तथा स्वास््य क्षेत्रका जनशश्चिको ववशेर्ज्ञ सीप, 
नवीनता, मसजफनशीलता ि क्षिता तथा प्रावमधक ज्ञान अमभववृिका  
कायफक्रि संचालन गने। 

३७०६१०१७ पोखिा स्वास््य 
ववज्ञान प्रमतष्ठान 

जनशश्चिको क्षिता अमभववृि ि 
पूवाफधाि ववकास भएको। 

गणुस्तिीय ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवा उपलव्ध 
हनुकुा साथै थप जनशश्चि उत्पादन भएको हनुे। 

श्चचवकत्सक तथा स्वास््य क्षेत्रका जनशश्चिको ववशेर्ज्ञ सीप, 
नवीनता, मसजफनशीलता ि क्षिता तथा प्रावमधक ज्ञान अमभववृिका  
कायफक्रि संचालन गने। 

९. जोश्चखि पक्ष तथा अनिुान 

स्वास््य सम्बन्धी संववधानप्रदत्त हकहरूको स्वस्रू्तफ कायाफन्वयन गनफ तथा संर्ीय व्यवस्थानकुुल तीनै तहका सिकािको सिन्वयात्िक ि सहकायाफत्िक प्रयत्नबाट आि 
नागरिकको स्वास््य सेवा तथा सवुवधािा गणुस्तिीय ि सितािलुक पहुुँच स्थावपत गिी पन्रौ योजनाका लक्ष्य हामसलिा सर्ाउ परु्रयाफउन िध्यिकलीन खचफ संिचना तयाि 
गरिएको हो।प्रस्ताववत कायफक्रिको लामग संस्थागता सबलता, पयाफप्त स्रोत ववमनयोजन, स्वास््य सािाग्रीको उपलब्धता, जनशश्चि व्यवस्थापन, अन्तिसिकािी सिन्वय हनु नसकेको 
अवस्थािा कायाफन्वयनिा जवटलता ि अपेक्षाकृत नमतजािा ह्रास आउन सक्छ। त्यसैगिी सबै प्रदेशिा सरूवा िोग पिीक्षण तथा मनयन्त्रणको लामग अत्याधमुनक स्वास््य पूवाफधाि, 

प्रयोगशाला, और्मध तथा खोप व्यवस्थापन लगायतका सम्पूणफ कायफिा सिोकािवाला पक्षको सवक्रय सहभामगता, सहकायफ ि साझेदािीिा सािञ्जस्यता तथा एकरुपता कायि हनु 
नसकेिा कोिाना भाइिस (कोमभड-१९) जस्ता िहािािीले स्वास््य सेवा प्रणालीलाई नै क्षय गनफ सक्ने जोश्चखि िहेको छ। 
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६.३ खानपेानी तथा सरसफाइ  

१. पषृ्ठभमूि 

खानेपानी जीवनको लामि अपररहार्य आवश्र्कता हो। नेपालको संववधानले नािररकको स्वच्छ वातावरणिा बााँच्न पाउने 
हक र खानेपानी तथा सरसफाइको पह ाँचलाइय िौमलक हकको रूपिा व्र्वस्था िरेको छ। र्स्तैं, दििो ववकासको लक्ष्र् ६ िा सन ्
२०३० सम्ि, सबकका मनम्म्त स रम्ित र व्र्होनय सवकने खानेपानीको सवयव्र्ापी र सिानतािूलक पह ाँच प र् र्ाउन  पने व्र्होरा 
उम्ललम्खत छ। खानेपानी तथा सरसफाइ अन्तियत राविर् जल र्ोजना, २००५, राविर् खानेपानी ि णस्तर िापिण्ड, २०६३, 
राविर् सरसफाइ ि रूर्ोजना, २०६२, पन्रौं र्ोजना, नेपाल सरकारको वावषयक नीमत तथा कार्यक्रिलाई सिेत दृविित ििै 
र्थाशीघ्र सबक नािररकलाई आधारभतू स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ स ववधा उपलब्ध िराउने लक्ष्र् मलइएको छ। 

२. सिस्र्ा तथा च  नौती 

दिन प्रमतदिन बढ्िक िएको खानेपानी तथा सरसफाइको अत्र्ामधक िािका बीच मनिायणाधीन आर्ोजना सिर्िक सम्पन्न िनय 
नसवकन , सम्पन्न भएका आर्ोजनाको उम्चत िियत सम्भार तथा प नस्थायपना िनय नसवकन , खानेपानी तथा सरसफाइ िेत्रको दििो 
ववकास लक्ष्र् हामसल ह ने िरी आवश्र्क बजेट तथा कार्यक्रि तज यिा िनय नसवकन  प्रि ख सिस्र्ाका रूपिा रहेका छन।् त्र्सकिरी 
प्राकृमतक, िानवीर् तथा अन्र् कारणले पानीका ि हानहरू स क्िक जान , बढ्िो शहरी िेत्रिा पानीको िाि पूरा िनय अत्र्मधक चाप 
पन य र उत्सम्जयत फोहोर पानीको उम्चत व्र्वस्थापन ह न नसकी निीनाला, ताल तलकर्ा एवि ् जलाशर् प्रिूवषत बन्िक जान  र्स 
िेत्रका प्रि ख च  नौतीका रूपिा रहेका छन।् 

३. सोच 

स्वच्छ, स रम्ित, सवयस लभ र दििो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा। 

४. उद्दशे्र् 

१. खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पर्ायप्त, स रम्ित र सवयस लभ रूपिा उपलब्धताबाट जनस्वास््र्िा स धार िन य। 

२. सबक नािररकलाई आधारभतू स्तरको खानेपानी सेवािा पह ाँच तथा िानव िलिूत्र र फोहोर पानीको उम्चत व्र्वस्थापन िरी 
वातावरणीर् स्वच्छता कार्ि िराउन । 

३. जलवार्  पररवतयन अन कूल तथा ववपद् व्र्वस्थापनिकत्री खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा स मनम्ित िन य। 

४. खानेपानी तथा सरसफाइको दििो सेवा प्रवाहिा संघीर्, प्रािेम्शक र स्थानीर् तहको भमूिका सबलीकरण ििै ििता 
अमभववृि िन य। 

५. रणनीमत 

१. आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाबाट वम्ित रहेका सि िार्को सहभामितािा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 
प र् र्ाउने। 

२. आर्ोजना सिर्िक मनिायण सम्पन्न िने तथा सेवा सिालनिा सिस्र्ा भएका आर्ोजनाको उम्चत िियत सम्भार, प नस्थायपना 
तथा सिर्सापेि सेवा स्तर अमभववृि ििै जाने। 
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३. स धाररएको खानेपानी सेवा ववस्तारको लामि िािको आधारिा सहलिानी, लाित साझेिारी, लाित उठ्तीको मसिान्त अन रूप 
खानेपानी आर्ोजना सिालन िने। 

४. फोहोर पानीको उत्सजयन कि िने र उत्पादित फोहोर पानीको प्रशोधन तथा व्र्वस्थापन िने। 

५. िानवजन्र् फोहोर पानी प्रशोधन सवहत व्र्वस्थापन तथा दिसाजन्र् लेिो व्र्वस्थापन ििै निी-नाला, जलाशर्, जलाधार तथा 
ताल-तलकर्ाको पर्ायवरणीर् स्वच्छता कार्ि िने। 

६. खानेपानी तथा सरसफाइ आर्ोजनाहरूलाई जलवार्  अन कूलन तथा ववपद् जोम्खि न्रू्नीकरण ह नेिरी दििोपना कार्ि 
िने। 

७. खानेपानीका स्रोत तथा जलाधार िेत्रको पवहचान र संरिण, भमूिित पानीको प नभयरण तथा जलस्रोतको बह  उपर्ोि, 

एकीकृत उपर्ोि तथा प नरूपर्ोिलाई प्रोत्साहन र प्रवियन िने। 

२. खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रिार्क मनकार्हरूको सिर्ान क ल स धार, स दृढीकरण तथा सिार्ोजन िने।  

६. ववषर् िेत्रित नमतजा सूचक र लक्ष्र् 

सूचक 

 

एकाइ 

 

२०७६/७७ 
सम्िको 
उपलम्ब्ध 

२०७७/७२ को 
अन िामनत 
उपलम्ब्ध 

िध्र्िकालीन लक्ष्र् 

२०७२/७९ २०७९/२० २०२०/२१ 

आधारभतू स्तरको खानेपानी सेवाबाट 
लाभाम्न्वत जनसंख्र्ा 

प्रमतशत 91 94 95 97 99 

उच्च िध्र्िस्तरको खानपेानी सेवाबाट 
लाभाम्न्वत जनसंख्र्ा 

प्रमतशत 23 28 34 36 40 

आधारभतू स्तरको सरसफाइ स ववधाबाट 
लाभाम्न्वत जनसंख्र्ा 

प्रमतशत 100 १०० १०० १०० १०० 

प्रशोधन सवहतको ढल स ववधाबाट 
लाभाम्न्वत जनसंख्र्ा 

प्रमतशत 2.1 ३ ७ १3 20 

पूणय रूपिा संचामलत खानेपानी प्रणालीको 
पह ाँच प िकेो जनसंख्र्ा  

प्रमतशत 70 80 90 95 99 

स धाररएको सरसफाइ स ववधा (एकल 
प्रर्ोि) उपलब्ध पररवार 

प्रमतशत 72 79 86 93 99 

घरार्सी प्रर्ोजनबाट उत्सम्जयत फोहोर 
पानीको प्रशोधन (स रम्ित रूपिा प्रशोधन 
िररएको फोहोर पानीको अन पात) 

प्रमतशत 3 7 11 15 20 

उच्च प्रववमधर् क्त खानेपानी कार्यक्रि 
(वावषयक) 

संख्र्ा ३,२३५ ३,००० २,५०० २,००० १,००० 

जलवार्  अन कूमलत बहृत ्खानेपानी संख्र्ा 46 54 51 45 60 
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सूचक 

 

एकाइ 

 

२०७६/७७ 
सम्िको 
उपलम्ब्ध 

२०७७/७२ को 
अन िामनत 
उपलम्ब्ध 

िध्र्िकालीन लक्ष्र् 

२०७२/७९ २०७९/२० २०२०/२१ 

आर्ोजना/जलाशर्र् क्त खानेपानी 
आर्ोजना (वावषयक) 

खानेपानी ि णस्तर स धार कार्यक्रि संख्र्ा ६० ७२ १३२ १७९ २२१ 

खानेपानीका प्राकृमतक स्रोत तथा ि हान 
संरिण, भमूिित पानीको प नभयरण 

संख्र्ा २० ६० १०० १५० २०० 

ताल तलकर्ा संरिण तथा सौन्िर्ीकरण, 
निीनालाको पानीको ि णस्तर स धार सिेत 

संख्र्ा ७ २० ५० १०० १५० 

खानेपानीको ि णस्तर परीिण सम्बन्धी 
प्रर्ोिशाला (वावषयक) 

संख्र्ा ५ ७ २ २ २ 

७. ववषर् िते्रित खचय तथा स्रोतको मत्रववषयर् अन िान 

       

रकि रु. लाखिा 

आमथयक वषय 
ववमनर्ोजन तथा प्रिपेण स्रोत 

क ल चाल  प ाँजीित 
ववत्तीर् 
व्र्वस्था 

नपेाल सरकार 
वकिेम्शक 

अन िान 
वकिेम्शक ऋण 

२०७२/७९      391,406      10,020   240,323   141,063    228,379      15,449    147,578  

२०७९/२०      526,806        9,373   348,089   169,344    257,106        5,900    263,800  

२०२०/२१      566,260      10,091   395,825   160,344    292,540        3,066    270,654  
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२. कार्यक्रि/आर्ोजनाको संम्िप्त वववरण  

कार्यक्रि तथा आर्ोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्र्, आर्ोजना अवमध, लाित र अपेम्ित नमतजा सवहतको संम्िप्त वववरण िेहार्को तामलकािा प्रस्त त िररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि÷ आर्ोजना 
िते्रित 
रणनीमनक 
स्तम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोजना अवमध 

(स रु र सिामप्त) 

लाित 

(रू लाखिा) 
अपमे्ित नमतजा 

३१३०००११ खानेपानी िन्त्रालर् २ खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी 
िेत्रित नीमत, ऐन, मनर्िावली तज यिा, 
अन ििन तथा िूलर्ांकन 

सालबसाली 33,95 खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी िेत्रित नीमत, 

ऐन, मनर्िावली तज यिा भई आर्ोजना मनिायण तथा 
संचालन प्रवक्रर्ा सहज भएको ह न।े 

31300101 िेलम्ची खानेपानी 
आर्ोजना 

३ िेलम्ची खोलाको पानी काठिाडौं 
उपत्र्कािा पथान्तरण िरी 
उपत्र्काको खानेपानी सिस्र्ा सिाधान 
(प्रथि चरण) 

सन ्२०००- 
२०२१ 

३१,३६,१३ काठिाडौं उपत्र्कािा स रम्ित खानेपानीको सहज 
आपूमतय भई खानेपानी सिस्र्ा सिाधान भएको 
ह न।े 

31300101 काठिाडौं उपत्र्का 
थोक खानेपानी 
प्रसारण आर्ोजना 
(िेलम्ची िोस्रो) 

३ मसन्ध पालचोक म्स्थत र्ाङ्ग्री र लाके 
खोलाको पानी काठिाडौं उपत्र्कािा 
पथान्तरण िरी उपत्र्काको खानेपानी 
व्र्वस्थापनलाई थप सहजीकरण िने 
(िोस्रो चरण) 

सन ्२०१७-
२०२५ 

२५,००,०० काठिाडौं उपत्र्कािा स रम्ित खानेपानीको सहज 
आपूमतय भई खानेपानी सिस्र्ा सिाधान भएको 
ह न।े 

31301011 खानेपानी ववभाि १, २, 

३ 

संघीर् स्तरका आर्ोजना सिालन 
तथा प्रिेश र स्थानीर् तहसाँि सिन्वर् 
तथा सहजीकरण 

सालबसाली ७६,१७ संघीर् स्तरका आर्ोजना प्रभावकारी रूपिा 
संचालन भएको ह ने।  

31301012 जनसाधन ववकास 
कार्यक्रि 

8 स्रोत केन्रको रूपिा नीमत मनिायता, 
ववश्वववद्यालर् र व्र्ावसावर्क संघ 
संस्थासाँिको सिन्वर्िा 
अन सन्धानिूलक कार्य संचालन 

सालबसाली १०,६७ खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी  ििता 
अमभववृि तामलि िाफय त िेत्रित ििता 
अमभववृििा टेवा प िकेो ह ने। 

31301013 संघीर् खानेपानी तथा 
ढल ब्र्वस्थापन 

१ 

२ 

खानेपानी तथा ढल व्र्वस्थापन ववभाि 
िातहतका आर्ोजना कार्ायन्वर्न र 

सालबसाली १,०२,६४ सालबसाली रूपिा संचालन ह ने आर्ोजनाहरूको 
कार्ायन्वर्न िाफय त मनधायररत लक्ष्र् अन रूप प्रिमत 
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ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि÷ आर्ोजना 
िते्रित 
रणनीमनक 
स्तम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोजना अवमध 

(स रु र सिामप्त) 

लाित 

(रू लाखिा) 
अपमे्ित नमतजा 

आर्ोजनाहरू ३ 

६ 

ववभािबाट प्रिेशस्तरिा हस्तान्तरण 
भएका आर्ोजना कार्ायन्वर्निा 
सहजीकरण  

हामसल भएको ह ने। 

31301101 राविर् सूचना 
व्र्वस्थापन तथा 
अन ििन आर्ोजना 

१ 

२ 

सूचनाको व्र्वस्थापन, भौिोमलक सूचना 
प्रणालीिा आधाररत त्र्ांक संकलन, 
अद्यावमधक र स्थानीर् तहको खानपेानी 
तथा सरसफाइ सम्बन्धी र्ोजना तज यिा 

सालबसाली २२,६५ खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी भौिोमलक 
सूचना प्रणालीिा आधाररत त्र्ांक संकलन र 
अद्यावमधक िरी सबक स्थानीर् तहको खानेपानी 
तथा सरसफाइ सम्बन्धी र्ोजना तज यिा िनय 
िद्दत प िकेो ह ने। 

31301102 खानेपानी सेवा 
ववस्तार तथा 
प नस्थायपना कार्यक्रि 

१ सम्पन्न भएका आर्ोजनाको सम्पम्त्त 
व्र्वस्थापन, सेवा संचालन मनरन्तरता 

सेवा ववस्तार तथा प नस्थायपना कार्य 
एवि ्उपभोक्ता समिमतहरूको प्राववमधक 
एवि ्आमथयक ििता अमभववृि 

सालबसाली २४,९१,४३ खानेपानी प्रशोधन प्रणालीका संरचना मनिायण भई 
उच्च िध्र्ि स्तरको खानेपानी सेवा ववस्तार 
भएको ह ने। 

आसेमनक न्रू्नीकरण कार्यक्रि संचालन भई 
आसेमनकको ववकलपिा मडप भमूिित पानीको 
प्रर्ोि भएको ह ने।    

31301103 खानेपानी ि णस्तर 
स धार कार्यक्रि 

२ 

6 

संरचना मनिायण िरी सेवाको स्तर ववृि, 
आसेमनक प्रि षणको अध्र्र्न 
अन सन्धान, खानेपानी ि णस्तर सम्बन्धी 
िापिण्ड र मनिेम्शकाको कार्ायन्वर्न र 
अन ििन िाफय त सम्पन्न भएका ठूला 
खानेपानी आर्ोजनािा ि णस्तर स धार 

सालबसाली २,५२,२६ लक्ष्र् अन रूप उच्च िध्र्ि स्तरको खानेपानी 
सेवािा नािररकको पह ाँच स्थावपत भएको ह ने। 

313011०५ जलवार्  अन कूमलत 
बहृत खानेपानी 
आर्ोजना 

१ 

६ 

स ख्खा बस्तीिा उच्च र िध्र्ि स्तरका 
खानेपानी सेवा उपलब्ध िराउन ेबहृत 
पम्म्पङ प्रणालीका आर्ोजना मनिायण 

अन्तर प्रािेम्शक थोक ववतरण प्रणाली, 

सालबसाली २२,०४,२७ स ख्खा बस्तीिा उच्च र िध्र्ि स्तरका खानेपानी 
सेवा उपलब्ध भएको ह ने। 
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ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि÷ आर्ोजना 
िते्रित 
रणनीमनक 
स्तम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोजना अवमध 

(स रु र सिामप्त) 

लाित 

(रू लाखिा) 
अपमे्ित नमतजा 

जलाशर्र् क्त खानेपानी आर्ोजना 
अध्र्र्न र मनिायण 

जलवार्  पररवतयन न्रू्नीकरण सम्बन्धी 
ििता अमभववृि 

उपर् क्त प्रववमध ववकासको लामि 
मनिेम्शका तज यिा 

31301106 ढल मनिायण तथा 
प्रशोधन कार्यक्रि 

४ 

५ 

उच्च जनघनत्व भएका म्जलला 
सिरि काि, तथा निरोन्ि ख बस्तीिा 
ढल मनिायण तथा प्रशोधन आर्ोजना 
कार्ायन्वर्न 

ढल मनिायण सम्बन्धी िापिण्ड तर्ारी 
तथा अद्यावमधक 

प्रववमध अध्र्र्न, ववकास, अन सन्धान 
तथा सूचना व्र्वस्थापन 

सालबसाली ११,३१,९५ प्रशोधन सवहतको ढल स ववधाबाट लक्ष्र् अन रूप 
नािररकको पह ाँच स्थावपत भएको ह ने। 

 

31301107 खानेपानी तथा 
सरसफाइ सहलिानी 
आर्ोजना 

१ 

२ 

३ 

उपभोक्ताको ३० प्रमतशत लाित 
साझेिारीिा खानेपानी तथा सरसफाइ 
आर्ोजना मनिायण िरी उच्च तथा 
िध्र्ि स्तरको खानेपानी सेवा 
उपलब्धता 

सालबसाली ९,५२,२२ उपभोक्ता संस्थासाँिको लाित साझेिारीिा लक्ष्र् 
अन रूप खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त भएको 
ह न।े 

31301108 शहरी खानेपानी तथा 
सरसफाइ (िेत्रित) 
आर्ोजना 

 

२ 

३ 

शहरी तथा अधयशहरी िेत्रिा 
उपभोक्ताको ३० प्रमतशत लाित 
साझेिारीिा खानेपानी तथा सरसफाइ 
सम्बन्धी संरचना मनिायण 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको 

सन ्२०१२-
२०२३ 

११,२४,२३ उपभोक्ता संस्थासाँिको लाित साझेिारीिा लक्ष्र् 
अन रूप उच्च िध्र्ि स्तरको खानपेानी तथा 
सरसफाइ सेवा प्राप्त भएको ह ने। 
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ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि÷ आर्ोजना 
िते्रित 
रणनीमनक 
स्तम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोजना अवमध 

(स रु र सिामप्त) 

लाित 

(रू लाखिा) 
अपमे्ित नमतजा 

सेवास्तर र ि णस्तर ववृि िरी 

उपभोक्तालाई स रम्ित, ववश्वसनीर्, पर्ायप्त 
र दििो सेवाको उपलब्धता  

31301113 केन्रीर् खानेपानी 
आर्ोजना (साववक 
शहरी खानेपानी 
व्र्वस्थापन स धार 
आर्ोजना) 

२ 

३ 

िौज िा कार्यक्रिले नसिेट्ने तर संघीर् 
खानेपानी आर्ोजनाको िापिण्डिा पने 
नर्ााँ आर्ोजना र प नस्थायपना र 
प नमनिायण, स दृढीकरण िन यपने प्रकृमतका 
आर्ोजना मनिायण 

२०७७/७२- 
२०२१/२२ 

२२,३२,१३ रािीण, अधय शहरी तथा शहरी िेत्रिा ३० 
प्रमतशत लाित साझेिारी ज टाउन नसवकने, स ख्खा 
िेत्रिा नपने र मलफ्ट प्रणाली नभएका आर्ोजना, 
सािान्र् सेवा िेत्र ववस्तार िन यपने बाहेक संघीर् 
खानेपानी आर्ोजनाको िापिण्डिा पने नर्ााँ 
आर्ोजना र प नस्थायपना र प नमनिायण, सेवास्तर 
स दृढीकरण िन यपने प्रकृमतका आर्ोजना मनिायण 
भइ लक्ष्र् अन रूप खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा 
उपलब्ध भएको ह ने। 

31301114 एकीकृत खानेपानी 
तथा ढल व्र्वस्थापन 
आर्ोजना 

२ 

३ 

४ 

५ 

प्रािेम्शक राजधानी लिार्तका १० वटा 
शहरिा एकीकृत बहृत ्खानेपानी तथा 
ढल प्रशोधन आर्ोजना एकीकृत रूपिा 
कार्ायन्वर्न 

२०७७/७२- 
२०२२/२३ 

६,२३,०० ठूला शहर तथा प्रािेम्शक राजधानीिा एकीकृत 
रूपिा खानेपानी तथा ढल प्रशोधन प्रणाली सेवा 
उपलब्ध भएको ह ने। 

३१३51011 रािीण खानेपानी 
तथा सरसफाइ कोष 

१ िाििा आधाररत सहभामितािूलक 
ववकास अवधारणा अन रूप रािीण 
जनतालाई स रम्ित खानेपानी तथा 
सरसफाइ स ववधा उपलब्धता 

सन ्२०१४-
२०२१ 

९,००,०० रािीण जनतालाई स रम्ित खानेपानी तथा 
सरसफाइ स ववधा उपलब्ध भएको ह ने।  

५०११3101 खानेपानी उत्पािन 
ववृि कार्यक्रि 

१ 

२ 

सेवा िेत्र मभत्र पानी उत्पािन, 

भण्डारण तथा प्रशोधन ििता वृवि 
सालबसाली 3,34,00 पानी उत्पािन, पम्प, ट्रान्सफियर, जेनरेेटर खररि 

तथा जडान र पानी प्रशोधन केन्रको मनिायण तथा 
उत्पादित पानी,  ववतरण प्रणालीसम्ि लाग्ने 
पाइपको ववस्तार, सोलार जडान, ि हान तथा निी 
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ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि÷ आर्ोजना 
िते्रित 
रणनीमनक 
स्तम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोजना अवमध 

(स रु र सिामप्त) 

लाित 

(रू लाखिा) 
अपमे्ित नमतजा 

मनर्न्त्रण भएको ह ने। 

50113102 खानेपानी तथा ढल 
मनकास कार्यक्रि 

१ 

४ 

सेवा िेत्रमभत्र पाइपलाइन ववस्तार 
तथा धारा जडान  

सालबसाली 1,57,00 खानेपानी संस्थानक्ो कार्यिेत्रिा पानी उत्पािन, 
भण्डारण तथा प्रशोधन ििता वृवि भएको 
ह ने। 

५०११3103 काठिाडौं उपत्र्का 
खानेपानी व्र्वस्थापन 
बोडय 

७ काठिाडौंबासी उपभोक्तालाई खानपेानी 
तथा ढल मनकासको स लभ तथा 
भरपिो सेवा उपलब्धता 

ववपिको अवस्थािा पमन खानेपानी तथा 
सरसफाइ सेवा स मनितता  

सालबसाली १,९९,७० खानेपानी तथा ढल मनकासको स लभ तथा भरपिो 
सेवा उपलब्ध भएको ह ने। 

५०११३१०५ काठिाडौं उपत्र्का 
खानेपानी स धार 
आर्ोजना 

२ 

३ 

थोक ववतरण प्रणाली, ववतरण संजालको 
मनिायण, पानी पोखरीको मनिायण 
लिार्तका संरचनाको प नस्थायपना तथा 
ववस्तारिाफय त काठिाडौं उपत्र्का मभत्र 
खानेपानी संरचना मनिायण  

सन ्२०११ 

-  सन ्२०२३ 

४०,९५,२९ िेलम्चीबाट प्राप्त पानी काठिाडौंका 
उपभोक्ताहरूिा सि म्चत र सहज ववतरण भएको 
ह न।े 

५०११३१०६ काठिाडौं उपत्र्का 
ढल व्र्वस्थापन 
आर्ोजना 

४ 

५ 

फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली तथा 
इन्सेप्टर ढल मनिायण 

सन ्२०१३ - 
सन ्२०२२ 

१४,४९,०३ प्रशोधन सवहतको ढल प्रणालीिा नािररकको 
पह ाँच स्थावपत िनय िद्दत प िेको ह ने 

५०११3107 ढल प्रशोधन केन्र ४ ढल प्रशोधन केन्रको लामि जग्िा 
खररि 

सालबसाली २,००,०० जग्िा प्रामप्त पिात ढल प्रशोधन केन्र मनिायण 
सहज भएको ह ने। 

31301115 कोमभड-१९ रेस्पोन्स 
आर्ोजना 

१, ६ स्थानीर् तहको पररचालनद्वारा कोमभड-
१९ िहािारीबाट मसम्जयत सिस्र्ा सािना 
िनय स्थानीर् तहको ििता अमभबवृि 

ववश्वव्र्ापी कोमभड-१९ िहािारीको साथक 

2078/79 सालबसाली आवश्र्क सावयजमनक सेवा र स ववधाको 
उपलब्धताबाट कोमभड-१९ को सम्भाववत 
अन्तरव्र्म्क्त संक्रिण मनर्न्त्रण भएको ह ने। 

सि िार् स्तरिा कोमभड-१९ संक्रिण तथा 
रोकथाि सम्वन्धी जनचेतना अमभबवृि तथा लैंमिक 
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ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि÷ आर्ोजना 
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(रू लाखिा) 
अपमे्ित नमतजा 

अन्र् जनस्वास्थ आपतकालको 
सिर्ोम्जत सािना िनय खानेपानी तथा 
ढल व्र्वस्थापन ववभािको स दृढीकरण  

सिानता एवि ्सािाम्जक सिावेम्शता सम्बन्धी 
अवधारणाको ववकास भएको ह ने। 

मनम्ित स्थानीर् तहको कोमभड-19 िहािारी 
रोकथाि तथा मनर्न्त्रण सम्बन्धी ििता 
सवलीकरण भएको ह ने।  

31301116 दििो खानेपानी तथा 
सरसफाइ आर्ोजना 

१ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
(WASH) िेत्रिा सबकको सिान पह ाँच 
स्थावपत िनय स्थानीर् तहको ििता 
अमभववृि  

2078/79 - 
20२१/२२  

21 मिमलर्न 
रू्रो  

मनदियि स्थानीर् तहको सहकार्यिा लम्ित 
उपभोक्तािा स रम्ित र दििो खानेपानी तथा पर्ायप्त 
सरसफाइ सेवा प िकेो ह ने। 

जोम्खि सिूहिा रहेका संकटासन्न िवहलाको 
पररष्कृत स्वच्छता अभ्र्ास र िर्ायदित िवहनावारी 
सिेतिा सिान पह ाँच स्थावपत भएको ह ने। 

31301117 खानेपानी स शासन 

तथा पूवायधार प्रवियन 
कार्यक्रि 

२ शहरी तथा रािीण िेत्रका छनौट भएका 
स्थानीर् तहिा दििो ववकास लक्ष्र् ६ 

अन्तियतको लि हामसल िनय खानेपानी 
पूवायधार मबकास तथा खानपेानी िते्रिा 
स शासन प्रवियन  

2078/79 -

2082/83  

१२0,000  खानेपानी सेवा नप िकेो िेत्रिा सेवा स्थावपत 
िने। 

मबद्यिान सेवा प्रवाहको स्तर स धार िने। 

खानेपानी ि णस्तर स धार िने। 

सेवा संचालन प्रभावकारी बनाउन संस्थाित 
स दृढीकरण तथा ििता ववकास िने। 

कार्यक्रि तथा आर्ोजनाको हालसम्िको प्रिमत म्स्थमत, आिािी तीन वषयको उपलम्ब्ध सूचक र आ.व. २०७२/७९ िा सिालन ह ने प्रि ख वक्रर्ाकलाप तलको 
तामलकािा प्रस्त त िररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि÷ आर्ोजना हाल सम्िको प्रिमत म्स्थमत आिािी तीन वषयको उपलम्ब्ध सूचक आ.व. २०७२/७९ िा संचालन ह न ेवक्रर्ाकलाप 

३१३०००११ खानेपानी िन्त्रालर् खानेपानी तथा सरसफाइ ववधेर्क तर्ार 
भई संघीर् संसििा ववचाराधीन रहेको। 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

नीमतित तथा मनर्िनकारी भमूिका पूणय 
रूपिा मनवायह भएको ह ने। 

खानेपानी तथा सरसफाइ ववधेर्क संसिबाट पाररत भए 
पिात मनर्िावली तज यिा िने। 

अन्र् आवश्र्क नीमत एवि ्मनिेम्शका तर्ार िने। 
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ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि÷ आर्ोजना हाल सम्िको प्रिमत म्स्थमत आिािी तीन वषयको उपलम्ब्ध सूचक आ.व. २०७२/७९ िा संचालन ह न ेवक्रर्ाकलाप 

र्ोजना (WASH Plan) मनिेम्शका तर्ार 
भएको। 

खानेपानी ववभािको व्र्ावसावर्क र्ोजना 
तर्ार भएको। 

31300101 िेलम्ची खानेपानी 
आर्ोजना 

२५.९२ वक.मि.स रुङ तथा १७ करोड 
मलटर ििताको स न्िरीजल पानी 
प्रशोधन केन्र मनिायण सम्पन्न भइ 
संचालन परीिण कार्य स रु भएको।   

हेडवक्सयको ववमभन्न संरचना मनिायण 
िररएको। हाइड्रोिेकामनकल तथा 
अन ििन प्रणालीको जडान कार्य 
भइरहेको। 

आर्ोजनाको िोस्रो चरणको प्रवेशिािय 
तथा पक्की प ल मनिायण स रु िररएको। 

प्रथि चरण सम्पन्न भएको ह ने। हेडवक्सयको बााँकी काि सम्पन्न िरी स्थार्ी रूपले 
पानी सिालन िने। 

पानी प्रशोधन केन्र भाि १ तथा भाि २ (िक मनक 
ििता १७ करोड मलटर) सिालन िने। 

आर्ोजना प्रभाववत िेत्रिा सािाम्जक उत्थान कार्यक्रि 
अन्तियत पूवायधार ववकास, म्शिा, स्वास््र् तथा आर् 
आजयन सम्बन्धी थप कार्यक्रि सिालन िने।  

िोस्रो चरणको प्रवेश िािय स्तरोन्नमत तथा नर्ााँ मनिायण 
कार्यलाई मनरन्तरता दिने। 

ि ख्र् संरचना स रुङ हेडवक्सय तथा पानी प्रशोधन 
केन्रको मनिायण कार्यका लामि मनिायण व्र्वसार्ी 
पररचालन िने। 

31300101 काठिाडौं उपत्र्का थोक 
खानेपानी प्रसारण 
आर्ोजना (िेलम्ची 
िोस्रो) 

िोस्रो चरण अन्तियत आर्ोजनाको ववस्ततृ 
आर्ोजना प्रमतवेिन तर्ार भई पह ाँच िािय 
मनिायण स रु भएको। 

िोस्रो चरण मनिायणाधीन रहेको ह न।े िोस्रो चरण अन्तियत स रुङ तथा हेडवक्सयको मनिायण 
स रु िने। 

31301011 खानेपानी ववभाि संघीर् स्तरका आर्ोजना प्रभावकारी 
रूपिा संचालन िनय नेततृ्विार्ी भमूिका 
मनवायह िरेको। 

कार्यक्रि व्र्वस्थापन पूणय रूपिा 
मनवायह भएको ह ने। 

संघीर् स्तरका आर्ोजना सिालन तथा प्रिेश र स्थानीर् 
तहसाँि सिन्वर् तथा सहजीकरण िने। 

31301012 जनसाधन ववकास 
कार्यक्रि 

खानेपानी तथा सरसफाइको ििता ववृि 
िनय ववमभन्न ४४ तामलि सिालन भएको। 

२,६०० जनाको लामि तामलि सिालन 
िरी ििता अमभववृि िररएको ह न।े 

खानेपानी तथा सरसफाइको ििता ववृि ४५ वटा 
तामलि सिालन िने। 
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  तामलि पररसरिा पाइप तथा खानपेानीको मनिायण 
सािरीको ि णस्तर परीिण स रु िने। 

लेखनाथ खानेपानी पररसरिा मनमियत स्रोत केन्र 
उपर्ोििा लर्ाउने। 

31301013 संघीर् खानेपानी तथा 
ढल ब्र्वस्थापन 
आर्ोजनाहरू 

थप ५ आर्ोजना कार्ायलर् सिेत क ल 
20 आर्ोजना कार्ायलर् संचालनिा 
रहेका 

कार्ायलर् व्र्वस्थापन तथा 
आर्ोजनाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न 

भएको ह ने। 

खानेपानी तथा ढल प्रशोधन सम्बन्धी कार्यक्रिको 
सिन्वर् र सहजीकरण िने।  

31301101 राविर् सूचना व्र्वस्थापन 
तथा अन ििन आर्ोजना 

सन ्२०१९ सम्ि खानेपानी स ववधा 
उपलब्ध जनसंख्र्ा र घरार्सी चपी 
मनिायण भएका घरध रीको म्जललाित 
त्र्ांक अद्यावमधक िरी सावयजमनक 
िररएको।  

236 स्थानीर् तहिा NWASH 

प्रणालीबाट त्र्ांक संकलन, प्रवववि 
तथा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
र्ोजना तर्ारी स रु भएको। 

सम्पूणय स्थानीर् तहको त्र्ांक 
अद्यावमधक भएको ह ने। 

खानेपानी स ववधा उपलब्ध िराइएको जनसंख्र्ा र 
घरार्सी चपी मनिायण भएको घरध रीको म्जललाित 
त्र्ांक अद्यावमधक िरी सावयजमनक िने। 

31301102 खानेपानी सेवा ववस्तार 
तथा प नस्थायपना 
कार्यक्रि 

आ.व. २०७७/७२ को अन्तसम्ििा 
भकूम्पबाट िमत भएका आर्ोजनाको 
िियत प नस्थापना कार्य सम्पन्न भएको। 

१,६२,००० जनसंख्र्ा लाभाम्न्वत ह ने 
िरी १६५ आर्ोजना मनिायण भएको। 

सम्पन्न आर्ोजना प नमनिायण, 
प नस्थायपना, सेवा ववस्तार, सेवा स्तर 
स धार भई थप ४ लाख 50 हजार 
जनसंख्र्ा लाभाम्न्वत भएको ह ने। 

सेवा नप िकेा सि िार् पवहचान र नर्ााँ र्ोजनाको 
ववस्ततृ अध्र्र्न तथा मनिायण िने। 

७५५ आर्ोजना मनिायणको चरणिा रहने र १९५ 
आर्ोजना सम्पन्न ह न ेिरी कार्ायन्वर्न िने। 

31301103 खानेपानी ि णस्तर स धार 
कार्यक्रि 

९३ खानेपानी ि णस्तर स धार आर्ोजना 
सम्पन्न भई २९०२१० जनसंख्र्ा 
िध्र्ि उच्चस्तरीर् खानेपानी सेवाबाट 
लाभाम्न्वत भएको। 

ववमभन्न म्जललािा खानोपानी तथा 

क्रिाित ५५ आर्ोजना सम्पन्न 
िन यका साथक थप २0 आर्ोजना 
सम्पन्न भएको ह ने। 

थप ४२ आर्ोजना कार्ायन्वर्न भएको 
ह ने। 

११०,९६७ जनसंख्र्ा लाभाम्न्वत ह ने िरी ५५ 
क्रिाित खानेपानी ि णस्तर स धार आर्ोजना िध्रे् १५ 
आर्ोजनािा खानेपानी प्रशोधन प्रणालीका संरचना 
मनिायण सम्पन्न िने। 

२ वटा खानेपानी ि णस्तर प्रर्ोिशाला संचालन िने। 
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सरसफाइ जन्र् रोिको प्रकोपको 
अवस्थािा खानेपानी परीिण िरी 
सवयसाधारणलाई वपउस, एक्वा ट्याब र 
म्ब्लम्चङ पाउडर ववतरण िररएको। 

थप ४ लाख २0 हजार जनसंख्र्ा 
स रम्ित खानेपानी सेवाबाट लाभाम्न्वत 
भएको ह ने। 

आसेमनक न्रू्नीकरण कार्यक्रि संचालन िने। 

खानेपानी स रिा र्ोजनाको कार्ायन्वर्न ििता 
अमभववृि िने। 

313011०५ जलवार्  अन कूमलत वहृत 
खानेपानी आर्ोजना 

कार्ायन्वर्निा रहेका आर्ोजना िध्रे् ३ 
वटा आर्ोजनाको मनिायण सम्पन्न 
भएको।  

25 आर्ोजना सम्पन्न भई ४ लाख 
७0 हजार जनसंख्र्ा लाभाम्न्वत 
भएको ह ने।  

स ख्खा िेत्र तफय को 54 वटा खानपेानी आर्ोजना 
िध्रे् १० वटा आर्ोजना सम्पन्न िने।  

31301106 ढल मनिायण तथा प्रशोधन 
कार्यक्रि 

स ख्खा िेत्र तफय को 54 वटा खानपेानी 
आर्ोजना िध्रे् १० वटा आर्ोजना 
सम्पन्न भएको र र्सबाट १९5,0०० 
जनसंख्र्ा लाभाम्न्वत ह ने  

 

२२ वटा आर्ोजना सम्पन्न भई २ 
लाख ७४ हजार जनसंख्र्ा लाभाम्न्वत 
भएको ह ने।  

२ वटा दिसाजन्र् लेिो व्र्वस्थापन 
आर्ोजना सम्पन्न भई ४ लाख 
जनसंख्र्ा लाभाम्न्वत भएको ह ने। 

क्रिाित आर्ोजना िध्रे् ४ वटा प्रशोधन सवहतका 
ढल आर्ोजना सम्पन्न िने।    

31301107 खानेपानी तथा सरसफाइ 
सहलिानी आर्ोजना 

मनिायण सम्पन्न भएको २५.९२ 
वक.मि.स रुङको संचालन परीिणको 
कार्य तथा १७ करोड मलटर ििताको 
स न्िरीजल पानी प्रशोधन केन्र संचालन 
परीिण स रु भएको। 

हेडवक्सयको ववमभन्न संरचना मनिायण 
िररएको। हाइड्रोिेकामनकल तथा 
अन ििन प्रणालीको जडान कार्य 
भइरहेको। 

आर्ोजनाको िोस्रो चरणको प्रवेशिािय 
तथा पक्की प ल मनिायण स रु िररएको। 

३० वटा आर्ोजना सम्पन्न भई 
४,२७,२५५ जनसंख्र्ा उच्च तथा 
िध्र्ि स्तरको खानेपानी सेवाबाट 
लाभाम्न्वत भएको ह ने। 

सहलिानी तफय को संचामलत आर्ोजना िध्रे् १२ वटा 
आर्ोजनाको मनिायण कार्य सम्पन्न भई १,२७,४७७ 
जनसंख्र्ा लाभाम्न्वत ह ने।  

31301108 शहरी खानेपानी तथा 
सरसफाइ (िेत्रित) 

४१० वटा शौचालर् मनिायण सम्पन्न 
भएको। 

१७ खानेपानी आर्ोजना, ३ डे्रनेज र 
२ ढल आर्ोजना सम्पन्न  भएको 

७ वटा आर्ोजना सम्पन्न िने र ७६,२३२ जनसंख्र्ा 
उच्च तथा िध्र्ि स्तरको खानेपानी सेवाबाट 
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आर्ोजना 

 

ह ने। 

३ लाख २० हजार जनसंख्र्ा उच्च 
तथा िध्र्ि स्तरको खानेपानी 
सेवाबाट लाभाम्न्वत भएको ह ने। 

२०,२७० जनसंख्र्ा प्रशोधन 
सवहतको ढल स ववधाबाट लाभाम्न्वत 
भएको ह ने। 

लाभाम्न्वत ह ने।  

५ वटा खानपेानी आर्ोजनािा  SCADA  जडान ह न।े 

बााँकी शहरहरूिा लाित अस लीको आधारिा नर्ााँ 
पवहचान भएको आर्ोजनाको मनिायण कार्य श रु ह न।े 

अन्र् आर्ोजनाको ववस्ततृ पररर्ोजना प्रमतवेिन तर्ार 
ह न।े 

31301113 केन्रीर् खानेपानी 
आर्ोजना (साववक शहरी 
खानेपानी व्र्वस्थापन 
स धार आर्ोजना) 

३० वटा आर्ोजनाको लाित अन िान 
स्वीकृत भएको। 

56 वटा आर्ोजना सम्पन्न भई 
५,७०,६४३ जनसंख्र्ा खानेपानी 
सेवाबाट लाभाम्न्चत भएको ह ने।  

स्काडा प्लान तर्ारी तथा जडान िाफय त खानेपानी 
प्रणालीहरूलाई क्रिशः स्वचामलत बनाउने। 

31301114 एकीकृत खानेपानी तथा 
ढल व्र्वस्थापन 
आर्ोजना 

१२ वटा आर्ोजनाको लाित अन िान 
तर्ारी भइरहेको। 

१७ वटा एकीकृत खानेपानी तथा 
ढल मनिायण र प्रशोधन आर्ोजना 
संचालन भएको ह ने।  

एकीकृत रूपिा खानेपानी तथा ढल प्रशोधन प्रणाली 
सेवा संचालनका लामि तर्ारी कार्य िने।  

३१३51011 रािीण खानेपानी तथा 
सरसफाइ कोष 

आधारभतू स्तरका ५४० आर्ोजना 
िध्रे् ३३४ आर्ोजना सम्पन्न भई २ 
लाख ३४ हजार १३० जनसंख्र्ा 
लाभाम्न्वत भएको। 

साववकका १३० िाववस. ख ला 
दिसाि क्त िेत्र घोषणा िररएको। 

७४ आर्ोजना िियत प नस्थापना 
िररएको। 

पवहलो चरणको ४०४ तथा िोस्रो 
चरणको १५२ आर्ोजना सम्पन्न 
िररएको।  

ब्र्ाच ९ र १० का २५४ आर्ोजना 
सम्पन्न भएको ह ने। 

 

आधारभतू स्तरका बााँकी रहेका आर्ोजना सम्पन्न 
िने।  

प नस्थायपना कार्यक्रि अन्तियत बााँकी रहेका ५ 
आर्ोजना सम्पन्न िने। 
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५०११3101 खानेपानी उत्पािन ववृि 
कार्यक्रि 

थप ५ एिएलमड भमूिित खानेपानी 
उत्पािन िने 

ब टवल निरिेत्रको खानेपानी प्रणाली 
स धार भइरहेको 

नेपालिञ्ज खानपेानी स धारको लामि राप्ती 
निीबाट उत्पािन ह ने पानीको कार्य 
सम्पन्न िरी ३० एिएलमड सतहित 
पानी उत्पािन भइरहेको। 

िातहतका सबक शाखा कार्ायलर् अन्तियत 
एक घर एक धारा ववतरण िने कार्य 
भइरहेको।  

ब टवलको ३२ एिएलमड र 
नेपालिञ्जको २५ एिएलमड सिेत 
६० लाख मलटर भमूिित पानी 
उत्पािन तथा ववतरण भएको ह ने।  

िातहतका सबक शाखा कार्ायलर् 
अन्तियत एक घर एक धारा भएको 
ह ने िरी खानेपानी प्रणाली ववस्तार 
भएको ह ने। 

पानी उत्पािन, नर्ााँ वेल मनिायण तथा सिालन र पानी 
प्रशोधन केन्रको मनिायण िने। 

पानी भण्डारण ििता ववृि, सोलारको मनिायण, ि हान 
बचाउने कार्य िने। 

 

50113102 खानेपानी तथा ढल 
मनकास कार्यक्रि 

४५ वक.मि.पाइयप लाइयन ववतरण 
प्रणालीिा ववस्तार भक थप ७००० नर्ााँ 
धारा ववरतण िरी खानपेानी आपूतीको 
व्र्वस्था सहज ह ने  

 

पोखराको पानी प्रशोधन केन्रको 
मनिायण भई ६० वक.मि.पाइपलाइन 
ववस्तार भएको ह ने। 

3५ वक.मि.पाइपलाइन ववस्तार भइय 
खानेपानीको आपूमतय व्र्वस्था स धार 
भएको ह ने। 

ववमभन्न साइजका पाईप खररि तथा जडान कार्यलाई 
मनरन्तरता दििैं थप सहरी जनतालाई खानेपानी सेवा 
उपलब्ध िराउने तथा संस्थानको आर्स्रोतिा ववृि 
िने। 

५०११3103 काठिाडौं उपत्र्का 
खानेपानी व्र्वस्थापन 
बोडय 

२७ स्थानिा वषायतक्ो पानी संकलनिा 
आधाररत प्रववमध जडान भएको। 

२४ वटा टैंकरलाई स्टीकर प्रिान 
िररएको   

 ५ स्थानिा वाटर एवटएि जडान 
भएको।  

२७ वक.मि.खानेपानी पाइप लाइन र ४ 
वक.मि.ढल लाइन ववस्तार भएको। 

२७७५ च  हावट मनर्न्त्रण सम्पन्न 

आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ 
सेवाबाट काठिाडौंबासी लाभाम्न्वत 
भएका ह ने। 

िानवर्जन्र् फोहर पानी प्रशोधन 
सवहत व्र्वस्थापन तथा दिशाजन्र् 
लेिो व्र्वस्थापन ििै निीनाला, 
ताललकर्ाको स्वच्छता तथा सौन्िर्ता 
कार्ि भएको ह ने। 

सावयजमनक जग्िा तथा अन्र् सम्पम्त्त स रिा, खानेपानी 
उत्पािन ववतरण, ि णस्तर तथा च  हावट मनर्न्त्रण 
कार्य, अध्र्र्न अन सन्धान, मनिेम्शका मनिायण िने।  
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भएको। 

५०११३१०५ काठिाडौं उपत्र्का 
खानेपानी स धार 
आर्ोजना 

थोक ववतरण प्रणालीको ७२ 
वक.मि.सम्पन्न भएको। 

ववतरण प्रणालीको र्स आमथयक वषयिा 
२१.० वक.मि.मनिायण कार्य सम्पन्न भई 
हालसम्ि ९२२ वक.मि.मनिायण कार्य 
सम्पन्न भएको। 

९ वटा पानीपोखरी मनिायण कार्य  
सम्पन्न भएको र १ वटा पानीपोखरी 
मनिायणाधीन रहेको। 

सम्पन्न ववतरण प्रणालीको परीिण 
सम्पन्न भई ती स्थानिा नर्ााँ ववतरण 
प्रणालीबाट िेलम्चीको पानी ववतरण 
भएको ह ने। 

सरकारको पूणय लिानीको २०० 
वक.मि.ववतरण प्रणाली मनिायण भई 
पानी ववतरण भएको ह ने। 

काठिाडौं उपत्र्का खानेपानी स धार 
आर्ोजना िोस्रो चरणको मनिायण कार्य 
सिालन भएको ह ने। 

ववतरण प्रणालीको बााँकी ३० वक.मि.मनिायण कार्य 
िने। 

१ वटा पानीपोखरी  मनिायण कार्य सम्पन्न िने। 

नेपाल सरकारको पूण लिानीिा सिामलत आर्ोजनाको 
ववतरण तथा थोक ववतरण प्रणालीको २०० 
वक.मि.मनिायण िने।  
स्क्र्ाडा प्रणालीको काि मनरन्तरता दिने। 

पाइप मबछ्याइएका स्थानिा िेलम्चीको पानी ववतरण 
िनयको लामि परीिण र कमिसमनङ कार्य सम्पन्न िरी 
प रानो प्रणालीलाई ववस्थावपत िने।  

५०११३१०६ काठिाडौं उपत्र्का ढल 
व्र्वस्थापन आर्ोजना 

काठिाडौं उपत्र्काका ववमभन्न स्थानिा 
इन्टरसेप्टर ढल मनिायण कार्य तथा ढल 
प्रशोधन केन्रको कार्य भइरहेको। 

सललाघारी, धोमबघाट तथा कोड्क  
ढल प्रशोधन केन्र मनिायण भई 
सिालनिा आएको ह ने।  

पाटन िंिलबजारबाट कृष्णिम्न्िर ह ाँिक 
शंखि लसम्ि ढल मनिायण भएको 
ह ने। 

काठिाडौंको िोकणय र भक्तप रको 
हन िानघाट ववकेम्न्रत फोहोरपानी 
प्रशोधन केन्र मनिायणाधीन ह ने। 

धोमबघाट ढल प्रशोधन केन्रको ६६ प्रमतशत मनिायण 
कार्य सम्पन्न िने। 

सललाघारी कोड्क  धोमबघाट ढल प्रशोधन केन्रको 
मनिायण कार्य स चारू िने।  

पाटन िरबार िेत्रिा २ वक.मि.ढल मनिायण कार्य 
सम्पन्न िने। 

हन िन्ते तथा िोकणयको डेवाट्स मनिायण मनिायण िने।  

५०११3107 ढल प्रशोधन केन्र कार्य प्रवक्रर्ा अिामड बढेको जग्िा प्राप्त भई संरचना मनिायण कार्य 
स रु भएको ह ने। 

जग्िा प्रामप्तको कार्य प्रारम्भ िने।  

31301115 कोमभड-१९ रेस्पोन्स 
आर्ोजना 

आमथयक वषय २०७२/७९ िेम्ख संचालनिा 
आउने। 

कोमभड-१९ संक्रिण तथा रोकथाि 
सम्बन्धी सचेतना ववृि भएको ह न।े । 

५ वटा प्रि ख तथा १० वटा साना शहर छनौट िरी 
कार्यक्रि संचालन िने। 

िवहला प रुष ि वकको लामि अलि अलि हात ध न े
स्टेशन (Mobile Hand washing Station) स्थापना िने। 
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उपर् क्त स्थानिा जेष्ठ नािररक, बालबामलका तथा 
अपांिता भएका व्र्म्क्त िकत्री आश्रर्स्थल मनिायण िरी 
क्वारेम्न्टनको रूपिा प्रर्ोििा लर्ाउने। 

आधारभतू स्वास््र् सािारी तथा स्वास््र् उपकरण 
उपलब्ध िराउने। 

५ प्रि ख शहर र मनम्ित खा.पा.उ.स.का कार्ायलर्िा 
स्वास््र् सहार्ता कि स्थापना िने। 

५ शहरिा आपतकालीन र्ोजना तर्ार िने। 

स्थापना भएका पूवायधारको संचालन तथा िियतको लामि 
सि िार्स्तरिा ििता अमभववृि िने।  

31301116 दििो खानेपानी तथा 
सरसफाइ आर्ोजना 

नर्ााँ आर्ोजना जलवार्  अन क लन, स रम्ित र 
कार्यसबल (Functional) खानेपानी सेवा 
िाफय त 2 लाख जनसंख्र्ा लाभाम्न्वत 
ह ने।    

छनौटिा परेका ३० वटा स्थानीर् तहिा दििो 
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता एवि ्लैंमिक सिानता 
तथा सािाम्जक सिावेम्शता सम्बन्धी कार्यक्रि सिालन 
िने। 

31301117 खानेपानी स शासन तथा 
पूवायधार प्रवियन कार्यक्रि 

स खेतको वीरेन्रनिरको खानेपानी सेवा 
स धारको लामि अध्र्र्न भकरहेको। 

शहरी िेत्रिा कम्तीिा ३ वटा र 
रािीण िेत्रिा कम्तीिा १० वटा 
स्थानीर् तहिा कार्यक्रि संचालन ह ने।  

स्थानीर् तहलाई रािीण खानेपानीको सेवा संचालन, 
िियत र आर्ोजना मनिायणिा आमथयक तथा प्राववमधक 
सहर्ोि िने। 

वीरेन्रनिर खानपेानी आर्ोजना मनिायणको ठेक्का सम्झौता 
िने। 

ढल प्रशोधन आर्ोजनाको अध्र्र्न सम्पन्न िने।  

९. जोम्खि पि तथा अन िान 

िध्र्िकालीन खचय संरचनाले प्रिेपण िरे अन सारको बजेट स मनम्ितता भएिा लक्ष्र् अन सारको उपलम्ब्ध हामसल ह ने िेम्खन्छ। र्द्यवप, ठेक्का प्रवक्रर्ािा वढलाई ह न 
सक्ने, प्राकृमतक प्रकोप र भौमतक मनिायण कार्यिा ह ने सिन्वर्को किीले ििाय पानीका स्रोतिा असर पनय िई पानीको िात्रा र ि णस्तरिा किी ह न सक्न े र कार्यक्रि 
व्र्वस्थापकको सेवा मनरन्तरता ह न नसक्ने जस्ता पिलाई अपेम्ित उपलम्ब्ध हामसल िनयिा व्र्वधान प र् र्ाउने जोम्खिका रूपिा आकलन िररएको छ 
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६.४ यवुा तथा खेलकुद  

१. पषृ्ठभमूि 

यवुा तथा खेलकुदको ववकास र ववस्तार गदै सम्वृद्ध राष्ट्र मििााणका लामग यवुा पररचालि गिा, खेलकुदको िाध्यिबाट 
िागररकको स्वास््य तथा तन्दरुुस्ती अमभववृद्धिा िद्दत गदै रावष्ट्रय गौरव बढाउि यवुा तथा खेलकुद िन्रालयले कायाक्रिहरू 
सञ्चालि गदै आएको छ।िेपालको ददगो ववकासका लक्ष्यहरू प्रामिका लामग यवुा र खेलकुदको ववकास गरी गररबी न्यूिीकरण, 
स्वस्थ सिाज मििााण र आमथाक ववृद्धका लामग यवुाको पररचालि गिुा अपररहाया भएको छ। रावष्ट्रय यवुा िीमत, रावष्ट्रय खेलकुद 
िीमत र ददगो ववकासका लक्ष्य प्रामिलाई िध्यिजर गदै यवुाको क्षिता ववकास गरी पररचालि गिे, यवुालाई रोजगार र स्वरोजगार 
बन्न िद्दत गिे, सबैलाई खेलकुद अभ्यासको अवसर मसजािा गिे, खेलकुदका पूवााधारहरूको ववकास गिे र खेलकुदका रावष्ट्रय तथा 
अन्तराावष्ट्रय प्रमतयोमगताहरू आयोजिा गिे कायालाई जोड ददइिेछ। 

२. सिस्या तथा चिुौती  

 यवुाको ववकास र पररचालिका लामग प्रदेश, जजल्ला र स्थािीयस्तरिा उपयकु्त संगठि संरचिा स्थावपत हिु िसक्ि,ु 
उद्यिजशलता र रोजगारीका अवसरहरू सीमित हिु,ु यवुा स्वरोजगारका लामग ववत्तीय स्रोत अभाव हिु,ु सिग्र िािव स्रोतका साथै 
यवुा ववकासको ठोस योजिा िहिु,ु यवुा ववशेष त्याङ्कीय आधार (Database) िहिु,ु यवुा ववकासका प्रिखु सिस्याको रूपिा रहेका 
छि।् प्रमतभावाि यवुालाई ववदेश पलायि हिुबाट रोक्ि,ु यवुा लजक्षत जीविपयोगी, प्राववमधक र व्यवसावयक जशक्षा सवासलुभ रूपिा 
उपलब्ध गराउि,ु स्वदेशिा रोजगारीका अवसरहरू बवृद्ध गिुा, यवुािा सकारात्िक सोचको ववकास र श्रिको सम्िाि गिे संस्कृमतको 
ववकास गिुा, ववत्तीय स्रोतिा यवुाको सहज पहुुँच समुिजित गिुार यवुािा स्वयंसेवकीय संस्कृमतको ववकास गिुाआदद यवुा ववकासका 
प्रिखु चिुौती हिु।् 

 खेलकुद ववकासका लामग ववद्यिाि पूवााधारहरू आधमुिक र सवुवधायकु्त िहिु;ु खेलाडी तथा प्रजशक्षकहरूलाई मियमित र 
आधमुिक प्रजशक्षण िहिु;ु खेलकुदका संघ संगठिहरूिा वववाद मसजािा हिु;ु खेलकुदका पूवााधार ववकास तथा प्रमतयोमगता 
आयोजिािा मिजी तथा अन्तराावष्ट्रय लगािी आकवषात गिा िसक्ि;ु पवातीय, पयाटकीय र साहमसक खेलकुद गमतववमध पयााि िारािा 
सञ्चालि गिा िसक्ि ु प्रिखु सिस्याका रूपिा रहेका छि।् संघ, प्रदेश र स्थािीय तहिा रावष्ट्रय तथा अन्तराावष्ट्रय िापदण्ड 
अिकूुलका सवुवधा सम्पन्न भौमतक पूवााधारहरूको मििााण गिुा; सियसापेक्ष रावष्ट्रय तथा अन्तराावष्ट्रयस्तरको अध्ययि, अिसुन्धाि, 
प्रजशक्षण तथा प्रमतयोमगताको व्यवस्था गरी स्वच्छ खेलाडी (Clean Athlete) को ववकास, प्रोत्साहि तथा सम्वद्धाि गिुा; खेलकुद 
प्रजशक्षण तथा प्रमतयोमगताहरूिा ियाुँ जशल्प (Technique) र ववज्ञाि प्रववमधको प्रयोग गिुा; खेलकुदको ववकासिा सावाजमिक लगािी 
अमभववृद्ध गिुा; गैरसरकारी र मिजीक्षेरको लगािी आकवषात गिुा; खेलकुदलाई जीविको अमभन्न अङ्गको रूपिा स्थावपत गदै व्यवसाय 

(Profession) र रोजगारीको रूपिा ववकास गिुा; खेलकुद सम्बद्ध मिकायहरूिा शासकीय, व्यवस्थापकीय र संस्थागत क्षिता 
अमभववृद्ध गिुा खेलकुद ववकासका प्रिखु चिुौती रहेका छि।् 

३. सोच  

 यवुाको सवााङ्गगीण ववकास राष्ट्र मििााणको प्रिखु आधार (यवुा)। 

 स्वच्छ, व्यवसावयक तथा प्रववमधिैरी खेलकुद अमभववृद्ध (खेलकुद)। 
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४. उद्दशे्य  

अ. यवुा 

१. यवुाको दक्षता र क्षिताको ववकास गिुा। 

२. यवुालाई उद्यिशील, रोजगार र स्वरोजगार बिाउि।ु 

३. शासकीय प्रवक्रया, सािाजजक, सांस्कृमतक र आमथाक रूपान्तरणिा यवुाको साथाक सहभामगता अमभववृद्ध गिुा।  

४. यवुालाई आत्ि मिभार, स्वावलम्बी र चरररवाि बिाउि।ु 

आ. खेलकुद 

१. खेलकुद पूवााधारको ववकास, ववस्तार र स्तरोन्नमत गिुा। 

२. खेलकुद क्षेरलाई प्रमतष्पधी र व्यवसावयक बिाउि।ु 

३. सबै क्षेरिा खेलकुदलाई िूलप्रवाहीकरण गिुा। 

५. रणिीमत  

अ. यवुा 

१. प्राववमधक तथा व्यवसावयक जशक्षा र सीप ववकासका अवसर ववस्तार गिे। 

२. यवुालाई उद्यि र व्यवसाय सञ्चालििा प्रोत्साहि गिे। 

३. यवुाद्वारा सञ्चामलत उद्यि, व्यवसाय तथा उद्योगको प्रवद्धाि गिे। 

४. ववत्तीय स्रोत साधििा यवुाको पहुुँच ववस्तार गिे। 

५. तीि तहिा िीमत मििााणदेजख कायाान्वयिसम्ि यवुाको सिावेशक्की र साथाक सहभामगता समुिजित गिे। 

६. यवुा स्वयंसेवी संस्कृमतको ववकास गिे। 

७. स्काउट संरचिालाई ववकास र ववस्तार गिे। 

आ. खेलकुद 

१. सबै तहसुँगको सिन्वय र सहकायािा खेलकुद पूवााधारको मििााण, संरक्षण र स्तरोन्नमत गिे। 

२. खेलकुद पूवााधारको ववकास, व्यवस्थापि र गमतववमध सञ्चालििा मिजी क्षेरलाई प्रोत्साहि गिे। 

३. खेलकुद ववकासिा आवद्ध संघ संस्थाहरूको क्षिता ववकास तथा संस्थाहरूिा सशुासि प्रवद्धाि गिे। 

४. प्रमतभावाि खेलाडीको पवहचाि, क्षिता ववकास तथा प्रोत्साहिको व्यवस्था गिे। 

५. सिाजिा खेलकुदको िहत्व स्थावपत गदै सबैलाई खेलकुदिा सहभागी हिुे अवसर मसजािा गिे। 

६. आमथाक तथा सािाजजक ववकासका लामग खेलकुद गमतववमधलाई प्राथमिकता ददिे। 
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६. ववषय के्षरगत िमतजा सूचक र लक्ष्य   

सूचक एकाई 

२०७६/७७ 

सम्िको 
उपलजब्ध 

२०७७/७८ 

को अििुामित  

उपलजब्ध 

िध्यकालीि लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

स्वरोजगार कजाा प्राि गरी सञ्चालि भएका 
व्यवसायिा रोजगार प्राि गिे यवुा 

जिा (हजार) ४.७३१ ५.१ ३६ ४८ ६० 

ववपद व्यवस्थापि तथा स्वयं सेवकीय कायािा 
सहभागी यवुा 

जिा (हजार) १०.१३५ ९.६५ ३० ४० ५० 

िवप्रवताि केन्र ( वावषाक) संख्या १ ० १ १ १ 

िवप्रवताि केन्रबाट प्रजशक्षण प्राि गिे यवुा जिा ५० ० ७५० १००० १२५० 

यवुा क्लबिार्ा त िेततृ्व अभ्यास गिे यवुा जिा (हजार) १९.२४५ २९ ७३ ९१ ११० 

स्वरोजगार कोषिार्ा त कजाा प्राि गरी  
स्वरोजगार भएका यवुा 

जिा (हजार) ७३.६३८ ४.५५७ १०२ ११६ १२८ 

खेलकुद क्षेरको पूवााधार मििााण कायािा 
रोजगार प्राि गिे यवुा 

जिा (हजार) २.७८० ०.३६२ ८.७ १२.२ १६.२ 

खेलकुदको आधारभतू तामलि प्राि गिे खेलाडी 
(वावषाक) 

जिा (हजार) ७७ १२.८११ ७८ ७८ ८० 

रावष्ट्रय तथा अन्तराावष्ट्रय प्रजशक्षण प्राि गिे 

खेलाडी 
जिा (हजार) १८ 0.२६०  ३२ ४२ ५४ 

अन्तराावष्ट्रय खेलकुद पररसर संख्या 0 ० ४ ५ ६ 

प्रदेशिा अन्तराावष्ट्रयस्तरको सवुवधा सम्पन्न 

रङ्गशाला 
संख्या १ 

५ वटा 
मििााणाधीि 

३ ४ ७ 

वक्रकेट रङ्गशाला संख्या १ 
१ वटा 

मििााणाधीि 
१ २ ४ 

उच्च धरातलीय खेलकुद तामलि केन्र संख्या 
३ वटा 

मििााणाधीि 

३ वटा 
मििााणाधीि 

२ २ २ 

खेलग्राि संख्या 
८४ वटा 
मििााणाधीि 

१४० वटा 
मििााण शरुु 

८० ८० १२० 

७. ववषय क्षरेगत खचा तथा स्रोतको मरवषीय अििुाि 

       

रकि रु. लाखिा 

आमथाक वषा 
ववमियोजि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुुँजीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सरकार वैदेजशक अिदुाि वैदेजशक ऋण 

२०७८/७९       21,993      16,616      5,377          -       21,993           -             -    

२०७९/८०       26,163      19,470      6,693          -       26,163           -             -    

२०८०/८१       28,035      20,917      7,118          -       28,035           -             -    

218



 
 

८. कायाक्रि/आयोजिाको संजक्षि वववरण  

कायाक्रि तथा आयोजिाको ब.उ.शी.िं., उद्देश्य, आयोजिा अवमध, लागत र अपेजक्षत िमतजा सवहतको संजक्षि वववरण देहायको तामलकािा प्रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी.िं. कायाक्रि/ आयोजिा 
क्षरेगत रणिीमतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजिाको अवमध 
(सरुु र सिामि) 

लागत (रु. 
लाखिा) 

अपजेक्षत िमतजा 

३४३०००११ यवुा तथा खेलकुद 
िन्रालय 

 िीमत,योजिा, कायाक्रि तजुािा सिन्वय तथा 
अिगुिि  

सालबसाली  यवुा जिशजक्तको क्षिता अमभववृद्ध भई उपयोग 
तथा खेलकुद क्षेरिा प्रगमत भएको हिुे। 

३४३००१०१ रावष्ट्रय यवुा पररचालि 
कायाक्रि 

१,५,६ यवुा सम्बन्धी िीमत एवि ्कािूिको िस्यौदा 
तयारी 
यवुा सम्बन्धी कायाक्रि सञ्चालिको कायाववमध 
मििााण तथा संशोधि  

यवुासम्बन्धी कायाक्रिहरूको रावष्ट्रय तथा 
अन्तराावष्ट्रय सिन्वय, सहजीकरण र 
सहभामगता  

मसजािशील एवि ्यवुाको क्षेरिा उत्कृष्ट 
काया गिे प्रमतभावाि यवुाको खोजी र सम्िाि  

यवुासम्बन्धी अध्ययि अिसुन्धाि एवि ्
त्याङ्कहरू अमभलेखीकरण  

यवुा उपयोगी सािग्री उत्पादि एवि ्तयारी 
गरी प्रचार प्रसार र प्रबोधीकरण  

सालबसाली  यवुासम्बन्धी िीमत एवि ्कािूिको पररिाजाि 
एवि ्संशोधि भएको हिुे। 

यवुा सम्बन्धी कायाक्रि सञ्चालिको लामग 
कायाववमध मििााण/संशोधि भएको हिुे। 

यवुा तथा खेलकुदको त्याङ्क अध्यावमधक राख्न े
प्रणाली मििााण भएको हिुे। 

यवुा ववकास प्रवद्धािसम्बन्धी अध्ययि 
अिसुन्धाि भएको हिुे। 

कायाक्रि प्रभावकारी कायाान्वयि भई यवुा 
ववकास भएको हिुे। 

३४३००१०२ खेलकुद ववकास 
कायाक्रि 

 

३, ४, ५,६ खेलकुद सम्बन्धी िीमत एवि ्कािूिको 
िस्यौदा तयारी 
खेलकुद सम्बन्धी कायाक्रि सञ्चालिको 
कायाववमधहरू मििााण तथा संशोधि  

खेलाडी तथा प्रजशक्षकहरूिा सचेतिा 
अमभववृद्ध  

खेलकुदसम्बन्धी कायाक्रिहरूको रावष्ट्रय तथा 
अन्तराावष्ट्रय सिन्वय, सहजीकरण र 
सहभामगता   

प्रमतभावाि खेलाडी र प्रजशक्षकहरूको पवहचाि 

सालबसाली  खेलकुद सम्बन्धी िीमत एवि ्कािूिको 
पररिाजाि एवि ्संशोधि भएको हिु।े 

खेलकुद सम्बन्धी कायाक्रि सञ्चालिको लामग  
कायाववमधहरू मििााण तथा संशोधि भएको 
हिुे।  

खेलकुद संघहरूको संस्थागत क्षिता अमभववृद्ध 
भएको हिु।े 

खेलकुद सम्बन्धी अध्ययि अिसुन्धाि भएको 
हिुे। 

खेलकुद क्षेरिा प्रगमत तथा ववकास भएको 
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ब.उ.शी.िं. कायाक्रि/ आयोजिा 
क्षरेगत रणिीमतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजिाको अवमध 
(सरुु र सिामि) 

लागत (रु. 
लाखिा) 

अपजेक्षत िमतजा 

र सम्िाि 

खेलकुद सम्बन्धी अध्ययि अिसुन्धाि एवि ्
त्याङ्कहरूको अमभलेखीकरण 

खेलकुद उपयोगी सािग्री उत्पादि एवि ्
तयारी गरी प्रचार प्रसार र प्रबोधीकरण  

अन्तराावष्ट्रय प्रमतयोमगतािा उत्कृष्ट प्रदशाि गिे 
खेलाडी तथा प्रजशक्षकलाई प्रोत्साहि 

हिुे। 

३४३००१०३ िेपाल स्काउट ७ िेपाल स्काउट ववकास, ववस्तार र सञ् चालि  

स्काउट तामलि एवि ्स्काउट पररचालि 
सम्बन्धी काया सञ्चालि  

सालबसाली  स्काउट िार्ा त ववद्याथीहरूिा सािाजजक 
भाविाको ववकास एवि ्सीप तथा क्षिता 
अमभववृद्ध भएको हिुे। 

३४३४१०१२ रावष्ट्रय यवुा पररषद् २, ५ यवुा सम्बन्धी संघ संस्थाहरूसुँग यवुा 
ववकासका लामग सिन्वय र सहकाया   

यवुा ववकाससुँग सम्बन्धी कायाको तहगत 
सिन्वय   

सािाजजक जागरण, रूपान्तरण र सिवृद्धका 
लामग यवुा पररचालि 

यवुा सिूहलाई उद्यि सञ्चालि गिा ववत्तीय 
तथा प्राववमधक सहयोग 

यवुा इन्कुबेसि/इिोभेसि सेन्टर स्थापिा र 
सञ्चालि  

यवुालाई परािशा तथा िागादशाि 

अपाङ्गता भएका यवुालाई सहयोग 

यवुा प्रमतभाहरूको खोजी तथा प्रोत्साहि  

यवुािा उद्यिजशलता र िवप्रवातिात्िक 
कायाका लामग अिभुव आदाि प्रदाि  

यवुा उपयोगी सािाग्री उत्पादि एवि ्तयारी 
गरी प्रचारप्रसार र प्रबोधीकरण  

सालबसाली  प्रभावकारी यवुा पररचालि िार्ा त ्सिवृद्धिा 
योगदाि पगुकेो हिुे। 

यवुा जिशजक्तको सीप तथा दक्षता अमभववृद्ध 
भएको हिुे। 

३४३५१०११ यवुा तथा सािा १,२,४ कोषको कजाा लगािी गरी यवुा स्वरोजगार सालबसाली  कोषको प्रभावकारी पररचालि िार्ा त यवुा 
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ब.उ.शी.िं. कायाक्रि/ आयोजिा 
क्षरेगत रणिीमतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजिाको अवमध 
(सरुु र सिामि) 

लागत (रु. 
लाखिा) 

अपजेक्षत िमतजा 

व्यवसायी स्वरोजगार 
कोष 

अमभववृद्ध  स्वरोजगार अमभववृद्ध भएको हिुे। 

३४३४१०११ रावष्ट्रय खेलकुद पररषद १, २, ५ मियमित रूपिा खेलाडी प्रजशक्षण, प्रोत्साहि 
तथा परुस्कार 

खेलकुद प्रजशक्षकलाई वैदेजशक प्रजशक्षण तथा 
तामलिको व्यवस्था 
खेलकुद प्रमतयोमगता आयोजिा 
खेलकुद पूवााधार मििााण तथा स्तरोन्नमत 

सालबसाली  खेलकुद क्षेरिा सशुासि कायि भएको हिुे। 

खेलकुद िार्ा त ्िलुकुो प्रमतष्ठा अमभववृद्ध भएको 
हिुे।  

कायाक्रि तथा आयोजिाको हालसम्िको प्रगमत जस्थमत, आगािी तीि वषाको उपलजब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप देहायको 
तामलकािा प्रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी.िं. कायाक्रि/आयोजिा हालसम्िको प्रगमत जस्थमत आगािी तीि वषाको उपलजब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु 
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३४३०००११ यवुा तथा खेलकुद 
िन्रालय 

 उदे्दश्य अिरुूप लक्ष्य हामसल भएको हिुे। आवश्यकता अिसुार िीमत,योजिा, कायाक्रि 
तजुािा सिन्वय तथा अिगुिि गिे। 

३४३००१०१ रावष्ट्रय यवुा पररचालि 
कायाक्रि 

१३ जिा प्रमतभाविा यवुालाई रु. १ लाख 
िगद सवहत सम्िाि गररएको। 

यवुाका गमतववमध सिेवटएको प्ररेणादायी 
कायाक्रि तयार गरी िपेाल टेमलमभजिबाट 
२०७७ साउिदेजख मियमित प्रसारण 
भइरहेको। 

१०० जिा यवुा ववद्याथीका लामग िािवता 
प्रवद्धाि सम्बन्धी सचेतिा गोष्ठी सञ् चालि 
गररएको। 

३०० जिा यवुाले एक अको देशको भ्रिण गरी अिभुव 
आदािप्रदाि गरेको हिुे। 

३० जिा प्रमतभावाि यवुा परुस्कृत भएको हिुे। 

िेपाल टेमलमभजिबाट प्रत्येक हिा यवुाका लामग 
प्ररेणादायी कायाक्रिहरू मियमित प्रसारण भएको हिुे। 

यवुा तथा खेलकुदको त्याङ्क अध्यावमधक राख्न ेप्रणाली 
मििााण भएको हिुे। 

यवुा ववकास प्रवद्धािसम्बन्धी अध्ययि अिसुन्धाि भएको 
हिुे। 

 

रावष्ट्रय यवुा प्रमतभावाि सम्िाि कायाक्रि  तथा 
अन्तराावष्ट्रय यवुा अिभुव आदािप्रदाि कायाक्रि 
सञ्चालि गिे। 

यवुा सञ्चार कायाक्रि उत्पादि तथा प्रसारण 
गिे। 

स्वयंसेवक पररचालि सम्बन्धी रावष्ट्रय िीमत 
तजुािा गिे। 

रावष्ट्रय ववकास स्वयंसेवक सेवाको डाटाबेस 
प्रणालीको मििााण/स्तरोन्नमत र सञ्चालि गिे। 

यवुा ववकास प्रवद्धािसम्बन्धी अध्ययि 
अिसुन्धाि गिे। 

सािाजजक-सांस्कृमतक रूपान्तरणिा यवुा सचेतिा 
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कायाक्रि सञ्चालि गिे 

िािवता प्रवद्धािका लामग यवुा सचेतिा 
कायाक्रि सञ्चालि गिे। 

३४३००१०२ खेलकुद ववकास 
कायाक्रि 

 

७ जिा खेलाडी, २ जिा प्रजशक्षक, १ जिा 
मिणाायक, १ वटा खेल संघ र १ जिा 
जचवकत्सकलाई िगदसवहत सम्िाि 
गररएको।  खेलकुदिा प्रायोजि गरे बापत 
काठिाडौं िहािगरपामलका र कतार 
एयरवेजलाई सम्िाि गररएको। 

िवुाकोटिा ४० र रूपन्देहीिा ४० गरी 
८० जिा खेलकिीलाई खेलकुदिा 
प्रमतबजन्धत औषधी ववरुद्धको सचेतिा 
कायाक्रि सञ् चालि गररएको। 

खेलकुद परकाररता गिे ९ जिा 
परकारलाई िगद सवहत खेलकुद 
परकाररता परुस्कार प्रदाि गररएको। 

९०० जिा खेलाडी र प्रजशक्षकलाई खेलकुदिा 
प्रमतबजन्धत औषमध सेवि ववरुद्धको सचेतिा प्रदाि 
गररएको हिुे।  
खेलकुदिा लैंमगक वहंसाको अवस्था अध्ययि तथा 
सािाजजक, सांस्कृमतक रूपान्तरण र सिवृद्ध सम्बन्धिा 
सचेतिा प्रदाि गररएको हिुे।  
३० जिा प्रमतभावाि खेलाडीलाई खेलकुदको रावष्ट्रय 
प्रमतभा सम्िाि गररएको हिुे।  
खेलकुद संघहरूको संस्थागत क्षिता अमभववृद्ध गररएको 
हिुे। 

अन्तराावष्ट्रय खेलकुद प्रमतयोमगतािा पदक प्राि गिे 
खेलाडीलाई परुस्कार ववतरण गररएको हिुे। 

खेलकुद सम्बन्धी अध्ययि अिसुन्धाि भएको हिुे। 

खेलकुदको रावष्ट्रय प्रमतभा सम्िाि कायाक्रि,  
खेलकुदिा प्रमतबजन्धत औषमध सेवि ववरुद्धको 
सचेतिा कायाक्रि एवि ्खेलकुद संघहरूको 
संस्थागत क्षिता अमभववृद्ध कायाक्रि सञ्चालि 
गिे। 

खेलकुदिा लैंमगक वहंसाको अवस्था अध्ययि 
तथा सािाजजक, सांस्कृमतक रूपान्तरण र सिवृद्ध 
कायाक्रि सञ्चालि गिे। 

खेलकुदिा सावाजमिक मिजी साझेदारी कायाक्रि 
सञ्चालि गिे। 

अन्तराावष्ट्रय खेलकुद प्रमतयोमगतािा पदक प्राि 
खेलाडीलाई परुस्कार ववतरण गिे। 

खेलकुद परकार परुस्कार कायाक्रि सञ्चालि 
गिे। 

खेलकुदिा अध्ययि अिसुन्धािका कायाहरू 
गिे।  

३४३००१०३ िेपाल स्काउट ५३५ जिालाई स्काउट तामलि प्रदाि 
गररएको   
७० जिा स्काउटलाई स्काउट तथा ववपद 
व्यवस्थापि तामलि प्रदाि गररएको छ। 

ववमभन्न ददवस तथा अवसरहरूिा 
३५,३१० जिा स्काउट स्वयंसेवक 
पररचालि भएको छ।  

 

१,५०० जिा ववद्याथीलाई स्काउट तामलि प्रदाि 
गररएको हिुे। 

१,२०० जिा स्काउटलाई ववपद् व्यवस्थापि तामलि 
प्रदाि गररएको हिुे। 

१ लाख जिा स्काउट स्वयंसेवक पररचालि भएको 
हिुे। 

सािदुावयक ववद्यालयिा अध्ययिरत ६ हजार ६ सय 
जिा स्काउटलाई स्काउट पोशाक र औजार ववतरण 
गररएको हिुे। 

िेपाल स्काउट तामलि सञ्चालि गिे।  
स्काउटलाई ववपद् व्यवस्थापि तामलि संचालि 
गिे।  
लाग ुऔषध दवु्र्यशि ववरुद्ध यवुा स्काउट 
पररचालि गिे।  
स्काउट स्वयंसेवक पररचालि गिे। 

सािदुावयक ववद्यालयिा अध्ययिरत स्काउटलाई 
स्काउट पोशाक तथा औजार ववतरण गिे।  
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३४३४१०१२ रावष्ट्रय यवुा पररषद सािाजजक जागरण र सिवृद्धका लामग 
६,५८५ जिा यवुा पररचालि गररएको। 

९११ जिा यवुालाई उद्यिशीलता तथा 
ववत्तीय साक्षरता तामलि प्रदाि गररिकुा 
साथै यवुालाई उद्यिशील बिाउि वाजणज्य 
बैंकहरूसुँग सहकाया गिा सिझदारी 
भएको।  
साझेदारी िोडेलिा यवुा िवप्रवताि तथा 
इन्कुबेसि केन्र स्थापिाको लामग 
सािाजजक ववकास िन्रालय प्रदेश िं १, 
िदि भण्डारी स्िमृत प्रमतष्ठाि र काठिाडौ 
ववजिवद्यालय सुँग सम्झौता भई प्रवक्रया 
अजघ बढेको। 

२,९०० जिा यवुालाई उिीहरूकै िागको 
आधारिा परािशा प्रदाि गररएको।  
१०० जिा अपाङ्गता भएका यवुालाई 
सहयोग सािग्री ववतरण गररएको। 

यवुा प्रमतभाहरूको खोजी कायाक्रि 
अन्तगात तीिवटै तहिा सिदृ्ध राष्ट्र 
मििााणका लामग यवुाका ववचारहरू लेखि 
प्रमतयोमगता सञ्चालि गरी प्रोत्साहि 
गररएको। 

सािाजजक जागरण, रूपान्तरण र सिवृद्धका लामग ७ 

हजार जिा यवुा पररचालि भएको हिुे। 

२,६०० जिा यवुालाई उद्यिशीलता तथा ववत्तीय 
साक्षरता तामलि प्रदाि गररएको हिुे।  
४५० वटा यवुा सिूहलाई उद्यि सञ्चालि गिा सहयोग 
प्रदाि गररएको हिुे। 

१ वटा यवुा इन्कुबेसि/इिोभेसि सेन्टर स्थापिा र 
सञ्चालि गररएको हिुे।   
४ हजार जिा यवुालाई परािशा तथा िागादशाि प्रदाि 
गररएको हिुे। 

४०० जिा अपाङ्गता भएका यवुालाई सहयोग सािग्री 
उपलब्ध गराइएको हिुे। 

सबै प्रदेश र केन्रिा यवुा प्रमतभाहरूको खोजी तथा 
प्रोत्साहि भएको हिुे। 

स्थािीय तहिा यवुा क्लब गठि भई सो िार्ा त ३५ 
हजार जिा यवुाले िेततृ्व अभ्यास गिे अवसर प्राि 
गरेको हिुे।  
250 जिा यवुालाई उद्यिशीलता र िवप्रवातिात्िक 
कायाका लामग अन्तर प्रदेश अवलोकि भ्रिण भएको 
हिुे। 

प्रत्येक हिा यवुाका लामग प्ररेणादायी कायाक्रिहरू 
रेमडयो िेपालवाट मियमित प्रसारण भएको हिु।े 

यवुा स्वंयिसेवक ववकास र पररचालि गिे।  
सहमुलयतपूणा कजााको सहजीकरणका लामग 
उद्यिशीलता तथा ववत्तीय साक्षरता तामलि  
सञ्चालि गिे।  
उद्यि परािशा कायाक्रि सञ्चालि गिे।  
चक्रीय कोषिा आधाररत यवुा उद्यि कायाक्रि 
सञ्चालि गिे।  
एक जशक्षण संस्था एक उद्यि कायाक्रि 
सञ्चालि गिे।  
यवुा अिभुव आदािप्रदाि कायाक्रि सञ्चालि 
गिे। 

रावष्ट्रय अपागं कोष िार्ा त अपाङ्गता भएका 
यवुाहरूलाई सहयोग प्रदाि गिे।  
यवुा प्रमतभाहरूको खोजी तथा प्रोत्साहि गिे।  
यवुाको िेततृ्व क्षिता ववकासका लामग स्थािीय, 
प्रदेश र संघीय तहिा िििुा यवुा संसद अभ्यास 
सञ्चालि गिे।  
 

३४३५१०११ यवुा तथा सािा 
व्यवसायी स्वरोजगार 
कोष 

कोष िार्ा त ११ करोड ८२ लाख ५० 
हजार रुपैंया कजाा लगािी भई ४,५५७ 
जिा स्वरोजगार भएका र कजाा लगािी 
गररएका ४,५५७ जिा व्यवसायीलाई 
अमभिखुीकरण तामलिसिेत प्रदाि 
गररएको। 

1,४९८ जिा ब्यबसाय र व्यवसायीको 

कोषिार्ा त कजाा प्राि गरी ३६ हजार जिा स्वरोजगार 
भएको हिु ेर कोषिार्ा त कजाा प्राि गरी सञ् चालि 
भएका व्यवसायिा ३६ हजार जिा यवुाले रोजगार प्राि 
गरेको हिुे। 

३६ हजार व्यवसाय र व्यवसायीको स्वरोजगार वीिा 
भएको हिुे। 

मियमित रूपिा वकस्ता तथा ऋण मतिे अििुामित ९ 

स्वरोजगार मसजािाका लामग कजाा लगािी गिे।  
स्वरोजगार वविा कायाक्रि सञ्चालि गिे। 

व्याज अिदुाि ददिे।   
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बीिा गररएको। 

१९ जिा व्यवसायीलाई ब्याज अिदुािका 
लामग रकि मिकासा भएको। 

हजार जिा व्यवसायीलाई उिीहरूले मतरेको व्याजको 
६० प्रमतशत रकि अिदुाि ददइएको हिुे। 

३४३४१०११ रावष्ट्रय खेलकुद पररषद िवौं रावष्ट्रय खेलकुद प्रमतयोमगता 
आयोजिाका लामग गण्डकी प्रदेशका 
जजल्लाहरूिा खेलकुद पूवााधार मििााण 
भइरहेको। 

कणााली प्रदेशका जजल्लाहरूिा पूवााधार 
मििााण भइरहेको। 

प्रदेशिा अन्तराावष्ट्रय स्तरको सवुवधा सम्पन्न 
रङ्गशाला मििााण भइरहेको। 

बैजिाथपरु िोरङ्ग, िूलपािी काठिाडौ, 
कीमतापरु काठिाडौ, पोखरा कास्की, 
भैरहवा रूपन्देही, गौतिवदु्ध सैिािैिा, 
कोहलपरु बाुँके र िहेन्रिगर कञ्चिपरु 
गरी ८ स्थाििा वक्रकेट िैदाि मििााण 
भइरहेको।  

६ स्थाििा कभडाहल मििााण भइरहेको 
(धिगढी, दकि झापा, िारायणी पसाा, 
िैकाप काठिाडौं, गोदावरी लमलतपरु, रुरु 
गापा १ ररडी ) 
११ वटा रङ्गशाला मििााण भइरहेको। 

आ.ब. २०७६/७७ िा मििााण शरुु 
गरेका ६० र आ.ब. २०७७/७८ िा 
मििााण शरुु गिा ८० गरी जम्िा १४० 
वटा खेलग्राि मििााणका लामग सम्बजन्धत 
पामलकाहरूलाई रकि हस्तान्तरण 
गररएको। 

९ वटा रावष्ट्रय स्तरका खेलकुद 

वावषाक ७७ हजार खेलाडीलाई जजल्ला स्तरिा 
खेलकुदको मियमित प्रजशक्षण प्रदाि गररएको हिुे। 

वावषाक १० हजार खेलाडीलाई रावष्ट्रय तथा अन्तराावष्ट्रय 
स्तरको प्रजशक्षण प्रदाि गररएको हिुे। 

६० जिा खेलकुद प्रजशक्षकलाई वैदेजशक प्रजशक्षण 
मडप्लोिा तथा िास्टर कोषाको तामलि ददइएको हिुे। 

िवौं रावष्ट्रय खेलकुद प्रमतयोमगता आयोजिा भएको हिुे। 

प्रत्येक वषा रु्टलबका ५० वटा गोल्ड कप र 
भमलबलका ३५ वटा रावष्ट्रयस्तरको प्रमतयोमगता 
आयोजिा भएको हिुे। 

प्रत्येक वषा १० वटा अन्तराावष्ट्रय स्तरको प्रमतयोमगता 
आयोजिा भएको हिुे। 

ओलजम्पक खेलिा सहभागी खेलाडी, एजशयाली 
खेलकुदिा पदक ववजेता र दजक्षण एजशयाली खेलकुद 
प्रमतयोमगतािा स्वणा पदक ववजेता खेलाडीलाई सम्िाि 
भत्ता ववतरण गररएको हिुे। 

अन्तराावष्ट्रय खेलकुद प्रमतयोमगताका पदक ववजेता 
खेलाडीलाई िगद परुस्कार प्रदाि गररएको हिुे। 

दाङको वेलझणु्डी  तथा िेपालगञ्ज रंगशालािा मििााण 
सम्पन्न भएको हिुे।  
सातदोबाटो, लमलतपरुिा वहवटङ मसष्टि सवहतको 
स्वीमिङपलु मििााण सम्पन्न भएको हिुे। 

दशरथ रंगशालािा अन्तराावष्ट्रय स्तरका सवुवधाहरूको 
व्यवस्था भएको हिुे।  
िवौं रावष्ट्रय खेलकुद प्रमतयोमगता आयोजिाका लामग 
खेलकुद पूवााधार मििााण अन्तगात पोखरािा अन्तरावष्ट्रय 

िवौं रावष्ट्रय खेलकुद प्रमतयोमगताका लामग 
खेलकुद पूवााधार मििााण (रंगशाला, वहवटङ 
जस्वमिङ पलु, शवुटङ रेन्ज, कभडाहल तथा अन्य 
खेलकुद पूवााधार स्तरोन्नमत) गिे।  
कणााली प्रदेशिा खेलकुद पूवााधार मििााण  
(रंगशाला तथा कभडाहल पूवााधार मििााण तथा 
स्तरोन्नमत) गिे।  
अन्तराावष्ट्रयस्तरको सवुवधायकु्त प्रादेजशक 
रङ्गशाला मििााण गिे। 

मििााणाधीि वक्रकेट िैदाि मििााण कायालाई  
मिरन्तरता ददि।े  
मििााणाधीि कभडाहल मििााण गिे। 

मििााणाधीि रङ्गशाला मििााण गिे।  
स्थािीय स्तरको खेलकुद पूवााधार मििााण गिे। 

खेलकुद प्रजशक्षण कायाक्रि सञ्चालि गिे।  
खेलकुद प्रजशक्षक प्रजशक्षण कायाक्रि सञ्चालि 
गिे। 

िवौं रावष्ट्रय खेलकुद प्रमतयोमगता आयोजिा 
गिे।  
खेलकुद प्रमतयोमगता आयोजिा गिे र 
सहभामगता जिाउिे।  
खेलकुद संघहरूलाई अिदुाि ददि।े  
खेलकुद संस्था, क्लवहरूलाई प्रमतयोमगता 
सञ्चालि गिा म्याजचङ र्ण्ड उपलब्ध गराउिे। 

गोल्ड कप रावष्ट्रय रु्टबल आयोजिाका लामग 
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ब.उ.शी.िं. कायाक्रि/आयोजिा हालसम्िको प्रगमत जस्थमत आगािी तीि वषाको उपलजब्ध सूचक 
आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालि हिु ेप्रिखु 

वक्रयाकलाप 

प्रमतयोमगता आयोजिा गररएको। 

खेलकुदका २ वटा अन्तराावष्ट्रय खेलकुद 
प्रमतयोमगतािा सहभामगता भएको। 

स्थािीय स्तरिा १२ हजार ८ सय ११ 
जिा खेलाडीलाई आधारभतू खेलकुद 
प्रजशक्षण र २६० जिालाई रावष्ट्रय स्तरिा 
ववशेष प्रजशक्षण प्रदाि गररएको। 

१६० जिा खेलाडीलाई िामसक सम्िाि 
भत्ता प्रदाि गररएको  

 

स्तरको सवुवधा सवहतको रंगशाला, वक्रकेट स्टेमडयि 
मििााण, बहउुदे्दश्यीय कभडाहल, वहवटङ पौडी पोखरी 
मििााण भएको हिुे। 
बागलङु, लम्जङु िदि भण्डारी, पवात,िसु्ताङ,स्याङ्जा 
कभडाहल मििााण काया सम्पन्न भएको हिुे। 
म्याग्दी, िवलपरु कावासोती, गोरखा, लम्जङु 
गौमलटारिा रङ्गशाला मििााण सम्पन्न भएको हिु े 
िवौं रावष्ट्रय खेलकुद प्रमतयोमगता आयोजिाका लामग 
हमु्ला,कामलकोट, िगु,ु डोल्पा जमु्ला, रुकुि, दैलेख, 
सल्याि र जाजरकोटको जजल्ला सदरिकुािहरूिा 
चेिजजङरूि, शौचालय र प्यारावपट सवहतको कभडाहल 
मििााण सम्पन्न भएको हिुे। 
मििााणाधीि रंगशाला मििााण कायाको मिरन्तरता 
अन्तगात इटहरीिा अन्तराावष्ट्रय सवुवधा सवहतको रंगशाला 
मििााण, लमलतपरु च्यासलिा रु्टबल रंगशाला झापा, 
गलु्िी, पसाािा िारायणी, गोलबजार मसराहा, मसिरािा 
रूपन्देहीिा रंगशाला मििााण, बटुवल बहिुखुी 
क्याम्पसिा बहउुदे्दश्यीय कभडाहल मििााण भएको हिुे।  

अिदुाि ददिे। 

रावष्ट्रय भमलबल प्रमतयोमगताका लामग  अिदुाि 
ददिे।  
खेलाडीहरूलाई िामसक सम्िाि भत्ता प्रदाि 
गिे।  
अन्तराावष्ट्रय प्रमतयोमगताका पदक ववजेता 
खेलाडीलाई प्रोत्साहि गिे।  

९. जोजखि पक्ष तथा अििुाि 

  कायाक्रि कायाान्वयिका लामग पयााि बजेट व्यवस्था र अन्तगात मिकायको संगठि संरचिा सदुृढीकरण र जिशजक्तको क्षिता अमभववृद्ध िभएिा अपेजक्षत उपलजब्ध 
हामसल िहिुे जोजखि रहन्छ। 
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६.५ महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागरिक  

१.  पषृ्ठभलूम 

नेपालले महिला हिरुद्ध िनुे सबै प्रकािका भेदभाि उन्मलुन गने सम्बन्धी मिासन्न्ध, १९७९; बालअलधकाि सम्बन्धी 
मिासन्धी, १९८९ तथा अन्य ईच्छालधन आलेखिरू, अपाङ्गता भएका व्यन्िको अलधकाि सम्बन्धी मिासन्न्ध, २००६; एलसया 
तथा प्रशान्त क्षेत्रको क्षेत्रीय ईन्चोन िणनीलत, २०१३ -२०२२ लगायतका अन्तिााहिय सन्न्ध सम्झौतािरूमा गिेको प्रलतबद्धता 
अनरुुप नीलत तथा कायाक्रम कायाान्ियन गदै आएको छ।त्यसैगिी ददगो हिकास लक्ष्य नं॰ ५ मा लैहङ्गक समानता िालसल गने तथा 
सबै महिला, हकशोिी तथा बाललकािरूको सशिीकिण गने हिषय समािेश भएको छ। संहिधानले महिलाको िक, बालबाललकाको 
िक, ज्येष्ठ नागरिकको िकलाई मौललक िकको रुपमा व्यिस्था गिी िाज्यबाट हिशेष संिक्षण तथा सामान्िक सिुक्षा प्रत्याभतू 
गिेको छ।साथै अपाङ्गता भएका व्यन्िका लालग सामान्िक न्याय ि सामान्िक सिुक्षाको िक प्रदान गिेको छ।अत: यस 
मन्त्रालयबाट संहिधान, िाहिय तथा अन्तिााहिय प्रलतबद्धतािरू, ददगो हिकासको लक्ष्य ि पन्रौं योिनाको कायाान्ियन लगायत 
महिला, बालबाललका तथा हकशोिहकशोिी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यन्ि एिम ्लैहङ्गक तथा यौलनक अपसपसंयकयक सम्बन्धी 
नीलत, योिना तथा कायाक्रमको तिुामा, कायाान्ियन, समन्िय, अनगुमन तथा मूपसयाङ्कन गने, अन्तिााहिय तथा क्षेत्रीय ि िाहिय संघ 
सस्थासँग सम्पका  ि समन्िय गने एिम ् बेिारिसे, असिाय ि असि नागरिकिरूको संिक्षण लगायतका हिषयमा कायाक्रमिरू 
संचालन िुँदै आएका छन।्सोिी सन्दभामा आलथाक बषा २०७८/७९ को मध्यमकालीन खचा संिचनालाई बाहषाक हिकास 
कायाक्रमसहित पन्रौं योिनाको कायाान्ियनलाई मद्दत पगु्ने गिी तयाि गरिएको छ। 

२. समस्या तथा चनुौती 

संघ, प्रदेश ि स्थानीय तिका कायाक्रमिरू बीच तादम्यता तथा समन्िय गिी अलनिाया दाहयत्िका कायाक्रम सम्बन्न्धत 
तिबाट सम्बोधन िनु नसक्न,ु दोिोिोपना िटाउन नसहकन,ु मन्त्रालयबाट प्रदेश ि स्थानीय तिमा पठाइएको सशता अनदुानको 
प्रभािकािी कायाान्ियन निनु,ु व्यििािगत हिभेद िट्न नसक्न,ु सािािलनक स्थल, सिािी साधन लगायतका सेिािरूलाई महिलामैत्री 
ि अपाङ्गमैत्री बनाउन नसहकन,ु देशभरिका सडक बालबाललकािरूको व्यिस्थापनमा कदठनाइ िनु,ु शििी क्षेत्रमा असिाय, बेिारिसे 
ज्येष्ठ नागरिकको संयकयामा िहृद्ध िुँदै िान,ु मानलसक रुपमा हिन्क्षप्त महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकिरूलाई समयमा नै उद्धाि तथा 
पनुास्थापना गना नसक्न ुिस्ता यस क्षेत्रका समस्या ििेका छन।् त्यसैगिी बढ्दो लैहङ्गक हिंसाका घटना सम्बोधन गनुा, लन्क्षत 
महिलािरूको आलथाक, सामान्िक ि िािनीलतक सशिीकिण गनुा, मन्त्रालयको कायाप्रकृलत अनसुाि संघ प्रदेश ि स्थानीय ति बीच 
सिकाया तथा समन्ियात्मक भलूमका लनिााि गनुा िस्ता यस क्षेत्रका चनुौती ििेका छन।् 

३. सोच 

 लैहङ्गक समानतामूलक िाि। (लैहङ्गक समानता तथा महिला सशन्िकिण) 

 बाल अलधकाि सलुनन्ित भएको बालमैत्री समाि। (बालबाललका तथा हकशोिहकशोिी) 
 ज्येष्ठ नागरिकको संिक्षण ि सम्मालनत िीिनको प्रत्याभलूत। (ज्येष्ठ नागरिक) 

 अपाङ्गता भएका व्यन्िको मयााददत ि आत्मलनभाि िीिन।  (अपाङ्गता भएका व्यन्ििरु) 

 मानि बेचलबखन तथा ओसािपसािमिु मयााददत समाि। (मानि बेचलबखन तथा ओसाि-पसाि लनयन्त्रण) 

 व्यिसाहयक, ििाफदेिी ि पािदशी सामदुाहयक तथा गैिसिकािी संघसंस्था। (सामदुाहयक ि गैिसिकािी संस्था) 
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४.  उद्दशे्य 

अ. लैहङ्गक समानता तथा महिला सशिीकिण 

 लैहङ्गक उत्तिदायी शासन व्यिस्थालाई संस्थागत गदै महिलाको सम्मालनत िीिनयापनको िाताििण सलुनन्ित गनुा। 

 महिला हिरुद्ध िनुे सबै प्रकािका भेदभाि हिंसा ि शोषणको अन्त्य गनुा। 

 आलथाक समहृद्ध ि ददगो हिकासका लालग महिलाको समान अग्रसिता ि नेततृ्िदायी भलूमका स्थाहपत गदै स्रोत, साधन, 

अिसि तथा लाभमा महिलाको समान पिुँच सलुनन्ित गनुा। 

आ. बालबाललका तथा हकशोिहकशोिी 
१. बालबाललका तथा हकशोिहकशोिीको अलधकािको संिक्षण ि प्रिद्धान गनुा। 

२. बालबाललका तथा हकशोिहकशोिीमैत्री िाताििण सिृना गनुा। 

३. बालबाललका तथा हकशोिहकशोिी हिरुद्ध िनुे शािीरिक ि मानलसक लगायत सबै प्रकािका हिंसा, हिभेद, दवु्याििाि, 
शोषण ि उपेक्षाको अन्त्य गनुा। 

इ. ज्येष्ठ नागरिक 

१. पारििारिक, आलथाक ि काननुी संिक्षणको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकको िक अलधकािको संिक्षण ि प्रिद्धान गनुा। 

२. ज्येष्ठ नागरिकलाई आिश्यक सेिा सहुिधा उपलब्ध गिाउन।ु 

३. ज्येष्ठ नागरिकले आिान गिेको ज्ञान, सीप ि अनभुिलाई आलथाक-सामान्िक रुपान्तिण ि हिकासमा उपयोग गनुा। 

ई. अपाङ्गता भएका व्यन्ि  

१. अपाङ्गता भएका व्यन्िको आलथाक तथा सामान्िक सशन्िकिण गनुा। 

२. सबै प्रकािका अपाङ्गता भएका व्यन्िको सिि िीिनयापनको लालग पनुास्थापना, स्िास््योपचाि ि सिायक सामग्रीको 
व्यिस्था गनुा। 

३. भौलतक संिचना, यातायात, सेिा सहुिधा, साधन स्रोत, सूचना तथा संचाि ि प्रहिलधमा अपाङ्गता भएका व्यन्िको सिि 
पिुँच सलुनन्ित गनुा। 

 उ. मानि बेचलबखन तथा ओसाि-पसाि 

१. मानि बेचलबखन तथा ओसाि-पसािको िोन्खममा ििेका समूि/समदुायको आलथाक-सामान्िक सशिीकिण गनुा। 

२. लनिोधात्मक अलभयान माफा त मानि बेचलबखन तथा ओसाि-पसाि लनयन्त्रण गनुा। 

३. मानि बेचलबखन तथा ओसाि-पसािबाट पीलडत तथा प्रभाहितको उद्धाि, संिक्षण, न्यायमा पिुँच ि पनुास्थापनाका 
सेिालाई प्रभािकािी बनाउन।ु 

 ऊ. सामदुाहयक ि गैिसिकािी संस्था 
१. िाहिय प्राथलमकताको क्षेत्रमा संघ संस्थाको परिचालन, व्यिस्थापन ि लनयमन गनुा। 

२. िाहिय तथा अन्तिााहिय गैिसिकािी संस्थािरूबाट प्राप्त िनुे स्रोतको उपयोगलाई ििाफदेिी ि पािदशी बनाउँदै 
मलुकुको सामान्िक तथा आलथाक हिकास गनुा। 

 

५. िणनीलत 
 

 अ. लैहङ्गक समानता तथा महिला सशिीकिण 

१. िाज्यका सबै ति ि क्षेत्रले लैहङ्गक समानता सम्बन्धी क्षेत्रगत नीलत, काननु तथा कायाक्रम तिुामा गने। 

२. िाज्यका सबै तिको सिकाि, क्षेत्र तथा लनकायिरूमा लैहङ्गक उत्तिदायी शासन पद्धलत अिलम्बन गने। 

३. िाज्यका सबै तिको सिकािमा लैहङ्गक उत्तिदायी बिेट हिलनयोिन पद्धलतलाई संस्थागत गने। 
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४. लैहङ्गक समानता तथा सशिीकिण मापन गने त्याङ्क प्रणालीको हिकास गने। 

५. आलथाक रुपले हिपन्न ि सामान्िक रुपले पछालड पिेका महिलालाई हिशेष प्राथलमकता दददैं आलथाक सशिीकिण ि 
सामान्िक रुपान्तिण गने। 

६. महिला हिरुद्ध िनुे सबै प्रकािका हिंसा, शोषण ि भेदभाि अन्त्यका लालग लनिोधात्मक उपायद्वािा न्यायमा पिुँच 
अलभिहृद्ध गने। 

 आ. बालबाललका तथा हकशोिहकशोिी 
१. बाल स्िास््यमा सधुाि गिी बाल मतृ्यदुि घटाउने। 

२. बालबाललकाको मानलसक तथा शािीरिक हिकासका लालग प्रािन्म्भक बाल हिकासमा पिुँच बढाउने। 

३. बालबाललका तथा हकशोिहकशोिी हिरुद्ध िनुे सबै प्रकािका हिंसाको अन्त्य गिी उनीिरूको िीिनलाई सिुन्क्षत 
बनाउन।े 

४. असिाय अनाथ अपाङ्गता भएका, असि तथा बेिारिसे बालबाललका तथा हकशोिहकशोिीलाई िाज्यबाट संिक्षण ि 
सम्बद्धान गने। 

५. हिलभन्न माध्यमबाट बालबाललकालाई सामान्िक िीिनमा सिभागी िनुे िाताििण लसिाना  गने। 

६. िाज्यले सबै प्रकािको बालश्रमको अन्त्य गना आिश्यक व्यिस्था गने। 

७. बालबाललकाको पिुँचयिु पूिााधािको लनमााण गिी बालमैत्री िाताििण लसिाना गने। 

८. हिद्यमान बालगिृको संस्थागत आिासीय संिक्षणलाई लनरुत्साहित तथा लन:संस्थाकिण गदै अन्न्तम हिकपसपको रुपमा 
मात्र संिक्षण गने गिी अन्य िैकन्पसपक िेिचािलाई प्रिद्धान गने। 

 इ. ज्येष्ठ नागरिक 

१. पारििारिक ि सामान्िक माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकको लालग िेिचाि, स्यािाि ससुाि ि उपयिु िाताििण लसिाना 
गने।  

२. असिाय असि एकल ि िोन्खममा पिेका ज्येष्ठ नागरिकको हिशेष संिक्षण ि सिुक्षाको काननुी तथा संस्थागत 
व्यिस्था गने। 

३. ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप ि अनभुिलाई उपयोग गनाका लालग नीलत लनमााणमा सिभालगता ि श्रोतमा पिुँच सलुनन्ित 
गने। 

४. ज्येष्ठ नागरिकको सिुक्षा ि सििताको लालग सामान्िक सिुक्षाका सेिालाई बहृद्ध गने। 

ई. अपाङ्गता भएका व्यन्ि 

१. अपाङ्गता भएका व्यन्िको िक अलधकाि संिक्षण गना नीलत लनमााण तथा कानूनिरुको पनुिािलोकन गने। 

२. भौलतक संिचना अपाङ्गमैत्री बनाई अपाङ्गता भएका व्यन्िलाई सािािलनक सेिामा सिि पिुँच, प्रालप्त ि अिसिको लसिाना 
गने। 

३. अपाङ्गता भएका व्यन्िको लालग सबै प्रकािको सहुिधासहितको पनुास्थापना सेिाको व्यिस्था गने। 

४. सूचना, सञ्चाि तथा प्रहिलधको सहुिधामा समेत अपाङ्गता भएका व्यन्िको पिुँच सलुनन्ित गने गिी सेिाको उपलब्धता ि 
उपकिणको व्यिस्था गने। 

५. अपाङ्गता भएका व्यन्ििरूप्रलत गरिने हिलभन्न प्रकािको अन्धहिश्वास, हिभेद ि हिंसा अन्त्य  गने। 

उ. मानि बेचलबखन तथा ओसाि-पसाि लनयन्त्रण  

१. मानि बेचलबखन तथा ओसाि-पसािको िोन्खममा ििेका समूि/समदुायको पहिचान गिी आलथाक तथा सामान्िक 
सशिीकिण गदै बेचलबखन तथा ओसाि-पसाि कायालाई लनरुत्साहित गने उपायिरूको अिलम्बन गने। 
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२. मानि बेचलबखन तथा ओसाि-पसाि लनयन्त्रण, पीलडत/प्रभाहितको उद्धाि, संिक्षण ि पनुास्थापना गना हिलभन्न तिका 
सिकािमा साझेदािी गने संयन्त्र ि संिचनाको क्षमता अलभिहृद्ध तथा सिोकाििालाबीच प्रभािकािी साझेदािी कायम 
गने। 

३. मानि बेचलबखन तथा ओसाि-पसािबाट पीलडत/प्रभाहितको संिक्षणका लालग आधािभतू मानि अलधकािको सम्मान गदै 
एकीकृत तथा प्रभािकािी सेिा प्रिािको सलुनन्ितता गने। 

४. मानि बेचलबखन तथा ओसािपसाि लनयन्त्रणका लालग प्रभािकािी फौिदािी न्याय प्रणाली ि कानूनी एिम ्संस्थागत 
संिचनाको माध्यमबाट पीलडत/प्रभाहितको न्यायमा पिुँच अलभिहृद्ध गने। 

ऊ. सामदुाहयक ि गैिसिकािी संस्था 
१. िाहिय तथा अन्तिााहिय गैिसिकािी संस्थािरूको परिचालनमा सििीकिण गने लनकायलाई सक्षम, सदुृढ, न्िम्मेिाि ि 

उत्तिदायी बनाउन।े 

२. िाहिय तथा अन्तिााहिय गैिसिकािी संस्थािरूको पािदन्शाता, ििाफदेहिता सलुनन्ित गदै सििीकिण, परिचालन, 
अनगुमन ि मूपसयाङ्कनलाई प्रभािकािी बनाउने। 

३. िाहिय तथा अन्तिााहिय गैिसिकािी संस्थािरूको परिचालनलाई तीन तिको सिकािसँगको समन्िय ि सिकाया माफा त 
सामान्िक तथा आलथाक हिकासमा अलभिहृद्ध गने। 

४. िाहिय तथा अन्तिााहिय गैिसिकािी संघसंस्थािरूको काया प्रभािकारिता ि काया कुशलतालाई मापनयोग्य बनाउने तथा 
एकीकृत त्याङ्क सूचना प्रणाली हिकास गने। 

६. हिषय के्षत्रगत नलतिा सूचक ि लक्ष्य 

नलतिा सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्मको 
उपलन्ब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुालनत 
उपलन्ब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

लैहङ्गक हिकास सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.933 ०.९३3 ०.९५१ ०.९५७ ०.९६३ 

लैहङ्गक सशिीकिण सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.६ ०.५६ ०.६२ ०.६३ ०.६४ 

लैहङ्गक असमानता सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.४५ ०.४5 ०.४३ ०.४१ ०.३९ 

महिलाले  घिायसी काममा खचेको औसत 
समय 

घण्टा 
प्रलतददन 

14 १३ १२ ११ १० 

प्रत्यक्ष लैहङ्गक उत्तिदायी बिेट हिलनयोिन 
अनपुात 

प्रलतशत ३८.१७ ३८.१६ ४२॰५ ४५ ४५ 

१५देन्ख १९ िषा उमेि समूिका हििाहित 
हकशोिी 

प्रलतशत २४.५* १९॰३ १३ ११ ८ 

प्रिननस्िास््य सम्बन्धी िकबािे लनणाय गने 
महिला (१५ देन्ख ४९ िषा उमेि समूि) को 
अनपुात 

प्रलतशत ५९॰५ ६८ ७४ ७७ ८० 

महिला तथा हकशोिहकशोिीिरूको बेचलबखन 
न्यूनीकिण 

संयकया १३५८ १२०० ११०० ७२५ ६५० 

दगुाम क्षेत्रमा ज्यान िोन्खममा पिेका गभािती 
तथा सतु्केिी महिलाको ििाई उद्धाि 

िना ११३ ७१ ७५ ८५ 100 

िीहिको पािान सधुाि कायाक्रमबाट सीप 
हिकास ताललम तथा टेिा पुिँी प्राप्त महिला 

िना 2250 2500 ३500 ४०00 ४०00 

बालबाललका खोितलास नं.१०४ संचालन सेिा केन्र ७५ ७७ ७७ ७७ ७७ 
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नलतिा सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्मको 
उपलन्ब्ध 

२०७७/७८ 
को अनमुालनत 
उपलन्ब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

तथा व्यिस्थापन (न्िपसला) संयकया 

ििाएका िा बेिारिसे मध्ये फेला पिेका 
बालबाललकाको पारििारिक पनुलमालन 

िना १७४७ १७७१ १८०० 2500 30०० 

बेिारिस फेला पिेका बालबाललकाको उद्धाि िना ४२६ १७४ ४०० 350 3०० 
अनाथ बालबाललकाको बालगिृमा पनुस्थाापना िना २७७ २०० २०० १५० १0० 
बाल िेपसपलाईन नं. १०९८  संचालन तथा 
व्यिस्थापन 

न्िपसला/
स्थान 

१२ १८ २५ ३२ ४० 

िोन्खमपूणा अिस्थामा ििेका बालबाललकाको 
आपत्कालीन उद्धाि तथा संिक्षण व्यिस्थापन 

िना ४७६० ३६४८ ४००० ५००० ५५०० 

अलभभािक भएका बालबाललकाको बाल 
गिृबाट परििािमा पनुलमालन 

िना 
३३७ १८७ १५० २०० 3०० 

सडक बालबाललकाको उद्धाि संिक्षण तथा 
व्यिस्थापन 

िना 
१७३२ २०० २०० १५० १०० 

ििाएका  बालबाललका(प्रलत लाख िनसंयकया) संयकया ५॰९ ५॰३ ४॰१ ३॰५ ३ 

ज्येष्ठ नागरिक ददिा सेिा केन्र, तथा लमलन 
केन्र 

संयकया ८७ २०० ५०० ६२५ 753 

िदृ्धाश्रम बाट पनुस्थाापना सेिा प्रदान 
गरिएका ज्येष्ठ नागरिक 

संयकया १४०० १४५० 24०० 24५० 2500 

अपाङ्गता भएका व्यन्ििरुको दीघाकालीन 
पनुस्थाापना 

संयकया 231 225 ६२ ७५ ९० 

अपाङ्ग सिायक सामग्री उत्पादन तथा हितिण िना 1616 7०० ४००० ४५०० 5000 

मानि बेचहिखन पीलडत प्रभाहितिरूका लालग 
पनुस्थाापना केन्र संचालन भएका न्िपसला 

संयकया १० १० १४ १५ १६ 

 

७= हिषयके्षत्रगत खचा तथा स्रोतको लत्रिषीय अनमुान    

      

िकम रु. लाखमा 

आलथाक िषा 
हिलनयोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुिँीगत 
हित्तीय 

व्यिस्था 
नपेाल सिकाि िैदेन्शक अनदुान िैदेन्शक ऋण 

२०७८/७९         9,079        7,517      1,562          -         8,969          110           -    

२०७९/८०         9,513        8,174      1,339          -         9,363          150           -    

२०८०/८१       10,408        8,936      1,472          -       10,228          180           -    
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८= कायाक्रम आयोिनाको संन्क्षप्त हिििण 

कायाक्रम तथा आयोिनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोिना अिलध, लागत ि अपेन्क्षत नलतिा सहितको संन्क्षप्त हिििण देिायको ताललकामा प्रस्ततु  
गरिएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायाक्रम÷ 

आयोिना 

क्षते्रगत 
िणनीलतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अिलध 

(सरुु ि 
समालप्त) 

लागत 
(रू 

लाखमा) 
अपने्क्षत नलतिा 

३४००००११ महिला 
बालबाललका 
तथा िेष्ठ 
नागरिक 
मन्त्रालय 

१ महिला, बालबाललका, ज्येष्ठ नागरिक तथा 
अपाङ्गता भएका व्यन्ि ि समािकपसयाणका 
के्षत्रमा नीलतगत व्यिस्था, समन्िय ि 
सििीकिण 

२०५२/५३ 

सालबसाली 
 के्षत्रगत नीलत तथा कायाक्रमगत समन्िय, िनशन्िको 

व्यिस्थापन ि सेिा प्रिाि प्रभािकािी भएको िनेु। 

कमाचािीिरूको क्षमता अलभिृहद्ध भई सेिा प्रिािमा 
प्रभािकारिता आएको िनेु। 

३४००००१२ पशपुलत िृद्धाश्रम २ असिाय परित्यि एिम ्बेिारिसे ज्येष्ठ 
नागरिकलाई आश्रय ि िीिनिक्षाको लालग 
िृद्धाश्रम संचालन 

३०३४/३५ 

सालबसाली  
 असिाय, परित्याि एिम ्बेिारिसे ज्येष्ठ नागरिकिरूले 

आश्रय पाएको  िनेु। 

३४०००१०१ लैहङ्गक हिंसा 
लनिािण तथा 
मानि बेचहिखन 
लनयन्त्रण 
कायाक्रम 

६ लैहङ्गक हिंसा लनिािण, हिंसा पीलडतलाई 
पनुास्थापना ि िाितको व्यिस्थाका साथै 
मानि बेचलबखन लनयन्त्रण एिम ्
हपलडतिरूको पनुास्थापना 

२०७७/७८ 

सालबसाली 
 

 लैहङ्गक असमानता सूचकाङ्कमा सधुाि आएको िनेु। 

िीिनकालमा शािीरिक, मानलसक िा यौन हिंसा पीलडत 
महिला १६ प्रलतशतमा घटेको िनेु। 

महिला तथा हकशोिहकशोिीिरूको बेचलबखन न्यूनीकिण 
भएको िनेु। 

३४०००१०२ सामान्िक 
हिकास 
कायाक्रम 

१,२,३,४;
१,२,३,४,

५;१ 

ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएका व्यन्िका 
सम्बन्धमा नीलत, लनयम तिुामा तथा 
लतनीिरूको िक अलधकािको संिक्षण 

अन्तिााहिय तथा िाहिय गैिसिकािी 
संस्थािरूको लनयमन ि परिचालन 

२०७७/७८ 

सालबसाली  
 

 ज्येष्ठ नागरिकको िक अलधकािको संिक्षण ि प्रिद्धान 
भएको िनेु। 

अपाङ्गता भएका व्यन्िको आलथाक तथा सामान्िक 
सशिीकिण गरिएको िनेु। 

िाहिय तथा अन्तिााहिय गैससबाट प्राप्त िनेु स्रोतको प्रभािकािी 
परिचालन ि उपयोग भएको िनेु। 

३४०००१०३ बाल हिकास 
कायाक्रम 

३,४,८ बालबाललकाको िक अलधकाि ि सो 
सम्बन्धी नीलत लनमााण  

२०५३/५४ 
सालबसाली 

 बाल संिक्षण तथा हिकास सम्बन्धी  कानून तिुामा भई 
कायाान्ियन भएको  िनेु। 

बालसधुाि गिृिरूको स्थापना ि स्तिोन्नलत भएको िनेु। 

३४०००१०५ िािपलत महिला ५ उद्यमशीलता हिकास, सशिीकिण, २०७३ /  िीहिकोपािान सधुाि, महिला उद्यमशीलता हिकास ि 

231



ब.उ.शी.नं. 
कायाक्रम÷ 

आयोिना 

क्षते्रगत 
िणनीलतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अिलध 

(सरुु ि 
समालप्त) 

लागत 
(रू 

लाखमा) 
अपने्क्षत नलतिा 

सशिीकिण 
कायाक्रम 

अलभयानमूलक कायाक्रम माफा त महिलाको 
आलथाक, सामान्िक रूपान्तण 

७४ 

सालबसाली  
िोिगािमूलक कायाक्रमबाट लैहङ्गक हिकास सूचकाङ्क ि 
लैहङ्गक सशिीकिण सूचकाङ्कमा सधुाि आएको िनेु। 

महिला हिंसा ि कूिीलत हिरुद्धको अलभयानमूलक कायाक्रम 
संचानल भएको िनेु। 

३४००११०१ महिला तथा 
बालबाललका 
हिभाग 

१,४,५,६ महिला हिकास तथा बाल संिक्षण 
कायाक्रमको सििीकिण समन्िय ि 
अनगुमन 

२०५३/५४ 
सालबसाली 

 महिला हिकास तथा बाल संिक्षण सम्बन्धी क्षमता हिकास 
कायाक्रम संचालन भएको िनेु। 

अपसपकालीन पनुस्थापना केन्र संचालन तथा व्यिस्थापन 
भएको िनेु। 

३४०४१०११ समाि कपसयाण 
परिषद् 

१, २ िाहिय ि अन्तिााहिय गैिसिकािी 
संस्थािरूको काम काििािीमा समन्िय ि 
लनयमन 

२०३४ ि 
३५ 

 िाहिय ि अन्तिााहिय गैिसिकािी संस्थािरूको लनयमन 
भएको िनेु। 
िाहिय प्राथलमकता के्षत्रमा परिचालन भएको िनेु। 

३४०८१०११ िाहिय बाल 
अलधकाि परिषद् 

३, ४, ८ बालबाललकाको उद्धाि, संिक्षण पनुस्थापना 
गिी बाल अलधकािको संिक्षण तथा 
सम्बोधन 

२०५९/६०  िोन्खममा ििेका बालबाललकाको उद्धाि, िाित ि 
पारििारिक पनुलमालन भएको िनेु। 

िोन्खमपूणा अिस्थामा ििेका बालबाललकाको आपत्कालीन 
उद्धाि तथा संिक्षण व्यिस्थापन भएको िनेु। 

बाल िेपसपलाइनको स्तिोन्नलत भएको िनेु। 

कायाक्रम तथा आयोिनाको िालसम्मको प्रगलत न्स्थलत, आगामी तीन िषाको उपलन्ब्ध सूचक ि आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन िनुे प्रमखु हक्रयाकलाप 
देिायको ताललकामा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायाक्रम÷ 

आयोिना 
िालसम्मको प्रगलत न्स्थलत आगामी तीन िषाको उपलन्व्ध सूचक 

आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन िनु ेप्रमखु 
हक्रयाकलाप 

३४००००११ महिला बालबाललका 
तथा िेष्ठ नागरिक 
मन्त्रालय 

नीलत तथा कायाक्रमगत समन्िय तथा 
व्यिस्थापन, िनशन्िको व्यिस्थापन 
गरिएको। 

के्षत्रगत नीलत तथा कायाक्रमगत समन्िय, 

िनशन्िको व्यिस्थापन ि सेिा प्रिाि 
प्रभािकािी भएको िनेु। 

नीलत कायाक्रम लनमााण ि समन्िय सम्बन्धी कायाक्रम 
गने। 

िनशन्ि क्षमता हिकास सम्बन्धी कायाक्रम संचालन 
गने। 

३४००००१२ पशपुलत िृद्धाश्रम १०५ िना असिाय परित्यि एिम ्
बेिारिसे ज्येष्ठ नागरिकिरूले आश्रय 

४०० िना असिाय परित्यि एिम ्बेिारिसे 
ज्येष्ठ नागरिकिरूले आश्रय पाएको िनेु। 

 

िृद्धाश्रमको सहुिधाको स्तिोन्नलत गने। 

िृद्धाश्रममा ििेका ज्येष्ठ नागरिकका लालग देशदशान 
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ब.उ.शी.नं. 
कायाक्रम÷ 

आयोिना 
िालसम्मको प्रगलत न्स्थलत आगामी तीन िषाको उपलन्व्ध सूचक 

आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन िनु ेप्रमखु 
हक्रयाकलाप 

पाएको पाइििेको। कायाक्रम संचालन गने। 

३४०००१०१ लैहङ्गक हिंसा लनिािण 
तथा मानि बेचहिखन 
लनयन्त्रण कायाक्रम 

लैहङ्गक समानता नीलत, २०७७ तिुामा 
भएको। 

लैहङ्गक हिंसा हिरुद्धको १६ ददने 
अलभयान सन्चालन गरिएको। 

लैहङ्गक तथा यौलनक अपसपसंयकयकको 
लालग क्षमता हिकास कायाक्रम संचालन 
गरिएको। 

 

लैहङ्गक समानता नीलत कायाान्ियन काया योिना 
लनमााणगिी लैहङ्गक समानता नीलत, २०७७ 
कायाान्ियन भएको िनेु। 

अन्तिााहिय प्रलतिद्धतािरू कायाान्ियनको सलमक्षा 
भएको िनेु।  
क्षमता हिकास कायाक्रम संचालन गरिएको िनेु। 

महिलाको घिायसी कामको मौदरक मापन 
सम्बन्धमा अध्ययन भएको िनेु।   

लैहङ्गक समानता नीलत, कायाान्ियन कायायोिना तिुामा 
तथा कायाान्िय गने। 

महिला बालबाललका बेचहिखन तथा ओसाि-पसाि तथा 
बेचहिखन सम्बन्धी कानून (ऐन तथा लनयमािली) 
परिमािान तथा संशोधन सम्बन्धी काया गने।  हिंसा 
पीलडतको लालग क्षमता हिकास कायाक्रम संचालन गने। 

महिलाको घिायसी कामको मौदरक मापन सम्बन्धमा 
अध्ययन गने।   

३४०००१०२ सामान्िक हिकास 
कायाक्रम 

५० िटा बेड ि ५०० िना क्षमताको 
ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल सहितको 
बदृ्धाश्रम भिन लनमााणका लालग िग्गा 
प्रालप्त ि हिस्ततृ परियोिना प्रलतिेदन 
तयाि भइििेको। 

२११ स्थानीय तिमा ज्येष्ठ नागरिक 
लमलन केन्र स्थापना भएको। 

मन्त्रालयलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन 
हिस्ततृ परियोिना प्रलतिेदन तयाि 
भइििेको। 

 

ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल सहितको िदृ्धाश्रम भिन 
लनमााण (काठमाडौ गोठाटािमा) भएको िनेु। 

सबै स्थानीय तिमा ज्येष्ठ नागरिक लमलन केन्र 
स्थापना भएको िनेु। 

एकीकृत पनुस्थापना नमूना ग्राम स्थापनाको 
िग्गा प्राप्त ि हिस्ततृ परियोिना प्रलतिेदन तयािी 
तथा स्िीकृत भई लनमााण काया शरुु भएको िनेु। 

असिाय तथा बेसिािा ज्येष्ठ नागरिकिरूको 
संिक्षण भएको िनेु। 

अपाङ्गता भएका व्यन्िको िक अलधकाि संिक्षण 
भएको िनेु। 

५० िटा बेड ि ५०० िना क्षमताको ज्येष्ठ नागरिक 
अस्पताल सहितको िृद्धाश्रम भिन लनमााण गने। 

७५३ स्थानीय तिमा ज्येष्ठ नागरिक लमलन केन्र 
स्थापना गने। 

अपाङ्गता, महिला, बालबाललका, ज्येष्ठ नागरिकको 
पनुस्थाापनाका लालग सातै प्रदेशमा एकीकृत पनुस्थापना 
नमूना ग्राम स्थापना गने। 

मन्त्रालयको पूिााधाि अपाङ्गतामैत्री बनाउने। 

अपाङ्गताको एकीकृत अलभलेख तयाि गने सफ्टिेयि 
लनमााणको काया गने।  

 

३४०००१०३ बाल हिकास 
कायाक्रम 

तनिुँको ढकालटािमा सहुिधासम्पन्न 
एकीकृत बाल सधुाि गिृ लनमााणको 
लालग  िग्गा प्रालप्त ि हिस्ततृ परियोिना 
प्रलतिेदन लनमााणको काया भइििको। 

८ िटा बाल सधुाि गिृको संगठन तथा 
व्िस्थापन सिेक्षण गरिएको। 

बालबाललका सम्बन्धी लनयमािली तिुामा 
गरिएको। 

तनिुँको ढकालटािमा सहुिधासम्पन्न एकीकृत 
बाल सधुाि गिृ लनमााण तथा संचालन भएको 
िनेु। 

िाल संचालनमा ििेका ८ िटा बाल सधुाि 
गिृको स्तिोन्नलत भएको िनेु। 

बालबाललका सम्बन्धी नीलत लनयम ि िणनीलत 
तिुामा भई कायाान्ियन भएको िनेु। 

 

 

तनिुँको ढकालटािमा सहुिधा सम्पन्न एकीकृत बाल 
सधुाि गिृ लनमााण सम्बन्धी काया गने। 

िाल संचालनमा ििेका ८ िटा बाल सधुाि गिृको 
स्तिोन्नलत काया गने। 

बालबाललका सम्बन्धी नीलत तथा िणनीलत तिुामा गने।  

३४०००१०५ िािपलत महिला 
सशिीकिण 

दगुाम के्षत्रमा ज्यान िोन्खममा पिेका 
७१ िना गभािती तथा सतु्केिी 

उद्यमी महिलाद्वािा उत्पाददत सामाग्रीको प्रिद्धान 
ि बिािीकिणका लालग महिला उद्यमी स्टल तथा 

७० स्थानीय तिमा महिला उद्यमशीलता सििीकिण 
केन्र स्थापना गने।  
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कायाक्रम महिलाकोििाई उद्धाि भएको। 

मन्त्रालयमा २ ि अन्य लनकायमा ४ 
गिी ६ िटा स्यानेटिी प्याड भेन्न्डङ्ग 
मेन्शन खरिद तथा िडान गरिएको। 

महिला उद्यमन्शलता हिकास हित्तीय 
पिुँच कायाहिलध, २०७७ स्िीकृत भई 
कायाान्ियन भएको। 

  

कोशेली घिको स्थापना भएको िनेु। 

सबै स्थानीय तिमा महिला उद्यमशीलता 
सििीकिण केन्रको हिस्ताि भई संचालन भएको 
िनेु। 

महिला उद्यमशीलता हिकास ि आयआिानका 
लालग ४२० िना उद्यमी महिला ि ८४ महिला 
उद्यमी समूिलाई प्रहिलध उपलब्ध गिाइएको 
िनेु। 

िातैमा उद्यम एप संचालन भएको िनेु। 

हिपन्न महिलाका लालग  
िीहिकोपािान सधुाि कायाक्रमलाई लनिन्तिता 
ददइ थप ८ ििाि लाभान्न्ित िनेु। 

सातै प्रदेशमा लैहङ्गकमैत्री नमूना बस्ती घोषणा ि 
बस्तीका हिपन्न महिलालाई िोिगािमूलक ताललम 
संचालन गरिएको िनेु। 

बेचहिखनमा पिेका ि हिंसा पीलडत महिलाका 
लालग मंगला सिना दीघाकालीन पनुस्थापना 
केन्रको िग्गा प्रालप्त गिी लनमााण शरुु गरिएको 
िनेु।  

उद्यमी महिलाद्वािा उत्पाददत सामाग्रीको प्रिद्धान ि 
बिािीकिणका लालग महिला उद्यमी स्टल तथा 
कोशेली घिको स्थापना गने। 

प्रत्येक प्रदेशका २० िना महिला उद्यमी ि ४ महिला 
समूिलाई प्रहिलध उपलब्ध गिाउने। 

हिपन्न, हिदेशबाट फहका एका ि कोलभड प्रभाहित 
महिलाका लालग िीहिकोपािान सधुाि कायाक्रम 
संचालन गने। 

िातैमा उद्यम एप संचालन गने।  
सातै प्रदेशमा लैहङ्गकमैत्री नमूना बस्ती घोषणा ि 
बस्तीका हिपन्न महिलालाई िोिगािमूलक ताललम 
संचालन गने। 

बेचहिखनमा पिेका ि हिंसापीलडत महिलाका लालग 
मंगला सिना दीघाकालीन पनुस्थाापना केन्रको िग्गा 
प्रालप्त गिी लनमााण शरुु गने। 

३४००११०१ महिला तथा 
बालबाललका हिभाग 

बाल सधुाि गिृिरू (भिपिु, कास्की, 
मोिङ ि बाँके) संचालनका लालग 
अनदुान उपलब्ध गिाइएको। 

२८ िटा मनोसामान्िक हिमशा केन्र 
संचालनको लालग अनदुान उपलब्ध 
गिाइएको।  

हिभागको िनशन्ि व्यिस्थापन भएको िनेु। 

लैहङ्गक मूलप्रिािीकिण, मनोसामान्िक पिामशा, 
हिंसा लनिािण तथा बाल संिक्षण सम्बन्धी ताललम 
संचालन भएको िनेु। 

२१ िटा अपसपकालीन पनुस्थापना केन्र 
व्यिस्थापन भएको िनेु। 

हिंसा पीलडत महिलाका लालग मनोसामान्िक 
पिामशा ददन ३६ संस्थालाई अनदुान उपलब्ध 
गिाइएको िनेु। 

हिभागको िनशन्ि व्यिस्थापनसम्बन्धी काया गने। 

लैहङ्गक मूलप्रिािीकिण, मनोसामान्िक पिामशा, हिंसा 
लनिािण तथा बाल संिक्षण सम्बन्धी कायाक्रम संचालन 
गने। 

हिंसा पीलडत महिलाका लालग मनोसामान्िक पिामशा 
सेिा संचालन गने। 

अपसपकालीन पनुस्थाापना केन्र व्यिस्थापन गने। 

३४०४१०११ समाि कपसयाण 
परिषद् 

चाल ुआलथाक िषामा अन्तिााहिय 
गैिसिकािी संस्थाका २४ िटा स्िीकृत 

िाहिय तथा अन्तिााहिय गैिसिकािी संस्था दताा, 
नहिकिण, सम्पन्त्त हिििण, स्रोत परिचालन, 

िाहिय तथा अन्तिााहिय गैिसिकािी संस्था दताा, 
नहिकिण, सम्पन्त्त हिििण, स्रोत परिचालन, कायासम्पादन 
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परियोिनाको मूपसयांकन गरिएको। 

चाल ुआलथाक बषामा िाहिय गैिसिकािी 
संस्थाका ८९ िटा स्िीकृत परियोिनाको 
अनगुमन गरिएको। 

कायासम्पादन लगायत समेट्ने गिी एकीकृत 
सूचना प्रणाली स्थापना भएको िनेु। 

 

समेट्ने गिी एकीकृत सूचना प्रणाली तयाि गने। 

 

३४०८१०११ िाहिय बाल अलधकाि 
परिषद् 

ििाएका, िोन्खममा पिेका, बेचलबखन िा 
बेबारिसे, अनाथ भेहटएका, हिंसामा पिेका 
बालबाललकाको तत्काल उद्धाि, िाित ि 
पनु:स्थापना ि पारििारिक पनुलमालन 
गिाइएको। 

बाल िेपसपलाईन नं॰ १०९८ ि 
बालबाललका खोितलास नं॰ १०४ को 
सदुृढीकिण भइििेको। 
सडक बालबाललका मिु िािको 
अलभयान अन्तगात काठमाण्डौ उपत्यका 
ि अन्य ठूला शिििरूबाट सडक 
बालबाललकाको उद्धाि गिी, संिक्षण ि 
व्यिस्थापन गरिएको।  
 

ििाएका, िोन्खममा पिेका, बेचलबखन िा बेबारिसे, 
अनाथ भेहटएका, हिंसामा पिेका बालबाललकाको 
तत्काल उद्धाि, िाित ि पनु:स्थापना ि 
पारििारिक पनुलमालन भएको िनेु। 

िोन्खममा पिेका तथा हिशेष संिक्षणको 
आिश्यकता भएका ५००० बालबाललकाले 
संिक्षण ि सिुक्षा प्राप्त गिेको िनेु। 
बाल िेपसपलाईन नं॰१०९८ ि बालबाललका 
खोितलास नं॰ १०४ को सदुृढीकिण तथा 
सेिाको हिस्ताि भई िोन्खम तथा दवु्याििािमा 
पिेका बालबाललकामा स्थानीय स्तिमा नै सेिाको 
पिुँच भएको िनेु। 

 

ििाएका, िोन्खममा पिेका, बेचलबखन िा बेबारिसे, अनाथ 
भेहटएका, हिंसामा पिेका बालबाललकाको तत्काल उद्धाि, 
िाित ि पनु:स्थापना ि पारििारिक पनुलमालन सम्बन्धी 
काया गने। 

बाल िेपसपलाईन नं॰ १०९८ ि बालबाललका खोितलास 
नं॰ १०४ को सदुृढीकिण ि सेिाको संचालन तथा 
हिस्ताि सम्बन्धी काया गने। 

सडक बालबाललकाको उद्धाि, पनु:स्थापना ि पारििारिक 
पनुलमालन सम्बन्धी काया गने। 

मापदण्ड हिपरित सञ्चालनमा ििेका बालगिृमा ििेका ि 
िैपन्पसपक िेिचािको आिश्यकता भएका भन्दा फिक 
बालबाललकाको उद्धाि, पनु:स्थापना ि पारििारिक 
पनुलमालन सम्बन्धी काया गने।बालगिृको अनगुमन काया 
गने । 

९= िोन्खम पक्ष तथा अनमुान 

मन्त्रालयको कायाक्षेत्र महिला, बालबाललका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यन्ि तथा लैहङ्गक एिम ् यौलनक अपसपसंयकयकिरूको िक अलधकािको संिक्षण ि 
सशिीकिण ििेको छ। उि क्षेत्रमा सबै तिका सिकाि एिम ् सिोकाििाला लनकाय, िाहिय तथा अन्तिााहिय गैिसिकािी संघ संस्थािरूले प्राथलमकताका साथ कायाक्रम 
संचालनका लालग नीलतगत, कायाक्रमगत तथा लनकायगत समन्िय तथा सिकाया गने, उपलब्ध भौलतक तथा हितीय स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग, प्रदेश तथा स्थानीय तिमा 
पठाइने सशता अनदुानको प्राथलमकता तथा प्रभािकारिताका साथ कायाान्ियन ि कायाक्रमको अनगुमन तथा मूपसयाङ्कन भएमा प्रस्ताहित कायाक्रमिरूको प्रभािकािी कायाान्ियन भई 
लनधाारित उपलन्ब्ध प्राप्त िनेुछन। प्रदेश तथा स्थानीय तिमा पठाइएको सशता अनदुानको सम्बन्न्धत तिबाट अपनत्ि ललई कायाान्ियनमा प्राथलमकता नददएमा, तीनिटै तिबीच 
समन्ियमा कमिोि भएमा, कानून ि कायाहिलध तिुामामा हढलाई भएमा ि हिश्वव्यापी कोलभड-१९ को संक्रमण लनयन्त्रण िनु नसकेमा संस्थागत संयन्त्र तथा कायाक्रम संचालनमा 
अििोध खडा िनु सक्ने ि लनयलमत संचालन िुँदै आएका कायाक्रम समेत प्रभाहित भई अपेन्क्षत उपलन्ब्ध प्राप्त निनेु िोन्खम ििन सक्दछ। 
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६.६ श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा 

१.पषृ्ठभमूम 

 नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौमलक हकको रुपमा स्थावपत गरेको छ। यसले लोककल्याणकारी 
राज्यको अिधारणा अनरुूप सबै नागररकको गणुस्तरीय जीिन समुनजितताका लामग राज्यले सामाजजक सरुक्षा र कमजोर, विपन्न 
एिं जोजिममा रहेका लजक्षत िगगको संरक्षण गने नीमत अबलम्िन गरेको छ। 

 श्रमको मयागदित र सरुजक्षत व्यिस्थापन, व्यिसायजन्य स्िास््य र सरुक्षाको प्रिर्द्गन, बालश्रम मनिारण, रोजगारीको 
अिसरको मसजगना, व्यािसावयक तथा सीप विकास तामलम, योगिानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षाको योजनामा सबैको आिर्द्ता 
िढाउन ुश्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा मन्रालयको मूख्य उद्देश्य रहेका छन।् श्रम, रोजगार र सामाजजक सरुक्षा क्षेरका 
राविय नीमत, योजना र कायगक्रमहरूको तजुगमा र कायागन्ियन गरी विशेषत: आन्तररक श्रम व्यिस्थापनका माध्यमबाट सकारात्मक 
औद्योमगक श्रम सम्िन्धको स्थापना, आन्तररक रोजगारीका अिसरको विस्तार र सामाजजक सरुक्षाको प्रत्याभमूत गनुग लगायतका 
विषय मन्रालयको कायगक्षेर अन्तगगत रहेको छ। 

२. समस्या र चनुौती 

श्रम बजारमा उपलब्ध श्रममकको सीप, िक्षता र बजारमा माग भएको श्रमबीच तािात्म्यता कायम हनु नसक्न,ु कोराना 
भाइरस महामारीको कारणबाट आन्तररक र िैिेजशक रोजगारीको क्षेरमा िेजिएको जोजिम व्यिस्थापन गनग कठीन हनु,ु श्रमको 
सम्मान गने संस्कृमतको विकास हनु नसक्न,ु अपेजक्षत रुपमा उद्यमशीलता विकास र रोजगारीको मसजगना हनु नसक्न,ु िैिेजशक 
रोजगारीबाट प्राप्त सीप र पूूँजीको उत्पािनशील क्षेरमा पररचालन नहनु,ु विमभन्न प्रयासका बािजिु बालश्रम पूणगरुपमा मनिारण हनु 
नसक्न,ु बालश्रममा रहेका बालबामलकाहरूको उद्दार, पनुस्थागपना, राहत तथा पनुममगलन कायगक्रमहरूको न्यूनता रहन,ु सकारात्मक 
श्रम सम्बन्ध र रोजगारमैरी लगानी अपेजक्षत रुपमा िवृर्द् हनु नसक्न ुजस्ता समस्याहरू यस क्षेरमा विद्यमान छन।् 

अनौपचाररक क्षेरको रोजगारीलाई औपचाररक क्षेरमा रुपान्तरण गने, श्रम तथा रोजगारीको हकको प "णग रुपमा कायागन्ियन 
गने, बजारको माग बमोजजम सीपयकु्त जनशजक्तको विकास गने, असल श्रम सम्बन्धको विकास र श्रमको उत्पािकत्ि बवृर्द् 
मार्ग त आमथगक विकासका सम्भािनाहरूलाई र्रावकलो बनाउने, िैिेजशक रोजगारीबाट मसजजगत जोजिमहरूको न्यूनीकरण गिै 
यसबाट प्राप्त पूूँजी, प्रविमध, ज्ञान, सीप र अनभुिको अमधकतम उपयोग गरी आन्तररक रोजगारी तथा उद्यमशीलताको विकास गने, 
योगिानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षाको िायरालाई विस्तार गरी सामाजजक सरुक्षा योजनामा आबर्द् हनुे रोजगारिाता र श्रममकको 
संख्यामा अपेजक्षत रुपमा िवृर्द् गने चनुौतीहरू रहेका छन।्  

 श्रम, सामाजजक सरुक्षा र रोजगारी सम्बन्धी नयाूँ कानूनहरू जारी हनु,ु प्राविमधक जशक्षा तथा सीपमूलक तामलमलाई 
प्राथममकता दिइन,ु न्यूनतम पाररश्रममकको कानूनी व्यिस्था हनु,ु शैजक्षक बेरोजगार तथा िैिेजशक रोजगारबाट र्केका व्यजक्तलाई 
ऋण सवुिधा उपलब्ध हनु,ु बालश्रम मनिारण गरुूयोजना कायागन्ियनमा आई बालश्रम मकु्त स्थानीय तह घोषणाको प्रवक्रया अगामि 
बढ्न,ु आन्तररक रोजगारी प्रिर्द्गन गने उद्देश्यले प्रधानमन्री रोजगार कायगक्रम सञ्चालन हनुलुाई अिसरको रुपमा मलन सवकन्छ।   

३. सोच  

 सबै नागररकलाई मयागदित र उत्पािनशील रोजगारीका अिसरको उपलब्धता (श्रम तथा रोजगारी)। 

 सबैका लामग दिगो सामाजजक सरुक्षा प्रणाली, समतामूलक समाज र लोककल्याणकारी राज्य व्यिस्थाको आधार  
(सामाजजक सरुक्षा तथा संरक्षण)। 
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4. उद्दशे्य 

अ. श्रम तथा रोजगारी 

१. िेशमभर उत्पािनशील र मयागदित रोजगारीका अिसर विस्तार गनुग। 

२. असल औद्योमगक श्रम सम्बन्धको विकास गनुग। 

३. बालश्रम लगायत सबै प्रकारका श्रम शोषण अन्त्य गनुग। 

४. िैिेजशक रोजगारीलाई सरुजक्षत, मयागदित र व्यिजस्थत गनुग। 

आ. सामाजजक सरुक्षा तथा संरक्षण 

१. सबै नागररकलाई अमनिायग र सिगव्यापी सामाजजक सरुक्षा प्रणालीमा आबर्द् गनुग। 

२. आमथगक सामाजजक िजञ्चतीकरण र जोजिममा परेका समिुायलाई सामाजजक संरक्षण प्रिान गनुग। 

३. सामाजजक सरुक्षा र संरक्षण मार्ग त नागररकहरूको आमथगक, सामाजजक, पयागिरणीय र अन्य जोजिम न्यूनीकरण गनुग।   

5. रणनीमत 

अ. श्रम तथा रोजगारी 

1. स्थानीय तहिेजि रोजगार कायगक्रमलाई विस्तार गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभमूत गने। 

2. विद्यमान श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी काननुहरूको प्रभािकारी कायागन्ियन र सामाजजक संिािको माध्यमबाट असल 
औद्योमगक एिम ्श्रम सम्बन्धको विकास गने। 

3. राविय आिश्यकताका आधारमा तामलम र सीप विकासर्द्ारा श्रममकको िक्षता अमभिवृर्द् गने। 

4. तीन तहका सरकारबीच रोजगारी मसजगना र श्रम व्यिस्थापनमा प्रभािकारी समन्िय गने। 

5. बैिेजशक रोजगारका चरणलाई सरुजक्षत, शोषणमकु्त, मयागदित र अमधकतम प्रमतर्लिायक बनाउने। 

6. रोजगारी सजृना गनग एिम ्विमभन्न मनकायसूँग समन्िय तथा रोजगारी सम्बन्धी कायगको मनयमन गनग एक अमधकार सम्पन्न 
उच्चस्तरीय राविय रोजगार प्रामधकरण गठन गने। 

आ. सामाजजक सरुक्षा तथा संरक्षण 

1. सामाजजक सहयोग र संरक्षणका कायगक्रम विस्तार गरी आमथगक सामाजजक बजञ्चतीकरण तथा जोजिममा परेका क्षेर, मलङ्ग, 

िगग  र समिुायको पहुूँच बढाउन।े  

2. योगिानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा योजनालाई औपचाररक क्षेरका साथै अनौपचाररक क्षेरमा समेत विस्तार गरी 
सिगव्यापी बनाउन।े 

3. सामाजजक सरुक्षा, सहयोग र संरक्षणमा संघ, प्रिेश र स्थानीय सरकारबीच समन्िय र सहकायगलाई प्रभािकारी िनाउन 
अन्तर सरकार सूचना प्रणालीको विकास गने। 

 

 

237



6. विषय के्षरगत नमतजा सूचक तथा लक्ष्य  

सूचक एकाइ 

२०७6/७7 
सम्मको 
उपलजब्ध 

२०७7/७8 
को अनमुामनत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७9/80 2080/81 

रोजगारमूलक तामलम (अल्पकालीन) जना  

हजार 
१० ५० ७५ 1०० 125 

आप्रिासी स्रोत केन्र स्थापना र 
व्यिस्थापन 

जजल्ला 35 ३९ ३९ 39 39 

सीप विकास तामलम केन्रहरूको 
स्तरोन्नमत 

संख्या ३ ३ ३ 3 3 

वििेशजस्थत कुटनीमतक मनयोगहरूबाट 
सेल्टर हाउस सत्र्चालन  

संख्या ७ ७ ९ 1१ 11 

सामाजजक सरुक्षा कोषमा लाभग्राहीको 
संख्या 

जना  

हजार 
58.99 १५० 600 700 800 

सामाजजक सरुक्षा कोषबाट सञ्चालन 
भएका जस्कम 

िटा ४ ४ ४ ४ 4 

िावषगक बालश्रम मनरीक्षण (प्रमतष्ठान )  संख्या 1442 1६00 २००० २५00 2600 

बालश्रम मकु्त स्थानीय तह संख्या  ० २५ ५० 1०0 150 

व्यािसावयक सीपमूलक तामलम मलने 
संख्या 

जना हजार ८ १० 65 100 120 

सामाजजक सरुक्षा योजनामा समािेश हनुे 
प्रमतष्ठान/ रोजगारिाताको संख्या   

संख्या 

हजार 
12.463 15 50 750 100 

श्रम अमिट (प्रमतिेिन)  संख्या  1653 2२00 ५००० 1०000 10000 

प्रमतष्ठान मनरीक्षण (श्रम) संख्या 1501 1६०० १२००० २५00 2600 

न्यनुतम पाररश्रममक पालना (मनरीक्षण) संख्या 1473 1750 २००० २५00 2600 

रोजगारीमा औपचाररक क्षेरको वहस्सा  प्रमतशत 36.5 ४३ ४६ ४७.५ 50 

श्रमशजक्त सहभामगता िर (१५िषग मामथ) प्रमतशत 38.5 ४४ ४५ 47 49 

श्रम उत्पािकत्ि रू. हजार 184.6 २३० 246 261 276 

रोजगारी मसजगना (सािगजमनक मनजी र 
विशेष कायगक्रम समेत) 

जना लाि ०.९९ ४ ३.५ 5.5 6 

योगिानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षामा 
आबर्द् प्रमतष्ठान संबर्द् श्रममक 

प्रमतशत 40 ५० ७० ८० 85 
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७. विषयगत के्षरगत िचग र स्रोतको मरिषीय अनमुान  

      

रकम रु. लािमा 

आमथगक िषग 
विमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुूँजीगत 
वित्तीय 

व्यिस्था 
नपेाल सरकार िैिेजशक अनिुान िैिेजशक ऋण 

२०७८/७९       60,861      59,468      1,393          -       48,248        3,574       9,039  

२०७९/८०       69,408      67,767      1,641          -       51,744        7,776       9,888  

२०८०/८१       69,488      67,878      1,610          -       57,666        1,000      10,822  
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8. कायगक्रम र आयोजनाको संजक्षप्त वििरण 

 कायगक्रम तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अिमध, लागत र अपेजक्षत नमतजा सवहतको संजक्षप्त वििरण िेहायको तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायगक्रम÷ आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना अिमध 

(सरुु र समामप्त) 
लागत (रू 
लािमा) 

अपजेक्षत नमतजा 

37100011 श्रम, रोजगार तथा 
सामाजजक सरुक्षा 
मन्रालय 

 

1-6 श्रम, रोजगार, सामाजजक सरुक्षा तथा 
िैिेजशक रोजगार सम्बन्धी नीमत, कानून, 

मापिण्ि र मनयमन 

औद्योमगक वििाि समाधान तथा 
व्यिसायजन्य सरुक्षाको प्रत्याभमूत 

वििेशीका लामग श्रम स्िीकृमत तथा श्रम 
सहचारी सम्बन्धी वक्रयाकलाप 
व्यिस्थापन 

सालबसाली  श्रम, रोजगार, सामाजजक सरुक्षा तथा िैिेजशक 
रोजगारसम्बन्धी नीमत, कानून, मापिण्ि र मनयमन 
भएको हनुे। 

रोजगारसम्बन्धी त्याङ्क, अध्ययन र अनसुन्धान भएको 
हनुे। 

 

37100012  

 
िैिेजशक रोजगार 
न्यामधकरण 

5 िैिेजशक रोजगार व्यिस्थापन सम्बन्धमा 
परेका उजरुीहरूको सनुिुाई तथा 
कािागही, श्रम स्िीकृमत 

सालबसाली   

37100101 रोजगार प्रिर्द्गन 
कायगक्रम 

3 रोजगार तथा स्िरोजगार प्रिर्द्गनका 
लामग समन्िय, सहकायग तथा मनयमन र 
व्यिस्थापन 

२०७५/७६ -
२०७९/८० 

 सरुजक्षत आप्रिासन पररयोजनाको तेश्रो चरण अिमधभर 
5 लाि जनालाई िैिेजशक रोजगारीको सम्बन्धमा 
सूचना तथा परामशग प्रिान गने। 

15 हजार केशहरूमा कानूनी सहायता तथा गन्तब्य 
मलुकुमा सहजीकरण गने 

7 हजार जनालाई सीपमूलक तामलम प्रिान गने  
22 हजार जनालाई वित्तीय साक्षरता र 28 हजार 
जनालाई मनोसामाजजक परामशग प्रिान गने। 

37100102 प्रधानमन्री रोजगार 
कायगक्रम 

1 प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचीकृत 
बेरोजगार व्यजक्त तथा 
रोजगारिाताहरूको वििरण तथा सूचना 
व्यिस्थापन र सामाजजक सरुक्षाको 

2075/७६ 
सालिेजि 
सालिसाली  

 न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभमूत मार्ग त अमत विपन्न 
बेरोजगारहरूको संख्या घट्िै गएको हनुे। 

हरेक श्रमलाई सम्मान गने संस्कारको विकास भएको 
हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायगक्रम÷ आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना अिमध 

(सरुु र समामप्त) 
लागत (रू 
लािमा) 

अपजेक्षत नमतजा 

रुपमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभमूत श्रममक सचुना िैंकको प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन 
भएको हनुे। 

प्रधानमन्री रोजगार कायगक्रमको अपनत्िमा बवृर्द् भई 
हरेक प्रिेश तथा स्थानीय तहहरूमा यस्तै प्रकारका 
रोजगार कायगक्रमहरू सञ्चालन भएको हनुे।    

37100103 यिुा रोजगारीका 
लामग रूपान्तरण 
पहल आयोजना 

1 प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचीकृत यिुा 
बेरोजगार व्यजक्त तथा 
रोजगारिाताहरूको वििरण तथा सूचना 
व्यिस्थापन र सामाजजक सरुक्षाको 
रुपमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभमूत 

सन ्२०१९-
२०२२ 

 िताग गरेको १ िषगमभर तामलम, अस्थायी काम अथिा 
रोजगारको अिसर पाई आयोजनाद्वारा सहयोग प्राप्त 
गरेका व्यजक्त 40 प्रमतशत पगुकेो हनुे। 

753 स्थानीय तहमा रोजगार सेिा केन्र सञ्चालन 
भएको हनुे। 

आयोजनाका कुल यिुा लाभग्राही 60 प्रमतशत पगुकेो 
हनुे। 

राविय रोजगार व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको मनमागण 
तथा सञ्चालन भएको हनुे। 

अस्थायी कायगक्रम मार्ग त कुल १ करोि रोजगारीको 
दिन मसजगना भएको हनुे। 

कुल 59,500 जनाले  कायगस्थलमा आधाररत 
तामलम तथा जीिनउपयोगी सीपविकास तामलम प्राप्त 
गरेको हनु े

कुल 60 हजार मवहला सामाजजक सरुक्षा 
कायगक्रमबाट लाभाजन्ित भएको हनु।े 

37101011 श्रम तथा 
व्यिसायजन्य सरुक्षा 
विभाग 

2 स्ििेशी तथा अन्तराविय श्रम बजारको 
मागअनरुुप िक्ष एिं प्रमतस्पधी श्रम 
शजक्त तयार गरी बेरोजगारी न्यूनीकरण 

सालबसाली  औद्योमगक व्यिसाय र अनौपचाररक क्षेरमा श्रमरत 
कामिारको सरुक्षा तथा काम गने स्िस््य िातािरण 
प्रिर्द्गन गने। 

37101012 श्रम तथा रोजगार 
कायागलयहरू 

2 औमधमगक वििाि समाधान गने, 
प्रमतष्ठान मनरीक्षण मार्ग त श्रम कानून 
पररपालना अनगुमन 

सालबसाली   
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ब.उ.शी.नं. कायगक्रम÷ आयोजना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना अिमध 

(सरुु र समामप्त) 
लागत (रू 
लािमा) 

अपजेक्षत नमतजा 

37101102 ब्यिसायजन्य सरुक्षा 
तथा स्िास््य केन्र 

2 व्यिसायजन्य सरुक्षा र स्िास््य 
सम्िन्धी नीमत, काननु तथा व्यिस्थापन 

सालबसाली   

37102011 िैिेजशक रोजगार 
विभाग 

5 िैिेजशक रोजगारीमा सम्बन्धी कायग 
व्यिस्थापन 

सालबसाली   

37103011 व्यािसावयक तथा 
सीप विकास तामलम 
प्रमतष्ठान  

3 रोजगार उन्मिु व्यिसावयक तथा सीप 
विकास तामलम व्यिस्थापन तथा 
सञ्चालन 

सालबसाली   

37131011 िैिेजशक रोजगार 
बोिग 

5 िैिेजशक रोजगारीमा जान ेर वििेशमा 
कायगरत कामिारको वहत तथा  

सामाजजक सरुक्षा तथा संरक्षण 

सालबसाली  िैिेजशक रोजगारीमा जान ेर वििेशमा कायगरत 
कामिारको वहत, सामाजजक सरुक्षा तथा संरक्षण 
भएको हनुे। 

कायगक्रम तथा आयोजनाको हालसम्मको प्रगमत जस्थमत, आगामी तीन िषगको उपलजब्ध सूचक र आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनुे प्रमिु वक्रयाकलाप िेहायको 
तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायगक्रम ÷ 

आयोजना 
हालसम्मको प्रगमत जस्थमत 

आगामी तीन िषगको उपलजव्ध 
सूचक 

आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु 
वक्रयाकलाप 

37100011 श्रम, रोजगार 
तथा सामाजजक 
सरुक्षा मन्रालय 

 

न्यूनतम पाररश्रममक पनुरािलोकनका लामग अध्ययन भई 
प्रमतिेिन प्राप्त भएको।  
२६ िटा स्थानीय तह बालश्रम मकु्त स्थानीय तह घोषणा 
प्रवक्रयामा रहेको। 

सूचना प्रविमधको प्रयोग सम्िन्धी ३ िषे कायगयोजना 
स्िीकृत भई कायागन्ियनका लामग सम्बजन्धत मनकायमा 
पठाइएको।    
मन्रालयको तत्काल सधुार कायगयोजना तयार भएको। 

व्यिसावयक तथा सीप विकास तामलम प्रमतष्ठान र श्रम 
कायागलयहरूको कायगक्षेर पनुरािलोकन गररएको।  

सामाजजक सरुक्षा कोष लगानी कायगविमध, 207६, बालश्रम 

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक 
सरुक्षा सम्बन्धी नीमत, कानून, 

मापिण्ि र मनयमन तथा 
त्यांकीय आधार तयार हनुे। 

 

िैिेजशक रोजगारसम्बन्धी नीमत, कानून, मापिण्ि, 

व्यिस्थापन र मनयमन गने। 

सामाजजक सरुक्षा र सामाजजक सरुक्षा सञ्चालन कोष 
सञ्चालन सम्बन्धी नीमत, कानून, मापिण्ि मनमागण, 
पररमाजगन गने। 

असंगदठत क्षेर, सरकारी तथा सािगजमनक संस्थामा 
रहेका अस्थायी तथा ज्यालािार श्रममकलाई सामाजजक 
सरुक्षाको िायरामा ल्याउन आिश्यक नीमत तजुगमा 
गने। 

राविय अन्तरागविय संघसंस्थासूँग सजन्ध, सम्झौता, 
अमभसजन्ध, सम्पकग  र समन्िय गने तथा राविय रणनीमत 
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ब.उ.शी.नं. 
कायगक्रम ÷ 

आयोजना 
हालसम्मको प्रगमत जस्थमत 

आगामी तीन िषगको उपलजव्ध 
सूचक 

आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु 
वक्रयाकलाप 

मकु्त स्थानीय तह घोषणा कायगविमध, 2077 सवहत 4 िटा 
नयाूँ कायगविमधहरू जारी भएको।  
प्रधानमन्री रोजगार कायगक्रम सञ्चालन मनिेजशका, २०७५ 
समेतका 6 िटा कानून संशोधन भएको।   

तयार गने।  

श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी त्याङ्क, अध्ययन र 
अनसुन्धान गने। 

बालश्रम मकु्त स्थानीय तह घोषणा कायगक्रम गने। 

37100012  

 
िैिेजशक रोजगार 
न्यामधकरण 

िैिेजशक रोजगार सम्बन्धी ठगीका 478 उजरुीहरू मध्ये 
212 उजरुीहरू र्छ्यौट भएको र िाूँकी 212 िटा 
उजरुीहरूमा सनुिुाई भइरहेको। 

िैिेजशक रोजगारसम्बन्धी मदु्दाहरू 
मनश्पक्ष र प्रभािकारी सनुिुाइ 
भएको हनुे। 

िैिेजशक रोजगार सम्बन्धी ठगीका उजरुीहरू सनुिुाई 
तथा कािागही हनुे व्यिस्था सदुृढ गने। 
न्यायामधकरणको काम कािागही सम्बन्धमा आउटररच 
कायगक्रम सञ्चालन गने। 

जजल्लाका रै्सला कायागन्ियन मनकायमा कायगरत 
कमगचारीसूँग अन्तरवक्रया कायगक्रम गने। 

37100101 रोजगार प्रिर्द्गन 
कायगक्रम 

277 जनालाई सीपमूलक तामलम दिइएको। 

१४,३२१ जनालाई मनोसामाजजक परामशग र 9,745 
जनालाई विजत्तय साक्षरता तामलम प्रिान गररएको। 

सरुजक्षत  र मयागदित रोजगारी 
प्रिर्द्गन हनुे। 

सीपमूलक तथा  वित्तीय साक्षरता तामलम सञ्चालन 
गने। 

तालीम तथा रोजगारी सम्बन्धमा अध्ययन कायगक्रम 
गने। 

प्रिेशस्तरमा सामी तेस्रो चरणको सममक्षा गोष्ठी 
आप्रिासी कमगचारीहरूको क्षमता अमभिदृ्दीको लामग 
तामलम मनिेजशका मनमागण गने।  

37100102 प्रधानमन्री 
रोजगार कायगक्रम 

स्थानीय तहबाट रोजगारमूलक आयोजना सञ्चालन गरी 
न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन रू ११ अबग २० 
करोि ९९ लाि ७५३ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण 
भएको।  
प्रधानमन्री रोजगार कायगक्रममा आिर्द् २ लाि श्रममकको 
सामूवहक िघुगटना मबमा भएको। 

7,५१,८७४ जना बेरोजगारको वििरण रोजगार 
ब्यिस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएको।  
स्थानीय तहमा कायगरत 2259 जना कमगचारीलाई क्षमता 
विकास तामलम  दिइएको। 

श्रममक सूचना बैंक समेतको कायग गने गरी स्तरोन्नमत कायग 

मलुकु मभर थप रोजगारीका 
अिसर मसजगना भई िैिेजशक 
रोजगारीमा जानहेरूको संख्या 
न्यूनीकरण भएको 
हनुे र श्रममकहरूको सामाजजक 
सरुक्षाको प्रत्याभमूत भएको हनु े 

प्रधानमन्री रोजगार कायगक्रम मार्ग त ्थप 1 लाि 
50 हजार रोजगारी मसजगना गने। 

स्थानीय तहको रोजगार रणनीमत मनमागण गने 

रोजगारमूलक आयोजना छनौट र सञ्चालनको लामग 
मापिण्ि मनमागण गने। 

रोजगारीको लामग सम्िाि मञ्च तथा गोष्ठी/कायगशाला 
गने। 

श्रमको सम्मान रािको अमभयान कायगक्रम गने। 

राविय रोजगार व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको मनमागण 
गने। 

EMIS सञ्चालन र स्तरोन्नमत गने। 
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भैरहेको। श्रममकको सामूवहक िघुगटना मबमा गने। 

37100103 यिुा रोजगारीका 
लामग रूपान्तरण 
पहल आयोजना 

 मलुकुमभर बेरोजगार यिुा 
जनशजक्तको लामग थप 
रोजगारीका अिसर मसजगना भई 
िैिेजशक रोजगारीमा जान े
यिुाहरूको संख्या न्यूनीकरण 
भएको हनु ेर श्रममकहरूको 
सामाजजक सरुक्षाको प्रत्याभमूत 
भएको हनुे। 

 

 

यिुा लजक्षत रोजगारी मसजगना गने। 

श्रमको सम्मान रािको अमभयान कायगक्रम गने। 

राविय रोजगार व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको मनमागण 
गने। 

स्थानीय तहको रोजगार रणनीमत मनमागण गने 

कायगस्थलमा आधाररत प्राविमधक सीप विकास र 
जीिनोपयोगी तामलम प्रिान गने। 

तामलममको मोड्युल मनमागण, व्यिस्थापन गने। 

सरोकारिालासूँग अन्तरवक्रया, प्रजशक्षक प्रजक्षक्षण, 

विषयगत सरकारी सूचना प्रणालीमा अन्तरआिर्द्ता 
कायम गने। 

37101011 श्रम तथा 
व्यिसायजन्य 
सरुक्षा विभाग 

575 जना गैरनेपाली नागररकलाई श्रम स्िीकृमत 

दिइएको।   
844 जना गैरनेपाली नागररकको श्रम स्िीकृमत नविकरण 
गररएको।  
35 प्रमतष्ठानको वििेशी श्रममकले श्रम स्िीकृमत मलए 
नमलएको सम्िन्धमा अनगुमन गररएको।  
1183 प्रमतष्ठानको  श्रम कानूनको पालना भए नभएको 
मनरीक्षण, 1749 प्रमतष्टानको श्रम अमिट र 1375 
प्रमतष्ठानको बालश्रम मनरीक्षण गररएको। 

 

श्रम व्यिस्थापन तथा असल श्रम 
सम्बन्धको विकास भएको हनुे। 

 

ब्यिसायजन्य सरुक्षा र स्िास््य सम्बन्धी क्षेरगत 
मापिण्ि तयार गने। 

प्रमतष्ठानहरूमा बालश्रम मनरीक्षण, न्यूनतम 
पाररश्रममकको अनगुमन गने। 

मरपक्षीय श्रम सम्बन्ध सधुार समममत (केन्र र जजल्ला 
स्तर)बाट श्रम वििािहरूको व्यिस्थापन गने। 

श्रम सप्ताह अमभयान सञ्चालन गने। 

अनौपचाररक रोजगारका क्षेरलाई औपचाररक क्षेरमा 
रुपान्तर गनग अध्ययन गने र क्षेरगत आचारसंवहता 
क्रमशः तयार गने।  
श्रम अमिट online मार्ग त पेश गनग Mobile APP मनमागण 
गने। 

प्रािेशीक रुपमा व्यिसायजन्य सरुक्षा तथा स्िास््यमा 
उत्कृष् ट व्यिस्थापन गने प्रमतष् ठानलाई परुस्कृत गने। 

37101012 श्रम तथा रोजगार श्रम कानूनको पालना भए नभएको मनरीक्षणः 1183 
प्रमतष्ठान   

उद्योग प्रमतष्ठानहरूमा सिै 
वकमसमको श्रम शोषणको अन्त्य 

श्रम वििाि समाधान, बालश्रम मनरीक्षण, प्रमतष्ठान 
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कायागलयहरू श्रम अमिटः 1749 िटा प्रमतष्टान 

बालश्रम मनरीक्षणः 1375 प्रमतष्ठान  

 

भइ श्रम कानूनको पररपालना 
मार्ग त असल श्रम सम्बन्धको 
विकास भएको हनुे। 

मनरीक्षण गने। 

श्रम अमिट तथा बालश्रम सम्बन्धी प्रचारप्रसार 
कायगक्रम तथा सरोकारिालाहरूसूँग छलर्ल तथा 
अन्तरवक्रया कायगक्रम सञ्चालन गने। 

िैिेजशक रोजगारीमा जानेहरूलाई पनु श्रम स्िीकृमत 
प्रिान गने। 

37101102 ब्यिसायजन्य 
सरुक्षा तथा 
स्िास््य केन्र 

 कायगस्थलमा कायगरत श्रममकको 
सरुक्षाको प्रत्याभमूत भई असल 
कायग िातािरणको मसजगना भएको 
हनुे। 

क्षेरगत रुपमा व्यिसायजन्य सरुक्षा तथा स्िास््य 
सम्बन्धी सचेतनामूलक कायगक्रम सञ्चालन गने। 

ब्यिसायजन्य सरुक्षा तथा स्िास््य सम्बन्धी िक्षता 
अमभबवृर्द् सम्बन्धमा 14 दिने प्रजशक्षण कायगक्रम 
सञ्चालन गने। 

कायगस्थलमा हामनकारक तत्िको नमूना संकलन तथा 
विश्लषेण गने। 

37102011 िैिेजशक रोजगार 
विभाग 

अनलाइन प्रणाली मार्ग त िैिेजशक रोजगारको लामग पनुः 
श्रम स्िीकृमत दिने कायग शरुुिात भएको। 

FEIMS को स्तरोन्नमत गरी अध्यागमन विभागसूँग आिर्द् 
गररएको। 

३२,९६१ जनालाई श्रम स्िीकृमत तथा ८५,२५० 
जनालाई पनुः श्रम स्िीकृमत दिइएको। 

िैिेजशक रोजगार सरुजक्षत र 
व्यिजस्थत भएको हनुे। 

िैिेजशक रोजगारीको लामग श्रम स्िीकृमत प्रिान गने।  
िैिेजशक रोजगारीसूँग सम्बजन्धत ठगीका उजरुीको 
सनुिुाई गरी आिश्यक कारिाही गने। 

मबमा समममतबाट लाइसेन्स प्राप्त तथा यस बैिेजशक 
रोजगार विभागसूँग सम्झौता गरेका विमा 
कम्पनीहरूबाट बैिेजशक रोजगारको लागी आिश्यक 
म्यािी मबमा अनलाइनबाट िररि गनग तथा 
अनलाइनबाट नै भकु्तानी गनग सवकने प्रणालीको विकास 
गने। 

नेपाली कामिार पठाउन इजाजत पर प्राप्त 
ब्यिसायीहरूसूँग समन्िय, अन्तरसम्बाि र मनरन्तर 
अनगुमन गने। 

नेपाली कामिार जाने प्रमिु गन्तव्य मलुकुहरूमा 
रहेका नपेाली ितुािास र कुटनीमतक मनयोगहरूसूँग 
श्रम सम्बन्धी सूचना आिान–प्रिान र िैिेजशक रोजगार 

245



ब.उ.शी.नं. 
कायगक्रम ÷ 

आयोजना 
हालसम्मको प्रगमत जस्थमत 

आगामी तीन िषगको उपलजव्ध 
सूचक 

आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु 
वक्रयाकलाप 

व्यिस्थापनमा समन्िय गने। 

37103011 व्यािसावयक तथा 
सीप विकास 
तामलम प्रमतष्ठान  

संघ, प्रिेश र स्थानीय तहको लागत साझेिारीमा आधाररत 
व्यािसावयक तथा सीप विकास तामलम सञ्चालन कायगविमध 
२०७७ " स्िीकृत भई वित्तीय हस्तान्तरणबाट रू ६० 
करोि प्रिेश पठाइएको। 

584 जनालाई सीपमूलक तामलम दिइएको। 

रोजगारमूलक तामलम प्राप्त गने 
व्यजक्तको संख्यात्मक र 
गणुात्मक  िवृर्द् हनुे। 

 

 

 

 

बजारको माग अनसुारका ब्यािसावयक तथा सीपमूलक 
तामलम सञ्चालन गने। 

सािगजमनक नीजज साझेिारीमा तामलम सञ्चालन गने। 

व्यिसावयक तथा सीपमलुक तालीम प्राप्त जनशजक्तलाई 
पूूँजी, प्रविमध, उद्यमशीलता र बजारसूँग आिर्द् गने गरी 
संस्थागत समन्िय गने। 

राविय र अन्तरागविय माग र आिश्यकता अनसुार 
प्रमतस्पधाग गनग सक्न ेगरी नयाूँ नयाूँ टे्रिहरूको पवहचान 
गने।  

37131011 िैिेजशक रोजगार 
बोिग 

वििेशमा मतृ्य ुभएका 545 जना कामिारको शि 
व्यिस्थापन गररएको।  
881 जना मतृकको पररिारलाई रू ४८ करोि २६ लाि 
क्षमतपूमतग प्रिान गररएको। 

वििेशमा अलपर परेका 217 जना श्रममकलाई 
कल्याणकारी कोषको रकमबाट उर्द्ार गररएको। 

7360 जनाको सीपमूलक तामलम सञ्चालन भइरहेको।      

िैिेजशक रोजगार सम्बन्धी 
कल्याणकारी कायग स्थानीय 
तहसम्म पगुकेो हनुे। 

िैिेजशक रोजगारीबाट र्केकाहरूलाई लजक्षत गरी 
पनुएगकीकरण कायगक्रमको सञ्चालन गने। 
रोजगारीको क्रममा वििेशमा रहूँिा करारनामा बमोजजम 
सेिा, शतग र सवुिधा लाग ुभए नभएको मनयममत 
अनगुमन, गनुासा सनुिुाई, उर्द्ार कायग, रोजगारमा 
संलग्न कामिारहरूको त्याङ्क अमभलेिीकरण गने। 

9. जोजिम पक्ष तथा अनमुान 

कोरोना कहरबाट उत्पन्न आन्तररक तथा बाह्य बेरोजगारी व्यिस्थापनमा जवटलता िेजिन ुमखु्य चनुौमतको रुपमा िेजिनेछ। श्रम बजारको माग र जनशजक्त विकासका 
कायगक्रमबीच तािात्म्यता तथा स्िस्थ श्रम सम्बन्धको विकास, सरुजक्षत तथा भरपिो िैिेजशक रोजगारी, औपचाररक माध्यमबाट विप्रषेणको प्रामप्त र यसको सही सिपुयोगको 
समुनजितता हनु सकेमा अपेजक्षत प्रमतर्ल हामसल हनुेछन।् सामाजजक सरुक्षा कोष अनरुुप विमभन्न स्कीम सञ्चालन हनुेछन।् कृवष, उद्योग, पयगटन तथा पूिागधारका क्षेरमा पमन 
उत्पािनमूलक रोजगारी मसजगना र िवृर्द् गिै स्ििेशमा नै यिुा जनशजक्तको लामग रोजगारीका अिसरहरू उपलब्ध हनुेछन।्  
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परिच्छेद ७ 

पूर्वाधवि के्षत्र 

७.१ ऊर्वा, र्लस्रोत तथव स िँचवइ 

७.१.१ ऊर्वा 

१. पषृ्ठभसूि 

र्लवर्द्यतु आसथाक र्वृि ि आसथाक रूपवन्तिणको एक िहत्र्पूणा  वधन हो। नेपवलको वर्द्यतु वर्कव को यवत्रव वर्. ं. 
१९६८ देखि  रुु भएको भएतव पसन वर्त्तीय उत्रिेणव  वहतको लगवनी नीसतको रभवर्कविी  िन्र्य ि सनिवाण क्षितवको भभवर्ले 
 म्भववर्त क्षितवको न्यून िवत्रविव उत्पवदन  म्भर् हनु  केको छ। आ.र्. २०७६/७७  म्ििव कुल वर्द्यतु र्डवन क्षितव 
१,४०१ िेगवर्वट पगुेको छ। वर्द्यतु सिडिव र्न ंख्यवको पहुिँच ८६ रसतशत छ। वर्द्यतु र विण लवइनको ६६ के.भी. र्व  ो 
भन्दव िवसथको कुल लम्बवइ ४,२६९  वका ट वकलोसिटि पगुेको छ। ६६२ स्थवनीय तहिव वर्द्यतु पूर्वाधवि पगुेको छ।  वथै, 
रसतव्यखि वर्द्यतु िपत उपभोग २६० वकलोर्वट घण्टव िहेको छ। हवल १५.२७ रसतशत िहेको वर्द्यतु चहुवर्टलवई न्यूनीकिण 
गदै लैर्वन ुआर्श्यक छ।  वथै, िवविय वर्द्यतु र विण लवइन परु् यवउन कन न भएकव ि छरिएि िहेकव वर्कट िविीण बस्तीहरूिव 
ऊर्वाको पहुिँच तथव  िुक्षव  सुनखिततव गदै नदगो वर्कव  लक्ष्य बिोखर्ि  बैकव लवसग नदगो ऊर्वाको भर्धविणव, र्लर्वय ु
परिर्तानको भ ि न्यूनीकिण, लैविक  िवनतव लगवयतकव भन्तिवाविय रसतर्ितव कवयवान्र्यन गना ि हरित भथातन्त्रलवई रर्िान गदै 
र्वतवर्िणीय  न्तलुन स्थववपत गना नर्ीकिणीय ऊर्वा क्षेत्रको तीव्र वर्कव  हनु ु आर्श्यक छ। हवल म्ि रै्कखपपक ऊर्वाको 
स्रोतबवट वर्द्यतु र्डवन क्षितव ६८ िेगवर्वट पगुेको छ। रै्कखपपक ऊर्वाको िवध्यिबवट करिब ६ रसतशत र्नतविव वर्द्यतुको 
पहुिँच पगु्नकुव  वथै करिब ३० हर्वि िोर्गविी स र्ानव भएको छ।  

२.  िस्यव तथव चनुौती 

र्लवर्द्यतु आयोर्नव रवकृसतक नदी रणवलीिव आधवरित िहन,ु  खु्िव यवििव वर्द्यतुको िवग पूिव हनु न क्न,ु वर्द्यतु आपूसता 
भिपदो ि गणुस्तिीय नहनु, र्वतवर्िणीय रभवर् िूपयवंकनको रभवर्कविी कवयवान्र्यन नहनु,ु र्ग्गव रवसि  म्बन्धी कन नवइले आयोर्नव 
कवयवान्र्यनिव विलवइ हनु,ु र विण लवइन सनिवाणकव लवसग आर्श्यक सनर्ी र्ग्गव रवसि तथव र्न क्षेत्रिव सनिवाण कवयािव विलवइ ि 
व्यर्स्थवपनिव कन नवइ हनु,ु आयोर्नव व्यर्स्थवपनकव पूर्ा चिणिव गने कवया  ियिै  म्पन्न हनु न क्न,ु आयोर्नवको लवगतिव 
बिोत्तिी हनु ुि र्लवर्द्यतु आयोर्नव सनिवाणिैत्री पूर्वाधविको किी हनु ुय  क्षेत्रकव रििु  िस्यव िहेकव छन।्  

शहिीकिण तथव आसथाक गसतवर्सधको वर्स्तविकव कविण बढ्दै गएको वर्द्यतुको िवग पूिव गनुा,  ूलव र्लवशययिु वर्द्यतु 
आयोर्नवहरूको वर्कव  गनुा, आयोर्नव सनधवारित  िय ि लवगतिव  म्पन्न गनुा, र विण तथव वर्तिण रणवली वर्स्तवि ि  दुृिीकिण 
गनुा, र्लवर्द्यतु उत्पवदनिव पयवाि िवत्रविव रै्देखशक ि सनर्ी क्षेत्रको लगवनी आकवषात गनुा, पिम्पिवगत ऊर्वाकव स्रोतलवई स्र्च्छ, 

वकफवयती तथव आधसुनक ऊर्वाले रसतस्थवपन गनुा, ऊर्वा  िुक्षव तथव ऊर्वा दक्षतव भसभर्वृिको लवसग सिखित ऊर्वा रणवलीको नीसत 
भर्लम्बन गनुा, ऊर्वाको पहुिँच नपगुेकव र्वस्तवर्क लखक्षत र्गा तथव क्षेत्रिव पहुिँच परु् यवउन ुय  क्षेत्रकव चनुौती िहेकव  छन ्। 

३.  ोच 

 र्लवर्द्यतुको नदगो ि भिपदो वर्कव  िवफा त िलुकुको  िवृििव योगदवन। (र्लवर्द्यतु) 
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 रै्कखपपक/नर्ीकिणीय ऊर्वाको रर्िान, वर्स्तवि ि दक्षतव िवफा त आधसुनक ऊर्वाको नदगो वर्कव । (रै्कखपपक ऊर्वा) 

४. उद्दशे्य 

र्लवर्द्यतु 

१. र्लवर्द्यतुको उत्पवदनिव र्वृि गदै स्र्च्छ ऊर्वाको उपलब्धतव  सुनखित गनुा। 

२. ऊर्वा दक्षतव  वहत गणुस्तियिु, भिपदो ि  लुभ रूपिव  बै घि परिर्वि ि उत्पवदनशील क्षेत्रिव वर्द्यतु  ेर्वको पहुिँचिव 
वर्स्तवि गिी वर्द्यतु िपतिव र्वृि गनुा। 

३. क्षेत्रीय ऊर्वा सनयवात व्यवपवि भसभर्वृि ि पेट्रोसलयि पदवथाको आयवत क्रिश  रसतस्थवपन गदै भिुवनी  न्तलुनलवई 
भनकूुल बनवउन योगदवन परु् यवउन।ु  

रै्कखपपक ऊर्वा 

१. िवविय र विण रणवलीको पहुिँच बववहिकव क्षेत्रिव  िेत र्वतवर्िणिैत्री, नदगो, भिपदो,  र्ा लुभ, वकफवयती ि गणुस्तिीय 
आधसुनक ऊर्वाको पहुिँच र्वृि गनुा। 

२. ऊर्वाको दक्ष उपयोगबवट ऊर्वा िपत घनत्र् (Energy Intensity) घटवई उत्पवदकत्र् बिवउन।ु 

५. िणनीसत 

भ. र्लवर्द्यतु 

१. र्लवर्द्यतुिव आन्तरिक एर्ि ्बवह य क्षेत्रको लगवनी आकषाण गिी वर्द्यतु उत्पवदनिव र्वृि गने।  

२. आन्तरिक ि भन्तिदेशीय वर्द्यतु र विणलवई  दुृि तथव वर्स्तवि गिी वर्द्यतु आपूसता रणवलीलवई रभवर्कविी ि भिपदो 
बनवउन।े 

३. ऊर्वा दक्षतव बिवउन वर्तिण रणवलीलवई रभवर्कविी एर्ि ्भिपदो बनवउने तथव वर्द्यतु पहुिँच र्वृि गिी िपत बिवउने।  

४. र्लवर्द्यतु उत्पवदन  वहत  बै रकविकव ऊर्वाको  सििण ि क्षेत्रीय ऊर्वा व्यवपविको िवध्यिबवट ऊर्वा  िुक्षव कवयि 
गने।  

५. र्लवर्द्यतु क्षेत्रको  ंस्थवगत  ंिचनवको  दुृिीकिण गने। 

६. र्लवर्द्यतुिव आन्तरिक एर्ि ्बवह्य क्षेत्रको लगवनी र्वृि गिी वर्द्यतु उत्पवदनिव र्वृि गने।  

आ. रै्कखपपक ऊर्वा 

१. रै्कखपपक/नर्ीकिणीय ऊर्वाको वर्स्तवि गिी ऊर्वा आपूसता रणवलीको िहत्र्पूणा भंशको रूपिव वर्कव  ि बहउुपयोग 
रर्िान गने। 

२. रदेश ि स्थवनीय तहिव  िोकविर्वलव िँगको  हकवयािव लैविक  िवनतव तथव  विवखर्क  िवरे्शीकिणलवई रवथसिकतव 
नदिँदै आधसुनक, भिपदो ि पयवाि ऊर्वा  ेर्व उपलब्ध नभएकव क्षेत्र म्ि रै्कखपपक ऊर्वाको पहुिँच र्वृि गने। 

३. नर्ीनति, नदगो तथव ऊर्वा दक्ष रवर्सधहरूको रयोगिव र्ोड नदने।  
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४. रै्कखपपक ऊर्वाको क्षेत्रिव र्ैंवकङ तथव वर्त्तीय क्षेत्रको  ंलग्नतव र्वृि गने तथव रै्कखपपक ऊर्वा रसबसधहरूलवई उपयिु 
कवर्ान परियोर्नव तथव कवयाक्रिको रूपिव सबकव  गिी भन्तिवाविय कवबान बर्विको  वथै आन्तरिक कवबान बर्वि  ंयन्त्र 
स्थवपनव गने। 

५. कृवष तथव पशपुन्छी पवलनिव  ंलग्न कृषक, व्यवर् ववयक  िूह, फविा ि  हकविी  ंघ ंस्थव  िेतको  हकवयािव  ूलव 
क्षितवकव बवयोग्यव  प्लवन्ट स्थवपनव गिी एल.पी. ग्यव को रयोगलवई न्यूनीकिण गनुाकव  वथै बवयोस्लिीबवट रविवरिक 
िल उत्पवदन गने। 

६. वर्षय के्षत्रगत नसतर्व  ूचक तथव लक्ष्य 

 ूचक एकवइ 
२०७६/७७ 

 म्िको 
उपलखब्ध 

२०७७/७८ 
को भनिुवसनत 

उपलखब्ध 

िध्यिकवलीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

वर्द्यतु र्सडत क्षितव िेगवर्वट १,४०१ २१७४.४ २९७४ ३,९९३ ५,१०० 

र्लवर्द्यतु, थिाल, सिड  ोलवि िेगवर्वट १,३३३ २,१७४ २,९४७ ३,९०० ५,००० 

रै्कखपपक ऊर्वा िेगवर्वट ६८ ७७ ८३ ९३ १०० 

र विण लवइन (६६ के.सभ. तथव  ो 
भन्दव िवसथकव) 

वक.सि. ४,२६९ ४,८७० ५,६९९ ६,४३० ८,००० 

वर्तिण लवइन (३३ के.सभ.) वक.सि. ५,३१० ६,००० ६,५०० ७,१०० ७,३०० 

वर्द्यतु सिडिव र्न ंख्यवको पहुिँच  रसतशत ८६ ९१ ९७ १०० १०० 

रसत व्यखि वर्द्यतु िपत 
वकलोर्वट 

घण्टव 
२६० ३०० ३५० ६०० ६५० 

वर्द्यतु चहुवर्ट रसतशत १५.२७ १५ १४.५ १२.८ १२.३ 

लघ ुतथव  वनव र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवबवट वर्द्यतु उत्पवदन 

िेगवर्वट ३३ ३५ ३७ ४२ ४५ 

 ौया ऊर्वाबवट वर्द्यतु उत्पवदन िेगवर्वट ३५ ४१.६ ४१.१ ५० ५४ 

र्वय ुऊर्वा रणवलीबवट वर्द्यतु 
उत्पवदन 

वकलोर्वट ३५३ ४५३ ६५३ १०५३ १२५३ 

 धुवरिएको पवनी घट्ट र्डवन  ंख्यव ११,०१८ ११,१९३ ११,२९३ ११,३९३ ११,४९३ 

 धुवरिएको चलुो र्डवन  ंख्यव 
(हर्वििव) 

१५२८ १५५३ १५८८ १६३८ १६८८ 
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 ूचक एकवइ 
२०७६/७७ 

 म्िको 
उपलखब्ध 

२०७७/७८ 
को भनिुवसनत 

उपलखब्ध 

िध्यिकवलीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

घिवय ी बवयोग्यव  प्लवन्ट र्डवन  ंख्यव 
(हर्वििव) 

४२७ ४४७.३ ४५८.३ ५०८ ५२८ 

 ंस्थवगत,  विदुववयक ि व्यवर् ववयक 
बवयोग्यव  प्लवन्ट र्डवन 

 ंख्यव २९९ ४०९ ४८९ ६३९ ७३९ 

७. वर्षय के्षत्रगत िचा तथव स्रोतको सत्रर्षीय भनिुवन 

      

िकि रु. लवििव 

आसथाक र्षा 
वर्सनयोर्न तथव रक्षपेण स्रोत 

कुल चवल ु पुिँर्ीगत 
वर्त्तीय 

व्यर्स्थव 
नपेवल  िकवि रै्देखशक भनदुवन रै्देखशक ऋण 

२०७८/७९      884,706      29,824   112,695   742,187    202,426      31,910    650,370  

२०७९/८०      952,688      38,465   139,536   774,687    230,076      32,846    689,766  

२०८०/८१    1,079,865      46,158   166,963   866,744    264,902      14,373    800,590  
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८. कवयाक्रि/आयोर्नवको  ंखक्षि वर्र्िण 

 कवयाक्रि तथव आयोर्नवको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोर्नव भर्सध, लवगत ि भपेखक्षत नसतर्व  वहतको  ंखक्षि वर्र्िण देहवयको तवसलकविव रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कवयाक्रि/ आयोर्नव 
क्षते्रगत 

िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव भर्सध 
( रुु ि  िवसि) 

लवगत 

(रू. किोड) 
भपखेक्षत नसतर्व 

३०८०००११ ऊर्वा, र्लस्रोत तथव 
स िँचवइ िन्त्रवलय 

१, ४ र्लस्रोत ि ऊर्वाको नदगो वर्कव ,  ंिक्षण, उपयोग 
ि पवनीको बविँडफविँट  म्बन्धी नीसत, कवनून, 

िवपदण्ड ि सनयिन  

 वलब वली  नीसत, कवनून, िवपदण्ड सनिवाण ि सनयिन 
कवयाहरू भएको हनुे।  

३०८००१०१ बिुी गण्डकी 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

१, ४ १,२०० िेगवर्वट क्षितवको र्लवशययिु 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव सनिवाण  

२०६९/७० - 

२०८५/८६ 
२,८३,५७ िआुब्र्व वर्तिण  म्पन्न, सनिवाण कवया  रुु 

भएको हनुे। 

३०८००१०२ वर्द्यतु वर्कव  दशक 
 म्बन्धी कवयायोर्नव 
आयोर्नव 

१, ४ दीघाकवलीन रूपिव नदगो वर्द्यतुीय ऊर्वा वर्कव को 
िवध्यिद्वविव एक दशक सभत्र नेपवलिव ऊर्वा 
 िुक्षवको रत्यवभसूत  

 वलब वली  र्नतवको र्लवर्द्यतु कवयाक्रि भन्तगातकव 
आयोर्नवको शेयि वर्तिण भएको हनुे। 

३०८००१०३ रै्कखपपक ऊर्वा 
रबिान केन्र 

१, ४ नर्ीकिणीय ऊर्वा रर्िान तथव वर्कव , भध्ययन, 
भन ुन्धवन, रवर्सध हस्तवन्तिण, क्षितव भसभर्वृि 
ि  ेर्वको गणुस्तििव र्वृि गिी ऊर्वाको पहुिँच 
िवफा त सनर्विणिव  हयोग ि ऊर्वा दक्षतव 
भसभर्वृि 

 वलब वली  नर्ीकिणीय ऊर्वा रवर्सध र्स्तै, लघ ुतथव 
 वनव र्लवर्द्यतु आयोर्नव,  ौया रणवली, 
बवयोग्यव ,  धुवरिएको चलुो,र्वय ुऊर्वा 
लगवयतकव रवर्सधको रयोगिव सबस्तवि 
भएको हनुे। 

३०८००१०४ िवविय िविीण तथव 
नर्ीकिणीय ऊर्वा 
कवयाक्रि 

१, ४ नर्ीकिणीय ऊर्वा रर्िान तथव वर्कव  गिी 
ऊर्वाको पहुिँच तथव ऊर्वा दक्षतव िवफा त गरिबी 
सनर्विणिव  हयोग 

 वलब वली  

३०८०१०११ वर्द्यतु वर्कव  वर्भवग १, ४ सनर्ी क्षेत्रलवई रोत् वहन, रर्िान ि  हर्ीकिण,  

र्लवर्द्यतु आयोर्नवको  म्भवव्यतव तथव 
र्वतवर्िणीय भध्ययन, भनगुिन ि सनयिन  

 वलब वली  सनर्ी क्षेत्रलवई रोत् वहन, रर्िान ि 
 हर्ीकिण,  

र्लवर्द्यतु आयोर्नवको  म्भवव्यतव तथव 
र्वतवर्िणीय भध्ययन, भनगुिन ि सनयिन 

भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कवयाक्रि/ आयोर्नव 
क्षते्रगत 

िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव भर्सध 
( रुु ि  िवसि) 

लवगत 

(रू. किोड) 
भपखेक्षत नसतर्व 

३०८०११०१ वर्द्यतु वर्कव िव सनर्ी 
क्षेत्रको रर्िान 

१, ४ र्ल वर्द्यतु आयोर्नवहरूको भध्ययन, सनिवाण तथव 
 ंचवलनको लवसग सनर्ी क्षेत्रको रर्िान 

 वलब वली  र्लवर्द्यतु आयोर्नवको भध्ययन, सनिवाण 
तथव  ंचवलनको लवसग सनर्ी क्षेत्रको रर्िान 
भएको हनुे। 

३०८०११०२ 

 

 िकोशी बहउुदे्दश्यीय 
आयोर्नव 

१, ४ ३,४५० िेगवर्वट सबर्लुी उत्पवदन तथव नेपवलको 
पूर्ी क्षेत्रिव स िँचवइ  वुर्धव उपलब्धतव 

एवकन नभएको  ३,४५० िे.र्व. सबर्लुी उत्पवदन तथव 
नेपवलको पूर्ी क्षेत्रिव स ंचवइ  वुर्धव 
उपलब्ध भएको हनुे। 

३०८०११०३ पञ्चेश्वि बहउुदे्दश्यीय 
आयोर्नव 

१, ४ पञ्चेश्वि बहउुदे्दश्यीय आयोर्नव सनिवाण 

 

एवकन नभएको  पञ्चेश्वि बहउुदे्दश्यीय आयोर्नवको सनिवाण 
भएको हनुे। 

३०८०११०४ र्लवर्द्यतु आयोर्नव 
भध्ययन 

१, ४ र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरू भध्ययन   वलब वली  र्लवर्द्यतु आयोर्नवको  म्भवव्यतव भध्ययन 
तथव र्वतवर्िणीय भध्ययन गिी आयोर्नव 
बैंक तयवि भएको हनुे। 

३०८०११०६ बिुीगंगव र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१, ४ २० िेगवर्वट क्षितवको वपवकङ आयोर्नव सनिवाण 
गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबितव 

२०७६/७७ 

- २०७९/८० 
६०० २० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव ८० 

वक.सि. र विण लवइन सनिवाण भएको हनुे। 

३०८२१०१२ र्ल तथव ऊर्वा 
आयोग 

१, ४ वर्द्यिवन र्ल तथव ऊर्वा स्रोतको  रे्क्षण ि 
भन्रे्षण 

र्ल तथव ऊर्वा वर्कव   म्बन्धी दीघाकवलीन र्व 
भपपकवलीन नीसत तर्ुािव 

 वलब वली  र्ल तथव ऊर्वा स्रोतको  रे्क्षण ि 
भन्रे्षण भएको हनुे। 

३०८२१०१३ नदी बेस न योर्नव 
तथव र्लवर्द्यतु 
वर्कव  गरुूयोर्नव 
तर्ुािव आयोर्नव  

१, ४ र्लस्रोतको एकीकृत वर्कव  एर्ि ्व्यर्स्थवपन  

 

२०७१/७२ - 

२०७७/७८ 
६८ नदी बेस न योर्नव तथव र्लवर्द्यतु वर्कव  

गरुूयोर्नव तर्ुािव भएको हनुे। 

५०१०८१०१ १३२ के.सभ. तथव 
भन्य र विण लवइन 

१, ४ १३२ के.सभ. तथव भन्य र विण लवइन वर्स्तवि  वलब वली 

 

 र विण लवइनको लम्बवइ ८ हर्वि 
 .वक.सि. भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कवयाक्रि/ आयोर्नव 
क्षते्रगत 

िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव भर्सध 
( रुु ि  िवसि) 

लवगत 

(रू. किोड) 
भपखेक्षत नसतर्व 

वर्स्तवि 

५०१०८१०२ थवनकोट-चवपवगवउिँ-
भिपिु र विण 
लवइन 

१, ४ थवनकोट-चवपवगवउिँ-भिपिु १३२ के.सभ. र विण 
लवइन सनिवाण 

२०५५/५६ - 

२०७८/७९ 
१,८७ २८ वक.सि. र विण लवइन सनिवाण भएको 

हनुे। 

५०१०८१०३ भन्य ३३ के.सभ. 
तथव  ब-स्टे न 

१, ४ वर्तिण लवइन तथव वर्तिण  ब-स्टे न सनिवाण 

तथव स्तिोन्नसत 
 वलब वली 

 

 ३३ के.सभ. ि  ो भन्दव िवसथको वर्तिण 
लवइन ७,३०० वक.सि. भएको हनु।े 

५०१०८१०४ र्लवर्द्यतु  दुृिीकिण 
आयोर्नव 

१, ४ नेपवल वर्द्यतु रवसधकिण भन्तगात िहेकव र्लवर्द्यतु 
केन्रहरू आर्सधक रूपिव ििात  म्भवि एर्ि ्
 दुृिीकिण 

 वलब वली 

 

 ििात  ंभवि एर्ि ् दुृिीकिण भएको हनुे। 

५०१०८१०५  विदुववयक तथव भन्य 
िविीण वर्द्यतुीकिण 

१, ४ वर्द्यतु ऊर्वाको पहुिँच वर्स्तवि 

 

 वलब वली  पूणा वर्द्यतुीकिण भएको हनुे। 

५०१०८१०६ कुलेिवनी तेस्रो 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

१, ४ १४ िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन गिी िवविय वर्द्यतु 
रणवलीिव आबितव 

२०६३/६४ - 

२०७६/७७  म्ि 
सनिवाण  म्पन्न भई 
२०७७/७८ देखि 

 वलब वली 

 १४ िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन भएको हनुे। 

५०१०८१०७ चिेसलयव र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१, ४ ३० िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन गिी िवविय वर्द्यतु 
रणवलीिव आबितव 

२०६३/६४ - 

२०७४/७५  म्ि 
सनिवाण  म्पन्न भई 
२०७५/७६ देखि 

 वलब वली 

१६,०० ३० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन भएको हनुे। 

५०१०८१०८ र्लवशययिु 

आयोर्नवहरूको 
१, ४ र्लवशययिु आयोर्नवहरूको छनौट तथव 

 म्भवव्यतव भध्ययन 
 वलब वली  वर्स्ततृ आयोर्नव रसतरे्दन तयवि भएको 

हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कवयाक्रि/ आयोर्नव 
क्षते्रगत 

िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव भर्सध 
( रुु ि  िवसि) 

लवगत 

(रू. किोड) 
भपखेक्षत नसतर्व 

छनौट तथव 
 म्भवव्यतव भध्ययन 

५०१०८१०९  ूलव तथव िझौलव 
र्लवर्द्यतु भध्ययन 
आयोर्नव 

१, ४  ूलव तथव िझौलव र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरूको 
भध्ययन 

२०७१/७२ - 

२०७७/७८ 
१,३६ भध्ययन  म्पन्न भएको हनुे। 

५०१०८११० िवसथपलो तविवकोशी 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

१, ४ ४५६ िेगवर्वट क्षितवको आयोर्नव सनिवाण 
 म्पन्न गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबितव 

२०६६/६७  - 

२०७७/७८ 
४९,२९ ४५६ िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन भएको हनुे। 

५०१०८१११ िवसथपलो सत्रशलुी ३ 
ए र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१, ४ ६० िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन गिी िवविय वर्द्यतु 
रणवलीिव आबितव 

२०६७/६८ - 

२०७६/७७  म्ि 
सनिवाण  म्पन्न भई 

२०७७/७८ देखि 
 वलब वली 

१४,१३ ६० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन भएको हनुे।  

५०१०८११२ िवहघुवट र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१, ४ ४० िेगवर्वट क्षितवको आयोर्नव सनिवाण  म्पन्न 
गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबितव 

२०६७/६८ - 

२०७९/८० 
९,१७ ४० िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन भएको हनुे। 

५०१०८११३ तनहुिँ र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

१, ४ १४० िेगवर्वट क्षितवको आयोर्नव सनिवाण 
 म्पन्न गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबितव 

२०७२/७३ - 

२०८०/८१ 
४१,६२ १४० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन भएको हनुे। 

५०१०८११४ िवसथपलो िोदी ए 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

१, ४ १८ िेगवर्वट क्षितवको आयोर्नव सनिवाण  म्पन्न 
गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबितव 

२०६६/६७ - 

२०८०/८१ 
१३,९६ १८ िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन भएको हनुे। 

५०१०८११५ नेपवल भवित वर्द्यतु 
र विण 

१, ४ ३०  .वक.सि. र विण लवइन सनिवाण २०६६/६७ - 

२०७७/७८ 
१६,८९ ३०  .वक.सि. र विण लवइन सनिवाण 

भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कवयाक्रि/ आयोर्नव 
क्षते्रगत 

िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव भर्सध 
( रुु ि  िवसि) 

लवगत 

(रू. किोड) 
भपखेक्षत नसतर्व 

५०१०८११६ पनुनार्ीकिणीय तथव 
क्षितव वर्स्तवि 
आयोर्नव 

१, ४ नर्ीकिणीय ऊर्वा उत्पवदन ि ऊर्वा दक्षतव 
भसभर्वृि 

२०७१/७२ - 

२०७७/७८ 
२१,०० २५ िे.र्व.  ौया वर्द्यतु उत्पवदन भएको 

हनुे। 

५०१०८११७ तविवकोशी पविँचौ 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

१, ४ १०० िेगवर्वट र्लवर्द्यतु आयोर्नव सनिवाण गिी 
िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबितव 

२०७५/७६ - 

२०८१/८२ 
१६,७० सनिवाण भखन्ति चिणिव पगुकेो हनु।े 

५०१०८१२० वर्द्यतु उत्पवदन 
कम्पनी सलसिटेड 

१, ४ र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरूको  रे्क्षण, सनिवाण, 
उत्पवदन,  ञ्चवलन ि व्यर्स्थवपन 

२०७३/७४ - 

२०८७/८८ 
६,३४,४४ र्ग्गव रवसि  म्पन्न भएको हनु ेि भन्य 

स सभल सनिवाण कवया भएको हनुे। 

५०१०८१२१ िवविय र विण सिड 
कम्पनी सलसिटेड 

१, ४ आन्तरिक तथव सनयवातको लवसग उच्च भोपटेर्को 
र विण लवइन सिड सनिवाण 

२०७२/७३ - 

२०८२/८३ 
६३,५० र्ग्गव रवसि  म्पन्न भएको हनु ेि भन्य 

स सभल सनिवाण कवया भएको हनुे। 

५०१०८१२२ भपि भरुण 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 
कम्पनी सलसिटेड 

१, ४ १,०६१ िे.र्व. िवसथपलो भरूण र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव ि इिरु्व िोलव र्लवर्द्यतु आयोर्नव 
सनिवाण गने 

२०६६/६७ - 

२०८४/८५ 
१,६७,६९ र्ग्गव रवसि  म्पन्न भएको हनुे ि पहुिँचिवगा 

तथव भन्य स सभल सनिवाण कवया भएको 
हनुे। 

५०१०८१२३ पवर्ि  ेक्टि रिफिा 
एण्ड  स्टेनेर्ल 
हवइड्रोपवर्ि 
डेभलपिेण्ट रोरे्क्ट 

१, ४ र्लवर्द्यतु आयोर्नव तथव र विण लवइन भध्ययन 
गने  

२०७३/७४ - 

२०७८/७९ 
२,४५ र्लवर्द्यतु आयोर्नव तथव र विण लवइन 

भध्ययन  म्पन्न भएको हनुे। 

५०१०८१२४ नलगवड हवइड्रोपवर्ि 
कम्पनी सलसिटेड 

१, ४ ४१० िेगवर्वट क्षितवको र्लवशययिु आयोर्नव 
सनिवाण गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबितव 

२०६४/६५ - 

२०८४/८५ 
१,५४,६० र्ग्गव रवसि  म्पन्न भएको हनुे। 

पहुिँचिवगा ि भन्य स सभल सनिवाण कवया 
भएको हनुे। 

५०१०८१२७ वर्द्यतु वर्कव  दशक 
 म्बन्धी कवयायोर्नव 

१, ४ दीघाकवलीन रूपिव नदगो वर्द्यतुीय ऊर्वा वर्कव को 
िध्यिद्वविव एक दशक सभत्र नेपवलिव ऊर्वा 
 िुक्षवको रत्यवभसूत 

 वलब वली  स्िवटा  ब-स्टे नहरू सनिवाण भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कवयाक्रि/ आयोर्नव 
क्षते्रगत 

िणनीसतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोर्नव भर्सध 
( रुु ि  िवसि) 

लवगत 

(रू. किोड) 
भपखेक्षत नसतर्व 

५०१०८१२८  व ेक-वर्द्यतु र विण 
तथव वर्तिण रणवली 
 दुृिीकिण आयोर्नव 

१, ४ वर्द्यतु र विण तथव वर्तिण रणवली  दुृिीकिण २०७७/७८ - 

२०८३/८४ 
३८,८१ उच्च भोपटेर्  ब स्टे न -१,२६५ 

िेगवभोपट एखम्पयि सनिवाण  म्पन्न भएको 
हनुे। 

५०१०८१२९ वर्तिण रणवली 
स्तिोन्नसत तथव 
वर्स्तवि आयोर्नव 

१, ४ रदेश नं. ५, कणवाली रदेश ि  दूुिपखिि रदेशिव 
पूणा वर्द्यतुीकिण 

२०७६/७७ -

२०७९/८० 
२५,०० करिब ७०० वक.सि. वर्तिण लवइन सनिवाण 

भएको हनुे। 

५०१०८१३० दधुकोशी 
र्लवशययिु 
आयोर्नव 

१, ४ ६३५ िेगवर्वट क्षितवको र्लवशययिु आयोर्नव 
सनिवाण 

२०६८/०६९ - 

२०८५/८६ 
२,१९,०० र्ग्गव रवसि  म्पन्न; स सभल सनिवाण 

कवयाहरू भएको हनुे। 

 कवयाक्रि तथव आयोर्नवको हवल म्िको रगसत खस्थसत, आगविी तीन र्षाको उपलखब्ध  ूचक ि आ.र्. २०७८/७९ िव  ञ्चवलन हनुे रििु वक्रयवकलवप देहवयको 
तवसलकविव रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कवयाक्रि/ आयोर्नव हवल म्िको रगसत खस्थसत आगविी तीन र्षाको उपलखब्ध  ूचक 
आ.र्. २०७८/७९ िव  ञ्चवलन हनु ेरििु 

वक्रयवकलवप 

३०८०००११ ऊर्वा, र्लस्रोत तथव 
स िँचवइ िन्त्रवलय 

नीसत, कवनून, िवपदण्ड ि सनयिन कवयाहरू 
भइिहेको 

र्लस्रोत ि ऊर्वाको नदगो वर्कव ,  ंिक्षण, उपयोग 
ि पवनीको बविँडफविँट  म्बन्धी नीसत, कवनून, 

िवपदण्ड सनिवाण ि सनयिन भएको हनुे। 

नीसत, कवनून, िवपदण्ड सनिवाण ि सनयिन 
कवयाहरू गने। 

३०८००१०१  बिुी गण्डकी र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

गोििव ि धवनदङ खर्पलविव 48,४९० िोपनी 
र्ग्गवको रू. ३3 भबा ५७ किोड १३ लवि 
िआुव्र्व वर्तिण भएको। 

र्ग्गव रवसि, पनुबवा  तथव पनुस्थवापनव  म्पन्न भएको 
हनुे। 

सनिवाणवधीन भर्स्थविव िहेको हनुे। 

िआुब्र्व वर्तिण  म्पन्न गने। 

पनुबवा  तथव पनुस्थवापनव  म्बन्धी कवया  रुु 
गने। 

सनिवाण रवक्रयव  रुु गने। 

३०८००१०२ वर्द्यतु वर्कव  दशक 
 म्बन्धी कवयायोर्नव 
आयोर्नव 

ऊर्वा दक्षतव कवयाक्रि, र्नतवको र्लवर्द्यतु 
कवयाक्रि  ंचवलन भइिहेको। 

र्नतवको र्लवर्द्यतु कवयाक्रि िवफा त ्र्नतवलवई 
शेयि वर्तिण भएको हनुे। 

आयोर्नवहरूको भनगुिन तथव िूपयवंकन भएको 

आयोर्नवहरूको भनगुिन, र्नतवको र्लवर्द्यतु 
कवयाक्रि भन्तगातकव आयोर्नवहरूको शेयि 
वर्तिण गने। 
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ब.उ.शी.नं. कवयाक्रि/ आयोर्नव हवल म्िको रगसत खस्थसत आगविी तीन र्षाको उपलखब्ध  ूचक 
आ.र्. २०७८/७९ िव  ञ्चवलन हनु ेरििु 

वक्रयवकलवप 

हनुे। 

३०८००१०३ रै्कखपपक ऊर्वा रबिान 
केन्र 

३३ िेगवर्वट लघ ुतथव  वनव र्लवर्द्यतु ि ३५ 
िेगवर्वट  ौया वर्द्यतु र्डवन भएको। 

लघ ुतथव  वनव र्लवर्द्यतु आयोर्नवबवट थप ८ 
िेगवर्वट,  ौया वर्द्यतुबवट ११.५ िेगवर्वट ि र्वय ु
ऊर्वा रणवली र्वट ०.२ िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन 
भएको हनुे। 

१ लवि ३५ हर्वि  धुवरिएको चलुो, ५१ हर्वि 
घिवय ी बवयोग्यव  प्लवन्ट ि २८०  ंस्थवगत, 

शहिी ि व्यवर् ववयक बवयोग्यव  प्लवन्ट र्डवन 
भई िवनव पकवउन ेस्र्च्छ ऊर्वाको पहुिँच पगुकेो 
हनुे । 

५० हर्वि रत्यक्ष ि भरत्यक्ष िोर्गविीको भर् ि 
स र्ानव भएको हनुे।  

लघ ुतथव  वनव र्लवर्द्यतु,  धुवरिएको पवनीघट्ट, 

 ौया वर्द्यतु, र्वय ुऊर्वा,  धुवरिएको चलुो, 
घिवय ी बवयोग्यव  प्लवन्ट,  ंस्थवगत, 

 विदुववयक ि व्यवर् ववयक बवयोग्यव , कवबान 
आयोर्नवको व्यर्स्थवपन ि व्यवपवि, हरित 
र्लर्वय ुकोष िँग  म्बखन्धत कवयाक्रि  ंचवलन 
गने। 

३०८००१०४ िवविय िविीण तथव 
नर्ीकिणीय ऊर्वा 
कवयाक्रि 

३०८०१०११ वर्द्यतु वर्कव  वर्भवग  रे्क्षण भनिुसतपत्र, उत्पवदन भनिुसतपत्र, 

र विण लवइन भनिुसतपत्र रदवन गिेको 
सनर्ी क्षेत्रलवई रर्िान गिेको। 

सनर्ी क्षेत्रलवई रोत् वहन, रर्िान ि  हर्ीकिण 
भएको हनुे। 

र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरूको  म्भवव्यतव तथव 
र्वतवर्िणीय भध्ययन  म्पन्न भई सनिवाणको लवसग 
तयवि भएको हनुे। 

 रे्क्षण भनिुसतपत्र, उत्पवदन भनिुसतपत्र, 

र विण लवइन भनिुसतपत्र रदवन गने। 

 म्भवव्यतव भध्ययन, र्वतवर्िणीय भध्ययन 
गने।  

सनर्ी क्षेत्रलवई रर्िान गने। 

३०८०११०१ वर्द्यतु वर्कव िव सनर्ी 
क्षेत्रको रर्िान 

वर्द्यतु वर्कव  वर्भवग िँग  म्बखन्धत वर्सभन्न 
 िोकविर्वलव िँग भन्तिवक्रयव कवयाक्रि 
भइिहेको। 

 र्लवर्द्यतु आयोर्नवको भध्ययन, सनिवाण तथव 
 ंचवलक िँग भन्तवक्रा यव भएको हनु।े 

सनर्ी क्षेत्र िँग  िय  ियिव भन्तिवक्रयव 
गने। 

रसतस्पधवाकव आधवििव र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवहरूको वर्तिण तथव वर्कव  गने। 

३०८०११०२ 
 

 िकोशी बहउुदे्दश्यीय 
आयोर्नव 

स्थवनीयको भर्िोधकव कविण सनधवारित  ियिव 
भन्रे्षण कवया  म्पन्न हनु न केको। 

आयोर्नवको भध्ययन  म्पन्न भएको हनुे। नेपवली भभूवग तफा को र्वतवर्िणीय रभवर् 
िूपयवंकन  म्बखन्धत कवया भखघ बिवउने। 

आयोर्नवबवट रभववर्तलवई  ीपिूलक तवसलि 
रदवन गने।  
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३०८०११०३ पञ्चेश्वि बहउुदे्दश्यीय 
आयोर्नव 

आयोर्नवको वर्स्ततृ र्वतवर्िणीय व्यर्स्थवपन 
योर्नव  म्पन्न भएको। 

पञ्चेश्वि वर्कव  रवसधकिण िवफा त कवया भखघ 
बिेको हनुे। 

िेटेिोलोखर्कल  वइट, गर्  वइट ि सडस्चवर्ा 
केबल बे  वइट लवई स्तिोन्नसत ि रर्लीकिण 
गने। 

भर्न ििात  म्भवि गने। 

१० वक.सि. पहुिँच  डक ट्रयवक सनिवाण गने। 

३०८०११०४ र्लवर्द्यतु आयोर्नव 
भध्ययन 

करिब २१ र्लवर्द्यतु आयोर्नवको भध्ययन 
 म्पन्न भएको। 

र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरूको भध्ययन  म्पन्न भई 
आयोर्नव बैंक तयवि भएको हनुे। 

२९ र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरूको भध्ययन कवया 
 ंचवलन गने। 

३०८०११०६ बिुीगंगव र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

आयोर्नवको वर्स्ततृ  म्भवव्यतव भध्ययन 
भखन्ति चिणिव पगुकेो। 
 

आयोर्नवको सनिवाण भइिहेको हनु।े 

बिुीगंगव र्गुवडव आयोर्नवको  म्भवव्यतव तथव 
र्वतवर्िण भध्ययन  म्पन्न भएको हनुे। 

कम्पनी छनोट गिी सनिवाण कवया  रुु गने। 
बिुीगंगव र्गुवडव आयोर्नवको  म्भवव्यतव तथव 
र्वतवर्िणीय भध्ययन गने। 

३०८२१०१२ र्ल तथव ऊर्वा 
आयोग 

र्ल तथव ऊर्वा स्रोतको  रे्क्षण ि भन्रे्षण, 
र्ल तथव ऊर्वा वर्कव   म्बन्धी कवया 
भइिहेको। 

नेपवलको कुल  म्भवव्य र्लवर्द्यतु उत्पवदन 
क्षितवको िूपयवंकन तथव आकलन  म्बन्धी 
भध्ययन  म्पन्न भएको हनुे। 

ऊर्वा भसडट, ऊर्वा िपत भध्ययन ि इनर्ी 
स नोखप्   तयवि गने। 

३०८२१०१३ नदी बेस न योर्नव 
तथव र्लवर्द्यतु वर्कव  
गरुूयोर्नव तर्ुािव 
आयोर्नव  

नदी बेस न योर्नव तथव र्लवर्द्यतु वर्कव  
गरुूयोर्नव तर्ुािव भखन्ति चिणिव पगुकेो। 

र्लस्रोतको एकीकृत वर्कव  एर्ि ्

व्यर्स्थवपनकव लवसग कणवाली, गण्डकी, पखिि िविी 
ि बबई नदी एकीकृत योर्नव तर्ुािव भएको हनुे। 

नदी बेस न योर्नव तथव र्लवर्द्यतु वर्कव  
गरुूयोर्नव तर्ुािव  म्पन्न गने। 

५०१०८१०१ १३२ के.सभ. तथव 
भन्य र विण लवइन 
वर्स्तवि 

४,५६२  .वक.सि. र विण लवइन सनिवाण 
 म्पन्न भएको. 

गरुूयोर्नव भन ुवि १३२ के.सभ. तथव भन्य 
र विण लवइन तथव  ब-स्टे न सनिवाण भएको 
हनुे। 

कवयाक्रि भन्तगातकव ८८ आयोर्नवको 
भध्ययन तथव सनिवाणलवई सनिन्तितव नदने। 

५०१०८१०२ थवनकोट-चवपवगवउिँ-
भिपिु र विण लवइन 

७५ रसतशत सनिवाण  म्पन्न भएको। र विण लवइन सनिवाण  म्पन्न भएको हनुे। सनिवाण  म्पन्न गने। 

५०१०८१०३ भन्य ३३ के.सभ. तथव 
 ब-स्टे न 

५,५५२ वक.सि र विण लवइन सनिवाण  म्पन्न 
भएको। 

वर्तिण रणवलीिव  धुवि भएको हनु।े कवयाक्रि भन्तगातकव ९२ आयोर्नवको 
भध्ययन तथव सनिवाण कवयालवई सनिन्तितव नदन े

५०१०८१०४ र्लवर्द्यतु  दुृिीकिण 
आयोर्नव 

र्लवर्द्यतु केन्रहरूको आर्सधक रूपिव ििात 
 ंभवि एर्ि ् दुृिीकिण भइिहेको। 

र्लवर्द्यतु केन्रहरूको आर्सधक रूपिव ििात 
 ंभवि एर्ि ् दुृिीकिण भएको हनु।े  

१३ र्लवर्द्यतु केन्रहरूको ििात  ंभवि एर्ि ्
 दुृिीकिण गने। 
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५०१०८१०५  विदुववयक तथव भन्य 
िविीण वर्द्यतुीकिण 

िविीण र्न ंख्यविव वर्द्यतु पहुिँच पगुकेो। िवग बिोखर्ि  बैलवई वर्द्यतु ऊर्वाको पहुिँच 
पगुकेो हनुे। 

भधिुो िविीण वर्द्यतुीकिण, भन्य िसिण 
वर्द्यतुीकिण,  विदुववयक तथव भन्य िविीण 
वर्द्यतुीकिण ि स िँचवइ रयोर्नकव लवसग 
वर्द्यतुीकिणकव कवयाक्रि  ञ्चवलन गने। 

५०१०८१०६ कुलेिवनी तेस्रो 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

सनिवाण  म्पन्न भई वर्द्यतु उत्पवदन भइिहेको। १४ िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव बविँकी िहेकव 
सबलहरू भिुवनी भएको हनुे। 

१४ िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव बविँकी िहेकव 
सबलहरू भिुवनी गने। 

५०१०८१०७ चिेसलयव र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

सनिवाण  म्पन्न भई वर्द्यतु उत्पवदन भइिहेको। ३० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव बविँकी िहेकव सबल 
भिुवनी भएको हनुे। 

३० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव बविँकी िहेकव 
सबलहरू भिुवनी गने। 

५०१०८१०८ र्लवशययिु 

आयोर्नवहरूको छनौट 
तथव  म्भवव्यतव 
भध्ययन 

उत्तिगंगव र्लवशययिु आयोर्नव, आिँधीिोलव 
र्लवशययिु आयोर्नव ि रे्गनव  रुपव पम्प 
स्टोिेर् र्लवर्द्यतु आयोर्नवको  म्भवव्यतव 
भध्ययन भइिहेको। 

भध्ययन भइिहेकव र्लवशययिु आयोर्नवको 
वर्स्ततृ आयोर्नव रसतरे्दन तयवि भएको हनुे। 

वर्स्ततृ आयोर्नव भध्ययन गने। 

५०१०८१०९  ूलव तथव िझौलव 
र्लवर्द्यतु भध्ययन 
आयोर्नव 

चैनपिु  ेती र्लवर्द्यतु आयोर्नवको  म्भवव्यतव 
भध्ययन भइिहेको। 

चैनपिु  ेती र्लवर्द्यतु आयोर्नवको  म्भवव्यतव 
भध्ययन  म्पन्न भएको हनुे। 

चैनपिु  ेती र्लवर्द्यतु आयोर्नवको  म्भवव्यतव 
भध्ययन गने। 

५०१०८११० िवसथपलो तविवकोशी 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

९९.८ रसतशत सनिवाण कवया  म्पन्न भएको। सनिवाण  म्पन्न भई िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबि 
भएको हनुे। 

सनिवाण  म्पन्न गिी ४५६ िे.र्व. वर्द्यतु 
उत्पवदन गने। 

५०१०८१११ िवसथपलो सत्रशलुी ३ ए 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

सनिवाण  म्पन्न भई वर्द्यतु उत्पवदन भइिहेको  ६० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव बविँकी िहेकव 
सबलहरू भिुवनी भएको हनुे। 

६० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव बविँकी िहेकव 
सबलहरू भिुवनी गने। 

५०१०८११२ िवहघुवट र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

पहुिँच िवगा सनिवाण  म्पन्न भएको। 

९०० सिटि हेडिे  टनेल सनिवाण भएको। 

पवर्ि हवउ  िन्ने कवया ९० रसतशत  म्पन्न 
भएको। 

सनिवाण  म्पन्न भई िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबि 
भएको हनुे। 

 

िखु्य स सभल  ंिचनव, इलेक्ट्रोिेकवसनकल, 

हवइड्रोिेकवसनकल, पिविशा  ेर्व, भर्न सनिवाण 
 म्बन्धी कवया गने। 

५०१०८११३ तनहुिँ र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

हेडर्क् ा कवयाको बोलपत्र स्र्ीकृत भइा  ूचनव 
र्विी गरिएको। 

पवर्ि हवउ  ि टेलिे  िने्न कवया भइिहेको। 

सनिवाण  म्पन्न भई िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबि 
भएको हनुे। 

हेडर्क् ा कवयाको लवसग  ेकेदवि चयन गिी 
सनिवाण  रुु गने। 

पवर्िहवउ  ि टेलिे  िने्न कवया एर्ि ्२२० 
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र विण लवइन भन्तगात 15 र्टव टवर्ि 
फवउन्डे न  म्पन्न  भएको। 

के.सभ. र विण लवइन सनिवाण गने। 

५०१०८११४ िवसथपलो िोदी ए 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

पहुिँचिवगा,  स सभल सनिवाण कवया, भसडट टनले 
पहुिँचिवगा कवया भइिहेको। 

सनिवाण  म्पन्न भई िवविय वर्द्यतु रणवलीिव आबि 
भएको हनुे। 

 

िखु्य स सभल  ंिचनव, इलेक्ट्रोिेकवसनकल, 

हवइड्रोिेकवसनकल, पिविशा  ेर्व, भर्न सनिवाण 
कवयाहरू सनिन्तितव नदने। 

५०१०८११५ नेपवल भवित वर्द्यतु 
र विण 

७९२ टवर्ि िध्ये ६५१ टवर्िको फवउन्डे न 
ि ६१३ स्थवनिव टवर्ि इिेक् न कवया  म्पन्न 
भएको। 

सनिवाण  म्पन्न भई  ंचवलनिव आएको हनुे। टवर्ि फवउन्डे न, टवर्ि इिेक् न कवया तथव 
तवि तवन्ने कवयाहरू गने। 

५०१०८११६ पनुनार्ीकिणीय तथव 
क्षितव वर्स्तवि 
आयोर्नव 

२५ िे.र्व. िध्ये १० िे.र्व.  ोलवि सिडिव 
र्ोसडएको। 

२५ िेगवर्वटको  ौया वर्द्यतु िवविय वर्द्यतु 
रणवलीिव आबि भएको हनुे। 

२५ िेगवर्वटको  ौया वर्द्यतुको सनिवाण  म्पन्न 
गने। 

५०१०८११७ तविवकोशी पविँचौ 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

पिविशादवतवबवट वर्स्ततृ इखिसनयरिङ सडर्वइन 
 म्बन्धी कवया  म्पन्न भएको। 

 पुिीरे्क्षणको लवसग पिविशादवतव छनौट कवया 
भइिहेको।  

लगवनी िोडवसलवट तय भई सनिवाण  रुु भएको 
हनुे। 

लगवनी िोडवसलवट तय गिी सनिवाण कवयाहरू 
गने। 

५०१०८१२० वर्द्यतु उत्पवदन 
कम्पनी सलसिटेड 

फुकोट कणवाली भधा र्लवशययिु र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव ि र्ग्दपुलव र्लवशययिु र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवको  म्भवव्यतव भध्ययन  म्पन्न 
भएको। 

भध्ययन भइिहेकव आयोर्नवहरूको वर्स्ततृ 
आयोर्नव रसतरे्दन तयवि भई सनिवाण  रुु भएको 
हनुे। 

लगवनी िोडवसलवट तय गिी फुकोट कणवाली 
भधा र्लवशययिु र्लवर्द्यतु आयोर्नव ि 
र्ग्दपुलव र्लवशययिु र्लवर्द्यतु आयोर्नवको 
सनिवाण  रुु गने। 

५०१०८१२१ िवविय र विण सिड 
कम्पनी सलसिटेड 

र विण लवइन आयोर्नवहरूको भध्ययन 
भइिहेको। 

भध्ययन भइिहेको आयोर्नवहरूको वर्स्ततृ 
आयोर्नव रसतरे्दन तयवि भई सनिवाण  रुु भएको 
हनुे। 

र विण लवइनहरूको भध्ययन तथव सनिवाण 
गने। 

५०१०८१२२ भपि भरुण र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव कम्पनी 
सलसिटेड 

र्लवर्द्यतु िण्डको वर्स्ततृ इखन्र्सनयरिङ 
सडर्वइन भन्तगात थप भौगसभाक ि 
खर्योटेखक्नकल कवया भइिहेको। 

लगवनी िोडवसलवट तय भई र्ग्गव रवसि तथव 
सनिवाण  रुु भएको हनुे। 

वर्स्ततृ इखन्र्सनयरिङ सडर्वइन  म्पन्न गने। 

लगवनी िोडवसलवट तय गिी सनिवाण  रुु गने। 

५०१०८१२३ पवर्ि  ेक्टि रिफिा 
एण्ड  स्टेनेर्ल 

पिविशादवतवबवट र्लवर्द्यतु िण्डको वर्स्ततृ 
इखन्र्सनयरिङ सडर्वइन भइिहेको। 

र्लवर्द्यतु आयोर्नव तथव र विण लवइन भध्ययन 
 म्पन्न भएको हनुे।  

वर्स्ततृ इखन्र्सनयरिङ सडर्वइन कवया  म्पन्न 
गने। 
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ब.उ.शी.नं. कवयाक्रि/ आयोर्नव हवल म्िको रगसत खस्थसत आगविी तीन र्षाको उपलखब्ध  ूचक 
आ.र्. २०७८/७९ िव  ञ्चवलन हनु ेरििु 

वक्रयवकलवप 

हवइड्रोपवर्ि 
डेभलपिेण्ट रोरे्क्ट 

 म्भवव्यतव भध्ययनको भद्यवर्सधक रसतरे्दन 
पेश भएको। 

५०१०८१२४ नलगवड हवइड्रोपवर्ि 
कम्पनी सलसिटेड 

डबुवन क्षेत्रको ४,६०५ िोपनी र्ग्गव िध्ये 
४,६०० िोपनी र्ग्गवको िआुब्र्व वर्तिण 
गरिएको। 

सनिवाणवधीन भर्स्थविव भएको हनुे। र्ग्गव रवसि  म्पन्न तथव सनिवाण तथव लगवनी 
िोडवसलवट तय भई सनिवाण  रुु गने। 

५०१०८१२७ वर्द्यतु वर्कव  दशक 
 म्बन्धी कवयायोर्नव 

४ लवि १० हर्वि स्िवटा सिटि र्डवन 
भएको। 

स्िवटा  ब-स्टे नहरू सनिवाण भएको हनुे। स्िवटा सिटि र्डवन तथव स्िवटा  ब-स्टे नहरू 
सनिवाण गने। 

५०१०८१२८  व ेक-वर्द्यतु र विण 
तथव वर्तिण रणवली 
 दुृिीकिण आयोर्नव 

400 के.सभ.  ब स्टे न वर्स्तवि/सनिवाणको 
लवसग  ेक्कव  म्झौतव भई  भे  रुु भएको।  

उच्च भोपटेर्  ब स्टे नहरूको सनिवाण  म्पन्न 
भएको हनुे। 

 

400 के.सभ.  ब स्टे न वर्स्तवि/सनिवाण 
 म्बन्धी कवयाहरू गने। 

५०१०८१२९ वर्तिण रणवली 
स्तिोन्नसत तथव वर्स्तवि 
आयोर्नव 

पिविशा  ेर्व रवसि गने चिणिव िहेको तथव 
र्ग्गव भसधिहण कवया भइिहेको। 

वर्तिण लवइनहरू सनिवाण भएको हनुे। वर्तिण लवइनहरू सनिवाण  म्बन्धी कवयाहरू 
गने। 

५०१०८१३० दधुकोशी र्लवशययिु 
आयोर्नव 

वर्स्ततृ आयोर्नव रसतरे्दन भखन्ति चिणिव 
िहेको। 

र्ग्गव रवसि  म्पन्न भएको हनु।े 

स सभल सनिवाण कवया  रुु भई सनिवाणवधीन भर्स्थव 
भएको हनुे। 

लगवनी िोडवसलवट तय गिी सनिवाण कवया  रुु 
गने। 

९. र्ोखिि पक्ष तथव भनिुवन     

र्लवर्द्यतु क्षेत्रिव लगवनीको लवसग पुिँर्ी बर्वि भसभररेित हनुे, वर्द्यतु  ेर्व उपलब्ध गिवउनकव लवसग पयवाि पूर्वाधविको  सुनखिततव िहने, एकीकृत िआुब्र्व वर्तिण नीसत 
तयवि हनुे, आयोर्नव सनिवाण कवया, र विण लवइन तथव वर्तिण लवईन सनिवाण गने कवया  ियिै  म्पन्न हनुे ि  म्बखन्धत सनकवय,  िोकविर्वलव तथव र्नतव बीच रभवर्कविी 
 िन्र्य कवयि भएको हनुेछ। उि कवयाहरू उखचत  ियिव व्यर्स्थवपन गना न वकएिव भपेखक्षत उपलखब्ध हवस ल हनु न क्ने र्ोखिि िहनेछ। 
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७.१.२ जलस्रोत 

१. पषृ्ठभमूि 

जलस्रोतको सिचुित व्यवस्थापन र ववकास तथा बहउुपयोग प्रवर्द्धनले िलुकुको ववकास र सिवृर्द्िा िहत्त्वपूर्ध योगदान 
परु् याउछद   जलस्रोतको उपयोग गरी जलववद्यतु, मसछिाइ, खानेपानी जस्ता ववकास कायधलाई ददगो बनाउन जलस्रोतका िहुान, 

जलप्रवाह, भमूिगत जलस्रोत, वहिनदी र वहिताल सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान सवहत तथ्याङ्कको सूक्ष्ि ववश्लषेर् गनुध शवयकयक    
जल उत्पन्न ववपद् न्यूनीकरर् गनध वैज्ञामनक अध्ययन अनसुन्धान गरी नवीन प्रववमधको ववकास र ववस्तार गनुध अपररहायध रहेको    
जलस्रोतको गरु्स्तर संरक्षर् गदै यसको व्यवस्थापन र बहउुपयोगका लामग नीमतगत िागधदर्धन गनध एकीकृत जलस्रोत नीमतको 
शवयकयकता रहेको    साथै, जलस्रोतको सिचुित ववकास तथा उपयोगका लामग संघ, प्रदेर् र स्थानीय तहको सवियता, सिन्वय 
एवि ्सहकायधको शवयकयकता रहेको    

२. सिस्या तथा िनुौती 

जलवाय ुपररवतधन तथा प्राकृमतक प्रकोपबाट सचृजत असरका कारर् पानीको उपलब्धतािा शएको अमनचितता, अव्यवचस्थत 
भउूपयोग र सडक सञ्जालको मनिाधर् तथा ववस्तारले गदाध पवहरो तथा भकू्षयिा ववृर्द् भई नदीको बहाविा पररवतधन तथा नदीको 
वपछधको सतह (ररभर वेड) िा घटबढ भई बाढीजन्य सिस्या शउन ुर जलस्रोतको उपयोगिा नकारात्िक असर पनुध, खोलानालाको 
प्राकृमतक बहाविा अमतििर् भई तराइ, मभत्री िधेर् तथा पहाडी क्षेत्रका र्हरी बस्ती बाढी तथा डबुानको जोचखििा पनुध, एकीकृत 
जलस्रोत नीमत तथा नदी बेमसन गरुूयोजनाको अद्यावमधक हनु नसक्दा जलववद्यतु, मसछिाइ, खानेपानी लगायतका क्षेत्रिा जलस्रोतको 
एकीकृत तथा सिन्वयात्िक व्यवस्थापन तथा उपयोग नहनु ु र ववमभन्न वकमसिका जलस्रोतको पररिार् तथा गरु्स्तर सम्बन्धी 
तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन पयाधप्त नभएको कारर् अध्ययन अनसुन्धान तथा योजना कायाधन्वयन प्रभावकारी हनु नसक्न ुयस 
क्षेत्रका प्रिखु सिस्याको रूपिा रहेका  न ्  

उपलब्ध जलस्रोतको सिचुित, बहशुयामिक र सिन्वयात्िक उपयोग सवहत एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गनुध, जलवाय ु
पररवतधनको असरलाई ध्यानिा राखी जलस्रोतको सिचुित उपयोग गनुध, जलवाय ु पररवतधनका नकारात्िक असर न्यूनीकरर् गने 
उपाय सियिै अवलम्बन गरी जोचखि व्यवस्थापन गनुध, जलउत्पन्न ववपद् बाट मसचजधत क्षमतलाई न्यूनीकरर् गनुध, जलाधार क्षेत्रको 
बढ्दो क्षयीकरर्का कारर् गेग्रान बहाव अत्यमधक हनु गई नदीको वपछधको सतह बढ्दै जाने ििलाई रोकथाि गनुध, नदी 
वकनारालाई संरक्षर् गनध रेखाङ्कन गरी जोमनङ गनुध तथा जोचखियकु्त स्थानको पवहिान गरी ददगो व्यवस्थापन गनुध, अध्ययन 
अनसुन्धानको लामग शवयकयक जनर्चक्त र पूवाधधारको ववकास गनुध नै प्रिखु िनुौती हनु ् 

३. सोि  

जलस्रोतको ददगो उपयोगबाट सिरृ्द् नेपाल मनिाधर्िा योगदान  

४. उद्दयेकय 

1. जलस्रोतको बहशुयामिक तथा सिन्यावयक उपयोग िार्ध त शमथधक, सािाचजक र वातावरर्ीय क्षेत्रको ववकास गनुध  

2. जलाधार व्यवस्थापन तथा जल उत्पन्न ववपद न्यूनीकरर् एवि ्व्यवस्थापनबाट शमथधक तथा सािाचजक क्षमत न्यूनीकरर् 
गनुध  
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५. रर्नीमत 

1. जलस्रोतको बहशुयामिक तथा सिन्वयात्िक ववकासको लामग नीमतगत तथा संरिनागत सधुार गने  

2. अन्तरदेर्ीय नदीको दिपक्षीय लाभ हनुे गरी व्यवस्थापनिा जोड ददने  

3. जलस्रोत सम्बन्धी अनसुन्धान र ववकासलाई गमतर्ील बनाउन शवयकयक पने पूवाधधार र क्षिताको ववकास र ववमभन्न 
अनसुन्धानिूलक संस्था र ववश्वववद्यालयसछग सहकायध गदै यस क्षेत्रको अध्ययन अनसुन्धान कायधलाई प्रभावकारी बनाउने  

4. जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनकुो साथै डबुान तथा बाढी पवहरोजन्य ववपदको ददगो एवि ् भरपदो 
व्यवस्थापनका लामग संरिनागत तथा गैरसंरिनागत प्रववमधको उपयोग र जनिेतना अमभववृर्द्का कायध गने  

६. ववषय के्षत्रगत नमतजा सूिक र लक्ष्य  

सूिक एकाइ 
207६/7७ 

सम्िको उपलचब्ध 

207७/7८ 

अनिुामनत 
उपलचब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

तटबन्ध मनिाधर् वक.मि. १,०३९ १४३ ५७ ६५ ७० 

जग्गा उकास हेक्टर ११,१५२ ४७२ २५० ३४० ३४० 

ठूला पवहरो व्यवस्थापन वटा ३७ १८ ६ ६ ६ 

अध्ययन अनसुन्धान गोटा ७०  ५  ४०  ४५  ५०  

निनुा परीक्षर् गोटा ८ ३  २  ५  ७  

तामलि संिालन गोटा १३  ४ १८  २०  २५  

७. ववषय के्षत्रगत खिध तथा स्रोतको मत्रवषीय अनिुान 

       

रकि रु. लाखिा 

शमथधक वषध 
ववमनयोजन तथा प्रक्षपेर् स्रोत 

कुल िाल ु पुछजीगत 
ववत्तीय 
व्यवस्था 

नपेाल सरकार 
वैदेचर्क 

अनदुान 
वैदेचर्क ऋर् 

२०७८/७९       60,764        2,898     57,866          -       35,779        6,550      18,435  

२०७९/८०       79,641        3,976     75,665          -       60,141      19,500           -    

२०८०/८१       87,577        4,176     83,401          -       66,077      21,500           -    
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८. कायधिि/शयोजनाको संचक्षप्त वववरर्  

कायधिि तथा शयोजनाको ब.उ.र्ी.नं., उद्देयकय, शयोजना अवमध, लागत र अपेचक्षत नमतजा सवहतको संचक्षप्त वववरर् देहायको तामलकािा प्रस्ततु गररएको    

ब.उ.र्ी.नं. कायधिि/ शयोजना 
क्षते्रगत 

रर्नीमतक स्तम्भ 
उद्दयेकय 

शयोजना अवमध 

(सरुू र सिाप् त) 

लागत 

(रू. लाखिा) 
अपचेक्षत नमतजा 

३०८०३१०६ नदी मनयन्त्रर् 
कायधिि 

२,४ भौमतक पूवाधधार, िानव बस्ती, खेती योग्य जमिनको 
कटानको रोकथािका लामग संरिना मनिाधर्  

ठूला प्रकृमतका पवहरो रोकथाि 

२०६२/६३ - 

२०८०/८१ 
2092056 तटबन्ध र संरिना मनिाधर् भएको 

हनु े

३०८०३१०७ जल उत्पन्न प्रकोप 
न्यूनीकरर् सहयोय 
कायधिि 

२,४ जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरर् तथा मनयन्त्रर् सम्बन्धी 
जनिेतना अमभववृर्द् 

जलाधार तथा उप–जलाधार क्षेत्रबाट बगरे जाने गगे्रान 
वहाब न्यूनीकरर् 

२०६४/६५ - 

२०८०/८१ 
२००० संरिना मनिाधर् र क्षिता अमभववृर्द् 

भएको हनु े 

३०८०३१०८ भारतीय अनदुान 
सहयोगिा सञ्चामलत 
नदी मनयन्त्रर् 
कायधिि 

२,४ तटबन्ध मनिाधर् गरी जनधनको क्षमत न्यूनीकरर्  

जग्गा उकास 

२०६६/६७ - 

२०८०/८१ 
192910 तटबन्ध मनिाधर् तथा संरिना 

ववकास भएको हनु े

३०८०३११८ बस्ती टार बजार 
सरक्षर् कायधिि 

२,४ भौमतक पूवाधधार÷संरिना, िानव बस्ती, खेती योग्य 
जमिनको संरक्षर्  

परुाताचत्वक स्थान संरक्षर् तथा व्यवस्थापन  

२०६६/६७ - 

२०८०/८१ 
३३४०० 

 

तटबन्ध मनिाधर् तथा संरिना 
ववकास भएको हनु े

३०८०३१२१ प्राथमिकता प्राप्त 
नदीिा बाढी जोचखि 
ब्यवस्थापन 

शयोजना  

२,४ बाढीजन्य प्रकोपबाट हनु ेक्षमत न्यूनीकरर् 

बाढीको पूवध सूिना प्रर्ालीको (Early Warning System) 
ववकास तथा संिालन 

२०७७/७८ - 

२०८३/८४ 

६३ मिमलयन 
अिेररकी 
डलर 

ववमभन्न जलाधारिा बाढीजन्य 
प्रकोपको न्यूनीकरर् भएको हनु े

३०८०३१२६ नयाछ प्रववमधिा 
शधाररत नदी 
मनयन्त्रर् शयोजना 

२,४ नदी मनयन्त्रर् लगायत जल उत्पन्न ववपद 
व्यवस्थापनबाट िानवीय, भौमतक तथा शमथधक हामन 
नोक्सानी न्यूनीकरर् 

२०७५/७६ - 

२०८०/८१ 
 उपयकु्त प्रववमधिा शधाररत 

व्यवचस्थत नदी मनयन्त्रर् तटबन्ध 
तथा संरिना मनिाधर् भएको हनु े
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ब.उ.र्ी.नं. कायधिि/ शयोजना 
क्षते्रगत 

रर्नीमतक स्तम्भ 
उद्दयेकय 

शयोजना अवमध 

(सरुू र सिाप् त) 

लागत 

(रू. लाखिा) 
अपचेक्षत नमतजा 

उपयकु्त प्रववमध पवहिानका लामग अनसुन्धानात्िक तथा 
संस्थागत ववकास 

३०८०३१४८ पूवी राप्ती लोथर- 
सौराहा नदी 
मनयन्त्रर् शयोजना 

२,४ पूवी राप्ती नदीको पक्की तटबन्ध मनिाधर् गरी पयधटन 
िागधको ववकास  

जग्गा संरक्षर् तथा रोजगारी मसजधना 

२०७६/७७ - 

२०८०/८१ 
१८६३३१ तटबन्ध मनिाधर् गरी पयधटन िागधको 

ववकास भएको हनु े

30803154 जलस्रोत संरक्षर् 
शयोजना  

२,४ ताल तलैया संरक्षर् गरी जैववक ववववधता अमभववृर्द् गनुध, 
संरचक्षत श्रोतको मसंिाइ लगायत बहशुयामिक उपयोग 
गनुध   

२०७८/७९ - 
२०८३/८४ 

१००००० जलस्रोत संरक्षर् भई वातावरर् 

स्तरोन्नमत भएको हनु,े उपयोगबाट 
प्रमतर्ल प्राप्त भएको हनु े  

3080315५ पवहरो व्यवस्थापन 
शयोजना 

२,४ जोचखियकु्त पवहरो व्यवस्थापन गनुध २०७८/७९ - 

२०८३/८४ 

९५००० पवहरो ब्यवस्थापका कायध भएको हनुे 

३०८०४१०१ जलस्रोत अनसुन्धान 
तथा ववकास केन्र 

३ जलस्रोतको ववकास,उपयोग तथा व्यवस्थापनका लामग 

अनसुन्धान, उपयुधक्त प्रववमधको खोज तथा ववकास एवि ्
प्राववमधक जनर्चक्तको क्षिता ववकास गनुध 

सालबसाली  अध्ययन, अनसुन्धान, अन्वेषर्, 

नवप्रवतधनर्ील प्रववमधको ववकास, 
प्राववमधक जनर्चक्तको क्षिता 
अमभववृर्द् गनधको शवयकयक कायधहरू 
भएको हनु े

कायधिि तथा शयोजनाको हालसम्िको प्रगमत चस्थमत, शगािी तीन वषधको उपलचब्ध सूिक र श.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे प्रिखु वियाकलाप देहायको 
तामलकािा प्रस्ततु गररएको    

ब.उ.र्ी.नं. 
कायधिि/ 

शयोजना 
हालसम्िको प्रगमत चस्थमत 

शगािी तीन वषधको उपलचब्ध 
सूिक 

श.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु वियाकलाप 

३०८०३१०६ नदी मनयन्त्रर् 
कायधिि 

िहाकाली - दाि ुधला, कर्ाधली, नारायर्ी, बबई-भादा-
औरही, खाछडो, मत्रयगुा, कोर्ी, बिाहा नदी मनयन्त्रर् 
शयोजनाहरू कायाधन्वयनबाट ६९६ वक.मि. र िेिी, 
ववररङ, कन्काई, रतवुा िावा, किल, रातो, औरही, 

ठूला तथा िझौला नदीिा ९५ 
वक.मि तटबन्ध मनिाधर्, ५६० हे. 
जग्गा उकास भएको हनु े

िहाकाली - दाि ुधला, कर्ाधली, नारायर्ी, बबई-भादा-औरही, 
खाछडो, मत्रयगुा, कोर्ी, बिाहा, किला, बागिती, लालबकैया नदी 
मनयन्त्रर् शयोजनाहरू कायाधन्वयनबाट बस्ती, पूवाधधार संरिना 
तथा खेती योग्य जमिनको कटानको रोकथािका लामग नदी 

265

https://public.lmbis.gov.np/lmbs/local-provincal-propose-budget/ministries/701/30803148/projects
https://public.lmbis.gov.np/lmbs/local-provincal-propose-budget/ministries/701/30803148/projects
https://public.lmbis.gov.np/lmbs/local-provincal-propose-budget/ministries/701/30803148/projects


ब.उ.र्ी.नं. 
कायधिि/ 

शयोजना 
हालसम्िको प्रगमत चस्थमत 

शगािी तीन वषधको उपलचब्ध 
सूिक 

श.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु वियाकलाप 

िराहा, बाछके, झीि, लखनदेही, पूवी राप्ती, मतनाउ, 
दानव, कञ्चन, पचिि राप्ती, बबई, िोहना, खवुटया, 
दोधा, िहाकाली लगायत जनताको तटबन्ध 
कायधििबाट २६० वक.मि. गरी  जम्िा ९५६ 
वक.मि. तटबन्ध मनिाधर् भएको 

वकनारिा तटबन्ध, ररभेटिेन्ट, स्पर, टेवा पखाधल शदद संरिना 
मनिाधर् गने 

तराइ क्षेत्रका २१ नदीहरू िेिी, ववररङ, कन्काई, रतवुा िावा, 
किल, रातो, औरही, िराहा, बाछके, झीि, लखनदेही, पूवी राप्ती, 
मतनाउ, दानव, कञ्चन, रोवहर्ी , पचिि राप्ती, बबई, िोहना, 
खवुटया, दोधा, िहाकालीिा नदी वकनारिा तटबन्ध, ररभेटिेन्ट, 

स्पर शदद नदी मनयन्त्रर् संरिनाहरूको मनिाधर् मनरन्तरता 
ददने  

३१ वक.मि. तटबन्ध मनिाधर् तथा १८० हे. जमिन उकास 
हनु े

ठूला नदी र मतनका पवहलो सहायक नदीहरू मनयन्त्रर्को 
कायध सरुु गनध अध्ययन गने 

३०८०३१०७ जल उत्पन्न 
प्रकोप न्यूनीकरर् 
सहयोय कायधिि 

जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरर् तथा मनयन्त्रर् 
सम्बन्धी जनिेतना अमभववृर्द् गनध ववमभन्न तामलि र 
गोष्ठी सम्पन्न भएको 

जलाधार तथा उप–जलाधार क्षेत्रबाट बगरे जाने 
गगे्रान वहावलाई न्यूनीकरर् गनध साबो ड्याि, िेक 
ड्याि, सरे्स तथा सब सरे्स डे्रनेज, 

बायोइचन्जमनयररङ कायध, क्यास्केड ड्रप, टोवाल, 

ररटेमनङ वाल लगायतका ववमभन्न संरिना मनिाधर् 

भएको  

िचुग्लन–नारायर्घाट, मसन्धलुी–बददधवास, अरमनको 
राजिागध, पासाङ्ग ल्हाि ुराजिागध र पथृ्वी राजिागधिा 
ट्रावर्क व्यवस्थापन सहज बनाउन गगे्रान बहाव र 
पवहरो मनयन्त्रर्का कायध भएको 

८ वटा जलाधार क्षेत्रिा जल 
उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरर् तथा 
व्यवस्थापन भइ गगे्रान बहाब 
रोकथाि भएको हनुे  

जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरर् तथा मनयन्त्रर् सम्बन्धी 
जनिेतना अमभववृर्द् गनध तामलि र गोष्ठीहरू गने  

ववमभन्न जलाधार तथा उप–जलाधार क्षेत्रबाट बगरे जान ेगगे्रान 
वहावला न्यूनीकरर् र संरक्षर् कायधहरू गने 

िचुग्लन–नारायर्घाट, मसन्धलुी–बददधवास, अरमनको राजिागध, 
पासाङ ल्हाि ुराजिागध र पथृ्वी राजिागधिा गगे्रान बहाव र 
पवहरो न्यूनीकरर् तथा मनयन्त्रर्का कायधिा ववमभन्न प्रववमध 
प्रयोग गरी मनयन्त्रर् कायधलाई मनरन्तरता ददन े
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ब.उ.र्ी.नं. 
कायधिि/ 

शयोजना 
हालसम्िको प्रगमत चस्थमत 

शगािी तीन वषधको उपलचब्ध 
सूिक 

श.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु वियाकलाप 

२० जलाधार क्षेत्र, साबो ड्याि र िेक ड्याि गरी 
४८३ वटा र ररभेटिेन्ट ५.९ वक. मि. मनिाधर् 
भएको 

३०८०३१०८ भारतीय अनदुान 
सहयोगिा 
सञ्चामलत नदी 
मनयन्त्रर् 
कायधिि 

 ैठौं JSTC बैठकिा कायाधन्वयन सहिमतको मनर्धय 
भएको र DPR अद्यावमधक गरी स्वीकृमतको लामग 
भारत पठाइएको 

किला, वागिती र लालबकैया नदीहरूिा नदी 
मनयन्त्रर्का कायधहरू गरी १६५ वक.मि. तटबन्ध 
मनिाधर् गररएको 

खाडो, बार्गङ्गा, पचिि राप्ती नदी 
मनयन्त्रर् योजना संिालनबाट 
३९ वक.मि तटबन्ध मनिाधर्, 
२१० हे. जग्गा उकास भएको 
हनुे तथा जनधनको क्षमत 
न्यूनीकरर् भएको हनु े

खाडो, बार्गङ्गा, पचिि राप्ती नदी मनयन्त्रर् योजना संिालनबाट 
तटबन्ध मनिाधर्, जग्गा उकासका कायध गने  

१२ वक.मि. तटबन्ध मनिाधर् तथा ६० हे. जमिन उकास हनु े

३०८०३११८ बस्ती टार बजार 
सरक्षर् कायधिि 

चजल्ला सदरिकुाि तथा िहत्वपूर्ध र्हरी बस्तीहरू 
भरपरु(झापा), बेनी (म्याग्दी, पवधत), िैनपरु (बझाङ) 
र दनैु (डोल्पा) को DPR तयार भई सोको शधारिा 
नदी वकनार संरक्षर्, सदुृढीकरर् तथा व्यवस्थापन 
कायधहरूलाई मनरन्तरता ददइएको 

RCC ररभेटिेन्ट १,४८९ मि., Gabion ररभेटिेन्ट 
६.८५ वक. मि. तटबन्ध मनिाधर् भएको र जग्गा 
बिावट २८३ हे. भएको 

१० वक.मि. तटबन्ध मनिाधर् 
भएको हनु े

भौमतक पूवाधधार/ संरिना, िानव 

बस्ती, खेतीयोग्य जमिनको संरक्षर् 

एवि ्जल उत्पन्न ववपद 
न्यूनीकरर् भई िानवीय, भौमतक 
तथा शमथधक हामन नोक्सानी 
न्यूनीकरर् भएको हनु े

भरपरु(झापा), बेनी (म्याग्दी, पवधत), िैनपरु (बझाङ) र दनैु 
(डोल्पा), िसु्ताङ को ििागत जोचखि न्यूनीकरर्का लामग ३ 
वक.मि. तटबन्ध मनिाधर् तथा २० हे. जमिन उकास भइ 
भौमतक पूवाधधार/संरिना, बस्ती, खेतीयोग्य जमिन संरक्षर् 
कायधहरूलाई मनरन्तरता ददने  

थप सदरिकुाि र बस्ती, टार संरक्षर्, सदुृढीकरर् तथा 
व्यवस्थापन कायध सरुु गनध अध्ययन गने 

३०८०३१२१ प्राथमिकता प्राप्त 
नदीिा बाढी 
जोचखि 
ब्यवस्थापन 

शयोजना  

एमसयाली ववकास बैंक सछगको  लर्ल बिोचजि 
ऋर् सम्झौता पूवध गनुधपने Project Implementation 

Consultant सेवा खररद सम्बन्धी कायध भइरहेको 

िावा रतवुा तथा िोहना खटुीया नदीहरूिा गररने 
मनिाधर् कायधहरूको खररद भएको 

िावा रतवुा, िोहना खटुीया, 
बिाहा, लखन्देही, पूवी राप्ती तथा 
पचिि राप्ती नदीिा ३६ वक.मि. 
तटबन्ध मनिाधर्, तथा ४३० वटा 
स्पर मनिाधर्, २३०० हे. जग्गा 
सरक्षर् भएको हनु े 

Project Implementation Consultant सछग सम्झौता गरी सेवा 
सिुारु गने 

िावा रतवुा तथा िोहना खटुीया नदीहरूिा मनिाधर् कायधहरू 
गने 

बिाहा, लखन्देही तथा पचिि राप्ती नदीहरूिा गररन ेमनिाधर् 
कायधहरूको Detailed Engineering Design एवि ्खररद कायध 
गने 

१२ वक.मि. तटबन्ध मनिाधर् तथा ६० हे. जमिन उकास हनु े
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ब.उ.र्ी.नं. 
कायधिि/ 

शयोजना 
हालसम्िको प्रगमत चस्थमत 

शगािी तीन वषधको उपलचब्ध 
सूिक 

श.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु वियाकलाप 

३०८०३१२६ नयाछ प्रववमधिा 
शधाररत नदी 
मनयन्त्रर् 
शयोजना 

उपयकु्त प्रववमधको प्रयोगबाट ववमभन्न नदीका ७.०५ 
वक.मि. लम्बाइिा संरक्षर् कायधहरू भएको 

उपयकु्त प्रववमधको प्रयोगबाट 
ववमभन्न नदीका १८ वक.मि. 
लम्बाइिा जल उत्पन्न ववपद्जन्य 
जोचखि न्यूनीकरर् भएको हनुे  

उपयकु्त प्रववमधको पवहिान गरी जल उत्पन्न ववपद् जन्य 
जोचखि न्यूनीकरर् गने 

वायो इचन्जमनयररङ प्रववमधको प्रयोग गने 

जनिेतना अमभववृर्द्का वियाकलाप संिालन गने 

उपयकु्त प्रववमध पवहिानका लामग अन्य मनकायसछग सहकायध 
गरी अनसुन्धानात्िक तथा संस्थागत ववकासको कायध सरुु गने 

३०८०३१४८ पूवी राप्ती लोथर- 
सौराहा नदी 
मनयन्त्रर् 
शयोजना 

DPR तयार भई मनिाधर् कायध सरुु भएको तटबन्ध मनिाधर् गरी पयधटन 
िागधको ववकास भएको हनु े

पयधटन क्षेत्रको ववकास तथा 
संरक्षर् तथा भएको हनु ेतथा 
रोजगारी मसजधना भएको हनुे  

Spur, Revetment, Embankment मनिाधर् कायधहरू अगामड 
बढाउन े

30803154 जलस्रोत संरक्षर् 
शयोजना  

रूपातालिा बाछध मनिाधर् पिात तालले ओगट्ने 
१८३ हेक्टर जमिन िध्ये १,४७२ रोपनी अमधग्रहर् 
गनुधपनेिा ३१० रोपनी जमिन अमधग्रहर् भसकेको 
तथा ९९५ रोपनी जमिन अमधग्रहर् गने प्रवकयािा 
रहेको 

जमिन अमधग्रहर् भएको हनुे तथा 
नागिती लगायत अन्य बाछध 
मनिाधर्को कायध भएको हनु े

तालले ओगट्ने १८३ हेक्टर जमिनको रेखाङ्गकरर् भई सो 
जमिन अमधग्रहर् र िशुब्जा ववतरर् तथा ताल संरक्षर्को 
लामग बाछध तथा अन्य संरिना मनिाधर् गने 

ववस्ततृ अध्ययन कायध सरुु गने  

3080315५ पवहरो 
व्यवस्थापन 
शयोजना 

ठूला पवहरोहरूूः हाङदेवा-ताप्लेजङु, वहरेवा- ताप्लेजङु, 

राम्िेकेरुङ-नवलपरासी, कपरुकोट-सल्यान, र्गाि-
रोल्पा, राम्िे-रसवुा, धैबङु-रसवुा, लम्जङु जकेुपानी-
म्याग्दी, काडेँ-कास्की, सेती-मसन्धलुी, रेउखोला-इलाि, 

अिराई-देउराली-अघाधखाछिी लगायतका पवहरो 
रोकथािका कायध गररएको 

हाङदेवा, वहरेवा, राम्िेकेरुङ, 

कपरुकोट, र्गाि, राम्िे, धैबङु, 

लम्जङु जकेुपानी, काडेँ, सेती, 
रेउखोला, अिराई-देउराली 
लगायतका पवहरोहरूको 
रोकथािका कायध भएको हनु े

ववस्ततृ अध्ययन कायध सरुु गररन े

हाङदेवा, वहरेवा, राम्िेकेरुङ, कपरुकोट, र्गाि, राम्िे, धैबङु, 

लम्जङु जकेुपानी, काडेँ, सेती, रेउखोला, अिराई-देउराली 
लगायतका पवहरोहरूको रोकथािका कायध गने 

३०८०४१०१ जलस्रोत 

अनसुन्धान तथा 
जलस्रोत ववकास तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी ववमभन्न 
प्राववमधक पक्षिा अध्ययन, अनसुन्धान तथा अन्वेषर् 
गने मसलमसलािा दोलखा, धाददङ र कास्की 

जलस्रोत, मसछिाइ तथा जल ववपद् 
व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, 

जलस्रोत ववकास तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी ववमभन्न प्राववमधक 
पक्षिा ४० वटा अध्ययन अनसुन्धान तथा ३ वटा 
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ब.उ.र्ी.नं. 
कायधिि/ 

शयोजना 
हालसम्िको प्रगमत चस्थमत 

शगािी तीन वषधको उपलचब्ध 
सूिक 

श.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु वियाकलाप 

ववकास केन्र चजल्लाका ३ स्थान पवहिान गरी भवटधकल तथा 
होररजन्टल मड्रमलङ गरी पहाडी भभूागिा अवचस्थत 
भमूिगत जलस्रोतको ददगो िूल तथा पनुभधरर् हनु े
अवस्था अध्ययन गररएको  

जलस्रोत सम्बन्धी ७० वटा अध्ययन/अनसुन्धान 
गररएको 

ऊजाध, जलस्रोत तथा मसंिाइ िन्त्रालय र अन्त्तगधतका 
मनकायिा कायधरत प्राववमधक किधिारीहरूलाई १६ 
वटा ववमभन्न पेर्ागत तथा पनुताधजगी तामलि प्रदान 
गररएको 

मसछिाइ शयोजनािा सौयध प्रववमध जडान गरी निनुा 
शयोजनाको रूपिा ववकास गररएको तथा नदीिा 
गगे्रान/सेडीिेन्ट िोमनटोररङको लामग संरिना मनिाधर् 
गररएको, मसपेज मनयन्त्रर् प्रववमध ववकास र Ram 

Pump प्रयोग गरी प्रववमध ववकास गररएको   

अनसुन्धान, अन्वेषर् भएको हनु े

नवप्रवतधनर्ील प्रववमधको ववकास 
तथा जलस्रोत क्षेत्रिा कायधरत 
प्राववमधक जनर्चक्तको क्षिता 
अमभववृर्द् भएको हनु े

अत्याधमुनक नवीन उपकरर् तथा 
सफ्टवेयर सवहत प्रयोगर्ालाको 
स्तरोन्नमत भएको हनु े

जलस्रोत शयोजनाका लामग 
शवयकयक परीक्षर् सम्बन्धी 
One-door Lab service 

उपलब्धताको थालनी भएको हनु,े 
मनिाधर् सािग्रीको गरु्स्तर 
परीक्षर् भएको हनुे तथा 
पररक्षर्को प्रिार्ीकरर् भएको 
हनुे 

Physical modeling को 
अध्ययन/अनसुन्धानिा टेवा 
पगुकेो हनु े

नवप्रवतधनर्ील प्रववमधको ववकास सम्बन्धी कायध गने 

पहाडी क्षेत्रका ३ स्थानिा Mountain Aquifer Drilling गने  

अनसुन्धानात्िक कायधिा अध्ययन संस्थाहरूसछग सहकायध गने 
तथा जलस्रोत ववज्ञानिा प्रोजेक्ट/थेमसस इन्टनध तथा र्ोधकताध 
पररिालन गने  

 जलस्रोत क्षेत्रिा कायधरत प्राववमधक जनर्चक्तको ववववध १८ 
ववषयिा क्षिता अमभववृर्द् गने 

जलस्रोत सम्बन्धी एकीकृत डाटाबेसको लामग प्रर्ाली तयार 
गने  

प्रयोगर्ालाको स्तरोन्नमत िार्ध त ्मनिाधर् सािग्रीको गरु्स्तर 
परीक्षर् गने क्षिता ववकास गनध नववन उपकरर् तथा 
सफ्टवेयर प्रयोग गने तथा अध्ययन/ अनसुन्धानिा Physical 

modeling बाट टेवा परु् याउने   

९. जोचखि पक्ष तथा अनिुान 

जलस्रोत सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, अन्वेषर्, प्रववमध ववकास तथा ववस्तार सम्बन्धी कायधिि, नवीनति निनुा प्रववमध ववकास गने िििा लागत बढ्न सक्ने तथा 
नमतजा गलत पमन शउन सक्ने जोचखि रहेको    
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७.१.३ स िँचाइ 

१. पषृ्ठभसूि 

कृषियोग्य भसूििा बाहै्र िषिना स िँचाइ  षुिधा परु् याई क कृषिको ्पापातकपाि बउा्न स िँचाइको दतगो व्यिस्था गनु ु
आिश्यक छ। परम्परागत स िँचाइ प्रणालीका  ाथै नयािँ प्रषिसधिा आधाररत स िँचाइ प्रणालीको िाध्यिबाट  िेत स िँचचत कृषि 
क्षेत्रको षिस्तार गन ुध्यान दतन ुजरुरी छ। स िँचाइको थप पूिाुधार सनिाुणिा रणनीसतक ििपािका ठूला स िँचाइ आयोजना  ंघ, 

िझौला स िँचाइ आयोजना प्रतेश र  ाना स िँचाइ आयोजनािा स्थानीय तिबाट लगानी पररचालन गने व्यिस्था सिला्न आिश्यक 
छ। स िँचाइ प्रणालीको सनिाुण पसछको िितु- म्भार, व्यिस्थापन विि   ्ालनिा ्पभो्ा  ितुायको  षरियय  िभासगतालाई क थप 
 दुृउ गनुपुने आिश्यकता रिेको छ।  

२.  िस्या तथा चनुौती 

असधकांश स िँचाइ आयोजना प्राकृसतक नती प्रणाली (रन अफ त ररभर) अिधारणािा सनिाुण गररवकोले ििै भरर 
वकैना ले स िँचाइको भरपतो  ेिा परु् या्न न षकन,ु सनिाुण  म्पन्न भइ केका स िँचाइ प्रणालीको पयाुप्त िितु- म्भार िनु न क्न,ु 

स िँचाइ  षुिधा पगुेको िा पगु्न  क्ने भसूििा खण्डीकरण र अव्यिचस्थत शिरीकरण िनु,ु  ति स िँचाइ र भसूिगत स िँचाइको 
 ंयोजनापािक ्पयोग निनु,ु प्राकृसतक िूल तथा ििुानिरू  कु्तै जान,ु ्पलब्ध पानीको स्रोत िासथको चाप बढ्न,ु स िँचाइ तथा जल 
्पयोग तक्षता न्यून िनु,ु नतीजन्य सनिाुण  ािग्रीको अपायसधक तोिन िनु गई क नतीको बेड लेभल घट्तै जान ु र ठूला तथा 
बिु् द्देश्यीय आयोजनािा पयाुप्त लगानी िनु न क्न ुय  क्षेत्रका प्रिखु  िस्याका रूपिा रिेका छन ।  

तेशको  म्पूण ुकृषियोग्य भसूििा स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध गरा्ने गरी सनिाुणाधीन आयोजना  ियिै  म्पन्न गनु,ु स िँचाइ 
पूिाधाुर षिका का लासग  ंघ, प्रतेश र स्थानीय तिले लगानीको प्राथसिकता तय गनु,ु ्पयु्  तथा गणुस्तरीय प्रषिसधको षिका  
विि  छनोट गनु,ु सनिाुण  म्पन्न भवका स िँचाइ प्रणालीको सनयसित रूपिा िितु- म्भार गनु,ु स िँचाइ प्रणालीबाट बाहै्र िषिना स िँचाइ 
 ेिा ्पलब्ध गरा्न ेगरी तीघकुालीन रूपिा ठूला नतीिरूको जल स्थानान्तरण तथा जलाशययु्  आयोजना सनिाुण गनु,ु स िँचाइ 
 षुिधा ्पलब्ध भवका िा सनकट भषिष्यिा ्पलब्ध िनुे कृषि भसूि कृषि क्षेत्रका लासग  ंरक्षण गनु,ु जलिाय ु पररितनुबाट 
पानीको ्पलब्धतािा िनु क्ने प्रसतकूल अ रलाई क न्यूनीकरण गने ्पाय  ियिै अिलम्बन गरी जोचखि व्यिस्थापन गनु ु र 
्पलब्ध जलस्रोतको  ंरक्षण गतै स िँचाइ  षितको बिआुयसिक ्पयोग गनु ुय  क्षेत्रका प्रिखु चनुौती िनु । 

३.  ोच 

दतगो विि  भरपतो स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध गराई क कृषि ्पापातन र ्पापातकपाि िषृििा योगतान। 

४. ्द्दशे्य 

१. ्पयु्  प्रषिसध िाफुत थप कृषि योग्य भसूििा स िँचाइ  ेिा षिस्तार गनु।ु 

२. ठूला, जलाशययु्  तथा जल स्थानान्तरण बिु् द्देश्यीय आयोजनाको षिका  गरी कृषियोग्य भसूििा ििै भरर भरपतो रूपिा 
स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध गरा्न।ु 

३.  म्पन्न स िँचाइ प्रणलीको िितु- म्भार विि  व्यिस्थापनलाई क  दुृउ तलु्याई क दतगोपन बउा्न।ु 
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५. रणनीसत 

१. स िँचाइ षिका को गरुूयोजना र कृषि षिका  रणनीसत अन ुार जलिाय ु पररितनु अनकूुलन िनुे गरी स िँचाइ 
आयोजनािरूको षिका  विि  षिस्तार गने। 

२. नयािँ प्रषिसधिा आधाररत स िँचाइको षिका  गनुकुा  ाथै स िँचाइ तक्षता िषृि गने। 

३.  ंघ, प्रतेश र स्थानीय तिको  िन्िय र  िकायिुा स िँचाइ प्रणालीको षिका  गने तथा बाहै्र िषिना स िँचाइ  ेिा ्पलब्ध 
गरा्नका लासग ठूला बिु् द्देश्यीय, अन्तरजलाधार र जलाशययु्  आयोजनालाई क प्राथसिकताका  ाथ अचघ बउा्ने। 

४. भसूिगत स िँचाइ योजनाको षिस्तार  षित ्पयोगिा जोड दतने। 

५. स िँचाइ प्रणालीको िितु म्भार विि  दतगो व्यिस्थापनका लासग स्रोत  षित ्पभो्ा  िभासगता  सुनचित गने। 

६. नीसतगत  धुार विि  षिद्यिान  ंस्थागत  ंरचनाको क्षिता र जनशच्को तक्षता असभिषृि गने। 

६. षििय क्षते्रगत नसतजा  ूचक 

 ूचक वकाइ 
२०७६/७७ 
 म्िको 
्पलचब्ध 

२०७७/७८ को 
अनिुासनत 
्पलचब्ध  

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

 ति स िँचाइ आयोजनािरूबाट 
स िँचचत क्षेत्रफल षिस्तार 

िेक्टर ९,९९,९०० ६,४९६ ७,९६२ ७,५९१ ८,२०० 

भसूिगत स िँचाइ आयोजनािरूबाट 
स िँचचत क्षेत्रफल सबस्तार 

िेक्टर ४,७९,८२२ १३,६०० १९,८६० २०,२५० २०,९५० 

नयािँ प्रषिसध / सलफ्ट स िँचाई क 
कायरुियिबाट स िँचचत क्षेत्रफल 
षिस्तार 

िेक्टर २,५७६   ७२५ १,५९० ४,४०५ ४,८२७ 

 रकार व्यिचस्थत स िँचाइ प्रणाली 
 ंचालन 

िेक्टर २,६१,९०९ २,६१,९०९ २,६१,९०९ २,६१,९०९ २,६१,९०९ 

नोटः आ.ि. २०७७/७८ को अनिुासनत ्पलचब्ध र िध्यिकालीन लक्ष्य अन्तगतु  ंघीय स्तरको तथयांक िात्र  िािेश गररवको छ। 

७. षििय क्षते्रगत खच ुतथा स्रोतको सत्रििीय अनिुान  

      

रकि रु. लाखिा 

आसथकु िि ु
षिसनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुिँजीगत 
षित्तीय 
व्यिस्था 

नपेाल  रकार िैतेचशक अनतुान िैतेचशक ऋण 

२०७८/७९      207,314        7,176   200,138          -      106,225        1,795      99,294  

२०७९/८०      291,579        9,106   282,473          -      238,256        3,000      50,323  

२०८०/८१      325,821      10,682   315,139          -      287,203          951      37,667  
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८. कायरुियि/आयोजनाको  ंचक्षप्त षििरण  

कायरुियि आयोजनाको  ंचक्षप्त षििरणः- ब.्.शी.नं., कायरुियि/आयोजनाको नाि, ्द्देश्य, आयोजना अिसध, लागत र अपेचक्षत नसतजा तासलकािा प्रस्ततु गररवको छ। 

ब.्.शी.नं. 
कायरुियि/ 

आयोजना 

क्षते्रगत 
रणनीसतक 
स्तम्भ 

्द्दशे्य 
आयोजना अिसध 
( रुु र  िासप्त) 

कुल लागत अपचेक्षत नसतजा 

३०८०३०११ जलस्रोत तथा स िँचाइ 
षिभाग 

१, ६ जलस्रोत तथा स िँचाइ  म्बन्धी नीसत 
कायाुन्ियन, आयोजना कायाुन्ियन 
 िन्िय तथा सनयिन 

 ालब ाली  नीसत कायाुन्ियन, आयोजना कायानु्ियन  िन्िय तथा 
सनयिन भवको िनुे। 

३०८०३०१२ स िँचाइ व्यिस्थापन 
सडसभजन-८ 

१, २ जलस्रोत तथा स िँचाइ  म्बन्धी 
आयोजना कायानु्ियन 

 ालब ाली  जलस्रोत तथा स िँचाइ  म्बन्धी आयोजना कायानु्ियन 
भवको िनुे। 

३०८०३०१३ याचन्त्रक कायाुलय-३ २, ५ जलस्रोत तथा स िँचाइ  म्बन्धी 
आयोजना कायानु्ियन  

 ालब ाली  जलस्रोत तथा स िँचाइ  म्बन्धी आयोजना कायानु्ियन 
भवको िनुे। 

३०८०३१०१ स िँचाइ  ंस्थागत 
षिका  कायरुियि 

६ स िँचाइ षिभागको  ंस्थागत षिका   ालब ाली  स िँचाइ षिभागको  ंस्थागत षिका भवको िनु।े

३०८०३१०२ स िँचाइ तथा जलस्रोत 
व्यिस्थापन आयोजना 

१  ासबकको पचििा्ल, िध्य 
पचििा्ल र  तूुर पचििा्लका 
कृिक कुलोिरूको पनुस्थापुना 

२०७०/७१ - 

२०७७/७८ 

५८.१ 
सिसलयन 
अिेररकी 
डलर 

१०५  ति स िँचाइ र भसूिगत स िँचाइ आयोजनाको 
पनुसनिुाणु भई क १८,८२३ िेक्टर जसिनिा ििभुरर 
स िँचाइ  ेिा ्पलब्ध भवको िनु।े 

४ रकार व्यिचस्थतस िँचाइप्रणाली (कन्काइ  नु री 
िोरङनारायणी र ििाकाली पथरैयाप्रणाली) को 
आिश्यक पनुसनिाणु भई क कररब ३९,४४५ 
िेक्टर म्बचन्धत जल ्पभो्ा  सिसतलाई क व्यिस्थापन 
िस्तान्तरण भवको िनुे। 

३०८०३१०३ स िँचाइ  म्भाव्यता 
अध्ययन तथा सनिाणु 
गणुस्तर कायरुियि 

१  ठूला बिु् दे्दश्यीय आयोजनाको 
अध्ययन  म्भाव्य आयोजनाको 
पषिचान विि  षिस्ततृ  म्भाव्यता 
अध्ययन 

 ालब ाली  केिी ठूला बिु् दे्दश्यीय आयोजना सनिाुणको प्रषरिययािा 
लैजानको लासग अध्ययन भवको िनुे।

थप स िँचाइ क्षेत्र षिका को लासग  म्भाव्य आयोजनाको 
पषिचान विि  षिस्ततृ  म्भाव्यता अध्ययन प्रसतिेतन 
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ब.्.शी.नं. 
कायरुियि/ 

आयोजना 

क्षते्रगत 
रणनीसतक 
स्तम्भ 

्द्दशे्य 
आयोजना अिसध 
( रुु र  िासप्त) 

कुल लागत अपचेक्षत नसतजा 

तयार भवको िनुे।

३०८०३१०४ याचन्त्रक व्यिस्थापन 
कायरुियि 

६ याचन्त्रक ्पकरण िितु विि  
 ंचालन 

 ालब ाली  स िँचाइ िँग  म्बन्धीत याचन्त्रक ्पकरणिरू िितु विि  
 ्ालन भई क स िँचाइको लासग पानी  ्ालनिा  ियोग 
पगु्ने।

३०८०३१०५  ितुाय व्यिचस्थत 
स िँचचत कृषि क्षेत्र 
आयोजना 

१ कृिक व्यिचस्थत स िँचाइ प्रणाली 
तथा अन्य व्यिचस्थत स िँचाइ 
आयोजनाको पनुस्थापुना काय ुगरी 
व्यिचस्थत स िँचाइ  ेिा ्पलब्धता  

२०७१/७२ - 

२०७८/७९ 

 

७२.७ 
सिसलयन 
य.ुव .डलर 

प्रतेश नं. १, प्रतेश नं. २ र बागिती प्रतेश क्षेत्रका 
१६३ कृिक व्यिचस्थत स िँचाइ प्रणालीिा पनुस्थाुपना 
काय ुगरी २१,१८१ िेक्टर जसिनिा व्यिचस्थत स िँचाइ 
 ेिा ्पलब्ध भवको िनुे।

गण्डकी,  तुरुपचिि र कणाुली प्रतेशिा रिेका नेपाल 
 रकार व्यिचस्थत ६ स िँचाइ आयोजनाको पनुसु्थापना 
काय ुगरी ५,४६५ िेक्टर जसिनिा व्यिचस्थत स िँचाइ 
 ेिा ्पलब्ध िनु ेगरी कृिकलाई क व्यिस्थापन 
िस्तान्तरण भवको िनु।े

३०८०३१०९ िितु  ंभार आयोजना १ ठूला स िँचाइ आयोजनाको 
आिश्यकता अन ुार िितु  ंभार  

 ालब ाली   म्पन्न भइ केका षिसभन्न स िँचाइ प्रणालीको आिश्यकता 
अन ुार िितु म्भार भई क कृिकलाई क व्यिचस्थत स िँचाइ 
 षुिधा ्पलब्ध भवको िनु।े 

३०८०३११० बिृत   रकारी स िँचाइ 
पनुसु्थापना तथा 
व्यिस्थापन िस्तान्तरण 
आयोजना 

१ परुाना विि  बिृत   रकारी स िँचाइ 
आयोजनाका  ंरचना पनुस्थापुना 
तथा पनुसनिुाणु  

२०६१/६२ - 

२०७८/७९ 

१० अब ु{ 

२४ करोड 

धेरै परुाना बिृत   रकारी स िँचाइ आयोजनाका  ंरचना 
पनुस्थाुपना तथा पनुसनिुाणु गरी ंचालन भई क ९८,५०० 
िेक्टरिा स िँचाइ  ेिा पगुकेो िनु।े

३०८०३१११ बागिती स िँचाइ 
आयोजना 

१  लाुिी र रौतिट चजल्लािा भरपतो 
स िँचाइ ्पलब्धता 

 ालब ाली 
 

  लाुिी र रौटिट चजल्लाको ४५६०० िेक्टर जसिनिा 
भरपतो स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध भवको िनु।े

273



 

ब.्.शी.नं. 
कायरुियि/ 

आयोजना 

क्षते्रगत 
रणनीसतक 
स्तम्भ 

्द्दशे्य 
आयोजना अिसध 
( रुु र  िासप्त) 

कुल लागत अपचेक्षत नसतजा 

३०८०३११२ बबई क स िँचाइ आयोजना १ बदतुया चजल्लािा बबई क नतीबाट 
खेतीयोग्य जिीनिा स िँचाइ  षुिधा 
्पलब्धता  

२०४५/46 -
२०७९/८० 

१८ अब ु९६ 
करोड ३० 
लाख 

बदतुया चजल्लाको ३६ िजार िेक्टर (बबई क नती पूितुफु 
२१ िजार र पचिितफु १५ िजार) कृषियोग्य जसिनिा 
बाहै्र िषिना भरपतो स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध भवको 
िनु।े  

३०८०३११३ ििाकाली स िँचाइ 
आयोजना, क्नपरु 

१ कैलाली र क्नपरु चजल्लािा 
ििाकाली नतीबाट थप स िँचाइ 
 षुिधा ्पलब्धता  

२०६३/६४ - 

२०८७/८८ 

३५ अब ु कैलाली र क्चनपरु चजल्लाको ३३,५२० िेक्टर 
क्षेत्रिा स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध भवको िनुे। 

३०८०३११४  नु री िोरङ स िँचाइ 
आयोजना (तेस्रो) 

१ स िँचाइ  ेिा ्पलब्धता  ालब ाली   नु री र िोरङ चजल्लाको ६८००० िेक्टर क्षेत्रिा 
व्यिचस्थत स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध भवको िनुे।

३०८०३११५ प्रगन्ना तथा बडकापथ 
स िँचाइ आयोजना, ताङ 

१ स िँचाइ  ेिा ्पलब्धता २०६८/६९ -
२०७९/८० 

३ अब ु७६ 
करोड 

प्रगन्ना स िँचाइ आयोजनाबाट ते्खरुी ्पपायका सभत्रका 
चैलािी ोनपरु स  सनया र लालिषटयाका ५८०० 
िेक्टर जग्गािा ििैभरर स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध भवको 
िनु।े

बड्कापथ स िँचाइ आयोजनाबाट ते्खरुी ्पपायका राप्ती 
पारीको गउिागंगा परस्परु र गोबरसडिािा ४००० 
िेक्टर जसिनिा ििभुरर स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध भवको 
िनु।े

३०८०३११६ स क्टा स िँचाइ आयोजना १ स िँचाइ  ेिा ्पलब्धता २०५९/६० 
-२०८४/८५ 

२५ अब ु२ 
करोड 

बािँके चजल्लाको ४३७६६ िेक्टर जसिनिा थप तथा 
व्यिचस्थत स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध भवको िनु।े

३०८०३११७ पालङुटार-कुण्डटुार 
स िँचाइ आयोजना 

१ स िँचाइ  ेिा ्पलब्धता २०६६/६७ 

-२०८०/८१ 
 

१ अब ु५९ 
करोड 

पालङुटार स िँचाइ आयोजनाबाट गोरखा चजल्लाको 
पालङु्गटार न.पा. र स रानचोक गा.पा. को २००० 
िेक्टर जसिनिा ििैभरर स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध भवको 
िनु।े 
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ब.्.शी.नं. 
कायरुियि/ 

आयोजना 

क्षते्रगत 
रणनीसतक 
स्तम्भ 

्द्दशे्य 
आयोजना अिसध 
( रुु र  िासप्त) 

कुल लागत अपचेक्षत नसतजा 

कुण्डटुार स िँचाइ आयोजनाबाट गोरखा न.पा. को ४५० 
िेक्टर जसिनिा ििैभरर स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध भवको 
िनु।े

आयोजना क्षेत्रिा स िँचाइ तथा नती सनयन्त्रणका 
कायरुियिबाट ्पभो्ा षक ानको आयआजनुिा िषृि 
भवको िनुे।

३०८०३११९ रानी जिरा कुलररया 
स िँचाइ आयोजना 

१ स िँचाइ  ेिा ्पलब्धता २०६८/६९ 
- 

२०८०/८१ 

२७ अब ु७० 
करोड २४ 
लाख 

कैलाली चजल्लाको २०३०० िेक्टरिा ब्यिचस्थत 
स िँचाइ  ेिा ्पलब्ध भवको िनु,े 

रानी, जिरा र कुलररया निर प्रणालीिरूको १४,३०० 
िेक्टर आधसुनकीकरण भई क प्रणालीको तक्षतािा िषृि 
भवको िनु े

४.७१ िे.िा. षिद्यतु ्पापातन भवको िनु े

३०८०३१२० भेरी बबई क बिु् दे्दश्यीय 
डाइभ नु स िँचाइ 
आयोजना 

१ स िँचाइ  ेिा र षिद्यतु  ्पापातन २०६८/६९ 
- 

२०७९/८० 

३३ अब ु१९ 
करोड ६६ 
लाख 

भेरी नतीको पानी  रुुङ िाफुत बबई क नतीिा ख ाली 
बािँके र बदतुया चजल्लाको कररब ५१००० िेक्टर 
जसिनिा बाहै्र िषिना स िँचाइ ्पलब्ध भवको िनु।े

४६.८ िे.िा. जलषिद्यतु ्पापातन भवको िनु।े 

भेरी कोररडोर स िँचाइ षिका  आयोजना  ंचालनबाट 
कररब १६,००० िेक्टर जसिनिा स िँचाइ  षुिधा 
्पलब्ध भवको िनुे। 

३०८०३१२२ स िँचाइ पनुस्थाुपना 
आयोजना (कुिेत फण्ड) 

१ स िँचाइ आयोजनािरूको पनुसनिुाणु 
गरी व्यिचस्थत स िँचाइ ्पलब्धता  

२०७२/७३ 

- २०७९/८० 

२ अब ु५ 
करोड 

६७ आयोजना पनुसनिुाुण भई क ९०४३ िेक्टर जसिनिा 
स िँचाइ  षुिधा पगुकेो िनु।े

३०८०३१२३  ििृ तराइ-िधे  
स िँचाइ षिशेि कायरुियि 

१ भसूिगत स्यालो तथा सडप ट्युबिेल, 

ताल तलैया, इनारको सनिाुण 

२०७३/७४ 
-२०७७/७८ 

२४ अब ु८० 
करोड 

तराइ तथा सभत्री िधे िा  बै प्रकारका प्रषिसध प्रयोग 
गरी स िँचाइ षुिधा ्पलब्ध गराई क कृषि ्पापातनिा िषृि 
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ब.्.शी.नं. 
कायरुियि/ 

आयोजना 

क्षते्रगत 
रणनीसतक 
स्तम्भ 

्द्दशे्य 
आयोजना अिसध 
( रुु र  िासप्त) 

कुल लागत अपचेक्षत नसतजा 

षिद्यिान स िँचाइ प्रणालीको 
पनुसु्थापना तथा  धुार  

भवको िनुे

३०८०३१२४  नुकोशी िररन 
डाइभ नु बिु् दे्दश्यीय 
आयोजना 

१ स िँचाइ  ेिा ्पलब्धता र षिद्यतु  
्पापातन 

२०७३/७४ - 

२०८०/८१ 

४६ अब ु१९ 
करोड 

बारा, रौतिट,  लािुी, ििोत्तरी र धनिुा चजल्लाका १ 
लाख २२ िजार िेक्टर खेतीयोग्य जसिनिा पूण ुरूपले 
स िँचाइ भवको िनु।े

३१ िेगािाट षिद्यतु ्पापातन भवको िनु।े

३०८०३१२५ बिृत  ताङ ्पपायका 
स िँचाइ आयोजना 

१ स िँचाइ  ेिा ्पलब्धता  २०७४/७५ - 

२०८३/८४ 

 

४० अब ु ताङ ्पपायकाको कररब ५६ िजार िेक्टर जसिनिा 
बाहै्र िषिना स िँचाइ  ेिा ्पलब्ध भवको िनुे।

३०८०३१२७ वकीकृत ऊजाु तथा 
स िँचाइ षिशेि कायरुियि 

१ िध्य पिाडी टार क्षेत्रिा सलफ्ट 
स िँचाइ  

तराइ िधे िा  ौय ुऊजाुबाट सलफ्ट 
स िँचाइ  

२०७५/७६ - 

२०८०/८१ 

 

 पिाडका टार र तराइिा  ौय ुऊजाुको प्रयोगबाट थप 
जसिनिा स िँचाइ षुिधा ्पलब्ध भवको िनु।े

कायरुियि तथा आयोजनाको िाल म्िको प्रगसत चस्थसत, आगािी तीन ििकुो ्पलचब्ध  ूचक र आ.ि. २०७८/७९ िा  ्ालन िनुे प्रिखु षरिययाकलाप तेिायको 
तासलकािा प्रस्ततु गररवको छ। 

ब.्.शी.नं. 
कायरुियि/ 

आयोजना 
िाल म्िको प्रगसत चस्थसत आगािी तीन ििकुो ्पलचब्ध  ूचक 

आ.ि. २०७८/७९ िा  ंचालन िनु े
प्रिखु षरिययाकलाप 

३०८०३०११ जलस्रोत तथा स िँचाइ षिभाग सनधाुररत काय ुभवको।  ्पयु्  रुपिा कायाुलय  ंचालन िनुे कायाुलय  ंचालन 

३०८०३०१२ स िँचाइ व्यिस्थापन सडसभजन-८ सनधाुररत काय ुभवको।  ्पयु्  रुपिा कायाुलय  ंचालन िनुे कायाुलय  ंचालन 

३०८०३०१३ याचन्त्रक कायाुलय-३ सनधाुररत काय ुभवको।  ्पयु्  रुपिा कायाुलय  ंचालन िनुे कायाुलय  ंचालन 

३०८०३१०१ स िँचाइ  ंस्थागत षिका  भिन रुक्षा  र फाइ सलफ्टखानेपानी षिभागको भिन  रुक्षा,  र फाइ, भिन रुक्षा  र फाइ सलफ्टखानेपानी 
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ब.्.शी.नं. 
कायरुियि/ 

आयोजना 
िाल म्िको प्रगसत चस्थसत आगािी तीन ििकुो ्पलचब्ध  ूचक 

आ.ि. २०७८/७९ िा  ंचालन िनु े
प्रिखु षरिययाकलाप 

कायरुियि 

  

षिद्यतुीकरण टेसलफोन, पसु्तकालय 
व्यिस्थापनबगैंचा व्यिस्थापनभिन िितु  म्भार 
आदत काय ुगरी स िँचाइ षिभागबाट  ्ासलत 
कायरुियि  चुारु रूपिा  ियिै  म्पन्न गन ु ंस्थागत 
षिका िा टेिा परु् यावको

सलफ्ट,खानेपानी, षिद्यतुीकरण, 
टेसलफोन, पसु्तकालय 
व्यिस्थापन,बगैंचा व्यिस्थापन,भिन 
िितु  म्भार भवको िनुे । 

षिद्यतुीकरण टेसलफोन, पसु्तकालय 
व्यिस्थापनबगैंचा व्यिस्थापनभिन 
िितु  म्भार लगायत पररआवका अन्य 
काय ुगने।

स िँचाइ षिका   म्बन्धी  फ्टिेयर खररत 
विि  षितरण गरी  ंस्थागत षिका िा 
टेिा परु् या्ने।

३०८०३१०२ स िँचाइ तथा जलस्रोत व्यिस्थापन 
आयोजना 

१०२  ति तथा भसूिगत स िँचाइ आयोजना सनिाणु 
 म्पन गरी १५,९२३ िेक्टर जसिनिा ििैभरर 
स िँचाइ  ेिा ्पलब्ध भवको।

४िटाकन्काइ नु री िोरङनारायणी र ििाकाली 
पथरैया प्रणाली व्यिस्थापन िस्तान्तरणका लासग 
असत आिश्यक  ंरचनाको  धुार, भौगोसलक र 
्पभो्ा  ंस्थाको  ंस्थागत षिका  तथा क्षिता 
बउा्न ेकाय ुभई क ३९,४४५ िेक्टर जसिनिा स िँचाइ 
 षुिधा पगुकेो।

िितु  धुार्पभो्ा  ंस्थाको  ंस्थागत षिका  
विि  स िँचाइ प्रणालीिरूिा वकीकृत बाली तथा जल 
व्यिस्थापन  म्बन्धी काय ुभवको।

 ूचना प्रणालीिा आधाररत व्यिस्थापन  ूचना प्रणाली 
 ंचालनका  ाथै आिश्यक तासलि तथा क्षिता 
षिका  काय ुगररवको।  

कायरुियि  म्पन्न भई क चरणको काय ु
 रुु भवको िनुे।  

अको चरणको आयोजनाको लासग तयारी 
गने। 

३०८०३१०३ स िँचाइ  म्भाव्यता अध्ययन तथा 
सनिाुण गणुस्तर कायरुियि 

काली गण्डकी- सतना् डाइभ नु बिु् दे्दश्यीय 
आयोजनाको  म्भाव्यता अध्ययन भवको। 

तिोर चचस्यांग डाइभ नु बिु् दे्दश्यीय आयोजनाको 

तिोर चचस्याङ डाइभ नु आयोजनाको 
षिस्ततृ  म्भाव्यता अध्ययन भई करिेको 
िनुे। 

कालीगण्डकी- सतना् डाइभ नु 
बिु् दे्दश्यीय आयोजनाको षिस्ततृ सडजाइन 
तथा EIA  रुु गने, 
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ब.्.शी.नं. 
कायरुियि/ 

आयोजना 
िाल म्िको प्रगसत चस्थसत आगािी तीन ििकुो ्पलचब्ध  ूचक 

आ.ि. २०७८/७९ िा  ंचालन िनु े
प्रिखु षरिययाकलाप 

पूि ु म्भाव्यता अध्ययन भइरिेको। 

िाडी-ताङ डाइभ नु बिु् दे्दश्यीय आयोजनाको  
पूि ु म्भाव्यता अध्ययन  रुु भवको। 

पािँचखाल ्पपायकाको स िँचाइ िास्टर प्लान बना्ने 
कायकुो खररत प्रषरियया अचन्ति चरणिा रिेको।

राप्ती-कषपलिस्त ुडाइभ नु बिु् दे्दश्यीय 
स िँचाइ आयोजनाको पूि ु म्भाव्यता 
अध्ययन  म्पन्न भवको िनु े

 नुकोशी किला डाइभ नु आयोजना, 
िाड़ी ताङ डाइभ नु बिु् द्देश्यीय 
स िँचाइ आयोजना विि  पािँचखाल 
्पपायका वकीकृत जलस्रोत 
व्यिस्थापन आयोजनाको षिस्ततृ 
 म्भाव्यता अध्ययन भइरिेको िनु े


तिोर-चचस्यांग डाइभ नु बिु् दे्दश्यीय 
आयोजना,  नु री खोला स िँचाइ 
आयोजना विि  Feasible तेचखविा 
िाडी-ताङ डाइभ नु बिु् दे्दश्यीय 
आयोजनाको षिस्ततृ  म्भाव्यता अध्ययन 
 रुु गने 

राप्ती-कषपलिस्त ुडाइभ नु बिु् दे्दश्यीय 
आयोजना विि   नुकोशी किला 
डाइभ नु बिु् दे्दश्यीय आयोजनाको पूि-ु
 म्भाव्यता अध्ययन  रुु गने, 

षिसभन्न आयोजनाको EIA/IEE कायिुरू गने, 

स िँचाइ षिभागको सनिाुण िापतण्ड 
अद्यािसधक गने 

सनिाुण कायकुो लासग आिश्यक 
स्पेस षफकेशन तयार गने

३०८०३१०४ याचन्त्रक व्यिस्थापन कायरुियि िेभी इक्िीपिेन्टको आिश्यक िितु  ंभार  षित 
 ंचालन गररवको।

चाल ुरिेका िेस न आकचस्िक तथा  ाधारण िितु 
गरी  ्ालन गररवको।

२० थान िेभी इक्िीपिेन्ट िेस न खररत गररवको।

जलस्रोत तथा स चाई क षिभाग 
अन्तगतुका िेभी इक्िीपिेन्ट, िेचशन 
तथा िलकुा  िारी िितु भई क 
 ंचालनिा रिेका िनु।े 

िेजर िितु गरी िेभी इक्िीपिेन्ट तयार 
गने र २ िटा िेभी इक्िीपिेन्ट खररत 
गने

िेभी इक्िीपिेन्ट, ट्रकका  ाथै षफल्ड 
भेषिकल िाइनर तथा आकचस्िक िितु 
 ंभार गने

चाल ुिेभी इक्िीपिेन्ट र ट्रकिरूको 
आिसधक िितु र  ्ालन गने

िलकुा  िारीिरू िितु गने

३०८०३१०५  ितुाय व्यिचस्थत स िँचचत कृषि १३९ स िँचाइ ्प-आयोजना को िितु  म्भार भई क १६३कृिक व्यिचस्थत स िँचाइ ९ िटा स िँचाइ ्प-आयोजनाको िितु 
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ब.्.शी.नं. 
कायरुियि/ 

आयोजना 
िाल म्िको प्रगसत चस्थसत आगािी तीन ििकुो ्पलचब्ध  ूचक 

आ.ि. २०७८/७९ िा  ंचालन िनु े
प्रिखु षरिययाकलाप 

क्षेत्र आयोजना १८,१०३ िेक्टर जसिनिा व्यिचस्थत स िँचाइ  षुिधा 
्पलब्ध भइरिेको।

थप ८,०६१ िेक्टर जसिनिा व्यिचस्थत स िँचाइ 
 षुिधा ्पलब्ध गरा्ने काय ुभइरिेको।

आयोजना  म्पन्न भई क २११८१ 
िेक्टर जसिनिा व्यिचस्थत स िँचाइ 
 षुिधा ्पलब्ध भवको िनुे। 

 रकार व्यिचस्थत ६ िटा स िँचाइ 
प्रणाली पनुसु्थापना काय ुभवको िनु।े 

 म्भार काय ुगरी २,११४ िेक्टर 
जसिनिा व्यिचस्थत स िँचाइ  षुिधा 
्पलब्ध गरा्न।े

३०८०३१०९ िितु  ंभार आयोजना  ंयु् व्यिस्थापनिारिेकाषिसभन्नस िँचाइ प्रणालीको 
कररब२६१९०९ िेक्टर किाण्ड क्षेत्रसभत्र स िँचाइ 
परु् या्न स िँचाइप्रणालीको सनयसित िितु- म्भार 
तथा  ्ालन गररवको।

कृिकव्यिचस्थत प्रणालीिरूको िितुगरी  ्ालन 
गररवको

वकीकृतबालीतथा जलव्यिस्थापन  म्बन्धी काय ु
 ंचालन भइरिेको। 

 रकार व्यिचस्थत २ लाख ६१ िजार 
९०९ िेक्टर स िँचाइ प्रणालीको िितु 
 धुार भवको िनुे। 

िितु म्भार कायरुियिअन्तगतु  ंयु्  
व्यिस्थापनिा  ्ासलत स िँचाइप्रणालीको 
 ालब ाली सनयसितिितु  म्भार गरी 
स िँचाइ  ेिा व्यिचस्थत गने।

वकीकृत बाली तथा जल व्यिस्थापन 
कायरुियि  ्ालन गने। 

३०८०३११० बिृत   रकारी स िँचाइ पनुसु्थापना 
तथा व्यिस्थापन िस्तान्तरण 
आयोजना 

नारायणी स िँचाइ आयोजना, कोशी षितरण आयोजना, 
चन्रनिर स िँचाइ आयोजना, किला, नेपाल पचििी 
निर स िँचाइ आयोजनािरूिा पनुस्थाुपना तथा 
पनुसनिुाणु काय ुभइरिेको।

९८,५०० िेक्टर जिीनिा व्यिचस्थत 
स िँचाइ  ेिा ्पलब्ध भवको िनुे। 

नारायणी स िँचाइ आयोजना, कोशी षितरण 
आयोजना, चन्रनिर स िँचाइ आयोजना, 
किला, नेपाल पचििी निर स िँचाइ 
आयोजनािरूिा पनुस्थापुना तथा पनुसनिुाुण 
कायलुाई क सनरन्तता दतन।े

३०८०३१११ बागिती स िँचाइ आयोजना बागिती नतीिा ब्यारेज सनिाणु भवको

४५६०० िेक्टर िध्ये ४२९०२ िेक्टर किाण्ड 
क्षेत्र  ंरक्षण काय ु म्पन्न भवको

िूल तथा शाखा निर लम्ब्या्ने काय ु म्पन्न भवको

१,१३० िेक्टर जग्गा असधग्रिण गररवको।

पूिी िूल निर २४.२५ षक.सि.शाखा निर ५० 

 लाुिी र रौतिट चजल्लाको ४५,६०० 
िेक्टर जसिनिा भरपतो स िँचाइ  षुिधा 
्पलब्ध भवको िनु।े 

 नुकोशी िररन डाइभ नु आयोजनाबाट 
षिस्तार िनुे १ लाख २२ िजार िेक्टर 
स िँचचत क्षेत्रिा स िँचाइ पूिाुधार 
षिका का लासग षिस्ततृ आयोजना 

किाण्ड क्षेत्र  ंरक्षण काय ुगने।

निर  ंचालन तथा िितु  ंभार गरी 
स िँचाइ  ेिा व्यिचस्थत गने।

ब्यारेज  ंचालन तथा िितु  ंभार गने।

अगिेुन्टे न स िँचाइ प्रणालीिरूको सनिाुण 
 म्बन्धी काय ुगने।
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षक.सि.प्रशाखा निर ६७ षक.सि. तथा पचििी िूल 
निर २८ षक.सि., शाखा निर ६२ षक.सि.प्रशाखा 
निर ६६.२२ षक.सि.सनिाुण भवको।

३८३०० िेक्टर किाण्ड क्षेत्र षिका  काय ु म्पन्न 
भवको।

पचििी िूलनिरिा स ल्ट इजेक्टर सनिाणु भवको।

प्रसतिेतन तयार भई क सनिाणु काय ु
भइरिेको िनु।े 

 सभ ु रोड िितु तथा बचािट गने।

क्षसतग्रस्त  ंरचनाको जीणोिार काय ुगने।

बागिती स िँचाइ आयोजनाको षिस्ततृ 
अध्ययन काय ु२ प्याकेजिा  ्ालन 
गने।

लालबकैया स िँचाइ आयोजनाको सनिाुण 
काय ु रुु गने।

३०८०३११२ बबई क स िँचाइ आयोजना 423.47 िेक्टरजग्गा असधग्रिण गररवको

स िँचचत क्षेत्र/बाउीबाट क्षसतग्रस्त क्षते्र तथा  ंरचना 
 ंरक्षण काय ु२०.०५ षक.सि. भवको।

७८.०९  षक.सि. िूल निर, २०२.४९  
षक.सि.शाखा/्पशाखा निर सनिाणु भवको 

२२,6०० िेक्टर स िँचचत क्षेत्र षिका  तथा 
षिस्तारगररवको। 

वक िटा िेडिक् ,ु 8 षक.सि. डे्रनजे र 39.37 
षक.सि.  सभ ु रोड सनिाुण भवको विि   ाइफन 
सनिाुण तथा बाउीबाट क्षसतग्रस्त  ाइफन पनुसनिुाणु 
भवको।  

थप २,५०० िेक्टर जसिनिा स िँचाइ 
 ेिा ्पलब्ध भवको िनु।े 

पचििी िूल निर षिस्तार गरी थप 
१५०० िेक्टरिा स िँचाइ  षुिधा परु् या्न े

शाखा/्पशाखा निरिरू सनिाणु तथा 
ररिोडसलङ गरी व्यिचस्थत स िँचाइ  षुिधा 
परु् या्ने।

४ षक.सि. िूल निर तथा  ंरचना र  

२० षक.सि. शाखा/्पशाखा निरतथा 
 ंरचना सनिाुण गने। 

४ षक.सि. स िँचचत/बाउीबाट क्षसतग्रस्त 
क्षेत्र तथा  ंरचना  ंरक्षण काय ुगने।

१५ षक.सि.  सभ ु रोड र २ षक.सि. 
डे्रनेज सनिाणु तथा व्यिस्थापन गने।

१६00 िेक्टर स िँचचत क्षेत्र षिका  तथा 
षिस्तार गने।

१६ िेक्टर जग्गा असधग्रिण गने। 

३०८०३११३ ििाकाली स िँचाइ आयोजना, 
क्नपरु 

चेनेज ०+००० तेचख चेनेज १२+६९०  म्ि  
जम्िा १२.६९ षक.सि. िाटोको िूल निर तथा 

१,५०० िेक्टर जसिनिा स िँचाइ  ेिा 
्पलब्ध भवको िनु े

चेनेज १२+६९० तेचख  चेनेज २८+८०० 
 म्िको िूल निर तथा  ंरचनािरूको 
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निरका िखु्य  ंरचना सनिाणु  म्पन्न भवको। 

सडस चल्टङ बेस निेड रेगलेुटर तथा गटे जडान 
कायकुो ठेक्का प्रषरियया  रुु गररवको।

७७ िेक्टर जग्गा असधग्रिण गररवको।

चेनेज २८८००  म्िको िूल निर तथा 
 ंरचनािरूको सनिाुण चाल ुरिी लक्ष्य अन ुार प्रगसत 
भवको। 

तश ििे गरुूयोजना, कररब २० अबकुो खररत 
गरुूयोजना तयार भवको।

ब्रम्ितेिि ेुपानीिात्तीथलाझलारी तथा तोधारा 
चािँतनीको किाण्ड वररयािा सडजाइन पनुरािलोकन 
काय ुभइरिेको।

चेनेज २८+८०० तेचख चेनेज ४७+०००  म्ि  
 म्ि िूल निरको सडजाइन ररभ्यू भइरिेको।

सनिाुण  म्पन्न गने। 

चेनेज ०+८०० िा सडस चल्टङ बेस न 
सनिाुण गने। 

चेनेज ०+००० तेचख चेनेज २८+८०० 
 म्ि २२ शाखा निर सनिाणुको प्रषरियया 
अचघ बउा्न।े 

सत्रभिुन बस्ती र िालाखेती म्ि िूल निर 
लगायत  म्पूण ुआयोजनाको षिस्ततृ 
अध्ययन  म्पन्न गरी खररत प्रषरियया अचघ 
बउा्ने।  

जग्गा असधग्रिण कायलुाई क सनरन्तरता 
दतने।  

३०८०३११४  नु री िोरङ स िँचाइ आयोजना 
(तेस्रो) 

निरको सनयसित िितु- ंभार र  ्ालनका  ाथै 
क्षसतग्रस्त जीण ु ंरचनािरू िितुपनुसनिुाुण लगायत 
तेस्रो चरण अन्तगतु पने काय ुभइरिेको।

कोशी नतीिा स्पर िितु भवको र ब्यारेज सनिाणु 
अध्ययनभइरिेको।

लोिन्रा  ाइफनको ८० प्रसतशत सनिाुण काय ुर 
Bridge को तईु क िटा pilecaping  म्पन्न भवको। 

StageIII िा रिेका  नु्तर गनु्तर, शखु ेना तथा 
ििुुरुरया शाखाको षिस्ततृ अध्ययन  िेक्षण काय ु
भइरिेको।

बाउीबाट क्षसतग्रस्त लोिन्रा  ाइफन 
पनुसनिुाणु भई क िाल स िँचाइबाट बचन्चत 
कररि १५,००० िेक्टर  षित  नु री 
र िोरङ चजल्लाका ६८ िजार िेक्टर 
क्षेत्रिा व्यिचस्थत स िँचाइ  षुिधा 
्पलब्ध भवको िनु।े 

निर  ंरचनािरूको सनयसित िितु- ंभार 
र  ्ालन कायकुा  ाथै क्षसतग्रस्तजीण ु
 ंरचना िितु तथापनुसनिुाणु गने।

लोिन्रा  ाइफनतथा Bridge सनिाणु गने

कोशी नतीिा २ िटा स्पर सनिाुण गने। 

तेस्रो चरणिा रिेका षिसभन्न शाखा तथा 
्पशाखािध्ये  नु्तर गनु्तर, शखु ेना तथा 
ििुुरुरया शाखाको स िँचचत क्षेत्र षिका  
काय ुगने। 

डे्रजर िेस न खररत तथा िितु  म्भार गने
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३०८०३११५ प्रगन्ना तथा बडकापथ स िँचाइ 
आयोजना, ताङ 

प्रगन्ना स िँचाइ आयोजनातफु राप्ती नती षकनारिा ३ 
 ाइड इन्टेक सनिाुण भवकोनिर प्रणालीिा ठूला 
 ाना गरी ४५०  ंरचना सनिाुण भवको र किाण्ड 
वररया बचािटको लासग १०.९ षक.सि. तटबन्ध 
सनिाुण भवको।

बड्कापथ स िँचाइ आयोजनातफु  ाइड इनटेकको 
स सभल तथा गटे जडान भवको7.3 षक.सि. िूल 
निर५3षक.सि. निर लाइसनङ34  ंरचना र 

4 षक.सि. तटबन्ध सनिाणु भवको।

किाण्ड क्षेत्र बचािटको लासग तटबन्ध 
षिस्तार भवको िनुे। 

निर सनिाणु तथा षिस्तार भई क थप 
१,५२० िेक्टर जसिनिा स िँचाइ 
 षुिधा ्पलब्ध भवको िनुे। 

 

 

 

  

प्रगन्नातफु किाण्ड क्षेत्र बचािटको लासग 
तटबन्ध षिस्तार तथा िितुिूलनिरको 
िितु  भार गने।

बडकापथतफु िलिला तथा बनधसु्री क्षेत्र 
(चेनेज ५००० तेचख चेनेज ७३०० 
 म्ि) िा बािँकी काय ुतथा िूल निरको 
चेनेज ७३०० तेचख चेनेज 
१४४५ म्ि  निर तथा  ंरचनािरू 
सनिाुण  रुु गने।

स िँचचत क्षेत्र बचािटको लासग तटबन्ध 
सनिाुण गने।

िातािरण  ंरक्षण तथा िकृ्षारोपण विि  
 ंस्थागत षिका का काय ुगने।

३०८०३११६ स क्टा स िँचाइ आयोजना िेडिक्  ुसनिाणु भई क  ोिा गटे जडान भवको।

पचिि िूल निरको ४५ षक.सि. म्ि निर सनिाणु 
भवको।

स धनीया शाखा तथा प्रशाखा निर सनिाुण ९० 
प्रसतशत  म्पन्न भवको। 

पूिी िूल निरतफु ५३ षक.सि.को 75 प्रसतशत 
सनिाुण  म्पन्न भवको। 

 ंरचना षिका  निुिँतै आयोजना र कृिकको 
प्रया बाट जसिनिा स िँचाइ  षुिधा  रुु भवको।

थप ७००० िेक्टर जसिनिा 
व्यिचस्थत स िँचाइ  ेिा ्पलब्ध िनुे। 

पूिी िूल निरको ४४ षक.सि. सनिाुण 
 म्पन्न गरी ४ िजार िेक्टरिा स िँचाइ 
्पलब्ध गरा्न।े 

पचिि िूल निरतफु िितु- म्भार गरी 
सनयसित पानी  ंचालन गने। 

स िँचचत क्षेत्र षिका  कायलुाई क सनरन्तरता 
दतने र बचािट काय ुगने। 

पचिि िूल निर अन्तगतुका 4 शाखाको 
सनिाुण गने। 

३०८०३११७ पालङुटार-कुण्डटुार स िँचाइ 
आयोजना 

पालङुटार आयोजनाको षिस्ततृ  म्भाव्यता अध्ययन 
 म्पन्न भवको। 

कुण्डटुार आयोजनाको छेपटेार खण्डिा ७६३ सि. 

थप १,४०० िेक्टर जसिनिा स िँचाइ 
 षुिधा ्पलब्ध भवको िनु।े 

पालङुटारतफु िातािरणीय प्रभाि 
िूल्यांकन र षफती र जडुीखोलािा 
जलाशय सनिाणुको चजयोलोजीकल 
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कभड ुक्यानल लाइसनङको सनिाुण  म्पन्न भवको।

कुण्डटुारको प्रारचम्भक िातािरणीय परीक्षण भवको। 

कुण्डटुारको ििुानतेचख चेनेज ६ षक.सि.िा लाइसनङ 
५१६ सि. र आिश्यक निर  ंरचना सनिाणुका 
लासग बोलपत्र आह्वान गररवको।

अध्ययन काय ुगने। 

आयोजनाको सडजाइन ररभ्य ुगरी लागत 
अनिुान अद्यािसधक गने। 

कुण्डटुारतफु निर लाइसनङ १ षक.सि. र 
आिश्यक निर  ंरचना सनिाणु गने।

३०८०३११९ रानी जिरा कुलररया स िँचाइ 
आयोजना 

इन्टेकको गटे जडान ९० प्रसतशत  म्पन्न भवको।

८.८७५ षक.सि.िूल निर सनिाुण भवको।

िूल निरिा ९८ प्रसतशत  ंरचना सनिाुण भवको

षफडर निरिा ८५ प्रसतशत िाइड्रोपािर  ंरचना 
सनिाुण भवको।

लम्की शाखा षिस्तारिा ६.१२५ षक.सि. निर 
लाइसनङ  म्पन्न भवको।

४७ िटा  ंरचना सनिाणु भवको र ६ िटा 
 ंरचनाको सनिाणु भइरिेको र ९५ प्रसतशत जग्गा 
प्रासप्त काय ु म्पन्न भवको।

स िँचचत क्षेत्र बचािट काय ु४८.८ षकसि  म्पन्न 
भवको।

थप स िँचचत क्षेत्र षिस्तार गन ुलम्की क्षेत्र र पथरैया 
तेचख कान्रा क्षेत्र तफु िातािरणीय प्रभाि िूल्याङ्कन 
काय ुभइरिेको।

११ िजार िेक्टर स िँचचत क्षेत्रिा 
व्यिचस्थत स िँचाइ भवको िनु।े 

इन्टेक तथा िाड्रोपािर  ंरचना सनिाुण 
 म्पन्न गने। 

लम्की षिस्तार अन्तगतु बािँकी िूल निर 
तथा  ंरचना सनिाणु  म्पन्न गने।

रानी जिरा कुलररया स िँचाइ प्रणाालीिा 
२०० षिसभन्न बािँडफािँट  ंरचना सनिाुण 
गने।

पथरैया नतीिा १० षक.सि. तटबन्ध 
सनिाुण गने।

टसलङ बेस न र िाइड्रोपािर  ंरचनािा 
गटे जडान  म्पन्न गने।

कान्रा खोला  म्िको थप १८ िजार 
िेक्टर जसिनिा स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध 
गरा्ने कायकुो षिस्ततृ अध्ययन  म्पन्न 
गने।

३०८०३१२० भेरी बबई क बिु् दे्दश्यीय डाइभ नु 
स िँचाइ आयोजना 

 रुुङ सनिाुण  म्पन्न भवको र आयोजनाद्वारा टेषकङ 
ओभर  षटुषफकेट जारी भवको। 

िेडिक्  ुतथा पािरिा् को स सभल सनिाणु काय ु
भइरिेको। 

 रुुङ, िेडिक्  ुर पािर िा्  
लगायतका काय ु म्पन्न भवको िनु।े 

िेडिक्  ुतथा पािर िा् को स सभल 
सनिाुण काय ु चुारु गने। 

िाइड्रोिेकासनकल र इलेक्ट्रोिेकासनकल 
सनिाुण गने। 
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ब.्.शी.नं. 
कायरुियि/ 

आयोजना 
िाल म्िको प्रगसत चस्थसत आगािी तीन ििकुो ्पलचब्ध  ूचक 

आ.ि. २०७८/७९ िा  ंचालन िनु े
प्रिखु षरिययाकलाप 

िाइड्रोिेकासनकल र इलेक्ट्रोिेकासनकल सनिाणु काय ु
खररत प्रषरिययािा रिेको। 

 ािाचजक ताषयपाि तथा िातािरणीय  धुार कायरुियि 
 ्ालन भवको। 

 

िातािरणीय  धुार,  ािाचजक षिका  तथा 
क्षिता असभिषृिलाई क सनरन्तरता दतन।े 

जग्गाको िआुब्जा षितरण गने। 

भेरी कोररडोर स िँचाइ षिका  
आयोजनाबाट सलफ्ट स िँचाइ तथा  ति 
स िँचाइ  म्बन्धी काय ुगने।

३०८०३१२२ स िँचाइ पनुस्थाुपना आयोजना 
(कुिेत फण्ड) 

२४िटा स िँचाइ आयोजना  म्पन्न भई क ३१३४ 
िेक्टरिा स िँचाइ  षुिधा पगुकेो।

१२ िटा स िँचाइ आयोजनाको ठेक्का  रुु भई क 
सनिाुणाधीन रिेको।

व्टा स िँचाइ आयोजनाको षिस्ततृ आयोजना 
प्रसतिेतन तयारी प्रषरिययािा रिेको।

१८ िटा स िँचाइ आयोजना कायानु्ियन गन ुस्िीकृत 
भई क षिस्ततृ ड्रइङ सडजाइन भवका आयोजना ठेक्का 
प्रषरिययािा रिेको।

 म्पन्न आयोजनाको ्पभो्ा  सिसतको क्षिता 
असभिषृि कायरुियि  ंचालन गररवको।

स िँचाइ आयोजनािरूको पनुसनिुाणु 
भवको िनुे। 

्पभो्ा कृिकिरूको योजना  ंचालन 
तथा व्यिस्थापन क्षितािा असभिषृि 
भवको िनुे। 

कृषि ्पापातन िषृि तथा षिषिधीकरण 
 म्बन्धी तासलि  ंचालन भवको िनुे। 

१८ िटा स िँचाइ आयोजना सनिाणु प्रारम्भ 
गने।

 म्झौता सिसतसभत्र  बै सनिाुणधीन 
आयोजना  म्पन्न गने।

षिसभन्न चजल्लाका स िँचाइ आयोजनाका 
्पभो्ाको क्षिता असभिषृि कायरुियि 
 ंचालन गने।

३०८०३१२३  ििृ तराइ-िधे  स िँचाइ षिशेि 
कायरुियि 

सनिाुण   म्पन्न भवका १०६ सडप ट्युबिेलिा 
षिद्यतुीकरणपम्पपम्पघर तथा षितरण प्रणाली 
सनिाुणको काय ु रुु गररवको।

२४७ नयािँ सडप ट्युबिेल सनिाणु भवको।

५५३० स्यालो ट्युबिेल तथा पािरसड्रल स्यालो 
ट्युबिेल सनिाुण  म्पन्न िनुे रियििा रिेको।

 ति तथा भसूिगत स्यालो ट्युबिेलबाट 
कृषियोग्य ४७ िजार िेक्टर जसिनिा 
थप स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध भवको 
िनुे। 

सनिाुण भवका २४७ सडप ट्युबिेलिा 
षिद्यतुीकरणपम्पपम्पघर तथा षितरण 
प्रणाली सनिाणु गरी स िँचाइ  षुिधा 
्पलब्ध गरा्ने। 

नयािँ सडप ट्युबिेल सनिाुण काय ुगने। 

स्यालो ट्युबिेल तथा पािरसड्रल स्यालो 
ट्युबिेल सनिाुण गने। 

१९ िजार िेक्टर जसिनिा स िँचाइ 
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ब.्.शी.नं. 
कायरुियि/ 

आयोजना 
िाल म्िको प्रगसत चस्थसत आगािी तीन ििकुो ्पलचब्ध  ूचक 

आ.ि. २०७८/७९ िा  ंचालन िनु े
प्रिखु षरिययाकलाप 

्पलब्ध गरा्न।े 

३०८०३१२४  नुकोशी िररन डाइभ नु 
बिु् दे्दश्यीय आयोजना 

डबुानिा पने रािेछाप चजल्लाको जग्गा असधग्रिण 
गरी िआुब्जा षितरणको लासग िूल्याङ्कन भइरिेको।

स न्धलुी तफुको जग्गाको िआुब्जा षितरण  म्पन्न 
भवको।

 रुुङ सनिाुणको ठेक्का  म्झौता भई क ठेकेतार  ाइटिा 
पररचालन भवको।

िेडिक् ुपािरिा्  ज ुाफ्ट आदतको सडटेल 
इचन्जसनयररङ सडजाइनकायकुो प्रसतिेतन 

परािशतुाताबाट प्राप्त भई क अध्ययन भइरिेको। 

िररन नती सनयन्त्रण कायकुो लागत अनिुान 
भइरिेको।

 रुुङ, िेडिक् ,ु षिद्यतुगिृ र टेलरे  
सनिाुण काय ुभइरिेको। 

 रुुङ सनिाुण गने। 

िेडिक् ुपािरिा् ज ुाफ्ट सनिाणु  रुु 
गने। 

३०८०३१२५ बिृत  ताङ ्पपायका स िँचाइ 
आयोजना 

८ िटा जलाशययु्  स िँचाइ पोखरीको सनिाुण भवको 
र १५ िटाको षिस्ततृ प्रसतिेतन तयार भवको। 

२६ िटा सलफ्ट स िँचाइ सनिाुण  म्पन्न भवको। 

२० िटा सनिाुणाधीन रिेका र १८ िटाको षिस्ततृ 
प्रसतिेतन स्िीकृसतको रियििा रिेको। 

२५ िटा सडप बोररङ  म्पन्न िनुे चरणिा रिेको। 

थप २५ िटा सडपबोररङ २ िटा  ति स िँचाइ प्रणाली 
सनिाुणको लासग खररत प्रषरियया  रुु गररवको र १० 
िटा षितरण प्रणालीको सनिाणु  रुु गररवको। 

२० िटा नयािँ प्रषिसधिा आधाररत स िँचाइ पोखरीको 
सनिाुण  म्पन्न भवको। 

बबई क कोररडोरिा सलफ्ट स िँचाइ प्रणाली र  

 म्भाव्य क्षेत्रिा  ोला रसलफ्ट 
प्रषिसधबाट स िँचाइ ्पलब्ध भवको 
िनुे।  

 - ाना जलाशययु्  स िँचाइ प्रणाली 
सनिाुण भवको िनुे। 

नयािँ प्रषिसधिा आधाररत स िँचाइ 
आयोजना सनिाणु भवको िनु।े 

थप ५,२०० िेक्टर जसिनिा स िँचाइ 
 षुिधा ्पलब्ध भवको िनु।े 

बबई क कोररडोर विि   म्भाव्य क्षेत्रिा 
 ोलार/इलेचक्ट्रक सलफ्ट प्रषिसधबाट 
कररब १५ स िँचाइ प्रणाली सनिाणु गने। 

्पपायकासभत्र २० जलाशययु्  स िँचाइ 

प्रणाली सनिाणु गने। 

नयािँ प्रषिसधिा आधाररत ७ स िँचाइ 

आयोजना सनिाणु गने। 

ग्िारखोला ्रिरी जस्परु, डरुुिा लगायत 
३०  ति स िँचाइ प्रणाली पनुस्थापन गने। 

२५ सडपबोररङ र २५ स्यालोबोररङ तथा 
षितरण प्रणाली सनिाणु गने। 

ग्िारखोला ्च्च बािँध लगायतका 
जलाशय, सलफ्ट,  ति स िँचाइको षिस्ततृ 
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ब.्.शी.नं. 
कायरुियि/ 

आयोजना 
िाल म्िको प्रगसत चस्थसत आगािी तीन ििकुो ्पलचब्ध  ूचक 

आ.ि. २०७८/७९ िा  ंचालन िनु े
प्रिखु षरिययाकलाप 

जलाशय सनिाणुको लासग गरुूयोजना तयार भवको। इचन्जसनयररङ अध्ययन गने। 

खररत गरुूयोजनाको लासग आिश्यक 
षिसभन्न कम्पोनेन्टको िास्टरप्लान तयार 
गने। 

्पपायका सभत्रका तालतलैया लगायत 
जलस्रोतको  ंरक्षण गने।

३०८०३१२७ वकीकृत ऊजाु तथा स िँचाइ षिशेि 
कायरुियि 

प्रारचम्भक प्रसतिेतन प्राप्त भई क षफल्ड काय ुभइरिेको। 

४० ्प-आयोजनाको षिस्ततृ  म्भाव्यता अध्ययन 
भवको। 

३० आयोजना सनिाणुका लासग खररत काय ुभवको 

९ आयोजना सनिाुण भइरिेको।

िध्य पिाडी टार क्षेत्रिा सलफ्टबाट 
थप ९,३०० िेक्टर जसिनिा स िँचाइ 
्पलब्ध भवको िनु।े  

४ िटा नती बेस नअन्तगतुका षिसभन्न 
आयोजना सनिाणु काय ुअचघ बउा्ने।

षिसभन्न ५० िटा आयोजना सनिाुण  म्पन्न 
गरी स िँचाइ  ेिा ्पलब्ध गरा्ने।

९. जोचखि पक्ष तथा अनिुान 

्पयु्  प्रषिसधको ्पयोग र जग्गा प्रासप्तिा  िजता, आिश्यक बजेटको  सुनचितता भविा, नतीजन्य सनिाुण  ािग्रीको ्पलब्धता, षक ानको  िभासगता र जनशच् 
्पलब्ध िनुे अनिुान छ।  ो नभविा िा प्राकृसतक षिपद् विि  अन्य षिषिध कारणले आयोजनागत लागत िषृि भविा अपेचक्षत ्लचब्ध िास ल निनुे जोचखि रिन्छ। 
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७.१.४ जल तथा मौसम विज्ञान 

१. पषृ्ठभमूम 

नेपालको भौगोमलक अिस्थथमत तथा भ-ूधरातलका कारण नेपालमा विषम तथा विविधतायकु्त जलिाय ुरहेको छ। मौसमी 
प्रमतकूलता र बाढीका कारण विमभन्न विपद्का घटना हनुे गरेको र जलिाय ुपररिततनका कारण मौसम तथा बाढी पूिातनमुानमा 
जवटलता थवपिंदै गइरहेको छ। वहमक्षेत्र तथा वहमनदीहरूमा सिंकुचन आएको छ। साथै, ठूला-ठूला वहमताल मनमातण भएका कारण 
वहमताल विष्फोटनको जोस्िम बढ्दो छ। कृवष प्रणाली सधुार गनत, हिाइ दघुतटना कम गनत, बाढी तथा िडेरी लगायत अन्य जल 
तथा मौसमजन्य प्राकृमतक विपद्ले मनम्त्याउन सक्ने जनधनको क्षमतलाई न्यून गनत मौसम पूिातनमुान तथा पूितसूचना प्रणाली 
भरपदो, विश्वसनीय र प्रभािकारी हनु ुआिश्यक छ। 

२.समथया तथा चनुौती 

मनयममत रूपमा र त्काल जल, मौसम तथा जलिाय ुसम्तबन्धी गणुथतरीय तथयािंक प्राप्त गनत नसक्न,ु उच्च पहाडी तथा 
वहमाली क्षेत्रमा जल तथा मौसम मापन केन्र पयातप्त सिंख्यामा नहनु,ु जल, मौसम तथा जलिाय ुसेिालाई व्यिस्थथत र मनदेस्ित गने 
विस्िष्ट कानूनको अभाि हुुँदा सोसुँग सम्तबस्न्धत काम व्यिस्थथत गनत नसक्न,ु अन्तरातविय नागररक उड्डयन सिंगठनको मापदण्ड 
बमोस्जम हिाइ-मौसम सेिालाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गनत नसवकन,ु सरोकारिाला हिाइ उड्डयन, कृवष, पयतटन, जलस्रोत, विपद् 
व्यिथथापन, थिाथथय आददको माग बमोस्जम जल, मौसम तथा जलिाय ु सेिाको विथतार गनत नसवकन,ु भमूमगत जल भण्डारका 
अलािा ताल तलैयामा रहेको पानीको पररमाण र गणुथतरको तथयाङ्क मनयममत रूपमा सिंकलन नहनु ुर सेमडमेन्ट बाढी तथा डबुान 
र क्षमत आकलन तथा मनराकरण सन्दभतमा अध्ययन तथा अनसुन्धान पयातप्त नहनु ुप्रमिु समथया रहेका छन।् 

मौसम तथा जलप्रिाह पूिातनमुान र पूितसूचनालाई भरपदो बनाई कृवष, हिाइ उड्डयन, जलस्रोत, थिाथथय, पयतटन आदद क्षेत्रको 
व्यिथथापन प्रभािकारी बनाउन,ु देिै भररको सतह एिम ् भमूमगत जल र मौसमसुँग सम्तबस्न्धत गणुथतरीय तथयाङ्क, सूचना अटूट 
रूपमा सङ्कलन गनुत, जल तथा मौसम मापन केन्रहरूको सञ्जालन, विथतार र आधमुनकीकरण गनुत, वहमताल तथा वहमनदीहरूको 
सिेक्षण गनुत, जलिाय ु पररिततनबाट हनुे जल तथा मौसमजन्य बहपु्रकोपबाट विमभन्न क्षेत्रमा हनुसक्ने असरलाई न्यूनीकरण तथा 
जोस्िम व्यिथथापन गनुत, अन्तरातविय नागररक उड्डयन सिंगठन र विश्व मौसम सिंगठनले जल तथा मौसम सेिा प्रिाहका लामग 
मनधातरण गरेका मापदण्ड लागू गनुत, लामो अिमध सम्तमको मौसम पूिातनमुान सेिा उपलब्ध गराउन,ु जलिाय ु पररिततन सम्तबन्धी 
समयानकूुल िैज्ञामनक अध्ययन तथा अनसुन्धान गरी क्षेत्रगत तथयािंक तथा सूचना सरोकारिाला मनकायसम्तम प्रभािकारी रूपमा 
सम्तप्रषेण गनुत र अध्ययन तथा अनसुन्धानको लामग आिश्यक दक्ष जनिस्क्त उ्पादन एिम ् आधमुनक प्रविमधको विथतार र 
प्रभािकारी प्रयोग गनुत प्रमिु चनुौती रहेका छन।् 

३. सोच 

विश्वसनीय र भरपदो जल तथा मौसम सेिा माफत त हिाइ उड्डयन, जलस्रोत, कृवष, पयतटन, थिाथथय लगायतका क्षेत्रको ददगो 
विकास एिम ्जलिाय ुसमानकूुमलत समाजको मनमातण। 

४. उद्दशे्य 

1. जल तथा मौसम सेिालाई समयानकूुल विकास र विथतार गनत आिश्यक नीमत मनमातण तथा सिंरचनागत सधुार गनुत। 

2. जल तथा मौसमजन्य बहपु्रकोपको भरपदो पूिातनमुान तथा पूितसूचना प्रिाहबाट नागररकको जीउधनको सरुक्षा गनुत। 
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3. जल, मौसम तथा जलिाय ुपररिततन सम्तबन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धान गनुत।  

५. रणनीमत 

1. विश्व मौसम सिंगठनको मापदण्ड अनसुारको भरपदो, विश् िसनीय, गणुथतरीय जल तथा मौसम सेिा उपलब्ध गराउन नीमत 
तथा काननु मनमातण गने। 

2. जल तथा मौसम मापन केन्रलाई क्रमि: निीनतम प्रविमध सवहतको आधमुनक थिचामलत केन्रमा रूपान्तरण र 
आिश्यकता अनसुार विथतार गने। 

3. नदी बेमसन योजना िमोस्जम विकासका पूिातधारहरूको लामग जल उपलब्धतामा हनुे मभन् नता, बेमसनहरूको पानीको 
सन्तलुन (Water balance), थेग्रान अध्ययन तथा आकलन गने। 

4. मौसम तथा जल प्रिाहको भरपदो तथा गणुथतरीय पूिातनमुान गने। 

5. विपद् जोस्िम न्यूनीकरण सम्तबन्धी सेन्डाइ फे्रमिकत ले तय गरे अनरुूप विमभन् न सिंघ-सिंथथासुँग समन्िय गरी जल तथा 
मौसमजन्य बह-ुप्रकोप पूितसूचना प्रणालीको विकास गने।  

6. विश्व मौसम सिंगठन, जलिाय ु पररिततन सम्तबन्धी अन्तरसरकारी मनकाय, अन्तरातविय नागररक उड्डयन सिंगठन र अन्य 
सरोकारिाला सिंघ-सिंथथाहरूसुँग समन्िय र सहकायत गने। 

६. विषय क्षते्रगत नमतजा सूचक र लक्ष्य 

सूचक एकाइ 
२०७६/७७ 

सम्तमको उपलस्ब्ध 
२०७७/७८ 

अनमुामनत उपलस्ब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

थिचामलत जलमापन केन्र थथापना र 
सञ्चालन 

सिंख्या ९० 12० १५० १६० १९० 

थिचामलत मौसम मापन केन्र थथापना 
र सञ्चालन 

सिंख्या ९७ १५४ १८४ २२० २५० 

मौसम राडार (C-BAND) थथापना र 
सञ्चालन 

सिंख्या १ १ ३ ३ ३ 

रेमडयोसोन्ड केन्र थथापना र सञ्चालन सिंख्या १ १ १ २ ३ 

बाढी पूितसूचना प्रणाली थथापना र 
सञ्चालन 

सिंख्या १९ १९ २१ २३ २५ 

वहमताल विष्फोटन पूितसूचना प्रणाली 
थथापना र सञ्चालन 

सिंख्या २ २ २ २ ३ 

बाढी जोस्िम नक्सािंकन कायत सिंख्या ८ २ ४ १८ २० 

वहमताल तथा वहमनदी सिेक्षण सिंख्या ३ ० १ १ १ 

राडार (X-band) थथापना र सिंचालन सिंख्या ० ० ० १ १ 

उड्ययन जलिाय ुगणुथतर व्यिथथापन 
प्रणाली िाका/मनदेस्िका  Aviation 

Met Quality Management System 

सिंख्या 0 0 1 - - 
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सूचक एकाइ 
२०७६/७७ 

सम्तमको उपलस्ब्ध 
२०७७/७८ 

अनमुामनत उपलस्ब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

(QMS) Framework / Manual) 
विकास 

७. विषय क्षते्रगत िचत तथा स्रोतको मत्रिषीय अनमुान 

      

रकम रु. लािमा 

आमथतक िषत 
विमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुुँजीगत 
वित्तीय 

व्यिथथा 
नपेाल सरकार िैदेस्िक अनदुान िैदेस्िक ऋण 

२०७८/७९       11,259        2,579      8,680          -       11,259           -             -    

२०७९/८०       12,270        3,020      9,250          -       12,270           -             -    

२०८०/८१       13,315        3,315     10,000          -       13,315           -             -    
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८. कायतक्रम/आयोजनाको सिंस्क्षप्त वििरण 

कायतक्रम तथा आयोजनाको ब.उ.िी.निं., उद्देश्य, आयोजना अिमध, लागत र अपेस्क्षत नमतजा एिम ्हालसम्तमको प्रगमत स्थथमत, आगामी तीन िषतको उपलस्ब्ध सूचक र आ.ि. 
२०७८/७९ मा सञ्चालन हनुे प्रमिु वक्रयाकलाप सवहतको सिंस्क्षप्त वििरण देहायको तामलकामा प्रथततु गररएको छ। 

ब. 
उ.िी. 
निं. 

कायतक्रम/ 
आयोजना 

क्षते्रगत 
रणनीमतक 

थतम्तभ 
उद्दशे्य 

आयोजना 
अिमध  

लागत 

 रू. 
लािमा) 

अपसे्क्षत 

नमतजा 
हालसम्तमको प्रगमत 

स्थथमत 
आगामी तीन िषतको 
उपलस्ब्ध सूचक 

आ.ि. २०७८/७९ मा 
सञ्चालन हनु ेप्रमिु 

वक्रयाकलाप 

30
80

20
11

 
 

जल तथा 
मौसम विज्ञान 
विभाग  

1 बाढी तथा मौसम 
पूिातनमुान कायत 
मनयममत गरी 
बाढी तथा 
मौसमजन्य 
प्राकृमतक 
विपस्त्तबाट हनु े
जनधनको क्षमत 
न्यूनीकरण 

सालबसाली 81,75 जल तथा मौसम 
तथयािंक सिंकलन 
केन्रहरू 
आधमुनकीकरण भएको 
हनुे 

जल तथा मौसमजन्य 
प्रकोपबारे पूितसूचना 
प्रदान गरी धनजनको 
क्षमत न्यूनीकरण 
भएको हनु े

जल तथा जलिाय ु
सम्तबन्धी अध्ययन 
अनसुन्धान भएको हनु े

सिेुतमा एउटा मौसम 
राडार जडान र 
सञ्चालन भएको 

112 जलमापन र 
१५० मौसम मापन 
केन्रहरूमा थिचामलत 
प्रणाली थथापना भएको 

 तीन ददन सम्तमको 
मौसम तथा बाढी 
सम्तबन्धी पूितसूचना 
प्रदान गने क्षमता 
विकास भएको 
  

३ िटा मौसम राडार 
थथापना र सञ्चालन भएको 
हनु े

ठूला र मझौला नदीहरूमा 
२५ िटा बाढी पूितसूचना 
प्रणाली थथापना भएको हनु े

१९० थिचामलत जल 
मापन केन्र र २५० 
मौसम केन्र थथापना र 
मनयममत सञ्चालन भएको 
हनु े

पाल्पा र उदयपरुमा 
मौसम राडार थथापना 
गने 

2८ िटा जलमापन 
केन्र र ३० िटा मौसम 
मापन केन्रमा थिचामलत 
प्रणाली जडान गने 

च्छो रोल्पा र तल्लो 
िरूण वहमतालको 
विथततृ अध्ययन गने  

३०
८०

२१
०१

 जल तथा 
मौसम विज्ञान 
कायतक्रम 

1,२ देिभररको जल 
तथा मौसमी 
तथयािंक सिंकलन 

सालबसाली 35,51 जल तथा मौसम 
तथयािंक सिंकलन, 
व्यिथथापन एिम ्
प्रकािन भएको हनु े

जल तथा मौसम 
केन्रहरू मनयममत 
सञ्चालन र 
आधमुनकीकरण भएको 

जल तथा मौसम मापन 
केन्रहरू मनयममत सञ्चालन ,
तथयािंक सिंकलन र क्षेत्रगत 
सेिा प्रिाह भएको हनु े

केन्र ससुिंचालन र चथुत 
व्यिथथापन गने 
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ब. 
उ.िी. 
निं. 

कायतक्रम/ 
आयोजना 

क्षते्रगत 
रणनीमतक 

थतम्तभ 
उद्दशे्य 

आयोजना 
अिमध  

लागत 

 रू. 
लािमा) 

अपसे्क्षत 

नमतजा 
हालसम्तमको प्रगमत 

स्थथमत 
आगामी तीन िषतको 
उपलस्ब्ध सूचक 

आ.ि. २०७८/७९ मा 
सञ्चालन हनु ेप्रमिु 

वक्रयाकलाप 

३०
८०

२१
०२

 

जलिाय ु
प्रकोप 
समु् थान 
मनमातण 
आयोजना 

२ जलिाय ु
पररिततनले कृवष 
लगायत अन्य 
क्षेत्रमा पारेको 
प्रभाि 
न्यूनीकरणका 
लामग सेिा 
प्रिाह प्रणाली 
आधमुनकीकरण 

२०६९/७०
-

२०७७/७८ 

८२,६
३ 

ICT पूिातधार 
सबलीकरण भएको 
हनुे 

एउटा मौसम राडार 
सिंचालन भएको 

८८ मौसम मापन र 
७० जल मापन केन्र 
थथापना भएको 
High Performance 

Computer, Server 

लगायत पूिातधार 
थथापना भएको 

आयोजनाबाट थथावपत 
केन्रहरूको ससुिंचालन र 
ICT प्रणाली सबलीकरण 
भएको हनु े

ICT पूिातधारको 
Hardware Refresh गने, 
प्रिोधन क्षमता 
बढाउनको लामग Cloud 

Computing Space 
िररद गने एिम ्
Database and Website 

management प्रणाली 
अद्यािमधक गने 

30
80

31
21

 

प्राथममकता 
प्राप्त नदी 
बेमसन बाढी 
जोस्िम 
व्यिथथापन 
आयोजना 

२ प्राथममकता प्राप्त 
6 िटा नदी 
बेमसनमा बाढी 
भविष्यिाणी तथा 
पूितसूचना प्रणाली 
विकास 

  

2077/78 
- 
2084/85  

86५04  चरेु र महाभारत 
क्षेत्रमा बाढी 
जोस्िमको दृवष्टकोणले 
महत्त्िपूणत िहरे नदी 
बेमसनहरूमा पूितसूचना 
प्रणाली थथापना 
भएको। 

२०२१ जनअुरीमा 
आयोजना सरुु भई 
लागत अनमुान 
थिीकृमतको प्रवक्रयामा 
रहेको 

३१ िटा थिचामलत 
जलमापन केन्र र ४३ 
िटा थिचामलत मौसम 
मापन केन्र थथापना 
भएको हनु े

थथावपत केन्रहरूबाट 
Gauge to Gauge flood 

forecasting model विकास 
भएको हनु े

जल तथा मौसम मापन 
केन्र थथापनाको लामग 
उपकरण िररद गने 

 

९. जोस्िम तथा अनमुान पक्ष 

कोमभड-१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण उपकरण आपूमततमा कदठनाइ, मूल्यिवृि लगायतका कारणले प्रथतावित कायतहरूको सिंख्या र समयािमधमा फरक पानत 
सक्ने जोस्िम रहेको छ।  
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७.२ भौतिक पूर्वाधवर िथव यविवयवि 

१. पषृ्ठभतूि 

आतथाक र्दृ्धि र उन् नतिक  म्र्वककक  ूपपिव रककक  यविवयवि ्क्रल के भौतिक िथव मविविकक पूर्वाधवर द्धर्कवमिव 
उल् केखनीय य गदवन गदै आएक के यम ्क्रलक  द्धर्कवमिव ेगवनी मतुनि िि गनुापनआ आर्यकिव रककक   । मिग्र यविवयवि 
प्रणवेीक  प्रभवर्कवरी द्धर्कवमकव ेवतग यम ्क्रलिव कनुक ेगवनी, ेगवनीक  प्रवथतिकीकरण, मरुि्ि यविवयवि मकर्व, न्यूनिि ढुर्वनी 
खिा, ददग  मंरिनव तनिवाण र य कनवबि ििाि-म्भवर कनु कूपरी  । मडक मञ् कवे द्धर्तिवर, कर्वइ यविवयवि, अन्िरदकशीय रके, 

के िथव अन्य यविवयवि मिकिक  अल्पकवेीन र दीर्ाकवेीन म िकव मवथ मकक, मरुि्ि िथव गणुतिरीय यविवयवि मकर्व प्रदवन 
गनाकव ेवतग एकीकृि यविवयवि प्रणवेीक  अध्ययन िथव द्धर्कवम कनु ु अपररकवया  । नकपवेक  आतथाक-मविविकक द्धर्कवमिव 
िकत्र्पूणा भतूिकव खकल्नक रणनीतिक िकत्र्कव रवद्धिय े किवगा र अन्िरदकशीय ्यवपवररक नवकव क ्नक मडक, रकेिवगा िथव केिवगा 
तनिवाण, मञ्चवेन िथव ्यर्तथवपन ेगवयिकव कवयाक  कवयवान्र्यनिव द्धर्शकष क ड ददन आर्यक रककक   ।  

२. मितयव िथव िनुौिी  

यविवयविकव पूर्वाधवरक  अपकि्ि एकीकृि द्धर्कवम नकनु,ु िवपदण्ड द्धर्नव आय कनव पद्धकिवन िथव  न ट कनु,ु आर्यक 
पूर्ाियवरी द्धर्नव आय कनव कवयवान्र्यनिव ेैकवन,ु तनकी ्क्रलक  ्यवर्मवद्धयक ्ििविव मियवनकूुे र्दृ्धि नकनु,ु द् श्रतिक िथव अन्य 
द्धर्षयगि कनशििक  उपेब्धिविव किी रकन ुर गणुतिरीय तनिवाण मविग्रीकव मवथै तथवनीय िकक  ्क्रलवतधकवरिव रककक  नदीकन्य 
तनिवाण मविग्रीक  मकक उपेब्धिव कनु नमक्न,ु बककटक  द्धर्तनय कन र मञ्चवेन कुशेिवक  अभवर् कनु ुर मंतथवगि, ्यर्तथवपकीय 
िथव प्रवद्धर्तधक मंशवधन ्ििविव अपक्वकृि र्दृ्धि नकनु ुयम ्क्रलकव प्रिखु मितयव कनु।्  

पूर्वाधवर तनिवाण कवयािव अपनवइनक प्रद्धर्तध, ेवगि र गणुतिरिव मन्िुे न कवयि गनुा, िनुौिीपूणा भौगतभाक-भौग तेक अर्तथव 
रकन,ु मवनवतिनव आय कनव कवयवान्र्यन गनुापनआ दर्वर्कव कवरण प्रवथतिकिव प्रवप् ि य कनव िथव रणनीतिक गूुपय कनव के पद्धकिवन 
गरककव आय कनविव िव्रल ेगवनी कक िन्िि गनुा, िीन िककव मरकवर के तनिवाण गनआ मडक पूर्वाधवरकूप पररपूरक कनुक गरी तनिवाण गनुा, 
मंतथवगि ्ििव अतभर्दृ्धि गनुा, मन्ितुेि, मरुि्ि, ददग , र्विवर्रणिै्रली र गणुतिरीय मडक पूर्वाधवर तनिवाण गनुा प्रिखु िनुौिीकव 
ूपपिव रकककव  न।् 

3. म ि  
 मर्न, मन्ितुेि, मुे भ, मरुि्ि, गणुतिरीय एर्ि ्ददग  मडक पूर्वाधवरक  द्धर्कवम। (मडक) 

 भरपदो, मरुि्ि, पकुुँिय ग्य, र्विवर्रणिै्रली रके यविवयवि प्रणवेीक  द्धर्कवम। (रके यविवयवि)  

 मुे भ र द्धकफवयिी यविवयविक  भरपदो द्धर्कल्पक  ूपपिव के यविवयविक  द्धर्कवम। (के यविवयवि) 

 प्रतितपधी, मर्ामुे भ, मरुि्ि र र्विवर्रणिै्रली यविवयवि प्रणवेीक  द्धर्कवम। (यविवयवि ्यर्तथवपन) 

4. उद्दकय 
मडक 

१. कुे यविवयवि खिा न्यूनिि कनुक गरी मडक मञ्जवेक  मन्ितुेि द्धर्कवम िथव द्धर्तिवर गनुा। 

२. मडक पूर्वाधवरकूपक  उििि मंर्ण, ििाि-म्भवर र मरु्व गरी मकक मर्वरी आर्वगिन मतुनििि गनुा। 
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रके यविवयवि 

१. रके यविवयवि मदु्धर्धव द्धर्तिवर गरी अन्िरदकशीय ्यवपवर म्बन्ध पकुुँििव द्धर्तिवर बढवउुँदै आतथाक मविविकक एकीकरणिव 
य गदवन गनुा। 

२. भौग तेक मन्िुे न र द्धर्कवमिव य गदवन पगु्नक गरी भरपदो र मरुि्ि रकेमकर्व मञ् िवेन गनुा। 

के यविवयवि 

 आन्िररक, ्क्रलीय र अन्िरवाद्धिय केिवगाक  प्रय ग गरी दकशक  उद्य ग, ्यवपवर िथव पयाटन ेगवयि रवद्धिय अथािन््रलकव 
अन्य आयवििव मकवरवत्िक य गदवन परु् यवउन।ु 

यविवयवि ्यर्तथवपन 

 यविवयवि मकर्वेवई प्रतितपधी, मर्ामुे भ, भरपदो, मरुि्ि, मिवर्कशी र अनशुवतमि बनवई आर्वगिन र ढुर्वनीेवई मकक 
बनवउन।ु 

५. रणनीति 
मडक 

1. प्रवदकिशक मन्िुे न मिकि कवयि कनुक गरी उच्ि ्ििवकव ििुिवगा, भतूिगि िवगा, भवयव-डक्ट ेगवयिकव आधतुनक मंरिनव 
मद्धकिक  गूुपय कनविव आधवररि मडक मञ् कवेक  द्धर्कवम गनआ। 

2. मंतथवगि ्ििवक  द्धर्कवमेवई उच्ि प्रवथतिकिव ददई आधतुनक प्रद्धर्तधक  अतधकिि उपय ग गनआ। 

3. पर्परवगि मरकवरी स्र ििवतथक  तनभारिव र्टवई ेगवनीकव रै्किल्पक स्र िकूप कटुवउनक। 

4. मडकक  तडकवइन, तनिवाण, ििाि-म्भवर िथव मडक मरु्वकव ेवतग आधतुनक प्रद्धर्तधक  उपय ग िथव यवन््रलीकरणिव क ड 
ददनक। 

5. प्रवकृतिक प्रक प िथव केर्वय ुप्रतिकूेिवकव कवरण कनुमक्नक म्भव्यअमर र्व कवनी न क्मवनीेवई न्यूनीकरण गनआ। 

रके यविवयवि 
1. रकेिवगाक  म्भव्यिव अध्ययन गरी रवद्धिय आर्यकिव पद्धकिवन, द्धर्कवम र द्धर्तिवर गनआ। 

2. रके द्धर्भवगक  मंतथवगि ्ििव अतभर्दृ्धि गनआ। 
3. रके यविवयविक  पूर्वाधवर द्धर्कवम िथव मञ् िवेनिव ेगवनीकव भरपदो रै्किल्पक स्र ि प्रर्िान गनआ। 

के यविवयवि 
1. आन्िररक िथव मिनु्िम्ि पकुुँिकव ेवतग के यविवयविक  द्धर्कवम र द्धर्तिवर गनआ। 

2. के यविवयवि मकर्व द्धर्कवमक  ेवतग तनकी एर्ि ्अन्य ्क्रलक  ेगवनी आकद्धषाि गनआ। 
3. के यविवयवि द्धर्कवम र मञ्चवेनिव मंतथवगि, ्यर्तथवपकीय िथव प्रवद्धर्तधक ्ििवक  द्धर्कवम र अतभर्दृ्धि गनआ। 

यविवयवि ्यर्तथवपन 

1. मंतथवगि मदुृढीकरण र प्रद्धियवगि मरेीकरण गदै यविवयवि ्क्रलिव मशुवमन कवयि गनआ। 

2. ददग  िथव र्विवर्रणिै्रली मर्वरी मवधनक  उपय गिव क ड ददनक। 
3. मवर्ाकतनक यविवयविेवई प्र त्मवकन गदै तनकी िथव मककवरी ्क्रलक  भतूिकवेवई प्रभवर्कवरी एर्ि ््यर्ितथि गनआ। 
4. यविवयवि ्यर्तथवपनिव प्रद्धर्तधक  प्रय ग गदै मडक दरु्ाटनव न्यूनीकरण गदै कवनक। 
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6. द्धर्षय क््रलगि नतिकव मूिक र ेक्ष्य 

मूिक एकवइ 

२०7६/7७ 
म्िक  
उपेिब्ध 

२०7७/7८ 
क  अनिुवतनि 

उपेिब्ध 

िध्यकवेीन ेक्ष्य 

२०7८/7९ २०7९/८० २०८०/८१ 

रवद्धिय रवकिवगा (दईु केनम्ि कवे प्रलक)  द्धक.ति. ६,३६४ 6,87० 9,794 11,०94 1२,3०० 

रवद्धिय रवकिवगा (दईु केनभन्दव िवतथ 
कवे प्रलक) 

द्धक.ति. १५९ २1० 345 745 1,174 

रवद्धिय रवकिवगा (नयवुँ ट्यवक तनिवाण) द्धक.ति. ६३ 15० 4०० 4०० 3०० 

रवद्धिय रवकिवगा पनुतथवापनव िथव पनुतनािवाण द्धक.ति. २७० 3०० २२5 २5० २5० 

रवद्धिय रवकिवगा आर्तधक ििाि म्भवर द्धक.ति. ३६० 5०० 75० 775 8०० 

रवद्धिय रवकिवगा तनयतिि ििाि म्भवर द्धक.ति. ७,२०० 7,187 7,२०० 7,२२5 7,२5० 

रकेिवगा तिर न्नति (नयवुँ ट्रयवक तनिवाण) द्धक.ति. ४८ 6० 19० २6० 348 

मडक पुे  तनिवाण र्टव २१० २55 3०० 35० 35० 

नयवुँ मडक तनिवाण द्धक.ति. १४६५ १८०० २२०० २६०० २९०० 

७. द्धर्षय ्क्रलगि खिा िथव स्र िक  त्रलर्षीय अनिुवन 

       

रकि रु. ेवखिव 

आतथाक र्षा 
द्धर्तनय कन िथव प्र्कपण स्र ि 

कुे िवे ु पुुँकीगि 
द्धर्त्तीय 

्यर्तथव 
नकपवे मरकवर 

रै्दकिशक 

अनदुवन 
रै्दकिशक ऋण 

२०७८/७९    1,63०,०79     1०२,95०    1,5२२,1२9      5,०००       68०,341      46,569    9०3,169  

२०७९/८०    1,895,1०5     1०6,967    1,783,138      5,०००     1,153,755      २०,२००    7२1,15०  

२०८०/८१    २,०२6,886     111,२०7    1,91०,679      5,०००     1,368,395      २०,814    637,677  
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८. कवयािि÷आय कनवक  मंि्प्त द्धर्र्रण 

कवयािि आय कनवक  मंि्प्त द्धर्र्रणः- ब.उ.शी.नं., कवयािि/आय कनवक  नवि, उद्दकय, आय कनव अर्तध, ेवगि र अपकि्ि नतिकव िवतेकविव प्रतििु गररएक   । 

ब.उ.शी.नं. कवयािि÷ आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 

आय कनव अर्तध 

(मरुु र मिवतप्त) 
ेवगि (ूप 
ेवखिव) 

अपकि्ि नतिकव 

३३७०१०१७ प्रदकश रवकधवनी क ्नक रवकिवगा 
तिर न्नति कवयािि  

१ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७८/७९- एद्धकन 
नभएक  

एद्धकन 

नभएक  

२५० द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति 
भई कवे प्रलक भएक  कनुक। 

३३७०१०१८ अरुण क ररड र  १ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७८/७९ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  ७० द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति भई 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

३३७०१०१९ बटुर्े तेंकर ड (र्वईपवम) २ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७८/७९ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  मडक तनिवाण िथव तिर न्नति भई कवे प्रलक 
भएक  कनुक। 

३३७०११०१ मगरिवथव े किवगा (गवईर्वट-
ददिक े खण्ड) 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०५१/५२ - 

२०७९/८० 

३४६४८ १०१ द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति 
भई कवे प्रलक भएक  कनुक।  

३३७०११०२ मूयाद्धर्नवयक धतुेखके , धतुेखके 
तमन्धुे ी-बददाबवम मडक  

१,२,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०५२/५३ - 

२०७५/७६ 

२११७०० १६०  द्धक.ति. मडक तनिवाण भएक  कनुक।  

 

कवठिवडौं-भिपरु-धतुेखके मडक 
द्धर्तिवर 

  २०६४/६५- 

२०७९/८० 

  

कवे यद्धकन 
नभएक  

२४ द्धक.ति. मडक मदुृढीकरण एर्ि ्द्धर्तिवर, 

२३ र्टव आकवशक पुे  तनिवाण, १७ द्धक.ति. 
मतभाम र ड तनिवाण भएक  कनुक। 

३३७०११०३ िकवकवेी कररड र (ब्र्कदकर्-
झुे वर्वट- दवि ुाे व- द्धटंकर), दवि ुाे व 
द्धटंकर मडक य कनव 

२,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 

२०६५/६६ - 

२०७९/८० 

१८१६०० कञ्चनपरुक  ब्र्कदकर् दकिख दवि ुाे वक  
द्धटंकरम्ि ४२५ द्धक.ति. कवे प्रलक मडक 
तनिवाण भएक  कनुक। 

३३७०११०४ कविन्ि े कपथ १,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 

२०६४/६५ - 
२०८०/८१ 

३३३०० ७९ द्धक.ति. मडक तनिवाण भएक  कनुक।  

३३७०११०५ गंगटक मिनु्िटवर गल्फुभन््यवङ 
मडक 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०४८/४९ - 
एद्धकन नभएक  

१६६०० ४३.५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक। 
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३३७०११०६ मवेझण्डी - मन्धीखका  ढ रपवटन 
मडक, अर्वाखवंिी -बवगेङु 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६५/६६ - 
एद्धकन नभएक  

६५००० १९६ द्धक.ति. मडक तनिवाण भएक  कनुक। 

३३७०११०७ दिक ििमवपवनी मडक १,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०५९/६० - 
२०७८/७९ 

२४००० ४४ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

३३७०११०८ िदन भण्डवरी रवकिवगा (झवपवक  
बवकनुडवुँगी दकिख पििि डडकल्धरुवक  
रुपवे म्ि)  

१,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७५/७६ - 
२०८१/८२ 

७५०००० १,२५० द्धक.ति. मडक दईु केनिव तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

३३७०११०९ गल् ी-बक्रलवर्िी-िैेङु-तयवफ्ु्र्कशी -

रमरु्वगढी मडक 
१,२ 

 

मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७२/७३ -

२०८०/८१ 

१५५००० 

(िआुब्कव 
मद्धकि) 

८२ द्धक.ति. मडक डकतडकक टकड डबे केनिव 
तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति भएक  कनुक। 

337०111० टनकपरु तेंक मडक १,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०५९/६० - 
२०७७/७८ 

६००० १२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

337०1111 मडक मधुवर आय कनव १,२,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६३/६४ - 
२०७९/८० 

नखलु्नक  

 ेवि मवुँर्-ुिडुक-िररक ट मडक    २०७२/ ७३ - 
२०७७/७८ 

१५३०० ५५ द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 बवेवक-ुरवनीपौर्व-ककनी-त्रलशुे ी 
मडक 

   २०७१/७२ -  
२०७७/७८ 

१२८०० ५६ द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 बल्ख-ुदि्णकवेी मडक    २०७२/७३ - 
२०७६/७७ 

३९४४ ११.९३ द्धक.ति. मडक तनिवाण  िथव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

 भिपरु-नगरक ट-तमपवर्वट मडक    २०७१/७२ - 
२०७७/७८ 

५६२४ १५.६६ द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 कनकपरु पररििव मडक    २०७१/७२ - १८२०० ९९ द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति 
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२०७७/७८ भएक  कनुक। 

 LOC-III अन्िगािकव १२ र्टव 
मडककूप 

   २०७२/७३ - 
२०७९/८० 

नखलु्नक LOC-III अन्िगािकव १२ र्टव मडक 
(७७९.२८ द्धक.ति.) तिर न्नति र थप भएकव 
३ र्टव मडकक  (७८ द्धक.ति.) तिर न्नतिकव 
ेवतग ठक क्कव ्यर्तथवपन भएक  कनुक। 

 भेंडकटवर-रद्धर्-रवंकक  मडक    २०७५/७६ - 
२०७९/८० 

३७००० १००.४  द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  
कनुक। 

 ेवि मवुँर्-ुिविवक शी-िकरी (िररक ट-
िकरी खण्ड) मडक 

   २०७५/७६ - 
२०७९/८० 

१९००० ५५.४४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  
कनुक। 

 मक केर्वट-रविक वप-मवुँर्टुवर मडक    २०७६/७७ - 
२०८०/८१ 

१८००० ४९.८१ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  
कनुक। 

 गैंडवक ट-रविपरु-रव्दी (द्धपपेडवुँडव) 
मडक 

   २०७५/७६ - 
२०७९/८० 

४८३०० १३१.७ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  
कनुक। 

 ेिकी-र् रवकी -िुे मीपरु मडक    २०७५/७६ - 
२०७९/८० 

१४४०० ४६.५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक। 

 भवेबुवङ-बवर्डुे व-तभिगीट्टक मडक    २०७५/७६ - 
२०७९/८० 

३०००० ७३.६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक। 

 मककपरु-ब गटवन-ददपवये मडक    २०७५/७६ - 
२०७९/८० 

१८८०० ५०.०२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  
कनुक। 

 बददाबवम-क केश्वर मडक, क केश्वर, 

रवकद्धर्रवक, तमरवकव शकरी मडक 
   २०७५/७६ -  

२०७९/८० 
२०३०० ८९ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक। 

 गण्डक नकर मडक    २०७५/७६ -  
२०७९/८० 

१०७०० ६२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक। 
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 बमन्िपरु-कटवकवरीयव-कर्वद्धकग ठ-
पीप्रवदी-पदि मडक र िेंगर्व शकरी 
मडक 

   २०७५/७६ -  
२०७९/८० 

९२०० ४४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक। 

 गुे ररयव-ि.रव.िव. मडक र नकपवेगञ्ज 
शकरी मडक 

   २०७५/७६ -  
२०७९/८० 

१११०० ४८.०४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  
कनुक। 

 िन्िौटव -कृष्णनगर मडक र 
कृष्णनगर शकरी मडक 

   २०७५/७६ - 
२०७९/८० 

८२५५ २८ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक। 

 मककपरु-ब क्टवन, पन्थतडकी-कटकरक-
किी-मवद्धकेटवर मडक, रविवयण 
मद्धका ट िझुकतेयव-धनषुवधवि-धवरवपवनी 

   २०७६/७७ - 
२०८०/८१ 

नखलु्नक ७८ द्धक.ति. मडक तिर न्नति िथव कवे प्रलक 
भएक  कनुक। 

337०111२ ११ द्धके   कपकटवर मडक आय कनव १,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६४/६५-  
२०७६/७७ 

१३६०० ४८.६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

337०1113 शद्धकद िवगा मडक य कनव (र् रवकी-
क केरी-नरु्वगवउुँ-तिेव-र्तिागवउुँ-
थर्वङ-कवुँकुरी-िैक टदनैु ड ल्पव) 
(िकल्ेव: दवङ, र ल्पव, पूर्ी रुकुि, 

ड ल्पव) 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६४/६५ - 
२०८४/८५ 

११४५०० १८८.५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

337०1114 पषु्पेवे (िध्य पकवडी) रवकिवगा 
आय कनव  

१,२,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६४/६५ - 
२०७९/८० 

८४३३०० १,८७९ द्धक.ति. मडक दईु केनिव तिर न्नति 
(कवे प्रलक) भएक  कनुक। 

337०1115 रुपौतडयव-नकपवेगंक-मखुआि-दै केख 
बकवर-िकवबुे कक-गवल्कक-भवत्तडी, 
रिडव-नवग्िव गिगढी-नवक्िकेवग्नव 
मडक  

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७०/७१ - एद्धकन नभएक  नवग्िव-गिगढी, िगु ु९३ द्धक.ति. मडक तनिवाण 
भएक  कनुक। 

र्षैभरर मर्वरी मवधन िल्नक गरी ििाि म्भवर 
भएक  कनुक। 
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337०1116 भकरी कररड र (कवकरक ट-दनैु-िररि-
तिन्कक-ध  मडक), ड ल्पव 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६४/६५ - 
२०७९/८० 

 दनैु-िररि-तिन्कक-ध  मडक (ड ल्पव) ११० 
द्धक.ति. मडक तनिवाण भएक  कनुक। 

   मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

 एद्धकन नभएक  कवकरक ट-दनैु (ड ल्पव) ११८ द्धक.ति. मडक 
तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति भएक  कनुक। 

337०1117 मडक ्क्रल द्धर्कवम आय कनव १,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७३/७४ - 
२०७८/७९ 

५२९०० कररब ६८५ द्धक.ति. मडक खण्डिव ३१ र्टव 
पुे  तनिवाण, १६ द्धक.ति. मडक तिर न्नति, ९ 
र्टव ठूेव पद्धकर  मद्धकि अन्य पद्धकर कूपक  
पनुातथवपनव कवया भएक  कनुक। 

मडक मरु्व म्बन्धी अध्ययन, ३० थवन ५० 
ति. े्बवई भएकव ि डुे र ितट तब्रक खररद 
कवया, ८ द्धकतमिकव ककबी इक्यूपिकन्ट  खररद 
कवया भएक  कनुक। 

337०1118 उत्तर दि्ण रवकिवगा (कणवाेी, 
कवेीगण्डकी र क शी) 

३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६५/६६ - 
एद्धकन नभएक   

नखलु्नक   

 उत्तर दि्ण े किवगा (कणवाेी)  मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६५/६६ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  २६९ द्धक.ति. ट्रयवक तनिवाण भएक  कनुक। 

 उत्तर दि्ण े किवगा 
(कवेीगण्डकी क ररड र) 

(दि्ण खण्ड- गैंडवक ट- रव्दी-
िवेढुङ्गव) 

उत्तरखण्ड (िवेढुङ्गव-बकनी- क िम ि- 
क रेव) 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६५/६६ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  गैंडवक ट-द्धपपेडवुँडव-रवनीर्वट-अगाे ी-ररडी-
रुिर्कनी-किीिौर-पतुिार्वट-बवग्ेङु बकवर 
खण्डक  २४५ द्धक.ति. ट्रयवक तनिवाण एर्ि ्
तिर न्नित्त भएक  कनुक। 

   मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर २०७३/७४ - ९७५०० िवेढंुगव-बकनी-क िम ि-क रेव मडक खण्डक  
१९९ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव तनिवाण 
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िथव मर्न अन्िरआर्ििव  एद्धकन नभएक  भएक  कनुक। 

   मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६५/६६ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  तितिा-मकिी-बकनी-फ केर्वम-कुिव खण्ड ५३ 
द्धक.ति. मडक तनिवाण भएक  कनुक।  

 उत्तर दि्ण े किवगा (क शी: 
र्मन्िपरु (खवुँदर्वरी) दकिख 
द्धकिवथवङ्कव) 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६५/६६ - 
२०७९/८० 

१६२००० खवुँदबवरी- द्धकिवथवङ्कव १६२ द्धक.ति. मडक 
तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०१११९ बकतनर्वट आरुर्वट ेवकआ भञ्ज्यवङ १,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६५/०६६ - 
२०८०/८१ 

१२००० १५७ द्धक.ति. मडक तनिवाण/ तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

३३७०११२० कवठिवडौं उपत्यकव मडक द्धर्तिवर 
आय कनव 

२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

०६०/०६१ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  कवठिवडौं िकल्ेव तभ्रल कररब ४०० द्धक.ति. 
मडक एर्ि ्२ र्टव पुे क  तनिवाण भएक  
कनुक। 

३३७०११२१ डमु्रक बकशीशकर -िविक-िनवङ २ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०५०/५१  - 
एद्धकन नभएक  

१५०००० १०७ द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति 

३३७०११२२ तथवनीय मडक पुे  तनिवाण २ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६८/६९  - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  तनिवाणवधीन १,१३७ र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न 
भएक  कनुक। 

337०11२3 रणनीतिक मडक िथव पुे कूपक  
द्धर्तििृ मंभव्यिव अध्ययन 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

मवेर्मवेी  रवद्धिय रवकिवगा र मवद्धर्ककव मकवयक 
िवगाकूपिव पनआ ख ेविव पुे कूपक  द्धर्तििृ 
मभव्यिव अध्ययन भएक  कनुक। 

३३७३१०११ मडक ब डा 

क) मविररक मडकक  आर्तधक 
ििाि  

ख) द्धर्तभन्न मडकक  तनयतिि, पटकक  
र अन्य ििाि मंभवर 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६०/६१ - 
एद्धकन नभएक   

 मविररक मडककव आर्तधक ििाि, 

रवकिवगा िथव मकवयक िवगाकूपिव िखु्यि: 
तनयतिि, पटकक  र आकितिक ििाि म्भवर 
कवया गरी मञ्चवेन य ग्य भएक  कनुक। 

 

300



ब.उ.शी.नं. कवयािि÷ आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 

आय कनव अर्तध 

(मरुु र मिवतप्त) 
ेवगि (ूप 
ेवखिव) 

अपकि्ि नतिकव 

ग) मविररक मडकक  पनुतथवापनव र 
पनुतनािवाण 

337०11२4 कवठिवडौ बवद्धकरी ििपथ द्धर्कवम 
आय कनव 

२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७३/७४ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  कवठिवडौं उपत्यकविव ७२ द्धक.ति. बवद्धकरी 
ििपथ तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति भएक  कनुक। 

337०11२5 िकवकवेी पुे  तनिवाण आय कनव  २ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७३/७४ - 
२०७७/७८ 

३२८०० ८०० ति. ेवि  ४ केनक  पुे  िथव ७.८ 
द्धक.ति. पकुुँि िवगा तनिवाण र ३० तिटर 
तपवनक  िवइनर तब्रक, २ र्टव ४ केनकव पुे  
तनिवाण भएक   

337०11२6 मकिी े किवगा (द्धटकवपरु-े डक-
िैनपरु-िवक्ेवक ट) दि्ण खण्ड 

३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६६/६७ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  २४२ द्धक.ति. मडक तनिवाण भएक  कनुक। 

 मकिी े किवगा (द्धटकवपरु-े डक-
िैनपरु-िवक्ेवक ट) उत्तर खण्ड 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६८/६९ - 
एद्धकन नभएक  

८५००० ११७ द्धक.ति. मडक तनिवाण भएक  कनुक। 

337०11२7 िकपवङ िवगा (ठ री-भण्डवरव-े थर-
ि केख)ु 

१,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६६/६७ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  ६९ द्धक.ति. मडक तनिवाण/ तिर न्नति भएक  
कनुक। 

337०11२8 कुे वकी रवकिवगा आय कनव  १,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६७/६८ - 
२०७९/८० 

६५२००० १,८५७ द्धक.ति. कवे प्रलक मडक र म  मडक 
खण्डिव पनआ पुे कूप (२१९ र्टव) क  तनिवाण 
कवया म्पन्न भएक  कनुक।  

 कनकपरु-क केश्वर-तभट्टवि ड मडक        १८.७५ द्धक.ति.मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 नर्ेपरु-िेंगर्व मडक       २६.५९ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्
तिर न्नति भएक  कनुक। 

 नयवुँर ड-बरकथर्व-िधरु्नी मडक       ४१ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 
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 कदििौक-कपिौे-तिनकौतडयव-
किेव मडक  

     ३०.५८ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्
तिर न्नति भएक  कनुक। 

 बेवन-किेव मडक       २९ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक।  

 बवुँकक -मंग्रविपरु मडक      २२.४८ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्
तिर न्नति भएक  कनुक। 

 कनकपरु-बमतबटी-बेर्व-कवदी-
प खरतभण्ड-मंग्रविपरु मडक  

     २२.२ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 फुेक र त्रलभरु्ननगर मडक       २१.२ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक।  

 यदकुुकव-खकरुी-िकरु्व मडक      ९.८ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 किदक-ेगडी-गददयवनी मडक       २७ द्धक.ति. मडक तनिवाण मधुवर कवे प्रलक 
भएक  कनुक।  

 द्धर्रकन्ि बकवर-यदकूुकव-िद्धकनवथपरु 
मडक  

     ३२.३५ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्
तिर न्नति भएक  कनुक। 

 क केश्वर-कददा मडक       २७.२ द्धक.ति.मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 कनकपरु-यदकूुकव मडक       १६ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 िौतेकर्व- बकवदरुगंक- िझन्गवकव- 
झुे वतनय- दत्तपरु- कटुर्व- द्धपपररयव 
बकवर- गगुौे -भगर्वनपरु- िरुन्िपरु 

     ५०.५ द्धक.ति. कवे प्रलक मडक तनिवाण िथव 
म  अन्िगाि पनआ १७०.८२ ति. पुे  तनिवाण 
भएक  कनुक।  

302



ब.उ.शी.नं. कवयािि÷ आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 

आय कनव अर्तध 

(मरुु र मिवतप्त) 
ेवगि (ूप 
ेवखिव) 

अपकि्ि नतिकव 

मडक, कद्धपेर्ति ु

 ि.रव.िव. (खरकन्िपरु)- िशिेवपरु- 
तभल्िी मडक, कद्धपेर्ति ु 

     १८ द्धक.ति. कवे प्रलक मडक तनिवाण िथव 
४१.२ ति. पुे  तनिवाण भएक  कनुक। 

 ि.रव.िव. (कीिपरु) - िौतेकर्व 
मडक मतभाम केन तनिवाण, कद्धपेर्ति ु

     ६.३ द्धक.ति. मतभाम केन तनिवाण भएक  कनुक। 

 परवमी- नवरवयण ि क- ग द्धपगंक- 
त्रलर्कणी मडक, नर्ेपरवमी  

     २७.७७ द्धक.ति. कवे प्रलक मडक तनिवाण 
भएक  कनुक। 

 कठवकवर्व - त्रलर्कणी मडक, 

नर्ेपरवमी  
     ९.१८ द्धक.ति. कवे प्रलक मडक तनिवाण भएक  

कनुक। 

 मिी-भकनी-धनगढी मडक, कैेवेी      ४ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 े्की-द्धटकवपरु-खिौेव मडक, 

कैेवेी  
     २९ द्धक.ति. मडक तिर न्नति गरर कवे प्रलक 

भएक  कनुक। 

 ि कनव पुे  ड कक बकवर बकेौरी 
बकेडवंगी दैकी मडक 

     ६२ द्धक.ति.. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 क्यव्पम ि क दकिख ि कनव पुे  
म्िक  बवइपवम मडक, धनगढी 

     ६.५ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
गररनक 

 पूर्ा-पििि रवकिवगा (िविवगढी-
तमिरौनगढ मडक, बवरव) 

     ४० द्धक.ति.मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 पूर्ा-पििि रवकिवगा िवनर्ि-केैयव-
िटीअर्वा मडक, बवरव 

     २७ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 त्रलभरु्न रवकपथ (द्धर्रगंक- ठ री 
कुे वकी मडक मडक, पमवा) 

     ५३ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

303



ब.उ.शी.नं. कवयािि÷ आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 

आय कनव अर्तध 

(मरुु र मिवतप्त) 
ेवगि (ूप 
ेवखिव) 

अपकि्ि नतिकव 

 र्रीयवरपरु पटकर्वा अरुर्व मडक, बवरव      १५.९८५ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्
तिर न्नति भएक  कनुक। 

 बवगििी (बकरकर्व)-फिरु्व-िककशपरु-
अरुर्व, रौिकट  

     १९.११ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्
तिर न्नति भएक  कनुक। 

 अरुर्व-(कि र्वा)- केैयव-बवरव 
िकल्ेव तमिव, बवरव,  

     १९.९६० द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्
तिर न्नति भएक  कनुक। 

 गढीिवई-बररयवरपरु-क कर्ी मडक, 

बवरव 
     १०.६ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 

भएक  कनुक। 

 भरिपरु-िवडी-ठ री (दकबकन्िपरु दकिख 
बगई बम पवका  खण्ड) मडक, 

िििर्न  

     ७.७ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 रवकद्धर्रवक-कुनौेी मडक      १२ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 भवरदक-कन्िनपरु-रवकतबरवक-
बेवन,मप्तरी  

     ४६ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 ि.रव.िव. कठौनव-पवि  मडक, मप्तरी      १८ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 ि.रव.िव. िवरआेी-िन्िगढी-कक िनव 
मडक (िकिी रवकिवगा), झवपव 

     ४० द्धक.ति.मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 िकिी-रिरु्व मडक, झवपव      ४८ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 रिरु्व-कक शतेयव मडक, ि रङ      ४२ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 
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 कक शतेयव-िििडी-ेौककी-फुेि की 
मडक, मनुमरी 

     २७ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 गवन्धी िनि कन िवगा (पथरी बकवर 
दकिख भवरिीय तमिव म्ि) 

     ३० द्धक. ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 मद्धकद िौक-तभिपरु-दकर्वनगंक मडक, 

मनुमरी, ८.५ द्धक.ति. 
      ८.५ द्धक. ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 

भएक  कनुक। 

 नकपवेगंक-बर्ौडव मडक, बवुँकक         ४४ द्धक.ति. मडक तनिवाण भएक  कनुक। 

 पूर्ा-पििि रवकिवगा भरुरगवउुँ-
गुे ररयव-ितुिायव मडक, बददायव  

      ३६ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 ग ठुर्व-खु् बर- बकिकनी मडक, बवुँकक        २० द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 कल्यवंक ट-गढ़वर्व-रवकपरु मडक, दवङ       ४० द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 पूर्ा-पििि रवकिवगा ेिकी-
क इेवर्वम मडक 

      ३४ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

 भरिपरु-िवढी-ठ री कुे वकी मडक, 

िििर्न 
      १७ द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 

भएक  कनुक। 

 द्धर्तभन्न मडक िथव पुे कूपक  
बकरु्षीय ठक क्कवपट्टव ्यर्तथवपन गनआ  

      १०० द्धक.ति. मडक तनिवाण एर्ि ्तिर न्नति 
िथव ३० र्टव पुे क  तनिवाण भएक  कनुक। 

337०11२9 उप्क्रलीय यविवयवि अतभर्दृ्धि 
आय कनव 

१,२   २०६७/६८ - 
२०७४/७५ 

५५४०० २१६ द्धक.ति. मडक तिर न्नति भएक  कनुक। 

337०113० ्यवपवररक िवगा द्धर्तिवर आय कनव  मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर २०६८/६९ -   
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िथव मर्न अन्िरआर्ििव एद्धकन नभएक  

 रवनी द्धर्रवटनगर ईटकरी धरवन मडक   २०७२/७३ - 
२०७७/७८  

११०००० ४९ द्धक.ति. मडक ६ केनिव द्धर्तिवर भएक  
कनुक। 

 द्धर्रगंक पथेैयव मडक   २०७२/७३  ५५००० २७ द्धक.ति. मडक ६ केनिव द्धर्तिवर भएक  
कनुक। 

 र्केद्धकयव-बटुर्े मडक   २०७१/७२- 
२०७७/७८    

५८६०० २७.५ द्धक.ति. मडक ६ केनिव द्धर्तिवर 
भएक  कनुक।   

 कटकी-कनकपरु-ढल्कक र्र मडक   २०७१/७२  ६७५०० ४० द्धक.ति. मडक तिर न्नति भएक  कनुक।   

 िकवकवेी रवकिवगाक  ि कनवपुे -
अिररयव खण्ड, कैेवेी 

  २०७१/७२- 
२०७७/७८     

२०००० १०.२९ द्धक.ति. मडक ६ केनिव द्धर्तिवर 
३.९१ द्धक.ति. ४ केनिव द्धर्तिवर भएक  
कनुक। 

 िन्ितनगवकपरु गौर मडक   २०७७/७८ -  
२०८०/८१ 

एद्धकन नभएक  ४४ द्धक.ति. मडक ४ केनिव द्धर्तिवर भएक  
कनुक। 

337०1131 यविवयवि आय कनव ियवरी मकय ग १,२,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६८/६९ -  
२०७६/७७ 

६२०० कररब १,०५० द्धक.ति. मडक िथव ८४ र्टव 
पुे क  द्धर्तििृ मर्आ्ण िथव तडकवइन भएक  
कनुक। 

337०113२ रणनीतिक मडक पुे  तनिवाण िथव 
पुे  पुे कमव मंर्ण 

१,२,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

मवेर्मवेी  ४५२ र्टव तनिवाणवधीन पुे  म्पन्न भएक  
कनुक। 

337०1133 मवमकक र ड कनकिक्टतभद्धट प्र ककक्ट २,३ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०६९/७० - 
२०७४/७५ 

७२२०० १८८ द्धक.ति. मडक तिर न्नति भएक  कनुक। 

337०1134 ििपथ मडक द्धर्तिवर आय कनव २ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७०/७१ - 
२०७९/८० 

 ८ केनिव मडक द्धर्तिवर भएक  कनुक। 

337०1135 नकपवे भवरि ्क्रलीय ्यवपवर िथव १,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर २०७०/७१ - ५३००० ३३.२ द्धक.ति. मडक खण्ड एतमयन 
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यविवयवि आय कनव ििुग्ेङ- 
नवरवयणगढ खण्ड मडक 

िथव मर्न अन्िरआर्ििव  २०७७/७८ रवकिवगाक  िवपदण्डिव २ केनिव तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

337०1136 मडक िथव ट्रवद्धफक मरु्व (मडक 
मरु्व मकय ग आय कनव) 

१ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७०/७१ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  मडक मरु्व म्बन्धी अध्ययन अनमुन्धवन 
एर्ि ्िवतेि िथव कनिकिनव कवयािि 
मञ्चवेन भएक  कनुक। मडक मरु्वक  ेवतग 
मंरिनव तनिवाण भएक  कनुक। 

337०1137 मडक पूर्वाधवर द्धर्कवम कवयािि २ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७१/७२ - 
एद्धकन नभएक   

एद्धकन नभएक  रणनैतिक दृद्धिक ण के िकत्र्पूणा मडककूपक  
तनिवाण/तिर न्नति भएक  कनुक। 

337०1138 रवकिवगा तिर न्नति िथव पनुतथवापनव 
कवयािि 

२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७५/७६- एद्धकन 
नभएक   

एद्धकन नभएक  ८० र्टव रवद्धिय रवकिवगा (१४,९१३ द्धक. 
ति.) मडकक  तिर न्नति िथव पनुतथवापनव 
भएक  कनुक। 

३३७०११३९ नवगढुङ्गव मरुुङिवगा तनिवाण आय कनव १,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७१/७२ -
२०८०/८१ 

२२०००० तमतनकख ेव दकिख नवगढंुगव म्ि २.६८८ 
द्धक.ति. मरुुङिवगा िथव २.८ द्धक.ति. एप्र ि 
मडकक  तनिवाण भएक  कनुक। 

३३७०११४० मवमकक मडक मधुवर आय कनव  १ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७३/७४-
२०८०/८१  

२५६५०० भैरकर्व-ेिु्बनी-िौतेकर्व (४२ द्धक.ति.) र 
नवरवयणर्वट-बटुर्े (११४ द्धक.ति.) मडक 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

337०1141 िनवङ-ितुिवङ-ड ल्पव-कु् ेव मडक २ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७३/७४ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  कररब ५३२ द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

337०114२ तर्णा मगरिवथव र्कृि ििपथ 
(ओखेढंुगव-म े ुमल् केरी- ख टवङ 
ददिक े-ओखेढंुगव) 

२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७३/७४- एद्धकन 
नभएक   

एद्धकन नभएक  १३५ द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति भएक  
कनुक। 

337०1143 िरवइ िधकम मडक परु्वाधवर द्धर्शकष २ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर २०७३/७४- एद्धकन एद्धकन नभएक  िरवइकव रणनैतिक दृद्धिक ण के िकत्र्पूणा 
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कवयािि िथव मर्न अन्िरआर्ििव  नभएक   मडकक  तनिवाण/तिर न्नति भएक  कनुक। 

337०1144 मवुँर्टुवर- ओखेढुङ्गव- कुइतभर मडक २ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७३/७४- एद्धकन 
नभएक   

एद्धकन नभएक  ९४ द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति भएक  
कनुक। 

337०1145 मवमकक रवकिवगा मधुवर आय कनव  मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७५/७६ - 
२०८४/८५  

२४६००० ८७ द्धक.ति.मडक केनिव तिर न्नति भएक  
कनुक। 

337०1146 द स्र  पुे  मधुवर िथव मंभवर 
आय कनव 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७५/७६ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  पुे  तनिवाण/तडकवइन म्बन्धी ्ििव 
अतभर्दृ्धि भएक  कनुक। 

१० र्टव तमग्नकिर तब्रकक  तडकवइन भएक  
कनुक। 

337०1167 ्क्रलीय ्यवपवररक िवगा द्धर्तिवर 
आय कनव 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

   

 १. नवगढंुगव-नैवतबमक- ििुग्ेङ मडक  १,२  २०७७/७८ - 
२०८५/८६ 

२००००० ९५ द्धक.ति. मडक २ केनक  िवपदण्डिव 
तनिवाण िथव तिर न्नति भएक  कनुक। 

शकरी ्क्रलिव मतभाम केन िथव आर्यकिवक  
आधवरिव भवरी मर्वरी मवधनकूपक  ेवतग 
क्ेवइि्बङ केन मिकि तनिवाण भएक  कनुक। 

यम खण्डिव पनआ नदीिव २१ र्टव २ केन 
िवपदण्डकव पुे कूपक  तनिवाण िथव कवे 
भएकव पूेक  ििािम्भवर भएक  कनुक। 

 २. किेव-ढल्कक र्र-पथेैयव मडक १,२  २०७७/७८ - 
२०८७/८८ 

५१५००० १३० द्धक.ति. मडक िवर केनिव द्धर्तिवर 
एर्ि ्तिर न्नति भएक  कनुक।  

म  खण्डिव पनआ ७६ नयवुँ प ुे क  तनिवाण 
भएक  कनुक। 
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३३७०११६८ मरुुङिवगा द्धर्कवम कवयािि १,२ मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव 

२०७८/७९ -   
२०८३/८४ 
 

१०१५०० तमिबवबव मरुुङिवगा तनिवाण भएक  कनुक। 

ेविवबगर मरुुङिवगा तनिवाण भएक  कनुक। 

द्धर्तभन्न मरुुङ िवगाकूपक  अध्ययन कवया 
भएक  कनुक। 

३३७०११६९ रै्किल्पक मकवयक रवकिवगा द्धर्कवम 
कवयािि  

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७६/७७ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक   

३३७०११७० मवमकक रवकिवगा मधुवर आय कनव 
द स्र  िरण 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७६/७७- एद्धकन 
नभएक   

एद्धकन नभएक  ििुग्ेङ- प खरव मडक ४ केनिव तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

३३७०११७१ कवकरतभट्टव इनरुर्व, पथेैयव 
नवरवयणर्वट खण्ड 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७७/७८- एद्धकन 
नभएक   

एद्धकन नभएक  कवकरतभट्टव-इनरुर्व-ेौककी मडक खण्ड 
१६२ द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति भएक  
कनुक। 

पथेैयव-नवरवयणर्वट मडक खण्ड १०६ 
द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०११७२ तििैयव-कटवरी-र्िुी  मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

2077/78 - एद्धकन 
नभएक  

एद्धकन नभएक  ७० द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति भएक  
कनुक। 

३३७०११७३ मूयाद्धर्नवयक-धतुेखके र क टकश्वर-
बवनकश्वर-त्रलपरुकश्वर मडक आय कनव 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७७/७८ - 
एद्धकन नभएक   

एद्धकन नभएक  क टकश्वर, बवनकश्वर, त्रलपरुकश्वरिव अन्डरपवम/फ्ेवइ 
ओभर तनिवाण भएक  कनुक।  

मूयाद्धर्नवयक धतुेखके मडक ४ केनिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०११७४ ििरव-िुे र्वट-िवझीटवर-द भवन-
ओेवङिङुग ेव (िि र कररड र) 

 मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७७/७८ -  
२०८४/८५ 

एद्धकन नभएक  २६९ द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति भएक  
कनुक। 

३३७०११७५ कक िनव-कंिनकंर्व (िकिी कररड र)  मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआर्ििव  

२०७७/७८ - 
एद्धकन नभएक  

एद्धकन नभएक  २३२ द्धक.ति. मडक तनिवाण/तिर न्नति भएक  
कनुक। 
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ब.उ.शी.नं. कवयािि÷ आय कनव 
्क्रलगि 

रणनीतिक 
ति्भ 

उद्दकय 

आय कनव अर्तध 

(मरुु र मिवतप्त) 
ेवगि (ूप 
ेवखिव) 

अपकि्ि नतिकव 

३३७०११७६ तनर्वािन ्क्रल रणनैतिक मडक  मर्ामुे भ आधतुनक पूर्वाधवर 
िथव मर्न अन्िरआबििव 
उपेब्ध गरवउनक 

२०७७/७८ -
2080/81 

५७०० १६५ र्टव तनर्वािन ्क्रलक  कररब २,२०० 
द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव तिर न्नति भएक  
कनुक। 

337००11२ नकपवे पवनीककवक कवयवाेय १,२,३ केयवन मंिवेन म्बन्धी 
आर्यक कवनूनी ्यर्तथवपन, 

अनगुिन िथव तनयिन  

2075/76 

मवेबमवेी 
 आर्यक ऐन तनयि कवयाद्धर्तध तनदआ िशकव 

िकुािव भएक  कनुक। 

म्बिन्धि कवनून, मरु्व, र्विवर्रणीय िवपदण्ड 
िथव पूर्वाधवर म्बन्धिव ्यर्मवयी, किािवरी, 
आिकनिव िथव अन्य मर कवरर्वेव ममूुििि 
भएकव कनुक। 

केयवनकूपक  दिवा, आर्तधक अनगुिन 
िूल्यवंकन भएक  कनुक। 

३३७०२१०१ रके ि न रके िथव िकट्र रके द्धर्कवम 
आय कनव 

१,२,३ रकेिवगा िथव िकट्र रकेक  
अध्ययन िथव तनिवाण 

२०६५/६६ - 
एद्धकन नभएक   

९५५ अबा पूर्ा-पििि रकेिवगा र म क  तेंक, कवठिवडौं -

प खरव रकेिवगा, कवठिवडौँ - र्ीरगंक रकेिवगा 
ेगवयवि अन्य रकेिवगा एर्ि ्िखु्य-िखु्य 
मकरकूपिव िकट्र रकेक  अध्ययन िथव तनिवाण 
भएक  कनुक। 

३३७०३०११ यविवयवि ्यर्तथव द्धर्भवग १,२,३,४ मिन्र्य, यविवयवि म्बन्धी 
कवयाद्धर्तध कवयवान्र्यन, 

मवेर्मवेी  प्रवदकिशक मिन्र्य, यविवयवि म्बन्धी नयवुँ 
कवयाद्धर्तधकूप कवयवान्र्यन भएक  कनुक। 

यविवयवि ्यर्तथवपन ्क्रलिव आर्यक 
मिन्र्य, तनदआशन, तनयिन, नयवुँ प्रणवेीक  
तथवपनव भएक  कनुक। 
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कवयािि िथव आय कनवक  कवेम्िक  प्रगति ितथति, आगविी िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक र आ.र्. २०७८/७९ िव मञ्चवेन कनुक प्रिखु द्धियवकेवप दककवयक  
िवतेकविव प्रतििु गररएक   । 

ब.उ.शी.नं. कवर्यािि/आय कनव कवेम्िक  प्रगति ितथति आगविी  िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक 
आ.र्. २०७८/७९ िव मञ्चवेन कनुक प्रिखु 

द्धियवकेवप 

३३७०१०१७ 
प्रदकश रवकधवनी क ्नक रवकिवगा तिर न्नति 
कवयािि  

२०७८/७९ िव मूुप कनुक। 
 ५० द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव 
तिर न्नति भई कवे प्रल भएक  कनुक। 

 

३३७०१०१८ अरुण क ररड र  २०७८/७९ िव मूुप कनुक। 
 २६ द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव 
तिर न्नति भई कवे प्रल भएक  कनुक। 

 

३३७०१०१९ बटुर्े तेंकर ड (र्वईपवम)  २०७८/७९िव मूुप कनुक।    

३३७०११०१ मगरिवथव े किवगा (गवईर्वट-ददिक े खण्ड) ४० द्धक. ति. मडक कवे प्रलक, २७ 
द्धक.ति. मडक ग्रवभके र ३४ द्धक.ति. 
िवटक मडक तनिवाण म्पन्न भएक । 

बवुँकी खण्ड कवे प्रलक गरी १०१ 
द्धक.ति. मडक दईु केन कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

मनुक शी  नदी िवतथ तनयतिि बकतेतब्रक 
मंिवेन, टकर्व पखवाे िथव नवेी तनिवाण गरी 
३० द्धक.ति. मडक गवईर्वट ददिक े (िवकरुक) 
मडक खण्ड कवे प्रलक गनआ। 

३३७०११०२ मूयाद्धर्नवयक धतुेखके , धतुेखके तमन्धुे ी-
बददाबवम मडक  

१६० द्धक.ति. मडक खण्ड कवे प्रलक 
भएक । 

बददार्वम-तमन्धुे ी मडक खण्ड (४४ 
द्धक.ति.) र नकपवेथ क-धतुेखके मडक 
खण्ड (५२ द्धक.ति.) २ केन तिरिव 
िौडव गना तडटके मभआ र तडकवइन 

भइरककक ।  

१६० द्धक.ति. मडकिव Asphalt 

Overlay गरी मडक दरुुति अर्तथविव 
रविखएक  कनुक। 

धतुेखके तमन्धुे ी बददाबवम मडक १६० 
द्धक.ति. क  द्धर्तभन्न खण्डक  गरी ४० द्धक.ति., 
Asphalt Overlay गनआ। 

कवठिवडौं-भिपरु-धतुेखके मडक द्धर्तिवर ९.१ द्धक.ति. मडक तनिवाण िथव ९ 
द्धक.ति. मतभाम मडकिव कवे प्रलक कवया 
म्पन्न भएक । 

मूयाद्धर्नवयक धतुेखके खण्डक  द्धर्तिवर 
कवया मरुु भएक  कनुक। 

मूयाद्धर्नवयक दकिख धतुेखके म्िक  मडक 
द्धर्तिवरक  ेवतग कग्गव अतधग्रकण एर्ि ्मर्आ 
तडकवइनक  कवया गनआ।  

३३७०११०३ िकवकवेी कररड र (ब्र्कदकर्-झुे वर्वट- मदरिकुवि खेङ्गव दकिख ४३ द्धक.ति. 
िमुवरपवनी म्ि मडकक  ट्रयवक 

१०० द्धक.ति. मडक ट्र्यवक खलु्नकुव 
मवथै १०० द्धक.ति. मडक ग्रवभके 

खेङ्गव-मनुमकरव िथव बकि-उकु-म केिी मडक 
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ब.उ.शी.नं. कवर्यािि/आय कनव कवेम्िक  प्रगति ितथति आगविी  िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक 
आ.र्. २०७८/७९ िव मञ्चवेन कनुक प्रिखु 

द्धियवकेवप 

दवि ुाे व- द्धटंकर), दवि ुाे व द्धटंकर मडक य कनव ख ल्नक कवया म्पन्न भएक । 

िषुवरपवनी -क ठक धवर ४ द्धक.ति. 
मडकक  ट्रयवक ख ल्नक कवया भइरककक , 
डडकल्धरुव, बैिडी िथव दवि ुाे व िकल्ेविव 
१६० द्धक.ति. कच्िी मडक तनिवाण 

भएक । 

भएक  कनुक। 

५ र्टव पुे  तनिवाण भएक  कनुक। 

कवे प्रलकक  प्रद्धियव अिर् बढवउनक, 

दवि ुाे व, बैिडी, डडकल्धरुव िथव कञ्चनपरु 

िकल्ेविव ३० द्धक.ति. नयवुँ ट्रयवक ख ल्नक  र 
थप ५७ द्धक.ति.नयवुँ ट्रयवक ख ल्न ठक क्कव 
प्रद्धियव अिर् बढवउनक, 

क ठक धवर-द्धटंकर मडकक  ८७ द्धक.ति. मडक 

नकपवेी मकनविवफा ि ट्रयवक ख ल्नक कवया अिर् 
बढवउनक, 

थप ६ पुे क  तनिवाण प्रद्धियव थवेनी गनआ। 

३३७०११०४ कविन्ि े कपथ ६४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक, ४.५ 

द्धक.ति. बकम, १०.५ द्धक.ति. ग्रवभके 

भएक । 

बवुँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा 
खण्ड, ७९ द्धक.ति. कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

७ द्धक.ति., मडकक  पक्की ढेवन (Rigid 

Pavement) गनआ। 

३३७०११०५ गंगटक मिनु्िटवर गल्फुभन््यवङ मडक ४३.५ द्धक.ति. ट्रयवक ख तेएक , २४ 
द्धक.ति. कवे प्रलक भएक , २४ द्धक.ति. 
ग्रवभके भएक । 

बवुँकी खण्ड कवे प्रलक गरी ४३.५ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक। 

५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

७ द्धक.ति. मडकक  तिर न्नति, िौडव पवनआ, ि ड 

मधुवर, टकर्व पखवाे तनिवाण गनआ। 

३३७०११०६ मवेझण्डी - मन्धीखका  ढ रपवटन मडक, 

अर्वाखवंिी -बवगेङु 

१९६ द्धक.ति. ट्रयवक खुे कक , ७ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक । 

६ र्टव पुे  तनिवाण भएक , ८० 
द्धक.ति. ग्रवर्के भएक , २२.५ द्धक.ति. 
मडक कवे प्रलक गना ठक क्कव ्यर्तथवपन 
भएक । 

८० द्धक.ति. थप मडक कवे प्रलक भएक  
कनुक। 

टकर्व पखवाे िथव नवेी तनिवाण, १३.५ द्धक. 
ति. मडकिव मब बकम कवया गरी ९ द्धक.ति. 
कवे प्रलक गनआ। 
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ब.उ.शी.नं. कवर्यािि/आय कनव कवेम्िक  प्रगति ितथति आगविी  िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक 
आ.र्. २०७८/७९ िव मञ्चवेन कनुक प्रिखु 

द्धियवकेवप 

३३७०११०७ दिक ििमवपवनी मडक ३ द्धक.ति. कवे प्रलक भएक । 

३ द्धक.ति. मब बकम कवया म्पन्न 
भएक । 

१८ द्धक.ति. ब्यवकद्धटङ्ग कवया, टकर्व 
पखवाे, नवेव, द्धकिपवइप, ग्यवद्धर्यन 
कवयाकूप भइरककक ।  

बवुँकी  खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा 
खण्ड, ४४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
भएक  कनुक। 

२८ द्धक.ति. कवे प्रलक म्िक  कवया गनआ। 

३३७०११०८ िदन भण्डवरी रवकिवगा (झवपवक  बवकनुडवुँगी 
दकिख पििि डडकल्धरुवक  रुपवे म्ि)  

२८७ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक , 
७४ र्टव पुे  तनिवाण भएक । 

थप ३०० द्धक.ति. मडक दईु केन 
कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति भएक  
कनुक। 

४० द्धक.ति. कवे प्रलक म्पन्न गनआ। 

१० र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न गनआ र बवुँकी 
खण्डकूपक  ठक क्कव ्यर्तथवपन गरी 
तिर न्नतिक  कवया गनआ। 

३३७०११०९ गल् ी-बक्रलवर्िी-िैेङु-तयवफ्ु्र्कशी -रमरु्वगढी 
मडक 

गल् ी-त्रलशुे ी-बक्रलवर्िी-िैेङु्ग 
(४६द्धक.ति.) मडक क  २३ द्धक.ति. 
मडक तड. तब.एि. र १४ द्धक.ति. 
अतफवल्ट कंद्धिटक  कवया म्पन्न 
भएक । 

बवुँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा ४६ 
द्धक.ति. मडक दईु केन कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

२५ द्धक.ति. अतफवल्ट कंद्धिट मद्धकिक  दईु 
केन कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति भई म्पूणा 

खण्डक  तनिवाण म्पन्न गनआ। 

िैेुंग-तयवफु्र्कशी खण्डक  १९ द्धक.ति. 
खण्डिव टकर्व पखवाे, नवेी तनिवाण 
कवया भइरककक । 

१९ द्धक.ति. मडक दईु केन कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

१९ द्धक.ति. िैेङु्ग-तयवफु्र्कशी खण्डक  १० 
द्धक. ति. मडक दईु केन कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति गनआ। 

तयवफु्र्कशी-रमरु्वगढी १७ द्धक.ति. 
मडक खण्ड दईु केनिव कवे प्रलक 
गनाक  ेवतग िीन मरकवरबवट तनिवाण 
कवया मरुु भएक । 

१७ द्धक.ति. मडक दईु केन कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

िीन मरकवरबवट तिर न्नतिक  कवया कनुक  

337०111० टनकपरु तेंक मडक १२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक ।     

313



ब.उ.शी.नं. कवर्यािि/आय कनव कवेम्िक  प्रगति ितथति आगविी  िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक 
आ.र्. २०७८/७९ िव मञ्चवेन कनुक प्रिखु 

द्धियवकेवप 

337०111२ मडक मधुवर िथव द्धर्कवम आय कनव    

ेवि मवुँर्-ुिडुक-िररक ट मडक नवेी िथव पवइप कल्भटा र ग्यवतबयन 
र्वे, टकर्व पखवाे, मबर्कश, २५ द्धक.ति. 
कवे ।प्रलक कतिव तनिवाण कवया म्पन्न 
भएक  

बवुँकी  खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा ५५ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

३० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

बवेवक-ुरवनीपौर्व-ककनी-त्रलशुे ी मडक १० द्धक.ति. मडकिव मबबकम कवया 
एर्ि ्नवेी, टकर्व पखवाे आददक  तनिवाण 
कवया भएक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि ५६ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति भएक  
कनुक। 

रवनीपौर्व-त्रलशुे ी खण्डक  नयवुँ ठक क्कव 
्यर्तथवपन र बवेवक-ुरवनीपौर्व खण्ड म्पन्न 
गनआ। 

बल्ख-ुदि्णकवेी मडक १०.९३ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
म्पन्न एर्ि ्नवेी, टकर्व पखवाे 
आददक  तनिवाण भएक । 

्रलदु्धट मच्यवउनक अर्तधिव गनुापनआ कक की 
Outstanding Works म्पन्न भएक  
कनुक। 

्रलदु्धट मच्यवउनक अर्तधिव गनुापनआ कक की 
Outstanding Works गनआ। 

भिपरु-नगरक ट-तमपवर्वट मडक १० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक म्पन्न 
एर्ि ्नवेी, टकर्व पखवाे आददक  तनिवाण 
कवया भएक ।  

्रलदु्धट मच्यवउनक अर्तधिव गनुापनआ कक की 
Outstanding Works म्पन्न भएक  
कनुक। 

्रलदु्धट मच्यवउनक अर्तधिव गनुापनआ कक की 
Outstanding Works म्पन्न गनआ। 

कनकपरु पररििव मडक ७१ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक म्पन्न 
भएक । 

्रलदु्धट मच्यवउनक अर्तधिव गनुापनआ कक की 
Outstanding Works म्पन्न भएक  
कनुक। 

्रलदु्धट मच्यवउनक अर्तधिव गनुापनआ कक की 
Outstanding Works म्पन्न गनआ। 

LOC-III अन्िगािकव १२ र्टव मडककूप १२ र्टव ठक क्कव खररद कवया भएक ।   ११ र्टव ठक क्कव म्झौिव भएकव मडकिव 
तनिवाण कवया मंिवेनिव रककक  र अन्य थप 
३ र्टव मडकक  ककिव ठक क्कव ्यर्तथवपन 
गनआ। 

भेंडकटवर-रद्धर्-रवंकक  मडक ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व पखवाे  
(िकतमनरी, ग्यवतबयन) आदद तनिवाण कवया 
भइरककक । 

बवुँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा 
१००.४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

४० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 
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ेवि मवुँर्-ुिविवक शी-िकरी (िररक ट-िकरी 
खण्ड) मडक 

ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व पखवाे  
(िकतमनरी, ग्यवतबयन) आदद तनिवाण कवया 
भइरककक , १० द्धक.ति. मबबकम, ६ 
द्धक.ति.  बकम, ६ द्धक.ति. कवे प्रलक 
म्पन्न भएक । 

बवुँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा 
५५.४४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

२० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

मक केर्वट-रविक वप-मवुँर्टुवर मडक ठक क्कव खररद कवया म्पन्न भएक । बवुँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा 
४९.८१ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

नवेी िथव पवइप कल्भटा र ग्यवतबयन र्वे, 

टकर्व पखवाे, मबबकम आदद तनिवाण कवया गनआ। 

१५ द्धक.ति. कवे प्रलक गनआ। 

गैंडवक ट-रविपरु-रव्दी (द्धपपेडवुँडव) मडक ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व पखवाे  
(िकतमनरी, ग्यवतबयन) आदद तनिवाण कवया 
भइरककक । 

बवुँकी  खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा 
१३१.७ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

८० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

ेिकी-र् रवकी -िुे मीपरु मडक ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व पखवाे  
(िकतमनरी, ग्यवतबयन) आदद तनिवाण कवया 
भइरककक । 

बवुँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा 
४६.५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

१४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गररनक 

भवेबुवङ-बवर्डुे व-तभिगीट्टक मडक ठक क्कव अन्त्य म्बन्धिव उच्ि अदवेििव 
द्धर्िवरवधीन अर्तथविव रककक ।  

पनु: ठक क्कव ्यर्तथवपन गरी तनिवाण कवया 
म्पन्न भएक  कनुक। 

पनु: ठक क्कव ्यर्तथवपन गनआ। 

मककपरु-ब गटवन-ददपवये मडक ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व पखवाे  
(िकतमनरी, ग्यवतबयन) आदद तनिवाण कवया 
भइरककक । 

बवुँकी  खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा 
५०.०२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

१५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

बददाबवम-क केश्वर मडक, क केश्वर, रवकद्धर्रवक, 

तमरवकव शकरी मडक 

ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व पखवाे  
(िकतमनरी, ग्यवतबयन) आदद तनिवाण कवया 
भइरककक । 

बवुँकी  खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा ८९ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

३५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 
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गण्डक नकर मडक ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व पखवाे  
(िकतमनरी, ग्यवतबयन) आदद तनिवाण कवया 
भइरककक । 

बवुँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा ६२ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

३५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

बमन्िपरु-कटवकवरीयव-कर्वद्धकग ठ-पीप्रवदी-
पदि मडक र िेंगर्व शकरी मडक 

ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व पखवाे  
(िकतमनरी, ग्यवतबयन) आदद तनिवाण कवया 
भइरककक । 

बवुँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा ४४ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

२० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

गुे ररयव-ि.रव.िव. मडक र नकपवेगञ्ज शकरी 
मडक 

ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व पखवाे  
(िकतमनरी, ग्यवतबयन), मबबकम कवया 
आदद तनिवाण कवया भइरककक । 

बवुँकी  खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा 
४८.०४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

१२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

िन्िौटव -कृष्णनगर मडक र कृष्णनगर 
शकरी मडक 

ढंुगव िवट क  कवया, नवेी, टकर्व पखवाे  
(िकतमनरी, ग्यवतबयन) आदद तनिवाण कवया 
भइरककक । 

बवुँकी खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा २८ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

१४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

मककपरु-ब क्टवन, पन्थतडकी-कटकरक-किी-
मवद्धकेटवर मडक, रविवयण मद्धका ट िझुकतेयव-
धनषुवधवि-धवरवपवनी 

द्धर्तििृ मर्आ्ण िथव तडकवइन कवया 
म्पन्न भई ठक क्कव ्यर्तथवपनक  ियवरी 
भइरककक । 

ठक क्कव ्यर्तथवपन गरी तनिवाण कवया 
म्पन्न भएक  कनुक। 

ठक क्कव खररद कवया म्पन्न गरी तनिवाण कवया 
मरुु गनआ। 

337०111२ ११ द्धके   कपकटवर मडक आय कनव १५ द्धक.ति. कवे प्रलक, २० द्धक.ति. 
ग्रवभके, परैु ट्रयवकिव यविवयवि 
मंिवेनिव भएक  

बवुँकी  खण्ड कवे प्रलक गरी म्पूणा 
४८.६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

२० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

337०1113 शद्धकद िवगा मडक य कनव (र् रवकी-क केरी-
नरु्वगवउुँ-तिेव-र्तिागवउुँ-थर्वङ-कवुँकुरी-
िैक टदनैु ड ल्पव) (िकल्ेव: दवङ, र ल्पव, पूर्ी 
रुकुि, ड ल्पव) 

२०३ द्धक.ति. ट्रयवक ख तेएक िव 
१२४ द्धक.ति. ग्रवभके ,३.५ द्धक.ति. 
कवे प्रलक भएक  

११ द्धक.ति. ट्रयवक ख ल्नक, १०० 
द्धक.ति. ग्रवभके िथव १०० द्धक.ति. 
कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

क केरी-तिेव-दवरब ट मडक खण्डिव मडक 
िौडव, टकर्व पखवाे िथव मबबकम तनिवाण कवया, 
दईुख ेी-खररब ट ११ द्धक.ति. मडक खण्डिव 
मडक िौडव िथव टकर्व पखवाे तनिवाण कवया, 
थर्वङ-िकि-दिुवकी खण्डिव पद्धकर  तनयन््रलण 
िथव कवे प्रलक गनआ। कवयाक  ठक क्कव ्यर्तथवपन 
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गरी तनिवाण कवया मरुु गनआ। 

दवरब ट-र्ररगवउुँ खण्डिव कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति गनआ। कवयाक  ेवतग ठक क्कव 
्यर्तथवपन म्बन्धी कवया , गनआ। 

ट्रयवक ख ल्न बवुँकी ११ द्धक.ति. ककुवि-

िैक ट खण्डक  ट्रयवक ख ल्नक कवया मरुु गनआ। 

337०1114 पषु्पेवे (िध्य पकवडी) रवकिवगा आय कनव  १,८७९ िध्यक ९६९ द्धक.ति. कवे प्रलक, 
१२९ पुे  िध्यक ८५ पुे  तनिवाण भएक  

बवुँकी खण्ड कवे प्रलक मद्धकि १,८७९ 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

३४० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

१७ र्टव पुे  तनिवाण गनआ। 

ठक क्कव ्यर्तथवपन कनु बवुँकी २३६ द्धक.ति. 
ठक क्कव ्यर्तथवपन गरी तिर न्नति गनआ। 

337०1115 रुपौतडयव-नकपवेगंक-मखुआि-दै केख बकवर-

िकवबुे कक-गवल्कक-भवत्तडी, रिडव-नवग्िव 
गिगढी-नवक्िकेवग्नव मडक  

रुपौतडयव-नकपवेगंक-मखुआि-दै केख बकवर-

िकवबुे कक-गवल्कक-भवत्तडी, रिडव-नवग्िव 
गिगढी-नवक्िकेवग्नव मडक (नवग्िव-
गिगढी खण्ड ९३ द्धक.ति. िध्यक) ७० 
द्धक.ति. मडक ग्रवभकतेङ तटवण्डडाक  
कवया म्पन्न भएक  

९३ द्धक.ति. िध्यक ६० द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलक तिरिव तिरिव तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

१८ द्धक.ति. कवे प्रलक गनआ। १५ द्धक.ति. 
ब्यवक कद्धटङ, १५ द्धक.ति. ग्रवभके िथव 
तट्रकिरक  तनिवाण गनआ। 

337०1116 भकरी कररड र (कवकरक ट-दनैु-िररि-तिन्कक-ध  
मडक), ड ल्पव 

दनैु-िररि-तिन्कक-ध  मडक (ड ल्पव) िव 
७३ द्धक.ति. ट्रयवक तनिवाण भएक   

म्पूणा खण्ड ट्रयवक तनिवाण गरी ६० 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक कनुक भएक  
कनुक। 

दनैु-ध  खण्डिव ४७ द्धक.ति. मडकक  ेवतग 

ठक क्कव ्यर्तथवपन गरी ट्रयवक तनिवाण, टकर्व 
पखवाे, ितमंग तटक्िर आददक  कवया गनआ।  

कवकरक ट-दनैु (ड ल्पव) खण्डिव 
नकपवेी मकनवबवट १०४ द्धक.ति. ट्रयवक 
तनिवाण भएक , खेंगव-रर्नव खण्डक  
१६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलकक  ेवतग 
ठक क्कव ्यर्तथवपन भइ तनिवाण कवया 
भइरककक ।  

कवकरक ट-दनैु खण्ड ११८ द्धक.ति. 
िध्यक ५० द्धक.ति. मडक दईु केन 
कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

खेंगव-रर्नव खण्डिव १६ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलक गनआ।  

रर्नव-ििमवपवनी खण्डिव १२ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलक गनआ कवयाक  ठक क्कव ्यर्तथवपन गरी 
तनिवाण कवया अगवतड बढवउनक। 

ििमवपवनी-िल्े ुबगर खण्डिव २८ द्धक.ति. 
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मडक िौडव गनआ। कवया म्पन्न भई 
मंरिनवक  कवया भइरककक । 

मडक कवे प्रलक कनुक कवयाक  ठक क्कव 
्यर्तथवपन गरी तनिवाण कवया मूुप गनआ। 

337०1117 मडक ्क्रल द्धर्कवम आय कनव पुे  द्धकतमिकव Heavy Equipments 

खररद कवया र Modular Steel Bridge 

कूप खररद कवया भएक , 

२४ र्टव पुे क  तनिवाण भएक , ८ 
द्धक.ति. मडक तिर न्नति एर्ि ्पद्धकर  
तनयन््रलण कवयाकूप म्पन्न भएक  

बवुँकी ७ र्टव पुे क  तनिवाण, ८ द्धक.ति. 
मडक तिर न्नति एर्ि ्पद्धकर  तनयन््रलण 
कवयाकूप म्पन्न भएक  कनुक। 

बवुँकी  रकककव ७ र्टव पुे क  तनिवाण, ८ 
द्धक.ति. मडक तिर न्नति एर्ि ्पद्धकर  तनयन््रलण 
कवयाकूप गनआ। 

337०1118 उत्तर दि्ण रवकिवगा (कणवाेी, 
कवेीगण्डकी र क शी) 

      

उत्तर दि्ण े किवगा (कणवाेी) २६९ द्धक.ति. िध्यक २५५ द्धक.ति. 
ट्रयवक खुे कक  (मडक द्धर्भवग अन्िगाि 
१४६ िध्यक १३२ द्धक. ति. ट्रयवक 
खुे कक  र नकपवेी मकनव अन्िगाि १२३ 
द्धक. ति. ट्रयवक तनिवाण म्पन्न अिन्िि 
िरणिव पगुकक ) 

 १० द्धक.ति. ट्रयवक ख ल्नक र १० द्धक.ति. 
मडकखण्ड (द्धकल्मव दकिख तमतिक ट तिर) 
िौडवइ गरी  ग्रवभके गनआ।  

३ र्टव पुे  तनिवाण गनआ। 

उत्तर दि्ण े किवगा (कवेीगण्डकी 
क ररड र) 

(दि्ण खण्ड-गैंडवक ट-रव्दी-िवेढुङ्गव) 

२४४ द्धक.ति. खण्डक  ट्रयवक तनिवाण 
भई, १५ द्धक.ति. कवे प्रलक, ७० द्धक.ति. 
ग्रवभके िथव १२ र्टव पुे  तनिवाण 

म्पन्न भएक  

२०० द्धक.ति. मडक दईु केन कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

५० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति 
गनआ। 

११ र्टव पुे  तनिवाण गनआ। िथव १० र्टव 
पुे क  ठक क्कव ्यतथवपन गरी तनिवाण मरुु गनआ। 
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उत्तरखण्ड (िवेढुङ्गव-बकनी-क िम ि-क रेव) १९९ द्धक.ति. खण्डक  ट्रयवक तनिवाण 
म्पन्न पिवि ७० द्धक.ति. ग्रवर्के, ४ 

र्टव पुे  तनिवाण भएक  

८९ द्धक.ति. मडक दईु केन कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नतिकव मवथै ११० 
द्धक.ति. मडक ग्रवभके तिरिव तिर न्नति 
भएक  कनुक। 

कररब २५ द्धक.ति. ग्रवर्के, ४६ द्धक.ति. 
कवे प्रलक, ६ र्टव पुे  तनिवाण गनआ।  

७ र्टव पुे क  तनिवाण कवया मिुवरु रकनक, 

१० द्धक.ति. (क िम ि-कवगबकनी खण्ड) 
मडकक  ठक क्कव ्यर्तथवपन गरी तनिवाण कवया 
मिुवरु गनआ। 

५२.७ द्धक.ति. ट्रयवक ख तेएक , ३९ 
द्धक.ति. खण्डिव कवे प्रलक गनआ गरी 
ठक क्कव ्यर्तथवपन भएक  

५३ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

१० द्धक.ति.मडक कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति 
गनआ। 

३ र्टव पुे  तनिाण गनआ। 

उत्तर दि्ण े किवगा (क शी: र्मन्िपरु 
(खवुँदर्वरी) दकिख द्धकिवथवङ्कव) 

१४८ द्धक.ति. ट्रयवक, ५० द्धक.ति. 
ग्रवभके िथव ४ र्टव पुे  तनिवाण भएक  

१०० द्धक.ति. मडक दईु केन कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

१४ द्धक.ति. मडकक  ट्रयवक ख ल्नक, १० 
द्धक.ति. ग्रवभके र ३ र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न 

गनआ।  

३९ द्धक.ति. मडकक  (खवुँदबवरी-निु खण्ड) 
कवे प्रलक गनआ।  

ठक क्कव ्यर्तथवपन गरी १० द्धक.ति. कवे प्रलक 
गनआ। 

३३७०१११९ बकतनर्वट आरुर्वट ेवकआ भञ्ज्यवङ १० द्धक.ति. ग्रवभके, ६३ द्धक.ति. ट्रयवक 
तनिवाण भएक , नकपवेी मकनवबवट ट्रयवक 
ख ल्नक कवया भइरककक । 

म्पूणा खण्ड ट्रयवक तनिवाण गरी ४० 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक। 

१० द्धक. ति. मडक ििाि, ५ द्धक. ति. ग्रवबके 
गनआ।  

नकपवेी मकनवबवट ट्रयवक तनिवाण कवया िवे ु
रवख्नक 

३३७०११२० कवठिवडौं उपत्यकव मडक द्धर्तिवर आय कनव २८० द्धक.ति. मडक द्धर्तिवर एर्ि ्
ध बीख ेव क  (द्धर्कुे ी बकवर) परुवन  
पुे क  दबैुिफा  पुे  तनिवाण म्पन्न 
भएक  

बवुँकी १२० द्धक.ति. मडक द्धर्तिवर भई 
४०० द्धक.ति. मडक द्धर्तिवर भएक  
कनुक। 

८० द्धक.ति. द्धर्तभन्न मडक द्धर्तिवर, फरवद्धके  
िथव कवे प्रलक म्पन्न गनआ। 
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३३७०११२१ डमु्रक बकशीशकर -िविक-िनवङ डमु्रकदक िख िव्बवमम्ि ८.०८ द्धक.ति. 
र बकमीशकरदकिख ७.७ द्धक.ति. मडक 

ठक क्कव ्यर्तथवपनक  प्रद्धियविव रककक  

५० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

डमु्रकदक िख िव्बवम्ि ८.०८ द्धक.ति. र 
बकमीशकरदकिख ७.७ द्धक.ति. मडकक  तनिवाण 
गनआ।  

बवुँकी मडक खण्डक  ठक क्कव ्यर्तथवपन 
प्रद्धियव मरुु भई तनिवाण कवया अिर् बढवउनक 

३३७०११२२ तथवनीय मडक पुे  तनिवाण िवे ुआ.र्.िव १२९ र्टव पुे  तनिवाण 
म्पन्न भएक  

१,००० र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न 
भएक  कनुक। 

२५० र्टव पुे  तनिवाण कवया म्पन्न गनआ। 

33701123 रणनीतिक मडक िथव पुे कूपक  द्धर्तििृ 
मंभव्यिव अध्ययन 

रवद्धिय रवकिवगा र मवद्धर्ककव मकवयक 
िवगाकूपिव पनआ ख ेविव पुे कूपक  
द्धर्तििृ अध्ययन भएक  

७५० र्टव मडकक  कररब २१,५०० 
द्धक.ति. मडकक  द्धर्तििृ मर्आ्ण कवया 
एर्ि ्२,००० र्टव मडकक  
१६,००० द्धक.ति. मडकक  म्भव्यिव 
अध्ययन भएक  

७,००० द्धक.ति. मडक िथव ५०० 
र्टव पुे क  द्धर्तििृ मर्आ्ण भएक  
कनुक। 

रवद्धिय रवकिवगा िथव पुे कूपक  म्भव्यिव 
अध्ययन एर्ि ्द्धर्तििृ अध्ययन गनआ। 

१०० र्टव पुे क  अध्ययन, २,००० द्धक.ति. 
मडकक  द्धर्तििृ अध्ययन, र्विवर्रणीय प्रभवर् 
िूल्यवंकन एर्ि ्२०० द्धक.ति. मडकक  
म्भव्यिव अध्ययन म्पन्न गनआ। 

३३७३१०११ मडक ब डा       

मविररक मडकक  आर्तधक ििाि  १८७ द्धक.ति. रणनैतिक मडकक  
आर्तधक ििाि भएक  

  ७५० द्धक.ति. रणनैतिक मडकक  आर्वतधक 
ििाि गनआ। 

द्धर्तभन्न मडकक  तनयतिि, पटकक  र अन्य 
ििाि मंभवर 

७,१८७ द्धक.ति. रणनैतिक मडकक  
तनयतिि िथव पटकक  ििाि भएक  

  ७,२०० द्धक.ति. रणनैतिक मडकक  तनयतिि 
िथव पटकक  ििाि गनआ। 

मविररक मडकक  पनुतथवापनव र पनुतनािवाण ३०० द्धक.ति. मडकक  पनुतथवापनव िथव 
पनुतनािवाण भएक  

  २२५ द्धक.ति. मडकक  पनुतथवापनव िथव 
पनुतनािवाण गनआ। 

337०11२4 कवठिवडौं  बवद्धकरी ििपथ द्धर्कवम आय कनव तड.द्धप.आर.ियवर भएक      
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337०11२5 िकवकवेी पुे  तनिवाण आय कनव  िकवकवेी पुे क  Foundation तनिवाण, 

५०० ति. Superstructure कवया 
म्पन्न, २ र्टव Minor Bridge क  
म्पूणा कवया म्पन्न भएक  

पकुुँि िवगा ७.८ द्धक.ति. िध्यक २.७ 
द्धक.ति. ४ केन कवे प्रलक तिरिव 
तनिवाण म्पन्न भएक  

८०० ति. ेवि  ४ केनक  पुे  िथव 
७.८ द्धक.ति. पकुुँि िवगा तनिवाण र ३० 
तिटर तपवनक  Minor Bridge, २ र्टव 
४ केनकव पुे कूप तनिवाण म्पन्न भएक  
कनुक। 

िकवकवेी पुे क  बवुँकी कनुक १०० तिटर 
मपुरतटक्िर कवया म्पन्न गनआ। 

७.८ द्धक.ति. पकुुँि िवगाक  तनिवाण म्पन्न 
गनआ। 

337०11२6 मकिी े किवगा (द्धटकवपरु-े डक-िैनपरु-

िवक्ेवक ट) दि्ण खण्ड 

द्धटकवपरु-े डक-िैनपरु खण्ड अन्िगाि 
२४२ द्धक.ति. िध्यक १२५ द्धक.ति. 
ट्रयवक खुे कक  र म िध्यक २७ द्धक.ति. 
कवे प्रलक भएक  र १.१ द्धक.ति. मडक 
कवे प्रलक कनुक प्रद्धियविव रककक   

बवुँकी खण्ड ट्रयवक तनिवाण गरी १०० 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

द्धटकवपरु-ठूेी गवड खण्डक  १८ द्धक.ति. 
ट्रयवक ख ेी १० द्धक.ति. मबबकम, बकम गरी 
कवे प्रलक कवया मरुु गनआ। 

मवुँफक बगर-िैनपरु मडक खण्ड अन्िगाि 
तनिवाँणवधीन ४ र्टव पुे कूप म्पन्न गनआ।  

द्धटकवपरु-े डक-मवुँफक बगर खण्ड अन्िगाि बवुँकी  
पुे  िथव नयवुँ ट्रयवककव ेवतग मकिति तेई 
ठक क्कव प्रद्धियव गनआ। 

ट्र्यवक खुे ककव मडक खण्डिव मकिति तेई 
कवे प्रलककव ेवतग प्रद्धियव अगवतड बढवउनक 

मकिी े किवगा (द्धटकवपरु-े डक-िैनपरु-

िवक्ेवक ट) उत्तर खण्ड 

४० द्धक.ति. ट्रयवक खुे कक  म्पूणा खण्ड ट्रयवक तनिवाण गरी ४० 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक। 

िैनपरु-धतुे खण्डक  ६० द्धक.ति. िध्यक बवुँकी 
रककक  २० द्धक.ति. ट्र्यवक ख ल्न ठक क्कव 
्यर्तथवपन गनआ। 

337०11२7 िकपवङ िवगा (ठ री-भण्डवरव-े थर-ि केख)ु १४ द्धक.ति. कवे प्रलक, २५ द्धक.ति. 
ग्रवभके र ६९ द्धक.ति. ट्रयवक तनिवाण 

भएक  

बवुँकी ५५ द्धक.ति. मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

९.५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक, ६ द्धक.ति. ि ड 
मधुवर गनआ। िथव टकर्व पखवाे, नवेी तनिवाण 
गनआ। 
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337०11२8 कुे वकी रवकिवगा आय कनव  ६७१ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक िथव 
९९ र्टव पुे  तनिवाण भएक , म िध्यक 
भवरिीय अनदुवनिव मंिवतेि १० र्टव 
मडक िध्यक ९ र्टवक  तनिवाण कवया 
म्पन्न भइमकक क  र तबरगंक-ठ री 
मडक यमै आ.र्.तभ्रल म्पन्न कनुक  

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

१४० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति िथव १८ र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न 
गनआ। 

कनकपरु-क केश्वर-तभट्टवि ड मडक  १७ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

१ द्धक.ति. िवर केन मडक कवे प्रलक गनआ। 

नर्ेपरु-िेंगर्व मडक  २६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

  

नयवुँर ड-बरकथर्व-िधरु्नी मडक  ४१ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

  

कदििौक-कपिौे-तिनकौतडयव-किेव मडक  १८ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

बेवन-किेव मडक  १८. द्धक.ति. बकमक  कवया भएक  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

 १५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

बवुँकक -मंग्रविपरु मडक  १० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

७ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

कनकपरु-बमतबटी-बेर्व-कवदी-प खरतभण्ड-

मंग्रविपरु मडक  

१० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

फुेक र त्रलभरु्ननगर मडक  ७ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

यदकुुकव-खकरुी-िकरु्व मडक Structure िथव िवट क  कवि 

भइरककक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ । 
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किदक-ेगडी-गददयवनी मडक  इ्ब्यवक्िेंट िथव नवेवक  कवि 
भइरककक ।  

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

५ द्धक.ति. मबबकम ५ द्धक.ति. कवे प्रलक गनआ। 

द्धर्रकन्ि बकवर-यदकूुकव-िद्धकनवथपरु मडक  १६.५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

१० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

क केश्वर-कददा मडक  २६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

  

कनकपरु-यदकूुकव मडक  १४.६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

  

िौतेकर्व-बकवदरुगंक-िझन्गवकव-झुे वतनय- 
दत्तपरु-कटुर्व-द्धपपररयव बकवर-गगुौे-
भगर्वनपरु-िरुन्िपरु मडक, कद्धपेर्ति ु

१५ द्धक.ति. िटबन्ध, १८ र्टव पुे कमव 
तनिवाण, ४ द्धक.ति. नवेी तनिवाण, ३१.२ 
ति. पुे  तनिवाण भएक  

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

३५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

ि.रव.िव. (खरकन्िपरु)- िशिेवपरु-तभल्िी 
मडक, कद्धपेर्ति ु 

५ द्धक.ति. िटबन्ध, ६ र्टव पुे कमव 
तनिवाण, २ द्धक.ति. नवेी तनिवाण भएक  

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

१८ द्धक.ति. मबबकम ियवर गनआ। 

ि.रव.िव. (कीिपरु) - िौतेकर्व मडक मतभाम 
केन तनिवाण, कद्धपेर्ति ु

४ द्धक.ति. मबबकम, पुे कमव तनिवाण, नवेी 
तनिवाण भएक  

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

 १ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

परवमी- नवरवयण ि क-ग द्धपगंक- त्रलर्कणी 
मडक, नर्ेपरवमी  

८.५ द्धक.ति. कवे प्रलक भएक   बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

 १४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

कठवकवर्व-त्रलर्कणी मडक, नर्ेपरवमी  िटबन्धक  कवया भइरककक ।  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

मिी-भकनी-धनगढी मडक, कैेवेी मडकक  म्पूणा खण्डिव इ्बैक्िकन्ट, 

नवेी, कल्भटा तनिवाण, मबबकम, बकम, 

कवे प्रलक कवया भइरककक ।  

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

१० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 
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े्की-द्धटकवपरु-खिौेव मडक, कैेवेी  िटबन्ध, मंरिनव िथव मर्बकमक  कवि 

भइरककक ।  

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

ि कनव पुे  ड कक बकवर बकेौरी बकेडवंगी दैकी 
मडक 

मडकक  म्पूणा खण्डिव इ्बैक्िकन्ट, 

नवेी, कल्भटा तनिवाण, मबबकम, बकम, 

कवे प्रलक भइरककक ।  

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

१ द्धक.ति. कवे प्रलक गनआ। 

क्यव्पम ि क दकिख ि कनव पुे  म्िक  
बवइपवम मडक, धनगढी 

५ द्धक.ति. कवे प्रलक म्पन्न  भएक । बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

  

पूर्ा-पििि रवकिवगा (िविवगढी-तमिरौनगढ 
मडक, बवरव) 

३९ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक । बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

  

पूर्ा-पििि रवकिवगा िवनर्ि-केैयव-िटीअर्वा 
मडक, बवरव 

२३ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तनिवाण 
म्पन्न भएक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

केैयव बकवर ्क्रलक   ुटकक  भवगिव 
कवे प्रलकक  कवि मरुु गनआ। 

त्रलभरु्न रवकपथ (द्धर्रगंक- ठ री कुे वकी 
मडक मडक, पमवा) 

३५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक । बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

र्रीयवरपरु पटकर्वा अरुर्व मडक, बवरव  कवे प्रलकक  म्पूणा तनिवाण कवया 
म्पन्न भएक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

  

बवगििी (बकरकर्व)-फिरु्व-िककशपरु-अरुर्व, 
रौिकट  

कवे प्रलक मडक तनिवाण भइरककक । बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

१ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

अरुर्व-(कि र्वा)- केैयव-बवरव िकल्ेव तमिव, 
बवरव,  

२० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक म्पन्न 
भएक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

  

गढीिवई-बररयवरपरु-क कर्ी मडक, बवरव  मबबकम तनिवाण कवया भइरककक । बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

भरिपरु-िवडी-ठ री (दकबकन्िपरु दकिख बगई बम 
पवका  खण्ड) मडक, िििर्न  

७ द्धक.ति. मडक तनिवाण भएक । बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 
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रवकद्धर्रवक-कुनौेी मडक ई्बैक्िकन्ट, नवेी, कल्भटा तनिवाण, 

मबबकम म्पन्न भई बकम कवया ५ 
द्धक.ति. म्पन्न भएक  र अरु खण्डिव 
बकम कवया भइरककक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

१२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

भवरदक-कन्िनपरु-रवकतबरवक-बेवन,मप्तरी  ई्बैक्िकन्ट, नवेी, कल्भटा तनिवाण, 

मबबकम, बकम िथव DBM कवया 
भइरककक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

४६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

ि.रव.िव. कठौनव-पवि  मडक, मप्तरी ई्बैक्िकन्ट, नवेी, कल्भटा तनिवाण र 
मबबकम र बकम कवया भइरककक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

१८ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

ि.रव.िव. िवरआेी-िन्िगढी-कक िनव मडक 
(िकिी रवकिवगा), झवपव 

३७.५ द्धक.ति. कवे प्रलक भएक । बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

१.५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

िकिी-रिरु्व मडक, झवपव भिपरु-रवकगढ खण्डक  १९ द्धक.ति. 
कवे प्रलक, रवकगढ-रिरु्व खण्डिव ३ 

द्धक.ति. कवे प्रलक, ई्बैक्िकन्ट, कल्भटा, 
टकर्व पखवाे िथव DBM कवया 
भइरककक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

४२ द्धक.ति. कवे प्रलक, टकर्व पखवाे, कल्भटा, 
नवेी तनिवाणक  कवया गनआ। 

रिरु्व-कक शतेयव मडक, ि रङ कल्भटा, टकर्व पखवाे, नवेी, ई्बैक्िकन्ट 
क  कवया भइरककक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

३२ द्धक.ति. कवे प्रलक, टकर्व पखवाे, कल्भटा, 
नवेी तनिवाणक  कवया म्पन्न गनआ। 

कक शतेयव-िििडी-ेौककी-फुेि की मडक, 

मनुमरी 
नवेी, कल्भटा, मब बकम, बकम कवया िथव 
DBM कवया भइरककक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

२७ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

गवन्धी िनि कन िवगा (पथरी बकवर दकिख 
भवरिीय तमिव म्ि) 

तनिवाण कवया भइरककक ।  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

१४ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

  मद्धकद िौक-तभिपरु-दकर्वनगंक मडक, मनुमरी, 
८.५ द्धक.ति. 

तनिवाण कवया भइरककक ।  बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

मडक कवे प्रलक गनआ। 
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  नकपवेगंक-बर्ौडव मडक, बवुँकक   तनिवाण कवया भइरककक । बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

  

  पूर्ा-पििि रवकिवगा भरुरगवउुँ-गुे ररयव-ितुिायव 
मडक, बददायव  

मबै े्बवइिव कवे प्रलक म्पन्न 

भएक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

  

  ग ठुर्व-खु् बर- बकिकनी मडक, बवुँकक  नवेी, कल्भटा तनिवाण, मबबकम, बकम कवया 
भइरककक ।  

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

१२ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

  कल्यवंक ट-गढ़वर्व-रवकपरु मडक, दवङ नवेी, कल्भटा तनिवाण, मबबकम, बकम कवया 
भइरककक ।  

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

२० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

  पूर्ा-पििि रवकिवगा ेिकी-क इेवर्वम मडक मबै े्बवइिव कवे प्रलक म्पन्न 
भएक ।  

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

  

  भरिपरु-िवढी-ठ री कुे वकी मडक, िििर्न  नवेी, कल्भटा तनिवाण, मबबकम, बकम कवया 
भइरककक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड 
कवे प्रलक भएक  कनुक। 

५ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक गनआ। 

  द्धर्तभन्न मडक िथव पुे कूपक  बकरु्षीय 
ठक क्कवपट्टव ्यर्तथवपन गनआ।  

  ३० र्टव पुे  तनिवाण भएक  कनुक।   

337०11२9 उप्क्रलीय यविवयवि अतभर्दृ्धि आय कनव २१६ द्धक.ति. मडक कवे प्रलक 
भएक । 

  तडएेद्धप िव कनुक ििाि-मंभवर गनआ। 

337०113० ्यवपवररक िवगा द्धर्तिवर आय कनव 

रवनी द्धर्रवटनगर ईटकरी धरवन मडक २६ द्धक.ति. मडक तनिवाण भएक  र १ 
र्टव पुे  तनिवाण िवे ुभइरककक ।, 

मकउिी ख ेव पुे क  तडकवइन तर्ीकृति 
भई ठक क्कव ्यर्तथवपन प्रद्धियव अिर् 
बढकक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड िवर 

केन कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति भएक  
कनुक। 

रवनी-तबरवटनगर-धरवन अन्िगाि ३० द्धक.ति. 
६ केनिव तिर न्नति म्पन्न भई थप ३ द्धक. 
ति. ४ केनिव द्धर्तिवर गनआ। 

१ पुे  तनिवाण र थप १ मकउिी ख ेव पुे क  
ठक क्कव ्यर्तथवपन गनआ। 

326



ब.उ.शी.नं. कवर्यािि/आय कनव कवेम्िक  प्रगति ितथति आगविी  िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक 
आ.र्. २०७८/७९ िव मञ्चवेन कनुक प्रिखु 

द्धियवकेवप 

द्धर्रगंक पथेैयव मडक २६ द्धक.ति. कवे प्रलक भएक , १० 
र्टविध्यक ६ र्टव पुे  तनिवाण भएक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड िवर 
केन कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति भएक  

कनुक। 

म्पूणा ५ द्धक.ति. मडक द्धर्तिवर र ४ पुे  
म्पन्न गनआ। 

र्केद्धकयव-बटुर्े मडक २४ द्धक.ति. मडक ६ केनिव द्धर्तिवर 
भएक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड िवर 
केन कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति भएक  

कनुक।     

३.५ द्धक.ति. मडक ६ केनिव द्धर्तिवर गनआ। 

कटकी-कनकपरु-ढल्कक र्र मडक ३७ द्धक.ति. मडक ६ केनिव द्धर्तिवर 
कवया/तिर न्नति म्पन्न भएक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड िवर 
केन कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति भएक  

कनुक।   

बवुँकी ३ द्धक.ति. मडक तिर न्नति म्पन्न 
गनआ।  

७ पुे  तनिवाणेवई तनरन्िरिव ददनक। 

िकवकवेी रवकिवगाक  ि कनवपुे -अिररयव 
खण्ड, कैेवेी 

१० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक , २ 
र्टव पुे क  ठक क्कव ्यर्तथवपन भएक । 

बवुँकी खण्ड मद्धकि म्पूणा खण्ड िवर 
केन कवे प्रलक तिरिव तिर न्नति भएक  

कनुक। 

म्पूणा मडकक  तिर निन्ि म्पन्न कनुक िथव 
२ पुे क  तनिवाणेवई तनरन्िरिव ददनक। 

िन्ितनगवकपरु गौर मडक तड.द्धप.आर. म्पन्न भएक , IEE क  
प्रद्धियव आगवतड बढकक । 

म्पूणा खण्ड िवर केन कवे प्रलक 
तिरिव तिर न्नति भएक  कनुक। 

 ठक क्कव पूर्ा ियवरीकव कवया म्पन्न गनआ। 

337०1131 यविवयवि आय कनव ियवरी मकय ग PPC1 अन्िगाि ७८५ द्धक.ति. द्धर्तििृ 
मर्आ्ण िथव तडकवइन भएक  र PPC२ 

अन्िगाि ४९० द्धक.ति. तडकवइन म्पन्न 
भएक । 

    

337०113२ रणनीतिक मडक पुे  तनिवाण िथव पुे  
पुे कमव मंर्ण 

४५२ िध्यक मविररक मडकिव ४५ 

र्टव पुे  तनिवाण भएक ।  

बवुँकी पुे  मिकि ४५२ र्टव पुे कूपक  
तनिवाण कवया म्पन्न भएक  कनुक। 

५९ र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न गनआ। र १०० 
र्टव पुे क  ििाि मंर्ण गनआ।  

337०1133 मवमकक र ड कनकिक्टतभद्धट प्र ककक्ट पकेी नदवकव मडक बवककक मबै 
मडककूप DLP िरणिव रककक । 

  पकेी-कञ्चनपरु मडक ४४ द्धक.ति. क  
पुे कूपक  तडकवइन कवया म्पन्न गनआ। 
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337०1134 ििपथ मडक द्धर्तिवर आय कनव केंकी-क टकश्वर मडक खण्डः केंकी 
अण्डर पवम म्पन्न भएक । 

१०.३९ द्धक.ति. मडकक  पूरै कवया 
म्पन्न भई ३ र्टव आकवशक पुे  
तनिवाण भएक । 

नकपवे मरकवरक  स्र िबवट ३ र्टव 
आकवशक पुे  तनिवाण भएक  र ३ र्टव 
तनिवाणवधीन रककक । 

बवुँकी ३ र्टव आकवशक पुे  मद्धकि 
म्पूणा खण्ड ८ केनिव द्धर्तिवर भएक  
कनुक। 

नकपवे मरकवरक  स्र िबवट तनिवाणवधीन रककक  
३ र्टव आकवशक पुे  तनिवाण म्पन्न गनआ। 

केंकी-िकवरवकगंक-ध बीख ेव मडक 
खण्ड: ११.६ द्धक. ति. मडकिव 
(२४४ ति. िकवरवकगंक ्क्रल बवककक) 
ROW Clearance, Utility Relocation 

कवया भइरककक । 

११.६ द्धक. ति. मडक ८ केनिव 
द्धर्तिवर भएक  कनुक। 

दबैु मवइडिव गरी १५ द्धक.ति.िव hume pipe 

रवखी subbase म्ि गना मद्धकनक र ७.५ 

द्धक.ति. ट्रयवक मडकक  कवे प्रलक कवया 
म्पन्न गनआ। 

क टकश्वर-तिेगंगव खण्डः 
द्धर्तिवर/तिर न्नतिक  ेवतग तडटके 
तडकवइन ियवर भएक ।  

ठक क्कव ्यर्तथवपन गरी म्पूणा तनिवाण 
कवया म्पन्न भएक  कनुक। 

ठक क्कव ्यर्तथवपन गनआ। 

337०1135 नकपवे भवरि ्क्रलीय ्यवपवर िथव यविवयवि 
आय कनव ििुग्ेङ-नवरवयणगढ खण्ड मडक 

तिर न्नति कवया म्पन्न भएक । 

४ र्टव पुे  तनिवाण भएक , ३ र्टव 
पद्धकर  तनयन््रलण कवया ठक क्कवक  कवया 
म्पन्न भएक , १ र्टव ठक क्कवक  ५० 
प्रतिशि प्रगति कवतमे भएक । 

बवुँकी पुे  र पद्धकर  तनयन््रलणक  कवया 
म्पन्न भएक  कनुक। 

पद्धकर  तनयन््रलण म्बन्धी १ र्टव ठक क्कवक  
कवया म्पन्न गनआ। 

337०1136 मडक िथव ट्रवद्धफक मरु्व (मडक मरु्व 
मकय ग आय कनव) 

मविररक िकत्र्कव मडककूपिव मडक 
मरु्व म्बन्धी तनिवाण कवया 
भइरककक ।  

नयवुँ कवयाक  ेवतग ठक क्कव ्यर्तथवपन 

Road Safety म्बन्धी अध्ययन, 
िवतेि, िथव कनिकिनव कवयािि िथव 
द्धर्तभन्न मडकिव मडक मरु्वक  ेवतग 
मरु्व मंरिनव तनिवाण भएक  कनुक।  

Road Safety म्बन्धी अध्ययन, िवतेि िथव 
कनिकिनव कवयािि िथव द्धर्तभन्न मडकिव 
मडक मरु्वक  ेवतग मरु्व मंरिनव तनिवाण 
गनआ। 
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भएक । 

337०1137 मडक पूर्वाधवर द्धर्कवम कवयािि रणनैतिक दृद्धिक ण के िकत्र्पूणा 
मडककूपक  तनिवाण/तिर न्नतिकव ेवतग 
ठक क्कव ्यर्तथवपन गरी तनिवाण कवया 
भइरककक । 

२५० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक, ३०० 
द्धक.ति. मडक ग्रवभके िथव ३०० 
द्धक.ति. ट्रयवक तनिवाण भएक  कनुक। 

१०० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक, १०० द्धक.ति. 
मडक ग्रवभके िथव १०० द्धक.ति. ट्रयवक 
तनिवाण गनआ। 

337०1138 रवकिवगा तिर न्नति िथव पनुतथवापनव कवयािि िवे ुआ.र्.िव १४४ द्धक.ति. मडक 
तिर न्नति िथव पनुतथवापनव भएक । 

रवकिवगाकव द्धर्तभन्न खण्डक  गरी ८५० 
द्धक.ति. मडक मधुवर, तिर न्नति िथव 
पनुतथवापनव भएक  कनुक। 

रवकिवगाकव द्धर्तभन्न खण्डक  गरी १५० 
द्धक.ति. मडक मधुवर, तिर न्नति िथव 
पनुतथवापनव कवया गनआ। 

३३७०११३९ नवगढुङ्गव मरुुङिवगा तनिवाण आय कनव २६० तिटर मरुुङ ट्रयवक र १,१०० 
तिटर पकुुँि मडकक  ट्रयवक तनिवाण 

भएक । 

मरुुङ िवगाक  तनिवाण भएक  कनुक। िखु्य मरुुङिवगाक  १ द्धक.ति., इभ्यवकुएमन 
मरुुङिवगाक  १ द्धक.ति. र १ र्टव फ्ेवइओभर 
तनिवाण म्पन्न गनआ।  

३३७०११४० मवमकक मडक मधुवर आय कनव  भैरकर्व-ेिु्बनी-िौतेकर्व मडक 
तनिवाण म्पन्न भएक , नवरवयणर्वट-
बटुर्े मडक खण्डक  ३० द्धक.ति. 
िटबन्ध ियवर भएक । 

१ र्टव पुे  तनिवाण म्पन्न भएक  र 
अन्य पुे  तनिवाण कवया कवरी रककक  

भैरकर्व- ेिु्बनी- िौतेकर्व र 
नवरवयणर्वट-बटुर्े मडक तिर न्नति 
म्पन्न भएक  कनुक। 

५० द्धक.ति. मडक ४ केन कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति गनआ।  

337०1141 िनवङ-ितुिवङ-ड ल्पव-कु् ेव मडक द्धर्तििृ अध्ययन कवया म्पन्न भएक    ठक क्कव ्यर्तथवपन गरी तनिवाण कवया प्रवर्भ 
गनआ। 

337०114२ तर्णा मगरिवथव र्कृि ििपथ (ओखेढंुगव-
म े ुमल् केरी-ख टवङ ददिक े-ओखेढंुगव) 

३८ द्धक. ति. ट्रयवक तनिवाण कवया 
म्पन्न गनआ। 

म्पूणा खण्ड ट्रयवक तनिवाण गरी ४० 
द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  कनुक। 

८ द्धक.ति. ट्रयवक तनिवाण िथव आर्यक 
तथवनिव तट्रक्िरक  तनिवाण कवया गनआ। 
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337०1143 िरवइ िधकम मडक परु्वाधवर द्धर्शकष कवयािि रणनैतिक दृद्धिक ण के िकत्र्पूणा 
िरवइकव मडकक  तनिवाण/तिर न्नतिक  
ेवतग ठक क्कव ्यर्तथवपन गरी तनिवाण 
कवया भइरककक । 

४०० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक मडक 
तनिवाण भएक  कनुक। 

१५० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक मडक तनिवाण 
गनआ। 

337०1144 मवुँर्टुवर- ओखेढुङ्गव- कुइतभर मडक ८ द्धक.ति. मबबकम तनिवाण म्पन्न िथव 
६ द्धक.ति. कवे प्रलक कवयाक  ेवतग 
बकमक  कवि भइरककक । 

  १० द्धक.ति. कवे प्रलक कवया िथव आर्यक 
तथवनिव तट्रक्िरक  तनिवाण गनआ। 

337०1145 मवमकक रवकिवगा मधुवर आय कनव तनिवाण मर्आ्ण म्पन्न गरी १० 
द्धक.ति. िटबन्ध ियवर भएक  

  किेव-कञ्चनपरु खण्डक  ८७ द्धक.ति. िध्यक 
४५ द्धक. ति. िटबन्ध कवया िथव १८ र्टव 
िम ड्रक नकक तट्रक्िर तनिवाण गनआ। 

337०1146 द स्र  पुे  मधुवर िथव मंभवर आय कनव पुे  तनिवाण/तडकवइन म्बन्धी ्ििव 
अतभर्दृ्धि कवयािि भइरककक । 

  पुे  तनिवाण/तडकवइन म्बन्धी ्ििव 
अतभर्दृ्धि गनआ।  

१० र्टव तमग्नकिर तब्रकक  तडकवइन कवया अिर् 
बढवउनक | 

337०1167 ्क्रलीय ्यवपवररक िवगा द्धर्तिवर आय कनव       

  १. नवगढंुगव-नैवद्धर्मक-ििुग्ेङ मडक  तनिवाण कवयाक  ठक क्कव ्यर्तथवपन िथव 
तनिवाण मपुररर्क्णकव ेवतग परविशा 
मकर्व खररदक  कवया मिुवूप रककक  

९५ द्धक.ति. मडक तिर न्नति भएक  
कनुक। 

ठक क्कव ्यर्तथवपन म्पन्न भई तनिवाण कवया मरुु 
गनआ। 

टकर्व, पखवाे ेगवयि नवेी तनिवाण गनआ। 

  २. किेव-ढल्कक र्र-पथेैयव मडक तडद्धपआर िथव र्विवर्रणीय अध्ययन 
कवयाक  ेवतग परविशादविव  न टक  
कवया मिुवूप रककक । 

१३० द्धक.ति. मडक िवर केनिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

तडकवइन र र्विवर्रणीय अध्ययन कवया म्पन्न 
गनआ। 
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३३७०११६८ मरुुङिवगा द्धर्कवम कवयािि इद्धपतम ि डकेक  द्धप्रक्र्वतेद्धफकक शन 

तर्ीकृतिक  ेवतग पकश गररएक , इद्धपतम 
ि डकेक  तबड डकुिकन्ट ियवरी 
भइरककक । 

तनिवाण म्पन्न भएक  कनुक। ठक क्कव ्यर्तथवपन म्पन्न गरी तनिवाण कवया 
मरुु गनआ। 

तबड डकुिकन्ट  अध्ययनक  ड्रवफ्ट ररप ट 
प्रवप्त भएक  र उि मरुुङ िवगा तनिवाण 
गना बकबुषीय ठक क्कव ्यर्तथवपनक  कवया 
भइरककक । 

तनिवाण म्पन्न भएक  कनुक। ठक क्कव ्यर्तथवपन गनआ। 

धरवन- केउिी मरुुङिवगाक  म्भव्यिव 
अध्ययन कवयाक  RFP िूल्यवंकन 
प्रद्धियविव रककक । 

द्धर्.पी.नगर-खदु्धटयव-ददपवये खण्ड िथव 
ग दवर्री कुण्ड-कवभ्रक-िवनकिौर क डनक 
मरुुङिवगाक  परविशादविवमुँग म्झौिव 
भएक । 

तनिवाण कवया मिुवरु भएक  कनुक। अध्ययन कवया म्पन्न गरी ठक क्कव ्यर्तथवपन 
प्रद्धियव मरुु गनआ। 

३३७०११६९ रै्किल्पक मकवयक रवकिवगा द्धर्कवम 
कवयािि  

मंर्िव कतिवन्िरण भएकव मडक िथव 
रै्किल्पक रवकिवगा तनिवाण र तिर न्नति 
कवया भइरककक । 

२०० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक भएक  
कनुक। 

मंर्िव कतिवन्िरण भएकव मडक िथव 
बैकिल्पक रवकिवगा तनिवाण र तिर न्नति कवया 
मरुु गनआ। 

३३७०११७० मवमकक रवकिवगा मधुवर आय कनव द स्र  िरण तनिवाण कवया र परविशादविवक  खररद 
प्रद्धियव अिन्िि िरणिव रककक । 

तिर न्नति म्पन्न भएक  कनुक। तिर न्नतिक  कवया प्रवर्भ गनआ। 

३३७०११७१ कवकरतभट्टव इनरुर्व, पथेैयव नवरवयणर्वट 
खण्ड 

तडटके मभआ, तडकवइन कवया अन्िगाि 
१२० द्धक.ति. द्धफल्ड मभआ म्पन्न 
भएक । 

१०० द्धक.ति. मडक िवर केनिव 
तिर न्नति म्पन्न भएक  कनुक। 

ठक क्कव ्यर्तथवपन म्पन्न गरी तनिवाण कवया 
मरुु गनआ। 
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तडटके मभआ, तडकवइन कवया अन्िगाि 
१०० द्धक.ति. द्धफल्ड मभआ म्पन्न 
भएक । 

७५ द्धक.ति. मडक िवर केनिव 
तिर न्नति म्पन्न भएक  कनुक। 

ठक क्कव ्यर्तथवपन म्पन्न गरी तनिवाण कवया 
मरुु गनआ। 

३३७०११७२ तििैयव-कटवरी-र्िुी ओटवतमे कवे प्रलक गररएक िव कवे 
कीणा अर्तथविव रककक । 

तनिवाण/तिर न्नति म्पन्न भएक  कनुक। पूर्ाियवरी कवया म्पन्न गरी ठक क्कव ्यर्तथवपन 
गनआ। 

३३७०११७३ मूयाद्धर्नवयक-धतुेखके र क टकश्वर-बवनकश्वर-
त्रलपरुकश्वर मडक आय कनव 

क टकश्वरिव अन्डरपवम/फ्ेवईओभर 

तनिवाणकव ेवतग पूर्ा मंभव्यिव अध्ययन 
भएक । 

तनिवाण कवया मिुवरु भएक  कनुक। क टकश्वरिव अन्डरपवम/फ्ेवइओभर क  तडकवइन 
म्पन्न गनआ। 

बवनकश्वर, त्रलपरुकश्वर िथव आर्यक अन्य 
ि ककूपिव फ्ेवइओभर/अन्डरपवम क  
मंभव्यिव अध्ययन गनआ। 

तनिवाण कवया मिुवरु भएक  कनुक। मूयाद्धर्नवयक-धतुेखके मडक िवर केनिव 
तिर न्नति गनआ।  

द्धर्तििृ इिन्कतनयररङ तडकवइन म्पन्न गनआ। 

३३७०११७४ ििरव-िुे र्वट-िवझीटवर-द भवन-
ओेवङिङुग ेव (िि र कररड र) 

२५० द्धक. ति. ट्रयवक खुे कक , १०४ 
द्धक. ति. ग्रवभके भएक । 

बवुँकी १९ द्धक.ति. ट्रयवक तनिवाण गरी 
१५० द्धक.ति. मडक कवे प्रलक तिरिव 
तिर न्नति भएक  कनुक। 

१९ द्धक.ति. ट्रयवक ख ल्नक, २० द्धक. ति. 
कवे प्रलक र ३५ द्धक. ति. ग्रवभके गनआ। 

३३७०११७५ कक िनव-कंिनकंर्व (िकिी कररड र) तडटके मभआ, तडकवइन कवया भइरककक । १०० द्धक.ति. मडक तिर न्नति म्पन्न 
कनुक 

तडटके मभआ, तडकवइन ेगवयिकव पूर्ाियवरी 
म्पन्न गरी ठक क्कव ्यर्तथवपन गनआ। 

३३७०११७६ तनर्वािन ्क्रल रणनैतिक मडक तडटके मभआ, तडकवइन ेगवयि 
पूर्ाियवरीक  कवया भइरककक । 

तनिवाण िथव तिर न्नति म्पन्न भएक  
कनुक। 

ठक क्कव ्यर्तथवपन म्पन्न गरी तनिवाण कवया 
मरुु गनआ। 

337००11२ नकपवे पवनीककवक कवयवाेय कणवाेी, क शी, नवरवयणी र 
कवेीगण्डकी नदीिव केिवगाकव तनि्ि 
म्भव्यिव अध्ययन मरुु भएक । 

नकपवे पवनीककवक (मंिवेन िथव 

केयवन मंिवेन म्बन्धी आर्यक 
कवननुी ्यर्तथवपन भई, अनगुिन िथव 
तनयिन मरुु भएक  कनुक। 

अध्ययन कवया मरुु भएकव नदीकूपिव 
(र्विवर्रणीय र म्भव्यिव) ेवई तनरन्िरिव 
ददनक  

बबई, रवप्ती, िविवक शी, दधुक शी र बवगििी 
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्यर्तथवपन) ऐनक  ितयौदव 
ििन््रलपररषद् िव पकश भएक । 

नदीिव केयवन मञ्चवेन म्बन्धी म्भव्यिव 
अध्ययन कवया मरुु गनआ। 

क शी, कणवाे ी, नरयवनी र कवतेगण्डकीिव 
अध्ययन कवया म्पन्न भए पिवि टतिाने 

मद्धकिक  तनिवाण कवया मरुु गनआ। 

३३७०२१०१ रके ि न रके िथव िकट्र रके द्धर्कवम आय कनव नकपवे भवरि तमिवनविव ६६ द्धक.ति. 
रकल्र्क तनिवाण भई मञ्चवेन कनुक 
अर्तथविव रककक । 

१४० द्धक.ति. रकेर्क तनिवाण कनुक रकेर्क ट्रवकर्कड िथव रकेर्क पुे कूप तनिवाण 
गनआ। 

३३७०३०११ यविवयवि ्यर्तथव द्धर्भवग मवर्ाकतनक यविवयवि मकर्वकव मर्वरीेवई 

अनगुिन गनआ प्रणवेी (GPS-VTS) क  
तनिवाण मरुु गररएक । 

िििर्नक  आुँपटवरी र िक त्तरीक  
बददाबवमिव म   प्रणवेी तनिवाण म्पन्न 
भई मञ्चवेनिव आएक । 

द्धर्रगञ्ज र नवरवयणर्वट मडक खण्डिव 
Road Accident Management 

Information System (RAMIS) 
मञ्चवेनिव ल्यवइएक  
अनेवइन द्धटकट खररद-तबिी म्बन्धी 
तनदआ िशकव, २०७७ कवरी गरी 
यव्रलीर्वकक मवर्ाकतनक यविवयवि 
मकर्विव अनेवइन प्रणवेी (Online 

Ticket Management System -OTMS) 
ेवगू गररएक । 

नकपवेभररकव ूपटकूपक  अध्ययन गरी 
मफ्टर्कयर तनिवाण गना मतिति गठन 

मंर् िथव प्रदकशबीि यविवयवि 

्यर्तथवपनिव मिन्र्य र मककवयवात्िक 

प्रणवेीक  द्धर्कवम भएक  कनुक। 

मवर्ाकतनक यविवयवि मकर्व भरपदो, 
गणुतिरीय र मकर्वग्रवकीिै्रली भएक  
कनुक। 

यविवयवि मकर्व प्रणवेी तडिकटवइक 
भएक  कनुक।  

र्वद्धषाक कवयािि अन्िगािकव द्धियवकेवप 
मञ्चवेन गनआ। 
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गरी कवया भइरककक । 

द्धर्द्यिुीय मर्वरी मवधन दिवा प्रणवेी 
(EDLVRS: VRS) ेवगू गरवउनक 
कवयाक  ियवरी भइरककक । 

 

९. क िखि िथव अनिुवन प् 

मडक, रके िथव केिवगा ्क्रलिव स्र ि मवधन एर्ि ्तनिवाण मविग्री आर्यक मियिव पयवाप्त िव्रलविव उपेब्ध कनु नमक्नव के मियिै कवयािि िथव आय कनव म्पन्न कनु 
नमक्नक क िखि रकन् । मडकेवई प्रवद्धर्तधक रुप के उििि बनवउनक र्ु् िी, ि ड, उकवे  र ओरवे  िवपदण्ड अनरुुप बनवउनक र िीनेवई पक्की बनवउन म्बन्धीि तनकवयेवई 
िक्िकर्वर बनवउनक कवया, स्र ि मवधन र कनशििकव द्धकमवब के िनुौिीपूणा  । मडक तनिवाणक  ेवतग आर्यक मविग्री तगट्टी, िवट , अेक्रलवक  प्रय ग प्रवकृतिक स्र ि मवधनक  
ददग  उपय गक  क िखि रकन् । मंर्, प्रदकश र तथवनीय िकक  कवया् क्रल तभ्रल पनआ रवकश्व र खिाक  र्तगाकरणक  िनुौिी के कवयान्र्यनिव प्रभवर् पवनआ दकिखन् । कवयवान्र्यन 
्यर्तथवपन एर्ि ् नर्ीन ्यर्तथवपकीय उपकरणकूपक  आन्िररकीकरण कनु नमकक िव आय कनवक  मिय र ेवगि बढ्नक क िखि रकन् । यमबवट त्रलर्षीय खिा मंरिनव के 
प्र्कपण गरकक  ेक्ष्य िथव उद्दकयकूप प्रवप्त गना क िखि दकिखन् । 
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७.३ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि 

१. पषृ्ठभधूि  

नेपालको संवििानले स्ितत्रताको हक, सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई िौधलक हकको रूपिा उल्लेख गरी विचार तथा 
अधभव्यक्तिको स्ितन्त्त्रता, पूर्ण प्रसे स्ितन्त्त्रता र सूचना िाग्ने तथा पाउने हकको प्रत्याभधूत गरेको छ।आधथणक विकासको सम्िाहक 

एिि ् उत्प्ररेकको रूपिा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ियाणदित, व्यािसावयक, सक्षि र सबल बनाउन े िावयत्ि र 

क्तिम्िेिारीकासाथ अगाधि बढाउन ु पने खााँचो छ।दिगो विकास लक्ष्यले सबैले िान्न सक्ने गरी इन्त्टरनेटको  पहुाँचिा उल्लेख्य िवृि गने 

उल्लेख गरेको छ।हाल नेपालिा कुलिनसंख्याको ७२ प्रधतशतिा टेधलधभिन, ८७ प्रधतशतिा रेधियो र  ८२.७९ प्रधतशत िनसंख्यािा 
इन्त्टरनेट सेिाको पहुाँच पगुेको  छ।नेपाली िनतालाई सञ्चार तथा सूचनासाँग सम्बक्तन्त्ित विश्वव्यापी विकास एिि ्उपलब्िी अनरुूप सेिा 
पयुाणउाँिै आधथणक विकासका सिग्र पक्षिा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारको अधिकति उपयोग बढाउन सञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्त्िी  ज्ञान, 

सीप र क्षिताको विकास गरी सशुासन कायि  गनुण र सूचना प्रविधिलाई अथणतन्त्त्रको िहत्त्िपरू्ण  वहस्साको  रूपिा  विकास गनुण आिको 
आिश्यकता हो। 

२. सिस्या तथा चनुौती 

आिसञ्चारका िाध्यि पूर्ण रूपिा ियाणदित, क्तिम्िेिार, ििाफिेही, उत्तरिायी र विश्वसनीय हनु नसक्न,ु िूरसञ्चार सेिािा सबै 

नागररकको पहुाँच पगु्न नसक्न,ु सूचना प्रविधिको विकास र साइबर सरुक्षाको लाधग पयाणप्त संरचनागत व्यिस्थाको किी हनु ु ,सािणिधनक 

सेिाप्रिाहिा सूचना प्रविधिको न्त्यून उपयोग हनु,ु हलुाक सेिालाई विवििीकरर् गनण नसक्न,ु नेपाललाई  प्राप्त अबाणइटल स्लटको सियिै 

उपयोग गनण नसक्न,ु सरुक्षर् िदु्रर्को पयाणप्त पूिाणिार विकास नहनु,ु सूचना प्रविधि उद्योग व्यिक्तस्थत नहनु,ु अपेक्तक्षत रोिगारी धसिणना नहनु,ु 

चलक्तचत्र क्षेत्रलाई उद्योगको  रूपिा विकास गनण नसक्न ु  र विज्ञापन व्यिसाय  व्यिक्तस्थत हनु  नसक्न ु  यस क्षेत्रका  िखु्य  सिस्याका रूपिा  
रहेका  छन।् 

आिसञ्चार िाध्यििा प्रसाररत सिाचार ियाणदित र विश्वसनीय बनाउन,ु भ्रािक सिाचारको धनयिन एिि ्धनयन्त्त्रर् गनुण, सािाक्तिक 
सञ्जालको िवृिसाँगै यसिा बढ्िै गएको िरुूपयोग धनयन्त्त्रर् गनुण, सञ्चार तथा सूचना क्षेत्रिा विकधसत निीनति प्रविधि सियसापेक्ष 
प्रयोग गनुण, बढ्िो साइबर अपरािको सािना गनुण, सूचना प्रविधििा आिाररत उद्योगहरूलाई प्रधतस्पिी बनाई सम्बिणन गनुण, 
परम्परागत हलुाक सेिालाई विवििीकरर् गनुण, अनसुन्त्िान तथा विकासिा लगानी िवृि गनुण, सरुक्षर् िद्ररु्िा रहेको परधनभणरता 
हटाउन,ु चलक्तचत्र क्षेत्रलाई प्रधतस्पिाणत्िक बनाई उद्योगकोरूपिा विकास गनुण, िूरसञ्चार पूिाणिारिा सहप्रयोगको अिस्था धसिणना गनुण 
यस क्षेत्रिा चनुौतीको रुपिा रहेका छन।् 

3. सोच 

सूचना प्रविधियिु राष्ट्र। 

४. उद्दशे्य 

१. सबै नागररकिा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सहि पहुाँच तथा उपयोग विस्तार गनुण। 

२. सञ्चार र सूचना प्रविधि सेिालाई सिणसलुभ, भरपिो र गरु्स्तरीय बनाउन।ु 

३. सञ्चार र सूचना प्रविधििा आिाररत उद्योगको विकास गरी रोिगारी िवृि गनुण। 

५. रर्नीधत 

१. सूचनािा सबै नागररकको पहुाँच तथा उपयोग सधुनश्चत गने। 

२. पूर्ण प्रसे स्ितन्त्त्रताको सधुनश्चतता गिै आिसञ्चारिा सबै नागररकको पहुाँच विस्तार गने। 

335



३. िूरसञ्चार एिि ्ब्रोिब्याण्ि सेिाको पहुाँच िेशभर पयुाणउने। 

४. धिक्तिटाइिेसनिाफण त सािाक्तिक, आधथणक र शासकीय व्यिस्थािा सिुार गने। 

५. हलुाक सेिालाई संस्थागत पनुसंरचना गरी स्िायत्त, प्रधतस्पिी र व्यािसावयक बनाउने। 

६. चलक्तचत्र क्षेत्रको पूिाणिार विकास गरी उद्योगको रुपिा विकास तथा प्रिणिन गने। 

७. सरुक्षर् िदु्रर्को व्यिस्था गने। 

८. विज्ञापन बिार व्यिक्तस्थत बनाउने ।

६. विषय के्षत्रगत नधतिा सूचक र लक्ष्य  

सूचक एकाई 
आ.ि. २०७६/7७ 
सम्िको उपलक्तब्ि 

आ.ि. 2077/78 

को उपलक्तब्ि 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

2078/79 2079/80 2080/81 

सञ्चार तथा सूचना 
प्रविधिबाट रोिगारी धसिणना 

संख्या 
हिारिा 

- - 344 414 ५०० 

अक्तटटकल फाइिर विस्तार वक.िी. ९५९६ १०१८९ १९१७० २५७२० २५७२० 

फोरिी/एल.टी. 
ई.सेिाविस्तार 

प्रयोगकताण 
प्रधतशत 

१५.३ २४ ५० ६० 
६५ 
 

Fixed ब्रोिव्याण्ि सेिा 
विस्तार 

प्रधतशत १६.८३ २३ २७.८ ३५ ४३ 

mobile ब्रोिव्याण्ि सेिा 
विस्तार 

प्रधतशत ५३.७२ ६२ 
७२ 
 

५६ 
 

५७ 
 

िोबाइल टेधलफोन 
ग्राहकसंख्या 

िना लाख ३७८.५४ 389 ४०० 173.65 173.65 

सरकारी िाटा सेन्त्टर संख्या २ 2 ३ ५ ५ 

इन्त्टरनेट एक्सचेन्त्ि सेन्त्टर संख्या ० 0 - २ २ 

रेधियोको पहुाँच प्रधतशत ८७ ८७ ९६ 9८ १०० 

टेधलधभिनको पहुाँच प्रधतशत ७२ ७२ ९२ ९४ 
१०० 

 

EMS सेिाविस्तार क्तिल्ला ६४ 64 ७२ ७४ 
७७ 
 

EMS सेिाविस्तार िेश/संख्या ३९ 39 ४६ ४८ ५१ 

अनलाइनिाफण त सरकारी 
सेिाप्रिाह 

संख्या २२ 22 ४२ ५० 
५५ 
 

सरुक्षर् िदु्रर् प्रसे स्थापना संख्या ० 0 १ १ १ 

सञ्चारग्रािको स्थापना संख्या १ 1 १ १ 
 
७ 
 

सूचना प्रविधि िनशक्ति हिार ७ - ९.२ १० १० 
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सूचक एकाई 
आ.ि. २०७६/7७ 
सम्िको उपलक्तब्ि 

आ.ि. 2077/78 

को उपलक्तब्ि 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

2078/79 2079/80 2080/81 

धिक्तिटल साक्षरता प्रधतशत - - ७५ ८० 
१०० 

 

E-government 

Development index  
- - ०.६१ ०.६५ ०.६८ 

रावष्ट्रय साइबर 
सरुक्षााःक्षेत्रगत CERT 

संख्या १ 1 ४ ४ ४ 

रावष्ट्रयज्ञानपाकण  संख्या ० 0 ७ ७ ७ 

इन्त्टरनेट पहुाँच प्राप्त 
िनसंख्या 

प्रधतशत ७३ ८२.७९ ८५ ८९ ९२ 

टेधलफोन (सबै प्रकारका) 
घनत्ि 

प्रधतशत १२९ १३०.४ १४० ११५ ९८ 

सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी 
उद्योग 

संख्या - - ३२३५ ३३९६ 
३५६५ 

 

७.  विषय के्षत्रगत खचण तथा स्रोतको धत्रिषीय अनिुान 

       

रकि रु. लाखिा 

आधथणक िषण 
विधनयोिन तथा प्रक्षपेर् स्रोत 

कुल चाल ु पुाँिीगत 
वित्तीय 
व्यिस्था 

नपेाल सरकार 
िैिेक्तशक 
अनिुान 

िैिेक्तशक ऋर् 

२०७८/७९       77,385      52,749        19,636      5,000         77,385           -             -    

२०७९/८०       84,624      54,363        26,961      3,300         84,624           -             -    

२०८०/८१       97,533      56,376        37,527      3,630         97,533           -             -    
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८. कायणक्रि/आयोिनाको संक्तक्षप्त वििरर् 

कायणक्रि तथा आयोिनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोिना अिधि, लागत र अपेक्तक्षत नधतिा सवहतको संक्तक्षप्त वििरर् िेहायको ताधलकािा प्रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी. नं. कायणक्रि÷आयोिना 
क्षते्रगत 
रर्नीधतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोिना अिधि 

(सरुु र सिाधप्त) 
लागत (रू 
लाखिा) 

अपके्तक्षत नधतिा 

35800011 सञ् चार तथा सूचना 
प्रविधि िन्त्त्रालय 

2,३ संचार तथा सूचना प्रविधिको 
क्षेत्रिा विकधसत नविन 
प्रविधिको अधिकति उपयोग 
गिै आधथणक सिवृििा योगिान 

सालबसाली  आिसञ्चार, िूरसञ्चार, हलुाक सेिा प्राधिकरर्, सरुक्षर् 
िदु्रर् लगायतका कानून धनिाणर् भएको हनुे। 

35821011 रावष्ट्रय सूचना आयोग १ नेपाली नागररकको सूचनाको 
हकको संरक्षर्, सम्ििणन र 
प्रयोग 

सालबसाली  स्थानीय तहका िनप्रधतधनधि, सििुाय एिि ्नागररकहरूिा 
सूचनाको हकका बारे िनचेतना अधभिवृि भएको हनुे। 

35803011 हलुाक सेिा विभाग ५ िनतालाई शीघ्र तथा 
विश्वसनीय रुपिा क्तचठ्ठीपत्रिा 
पहुाँच एिि ्िनािेश सवुििा 
प्रिान 

सालबसाली  हलुाक सेिाको संस्थागत र सेिा प्रर्ालीका सम्बन्त्ििा 
सझुाि प्राप्त भएको हनुे। 

35803012 हलुाक धनिेशानालयहरू ५ हलुाक सेिा प्रिाह सालबसाली  भिन धनिाणर् भएको हनुे। 

३५८०३०१३ गोश्वाराहलुाक ५ उच्च गरु्स्तरको हलुाक सेिा 
प्रिान 

सालबसाली  गोश्वारा हलुाकको पूिाणिारहरू धनिाणर् भई सेिा प्रिाहिा 
सिुार भएको हनुे। 

३५८०३०१४ क्तिल्ला हलुाक 
कायाणलयहरू 

५ हलुाक सेिाको स्थानीय 
तहसम्ि पहुाँच विस्तार 

सालबसाली  भिन धनिाणर् तथा ििणत संभार र  आिश्यक िेक्तशनरी 
औिार प्राप्त भै हलुाक कायाणलयहरू सदुृढ र सवुििा 
सम्पन्न भएको हनुे।  

35803015 हलुाक प्रक्तशक्षर् केन्त्द्र ५ हलुाक सेिािा कायणरत 
किणचारीहरूको िक्षता तथा 
क्षिता अधभिवृि 

सालबसाली  ताधलि संचालन भई किणचारीहरूको कायण क्षितािा सिुार 
भएको हनुे। 

३५८०३०१६ केक्तन्त्द्रय िनािेश 
कायाणलय 

५ हलुाक बचत बैंकको कारोबार 
व्यिस्थापन  तथा िनािेश सेिा 
संचालन 

सालबसाली   
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ब.उ.शी. नं. कायणक्रि÷आयोिना 
क्षते्रगत 
रर्नीधतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोिना अिधि 

(सरुु र सिाधप्त) 
लागत (रू 
लाखिा) 

अपके्तक्षत नधतिा 

३५८०३०१७ केक्तन्त्द्रय वटकट भण्िार 
(वफलाटेधलक व्यूरो) 

५ हलुाक वटकटको छपाई तथा 
व्यिस्थापन 

सालबसाली  हलुाक वटकट छपाई भई धबक्री भएको हनुे। 

कोठा पाटेशनको काि सम्पन्न  भएको हनुे। 

३५८०२०११ सूचना तथा प्रसारर् 
विभाग 

८ नेपाल सरकारको काि 
कारिाही, अनसुन्त्िान एिि ्
नीधतबारे सूचना प्रिाह धनयधित, 
व्यिक्तस्थत र ियाणदित रेधियो 
तथा टेधलधभिन प्रशारर् 

सालबसाली  विस्ततृ पररयोिना प्रधतिेिन तयार भई प्रधतष्ठानको भिन 
धनिाणर्को धनधित्त पूिाणिार तयार भएको हनुे। 

टेधलधभिन प्रसारर् संस्थाको प्रसारर्को गरु्स्तर अनगुिन 
भएको हनुे। 

पत्रकारहरूको िघुणटना धबिा भएको हनुे। 

विभागिा हालसम्ि िम्िा भएका इिाित, लाइसेन्त्सलगायत 
सक्कल कागिातको धिक्तिटल रुपिा भण्िारर् भएको हनुे। 

३५८०४०११ सूचना प्रविधि विभाग ४ विद्यतुीय सरकार एिि ्
सशुासनको अििारर्ालाई 
कायाणन्त्ियन गनण नेततृ्ििायी र 
सिन्त्ियकारी भधूिका धनिाणह 

सालबसाली  सरकारी धनकायहरूको धसस्टि, सफ्टिेयर, िेबसाइट, िेब 
एक्तटलकेशन, िोबाइल एक्तटलकेशन सरुक्तक्षत भएको हनुे। 

खिुलटारक्तस्थत ज्ञान पाकण को विस्ततृ पररयोिना प्रधतिेिन 
तयार भएको हनुे। 

गभनणिन्त्ट क्लाउिको सञ्चालन भएको हनुे। 

३५८०१०११ िदु्रर् विभाग ७ विश्वसनीय र भरपिो िदु्रर् 
सेिा प्रिाह 

नेपाल सरकारको िहत्िपूर्ण  
सािग्री छपाई 

सालबसाली  प्रसे भिनको नक्सा लगायतका कािको प्रारक्तम्भक र सम्पूर्ण 
प्रधतिेिन तयार भई आगािी आधथणक िषणिा भिन धनिाणर् 
प्रवक्रया अगाधि बढेको हनुे। 

३५८४१०११ प्रसे काउक्तन्त्सल २ स्िस्थ पत्रकाररता विकासका 
लाधग उपयिु िातािरर् 
धसिणना 
पत्रकाररता सम्बन्त्िी 
आचारसंवहता कायाणन्त्ियन 

सालबसाली  पत्रकार आचारसंवहता अनगुिन र उिरुी सम्बन्त्िी 
िानकारी भई सचेत गराउने, िेलधिलाप गराउन,े 

आचारसंवहता प्रधतकूलका सािग्री उपर कारबाही भएको 
हनुे र ियाणदित पत्रकाररताको विकास भएको हनुे। 

३५८८१०११ रावष्ट्रय सिाचार सधिधत २ धनष्पक्ष तिरले सिाचार 
संकलन तथा वितरर् 

सालबसाली  राससबाट धभधियो क्तक्लप सेिा सञ्चालन भएपधछ िलुकुका 
सम्पूर्ण टेधलधभिन च्यानलहरूलाई आधिकाररक र 
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गरु्स्तरयिु आधिकाररक र सत्यतथ्य सूचना प्रिाह भएको 
हनुे। 

एकीकृत सफ्टिेयर िाफण त रावष्ट्रय सिाचार सधिधतका 
सम्पूर्ण सिाचार सािग्री अकाणइभ गरी अझ सरुक्तक्षत र 
सरल तररकाले ग्राहकले प्रयोग गरेको हनुे। 

५०१५८१०१ नेपाल टेधलधभिन (वित्तीय 

व्यिस्था) 

२ रावष्ट्रय प्रशारर् संस्थाको रुपिा 
नेपाल सरकारको सूचना 
प्रशारर् 

सालबसाली  नेपाल टेधलधभिनिा रहेका िहत्िपूर्ण दृश्यहरूको विद्यतुीय 
अधभलेख भएको हनु।े 

३५८८१०१३ रेधियो प्रसार सेिा विकास 

सधिधत 

२ राज्यले अबलम्बन गरेको 
नीधतको सम्प्रषेर् 

सालबसाली  थप ५ िेक्तख ७ प्रधतशत िनसंख्यािा प्रसारर् पहुाँच िवृि 
भई कुल पहुाँच िनसंख्या ९३ प्रधतशत पगुकेो हनुे। 

प्रसारर् धलंक स्तरोन्नधत तथा सदुृढ भएको हनुे। 
३५८८१०१४ सरुक्षर् िदु्रर् केन्त्द्र ७ सरुक्षर् िदु्रर् सम्बन्त्िी 

विश्वसनीय सेिा र गरु्स्तरीय 
िस्त ुउत्पािन गरी 
सरुक्तक्षत छपाईिा वििेक्तशने 
रकि बचत 

सालबसाली  सरुक्षर् िदु्रर् सम्बन्त्िी पूिाणिार धनिाणर् भएको हनुे। 

३५८००१०१ रावष्ट्रय सूचना प्रविधि 
केन्त्द्र 

४ आि िनतािा सूचना प्रविधिको 
पहुाँच विस्तार 
यसको िाध्यिबाट रोिगार 
धसिणना  तथा ज्ञानिा आिाररत 
सिाि र उद्योग धनिाणर् 

विद्यतुीय शासन कायाणन्त्ियन 

सालबसाली  भिुानी प्रर्ाली (National Payment Gateway -NPG) 

कायाणन्त्ियनिा आई खचण र रािश्वको व्यिस्थापनिा सहयोग 

पगुकेो हनुे। 

थप सरकारी  धनकायको सभणर कोलोकेशन  (Server 

Collocation) प्रभािकारी भएको हनु।े 

सरकारी  विद्यतुीय सेिाहरूको प्रभािकाररता बवृि भएको 
हनुे। 

सरकारको विधभन्न धनकायको सूचना प्रिाहिा सहयोग पगुकेो 
हनुे। 
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३५८८१०१२ न्त्यूनति पाररश्रधिक 

धनिाणरर्  सधिधत 

 श्रििीिी पत्रकारको न्त्यूनति 
पाररश्रधिक धनिाणरर् तथा 
पनुरािलोकन 

सालबसाली  श्रििीिी पत्रकार ऐन कायाणन्त्ियन भएको हनुे। 

श्रििीिी पत्रकारको सिस्या पत्ता  लगाई सिािानका लाधग 

पहल भएको हनुे। 

कायणक्रि तथा आयोिनाको हालसम्िको प्रगधत क्तस्थधत, आगािी तीन िषणको उपलक्तब्ि सूचक र आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे प्रिखु वक्रयाकलाप िेहायको 
ताधलकािा प्रस्ततु गररएको छ। 
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35800011 सञ् चार तथा सूचना 
प्रविधि िन्त्त्रालय 

क्लीन वफि नीधत कायाणन्त्ियनिा 
आएको। 

साइबर सरुक्षा नीधत तिुणिा 
भएको। 

विज्ञापन (धनयिन गने) 
धनयिािली, २०७७, चलक्तचत्र 
(धनिाणर्, प्रिशणन तथा वितरर्) 
धनयिािली, रावष्ट्रय प्रसारर् (िशौं 
संशोिन) धनयिािली 
कायाणन्त्ियनिा आएको। 

६५५ पाधलकािा 4G/LTE सेिा 
विस्तार भएको। 

६०८ पाधलका, ५०९६ ििा 
कायाणलय, ३४५४ स्िास्थ्य केन्त्द्र 
र ४१९७ साििुावयक िाध्यधिक 
विद्यालयिा ब्रोिव्याण्ि सेिा 
विस्तार भएको। 

आिञ्चार, िरुसञ्चार, हलुाक सेिा 
प्राधिकरर्, सरुक्षर् िदु्रर् लगायतका 
काननुहरू धनिाणर् भएको हनुे। 

साइिर सरुक्षा र क्लाउिसम्बन्त्िी नीधत 
धनिाणर्का साथै ब्रोिव्याण्ि नीधतको 
पररिािणन भएको हनुे। 

रावष्ट्रय साइबर सरुक्षा केन्त्द्र र सूचना 
प्रविधि अनसुन्त्िान केन्त्द्रको स्थापना 
भएको हनुे। 

रावष्ट्रय सूचना प्रविधि केन्त्द्र र रावष्ट्रय साइबर सरुक्षा केन्त्द्रको 
स्थापनाका लाधग विस्ततृ पररयोिना प्रधतिेिन तयार गने। 

वििेशी िदु्रा सटही धसफाररशसम्बन्त्िी सफ्टिेयर धनिाणर् गने। 

सातिटै प्रिेशिा छायााँकन स्थलहरूको विकास गनण चलक्तचत्र 
विकास बोिणलाई अनिुान उपलब्ि गराउने। 

चलक्तचत्रसम्बन्त्िी स्टोरी बैंक संचालनको लाधग चलक्तचत्र विकास 
बोिणलाई अनिुान उपलब्ि गराउन।े 

काठिाण्िौ उपत्यका िा उपत्यका आसपासका क्षेत्रिा 
अत्यािधुनक सवुििा सम्पन्न सवुटङ्ग स्टुधियो धनिाणर् गने। 

"िेशका लाधग धसनिेा" कायणक्रि सञ्चालन गनण चलक्तचत्र विकास 
बोिणलाई अनिुान   दिने। 

विज्ञापन नीधत र एकीकृत संचार तथा सूचना प्रविधि नीधत 
तिुणिा गने। 
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१०१८९ वक.िी. अक्तटटकल 
फाइबर विस्तार भएको। 

िोबाइल धिभाइस म्यानेििेन्त्ट 
धसस्टि संचालनको अिस्थािा 
रहेको। 

35821011 रावष्ट्रय सूचना आयोग  सूचनाको हकको कायाणन्त्ियन अिस्थाको 
अनगुिन भएको हनुे। 

सूचनाको हकको प्रभािकारी रुपिा 
कायाणन्त्ियन भएको हनुे। 

क्तिल्लाक्तस्थत कायाणलयका कायाणलयप्रिखु, सूचना 
अधिकारीहरूसाँग अन्त्तवक्रण या कायणक्रि संचालन गने। 

स्थानीय तहका िनप्रधतधनधि, सििुाय एिि ्सिहुहरूसाँग 
सूचनाको हकसम्बन्त्िी अन्त्तरवक्रया कायणक्रि संचालन गने। 

सूचनाको हकिा िवहला सशक्तिकरर् कायणक्रि संचालन  
गने। 

रेधियो िाफण त सूचनाको हक सम्बन्त्िी कायणक्रिको उत्पािन र 
प्रसारर् हनुे। 

35803011 हलुाक सेिा विभाग  हलुाक सेिाको विद्यिान संगठनात्िक 
व्यिस्था र सेिा प्रिाह प्रर्ालीको 
पनु:संरचना भएको    हनुे। 

हलुाक सेिालाई धिक्तिटाइि गरी सेिाको 
विविधिकरर् भएको हनुे। 

हलुाक वटकट तथा रािश् ि व्यिस्थापन सफ्टिेयर धनिाणर् 
गने। 

हलुाक सेिाको संस्थागत र सेिाप्रिाह प्रर्ाली पनुसँरचना 
सम्बन्त्िी अध्ययन गने। 

पोष्टल कोि अध्यािधिक   गने। 

िााँक रेखा पनुरािलोकन गने। 

CDS.POST सम्बन्त्िी तालीि संचालन गने। 

35803012 हलुाक धनिेशानालयहरू  हलुाक सेिा धनयधित रुपिा संचालन 
भएको हनुे। 

हलुाक धनिेशनालय सखेुतको भिन धनिाणर् गने। 

धसल्ि िरेु ईलाका हलुाक कायाणलयको भिन ििणत संभार 
गने। 

३५८०३०१३ गोश्वारा हलुाक  हलुाक सेिा (IPS Light बाट IPS. Post 
िा) रुपान्त्तरर् भई कायाणन्त्ियन भएको 

साईट क्तक्लयरेन्त्स तथा वप्रफेि भिन एि पावकण ङ्ग धनिाणर् गने। 

हलुाक िस्त ुधबक्री कक्ष धनिाणर् गने। 
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हनुे। गगुल टलस कोि सम्बन्त्िी कायण गने। 

इएिएस सेिा सदुृढीकरर् कायण गने। 

३५८०३०१४ क्तिल्ला हलुाक 
कायाणलयहरू 

 हलुाक कायाणलयहरू धनयधित रुपिा 
संचालन भएको हनुे। 

विधभन्त् न 70 क्तिल्लािा आिश्यकता अनसुार कम्टयटुर, वप्रन्त्टर 
लगायतका िेक्तशनरी औिार खररि गने। 

41 िटा क्तिल्ला हलुाक कायाणलय/ईलाका हलुाक कायाणलयको 
ििणत संभार गने। 

ईलाका हलुाक कायाणलय वपठौली, कािासोती, निलपरासी र 
िलु्ल ुिैलेखको भिन धनिाणर् गने। 

35803015 हलुाक प्रक्तशक्षर् केन्त्द्र  हलुाक सेिािा कायणरत किणचारीलाई 
ताधलि प्रिान भएको हनुे। 

एकीकृत हलुाक भिन धनिाणर् भएको 
हनुे। 

हलुाक सेिा गरु्स्तरीय भएको हनु।े 

सफ्टिेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी संचालन गने। 

हलुाकी पनुताणिकी कायणक्रि संचालन गने। 

नेततृ्ि क्षिता विकास तालीि संचालन गने। 

हल्कारा उत्प्ररेक तालीि संचालन गने। 

किणचारी सीप विकास सम्बन्त्िी तालीि संचालन गने। 

30 कायण दिन ेसेिाकालीन तालीि संचालन गने। 

३५८०३०१६ केक्तन्त्द्रय िनािेश 
कायाणलय 

 हलुाक बचत बैंकको व्यिस्थापन र 
धनयधित रुपिा िनािेश सेिा सञ्चालन 
भएको हनुे। 

िनािेश तथा बचत बैँक सेिा कम्टयटुर सफ्टिेयर अपग्रिे 
सपोटण र ििणत संभारको कायण गने। 

िातहतका कायाणलयको अनगुिन सम्बन्त्िी कायण गने। 

३५८०३०१७ केक्तन्त्द्रय वटकट भण्िार 
(वफलाटेधलकव्यूरो) 

 हलुाक वटकटको छपाई सम्बन्त्िी कायण 
धनयधित रुपिा संचालन भएको हनु।े 

अन्त्तराणवष्ट्रय वफलाटेधलक प्रिशणनी र बैिेक्तशक भ्रिर् तथा 
अिलोकन गने। 

हलुाक वटकट छपाई सम्बन्त्िी कायण गने। 

पालो पहराकोलाधग कोठा पाटेशन गने। 

३५८०२०११ सूचना तथा प्रसारर् 
विभाग 

 विज्ञापन रवहत (Clean Feed) नीधत थप 
प्रभािकारी रुपिा कायाणन्त्ियन भएको   
हनुे। 

आिसञ्चार प्रक्तशक्षर् प्रधतष्ठान स्थापनाकालाधग विस्ततृ पररयोिना 
प्रधतिेिन र संस्थागत पूिाणिार तयारी गने। 

हेि इन्त्ि धसस्टि सिलीकरर् गने। 
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विज्ञापन सािग्री परीक्षर्को िापिण्ि र 
विज्ञापनको उत्पािन, प्रसारर् र वितरर् 
सम्बन्त्िी आचारसंवहता कायाणन्त्ियन 
भएको हनुे। 

धनयधित, व्यिक्तस्थत र ियाणदित रुपिा 
रेधियो तथा टेधलधभिनको प्रशारर् भएको 
हनुे। 

सञ्चार िाध्यि िताण तथा व्यिस्थापन विद्यतुीय स्िचाधलत प्रर्ाली 
धनिाणर् तथा प्रधतस्थापनको कायण गने। 

सभणर खररि तथा सूचना केन्त्द्र स्थापना गने। 

पत्रकार िघुणटना बीिा सम्बन्त्िी कायणक्रि गने। 

धिक्तिटल आकाणइभ व्यिस्थापन गने। 

 

३५८०४०११ सूचना प्रविधि विभाग  विद्यतुीय सरकारको अििारर्ा 
कायाणन्त्ियन भएको हनुे। 

रावष्ट्रय ज्ञान पाकण को धनिाणर् भएको हनुे। 

क्लाउि फस्ट पोधलसी कायाणन्त्ियन 
भएको हनुे।  

रावष्ट्रय साइिर सरुक्षा केन्त्द्रको स्थापना 
भएको हनुे। 

सरकारी धनकायहरूका लाधग E-Attendance device खररि गने। 

Government Cloud को Support Service सम्बन्त्िी कायण गने। 

Government Enterprise Architecture को कायाणन्त्ियन गने। 

कागिरवहत सरकारका लाधग Government Cloud को पूिाणिार 
विस्तारिा सिेत आिश्यक सफ्टिेयर लाइसेन्त्स खररि गने। 

खिुलटारक्तस्थत ज्ञानपाकण को विस्ततृ पररयोिना प्रधतिेिन तयार 
गने। 

सरकारी धनकायहरूको धसस्टि, सफ्टिेयर, िेबसाइट, िेब 
एक्तटलकेशन र िोबाइल एक्तटलकेशनको सरुक्षा अधिट गने। 

३५८०१०११ िदु्रर् विभाग  िदु्रर् कायण धनयधित रुपिा संचालनिा 
भएको हनुे। 

नेपाल सरकारको रािपत्र र सरकारी 
कागिात धनयधित रुपिा प्रकाशन 
भएको हनुे। 

प्रसे भिन धनिार्णको लाधग विस्ततृ पररयोिना प्रधतिेिन तयार 
गने। 

क्षिता अधभिवृि ताधलि संचालन गने। 

फोक्तल्िङ िेक्तशन खररि गने। 

३५८४१०११ प्रसे काउक्तन्त्सल  आिसञ्चारको िाध्यिको धनयिनकारी 
धनकायका रुपिा धिधिया काउक्तन्त्सल 
वक्रयाशील रही स्िस्थ पत्रकाररताको 
िातािरर् धसिणना भएको हनुे। 

पत्रकार आचारसंवहता अनगुिन, उिरुी, कारबाही सम्बन्त्िी काि 
गने। 

प्रकाशन (संवहता िनणल, िावषणक प्रधतिेिन, अङ्ग्ग्रिेी र नेपाली 
बलेुवटन छपाईसिेत) सम्बन्त्िी कायण गने। 

344



ब.उ.शी.नं. कायणक्रि ÷ आयोिना हालसम्िको प्रगधत  क्तस्थधत आगािी तीन िषणको उपलक्तव्ि सूचक आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन  हनु े प्रिखु वक्रयाकलाप 

पत्रकार आचारसंवहता प्रक्तशक्षक तथा प्रक्तशक्षर् कायणक्रि 
संचालन गने। 

पत्रकार आचारसंवहता प्रचार प्रसार सचेतना सम्बन्त्िी कायणक्रि 
संचालन गने। 

३५८८१०११ रावष्ट्रय सिाचार सधिधत  सिाचारको संकलन तथा वितरर् धनष्पक्ष 
र प्रभािकारी रुपिा  भएको हनुे। 

धभधियो सेिा संचालन गने। 

धिक्तिटल अकाणइधभङ सम्बन्त्िी कायण गने। 

गण्िकी प्रिेश कायाणलय भिन धनिाणर् गने। 

५०१५८१०१ नेपाल टेधलधभिन 
(वित्तीय व्यिस्था) 

 नेपाल टेधलधभिनिा भएका िहत्िपूर्ण 
दृश्यहरूको विद्यतुीय अधभलेख राक्तखएको 
हनुे। 

नेपाल टेधलधभिनिा रहेका िहत्िपूर्ण दृश्यहरूको विद्यतुीय 
अधभलेख (Digital Archiving) गने। 

व्याण्िविथ सम्बन्त्िी कायण गने। 

३५८८१०१३ रेधियो प्रसार सेिा विकास 

सधिधत 

 संवििानले अंधगकार गरेको सिानपुाधतक 
सिािेशी नीधत अनरुुप कायणक्रि 
उत्पािन र प्रशारर् भएको हनुे। 

पिणत, पााँचथर/भोिपरु, िाङ िेउखरुी, रूकुि, अछाि/बािरुा र 
धसराहािा प्रसारर् सेिा विस्तार गने। 

ताररर्ीप्रसाि कोइराला स्िधृत सञ्चार ग्राि संचालन गने। 

धिक्तिटल आकाणइधभङ गने। 

संचार तथा सूचना प्रविधि कायणक्रि संचालन गने। 

३५८८१०१४ सरुक्षर् िदु्रर् केन्त्द्र रावष्ट्रय सरुक्षर् िदु्रर् भिन, ढल 
धनकास प्रर्ाली को धनिाणर् तथा 
िेक्तशन सफ्टिेयर तथा हािणिेयर र 
सम्बक्तन्त्ित उपकरर्हरूको  

बोलपत्र आह्वान, िूल्याङ्कन र 
सम्झौता भएको। 

िलुकु धभतै्र सरुक्तक्षत िदु्रर् कायणको 
लाधग सरुक्षर् प्रसेको स्थापना भएको 
हनुे। 

िातािरर्ीय प्रभाि िूल्याङ्कन गने। 

गोिाि घर धनिाणर् गने। 

प्रसेको लाधग पपेर िेस प्रोिक्सन टलान्त्ट विक्तल्िङ धनिाणर्को 
कायण गने। 

टयाकेि िेक्तशन खररि गने। 

Design,  Supply, Installation, Testing, Commissioning of 

Low Voltage Power Distribution System सम्बन्त्िी कायण 
गने। 

३५८००१०१ रावष्ट्रय सूचना प्रविधि 
केन्त्द्र 

सािाक्तिक सरुक्षा कोष, नागररक 
लगानी कोष, किणचारी संचय 

िरान, कोहलपरु र लधलतपरु 

र बटुबलिा िाटासेन्त्टर तथा  

नेपाल सरकारको एकीकृत िाटासेन्त्टरको क्षिता विकास गने। 

नागररक एपको संचालन, विकास, सम्बिणन तथा अद्यािधिक 
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कोष, लोक सेिा आयोग र 
धनिाणचन आयोगको ितिाता 
पररचय पत्रलाई नागररक एपिा 
आिि गररएको। 

कोहलपरुिा िाटासेन्त्टरको लाधग 
िग्गा प्राधप्त एिि ्िातािरर्ीय 
प्रभाि िूल्याङ्कनको कायण सम्पन्न 
भएको र लधलतपरुिा िाटा सेन्त्टर 
र इन्त्टरनेट एक्सचेन्त्ि सेन्त्टर 
धनिाणर् गनणको लाधग िग्गा प्राप्त 
गररएको। 

िहालेखा धनयन्त्त्रक कायाणलयको 
विद्यतुीय भिुानी प्रर्ाली 
प्रर्ालीको प्राविधिक तथा 
व्यािसावयक प्रवक्रया िकुिेन्त्टेशन 
तयार भएको। 

लधलतपरुिा इन्त्टरनटे एक्स्चेन्त्ि सेन्त्टर 
धनिाणर् भएको हनुे। 

सरकारबाट प्राप्त हनु ेसेिाहरू एकीकृत 
रुपिा अनलाइन िाफण त प्राप्त हनुे। 

थप सरकारी धनकायका Server 

Collocation गनण प्रभािकारी हनुे। 

गने। 

Disaster Recovery Center, हेटौंिािा Electro mechanical 

उपकरर् खररि तथा ििान गने। 

िरान/इटहरीिा िाटा सेन्त्टर धनिाणर्को सम्भाव्यता अध्ययन 
गने। 

कोहलपरु, लधलतपरु र बटुबलिा िाटासेन्त्टर तथा बटुबल र 
लधलतपरुिा इन्त्टरनटे एक्स्चेन्त्िसेन्त्टर धनिाणर् गने। 

E-Payment, Interface, System Upgrade तथा खररि सम्बन्त्िी 
कायण गने। 

३५८८१०१२ न्त्यूनति पाररश्रधिक 

धनिाणरर्  सधिधत 

 श्रििीिी पत्रकारको न्त्यूनति पाररश्रधिक 
कायाणन्त्ियन र कायाणन्त्ियन अिस्थाको 
अनगुिन भएको हनुे। 

क्तिल्लास्तरीय अन्त्तरवक्रया एिि ्संचारकिी र उद्यिीसाँग 
अन्त्तरवक्रया कायणक्रि संचालन गने। 

विधभन्न क्तिल्लाको धिधिया अनगुिन गने। 

9. िोक्तखि पक्ष तथा अनिुान  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लाधग ठूलो िात्रािा आधथणक सािन स्रोतको आिश्यकता रहेको छ। उि स्रोतको व्यिस्थापन प्रभािकारी तथा 
पयाणप्त व्यिस्थापन तथा धिक्तिटल नेपालले तय गरेका उद्देश्य प्राधप्तका लाधग अन्त्तर िन्त्त्रालय सिन्त्िय, सहयोग र सहकायण हनु धनतान्त्त आिश्यक तथा अपररहायण रहेको छ। सो 
अिस्थाको सधुनक्तश्चतता नहनु ुसाथै सूचना प्रविधिका क्षेत्रिा सािणिधनक धनिी साझेिारी प्रििणन गिै प्रिेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट अपनत्ि र स्िाधित्ि स्थावपत गनुण 
प्रिखु यस क्षेत्रको िोक्तखिको रुपिा रहेको छ। 

346



७.४ शहरी विकास, आिास र भिन ननर्ााण 

१. पषृ्ठभनूर् 

नेपालको संविधानले राज्यको सन्तनुलत र नागररकको सर्ािेशी विकासको पररकल्पना गरै्द आिासको हकलाई र्ौनलक 
हकको रूपर्ा अङ्गीकार गरी सबै नागररकको सरुक्षित, उपयकु्त र िातािरणरै्त्री आिासको अनधकारको सम्र्ान, संरिण तथा 
पररपूनता गना तथा आिासविहीन नागररकलाई आिास सवुिधा उपलब्ध गराउने व्यिस्था गरेको छ। साथै, संविधानले अव्यिक्षस्थत 
बसोबासलाई व्यिस्थापन गना योजनाबद्ध व्यिक्षस्थत बस्ती विकास गने नीनतगत व्यिस्था गरेको छ। नेपालको अिक्षस्थनत भकूम्प 
लगायत बहवुिपद् जोक्षिर्यकु्त रहेकोले विपद् पूिातयारी कायालाई सदुृढ गरी प्रभािकारी प्रनतकाया र पनुलााभ गना तथा पनुस्थाापना 
तथा पनुननार्ााण कायार्ा "विल्ड ब्याक बेटर" को अिधारणा अनसुार भिन ननर्ााण गनुा सरे्त आिश्यक छ। सर्दृ्ध नेपाल, सिुी 
नेपालीको राविय सोच पूरा गना आधनुनक पूिााधारयकु्त योजनाबद्ध िातािरणरै्त्री विपद् प्रनतरोधी, व्यिक्षस्थत, सर्ािेशी, आनथाक 
रूपर्ा गनतशील, सरुम्य शहरहरू ननर्ााण गनुा पर्दाछ। दर्दगो विकास लक्ष्य ११ ले नलएको लक्ष्य बर्ोक्षजर् शहर एिर् ्र्ानि 
बस्तीलाई सर्ािेशी, सरुक्षित, उत्थानशील एिर् ् दर्दगो बनाउनपुने छ। त्यसै गरी विपद् जोक्षिर् न्यूनीकरणका लानग विपद्को 
आनथाक, र्ानिीय एिर् ्पूिााधारको िनत र आधारभतू सेिार्ा अिरोध सारभतू रूपर्ा घटाउनपुने छ। 

२. सर्स्या तथा चनुौती : 

हालसम्र् पनन शहरी प्रणालीको तहगत िाका ननधाारण गरी सो अनरुूप शहरी पूिााधार तथा सेिा सवुिधा ननधाारण नहनु,ु 
शहरी विकास पूिााधार ननर्ााण कायार्ा सम्बक्षन्धत ननकाय बीचको सर्न्िय र सहकायार्ा कर्ी हनु,ु शहरी सवुिधाको उपलब्धता र 
गणुस्तर पयााप्त नहनु,ु व्यक्षक्तगत प्रयासबाट आिास ननर्ााण गनार्ा सरोकारिालाको अपेक्षित सहभानगता नहनु ुप्रर्िु सर्स्या रहेका 
छन।् 

एकीकृत शहरी पूिााधार विकास ननर्ााणका लानग सम्बक्षन्धत ननकायबीच सर्न्िय र सहकायाको बाध्यकारी व्यिस्था गरै्द 
भ-ूउपयोग योजनार्ा आधाररत व्यिक्षस्थत, ननयोक्षजत र योजनाबद्ध शहरी विकास गनुा, राविय शहरी नीनत तथा रणनीनतले अिलम्बन 
गरेका शहरी प्रणाली र अन्तरसम्बन्धलाई जीिन्तता प्रर्दान गना साधन स्रोतको पवहचान गरी ननरे्दक्षशत ठूलो लगानी गनुा, 
जोक्षिर्यकु्त असरुक्षित स्थानर्ा छररएर रहेका बस्तीलाई िैज्ञाननक भ-ूउपयोगर्ा आधाररत रही एकीकृत बस्ती विकास गनुा र 
राविय भिन संवहताको सर्यानकूुल पररर्ाजान गरी भिन सरुक्षित तिरले ननर्ााण गनुा प्रर्िु चनुौती हनु।् 

३. सोच 

 व्यिक्षस्थत शहरीकरण र्ार्ा त दर्दगो आनथाक सार्ाक्षजक सर्वृद्ध (शहरी विकास)। 

 सलुभ, सरुक्षित, उत्थानथक्षशल र एकीकृत आिास तथा बस्ती  (आिास तथा बस्ती विकास)। 

 सरुक्षित, वकर्ायती र िातािरणरै्त्री भिन (भिन ननर्ााण)। 

४. उद्दशे्य 

अ. शहरी विकास 

१. विपद् प्रनतरोधी, र्ानि केक्षन्ित, सरुक्षित, आनथाक रूपर्ा गनतशील, स्िच्छ, सर्ा र व्यिक्षस्थत शहर ननर्ााण गनुा। 

२. सन्तनुलत राविय शहरी प्रणाली र पररष्कृत शहरी बनोट विकासका लानग हररत अथातन्त्र र्ार्ा त ्शहर एिर् ्ग्रार्ीण-शहरी 
अन्तरसम्बन्धलार्ा जीिन्तता प्रर्दान गनुा। 
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३. शहर योजना, ननर्ााण, व्यिस्थापन, सधुार तथा विस्तारका लानग प्राविनधक िर्ता अनभिवृद्ध र शहरी पूिााधार शहरी 
सशुासनको संस्थागत विकास गनुा।  

आ. आिास तथा बस्ती विकास 

१. सबै आय िगाका ननक्षम्त उपयकु्त, सरुक्षित, िातािरणरै्त्री, सलुभ,उत्थानशील आिास ननर्ााण तथा स्तरोन्ननत गनुा। 

२. संघ, प्ररे्दश र स्थानीय तहको सर्न्िय र सहकायार्ा एकीकृत बस्ती विकास गनुा। 

र्. भिन ननर्ााण 

१. भिन ननर्ााणर्ा उपयकु्त आधनुनक प्रविनध, स्थानीय िास्तकुलाको नर्श्रणबाट नयााँ ननर्ााण सार्ग्रीको प्रयोग सरे्तलाई 
प्रोत्साहन गरी सरुक्षित, वटकाउ, सलुभ र वकर्ायती भिनहरूको ननर्ााण गनुा। 

२. एकीकृत सरकारी भिन नडजार्न, ननर्ााण, प्रयोग तथा र्र्ात सम्भार सम्बन्धर्ा एकद्वार नीनत सवहत भिन िेत्रको संस्थागत 
तथा काननुी संरचनाको सधुार गनुा। 

५. रणनीनत 

अ. शहरी विकास 

१. विद्यर्ान शहरको िातािरणीय सधुारका लानग सार्ाक्षजक, भौनतक र आनथाक पूिााधारको व्यिस्था गने। 

२. राविय शहरी प्रणाली विकासको लानग सबै प्रकारका स्रोत साधनको पवहचान र सर्कु्षचत उपयोग गरी ननरे्दक्षशत लगानी 
गने। 

३. तीन तहको सर्न्ियात्र्क सहकायार्ा एकीकृत शहरी पूिााधार विकास र शहरी सेिा प्रिाहर्ा शहरी सशुासन प्रिद्धान 
गने। 

४. काठर्ाडौं उपत्यकालाई आकर्ाक, सर्दृ्ध र िातािरणरै्त्री अत्याधनुनक सवुिधायकु्त सांस्कृनतक राजधानी शहरको रूपर्ा 
विकास गने। 

आ. आिास तथा बस्ती विकास 

१. संघीय, प्रारे्दक्षशक र स्थानीय तहको िेत्रगत भनूर्का स्पष्ट पारै्द संस्थागत िर्ता अनभिवृद्ध गने। 

२. भौगोनलक रूपर्ा विकट, विकासको लानग बाधक, अपायक र विपर्दको उच्च जोक्षिर्यकु्त स्थानर्ा रहेका बस्तीहरूलाई 
ननरुत्सावहत गने। 

३. िातािरणीय दृवष्टले सन्तनुलत, वित्तीय दृवष्टले सम्भाव्य र प्राविनधक दृवष्टले उपयकु्त एिर् ्सरुक्षित तथा व्यिक्षस्थत एकीकृत 
बस्तीहरूको विकास गने। 

४. कर्जोर आनथाक अिस्थार्ा रहेका, र्दनलत, र्कु्षस्लर्, लोपोन्र्िु र सीर्ान्तकृत जातजानत तथा सर्रु्दाय एिर् ्विपर्दको उच्च 
जोक्षिर्र्ा रहेका नागररकका लानग सरुक्षित, वकर्ायती र िातािरणरै्त्री आिासको व्यिस्था गने। 

५. जनर्नको प्रभािकारी उपयोग हनुे गरी आिासको लानग आिश्यक जग्गा लगायत योजनाबद्ध भौनतक पूिााधार सेिाको 
एकीकृत रूपर्ा विकास गने। 
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र्. भिन ननर्ााण 

१. संस्थागत िर्ता विकास गरै्द सरकारी कायालाई सेिारू्लक तथा कायारू्लक बनाउन एकीकृत सरकारी भिनको ननर्ााण 
गने। 

२. एकीकृत सरकारी भिन नडजार्न, ननर्ााण, प्रयोग तथा र्र्ात संभार सम्बन्धर्ा एकद्वार नीनत सवहत भिन िेत्रको संस्थागत 
तथा काननुी संरचनाको सधुार गने। 

६. विर्य िते्रगत ननतजा सूचक र लक्ष्य 

सूचक एकार् 

२०७६/७७ 
सम्र्को 
उपलक्षब्ध 

२०७७/७८ 
को अनरु्ाननत 
उपलक्षब्ध 

र्ध्यर्कालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

स्र्ाटा नसटीका रूपर्ा 
शहरहरूलाई विकास 

संख्या 
१३ क्रर्ागत १३ क्रर्ागत १३ क्रर्ागत १३ क्रर्ागत १३ क्रर्ागत 

नयााँ शहर ननर्ााण संख्या २७ क्रर्ागत २७ क्रर्ागत २७ क्रर्ागत २७ क्रर्ागत २७ क्रर्ागत 

वहर्ाली शहर विकास  संख्या 
५ अध्ययन 
क्रर्ागत 

५ अध्ययन 
सम्पन्न 

५ अध्ययन 
सम्पन्न 

१० शहरर्ा 
पूिााधार 

ननर्ााण सरुु 

१० शहरर्ा 
पूिााधार 
ननर्ााण 
क्रर्ागत 

नगरपानलकाहरूको एकीकृत 
शहरी विकास योजना तयार 
गने 

संख्या १८५ 
अध्ययन 
सम्पन्न 

थप ५० नयााँ 
सरुु 

५० सम्पन्न   

रे्गा नसवटको रूपर्ा शहरलाई 
विकास गने 

संख्या 
- - ४ सरुु ४ क्रर्ागत ४ क्रर्ागत 

बस्ती स्थानान्तरणका लानग 
पूिााधार सवहतको एकीकृत 
बस्ती विकास 

संख्या 
७ क्रर्ागत ७ क्रर्ागत ७ क्रर्ागत ७ क्रर्ागत ७ क्रर्ागत 

शहरी आनथाक कोररडोर 
ननर्ााण 

संख्या 
- 

२ कोररडोरको 
अध्ययन सम्पन्न 

२ ननर्ााण सरुु 
२ क्रर्ागत 

१ ननर्ााण सरुु 
३ क्रर्ागत 

एक शहर एक पवहचान 
अन्तगात एकीकृत शहरी 
विकास 

 
- - १३ सरुु १३ क्रर्ागत १३ क्रर्ागत 

सडक तथा ढल ननर्ााण वक.नर्. २०० १६० १६० १८० २०० 

सडक विस्तार वक.नर्. 23.5 २२ २३ २५ २७ 

नर्दी ननयन्त्रण सम्बन्धी काया वक.नर्. ५७.५० ४ ८ ६ ५ 

बागर्ती तथा यसका सहायक वक.नर्. ८३.४९ ४ ७ ५ ४ 
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सूचक एकार् 

२०७६/७७ 
सम्र्को 
उपलक्षब्ध 

२०७७/७८ 
को अनरु्ाननत 
उपलक्षब्ध 

र्ध्यर्कालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

नर्दीर्ा ढल ननर्ााण काया 

नर्दीका वकनारार्ा सडक 
ननर्ााण काया 

वक.नर्. १७.७१ २.५ ७ ५ ४ 

बसपाका  ननर्ााण संख्या 
१० सम्पन्न ४३ क्रर्ागत 

१० सम्पन्न 

३३ क्रर्ागत 

१० सम्पन्न 

२३ क्रर्ागत 

१० सर्पन्न 

१३ क्रर्ागत 

र्ोहोररै्ला प्रशोधन केन्ि 
ननर्ााण  

संख्या २ सम्पन्न 

 
१ क्रर्ागत 

१ सम्पन्न 

४ क्रर्ागत 
४ क्रर्ागत ४ क्रर्ागत 

सरकारी कायाालय भिन 
ननर्ााण 

संख्या 
१२ सम्पन्न ६२ क्रर्ागत ३ सम्पन्न 

 
१० सम्पन्न २० सम्पन्न 

सभा हल तथा सम्रे्लन केन्ि 
ननर्ााण 

संख्या 
२ सम्पन्न ४० क्रर्ागत १० सम्पन्न १० सम्पन्न २० सम्पन्न 

एकीकृत सरकारी कायाालय 
भिन ननर्ााण 

संख्या 
७ सम्पन्न ११ क्रर्ागत ११ क्रर्ागत ४ सम्पन्न ७ सम्पन्न 

७. विर्य िते्रगत िचा तथा स्रोतको नत्रिर्ीय अनरु्ान  

      

रकर् रु. लािर्ा 

आनथाक िर्ा 
विननयोजन तथा प्रिपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुाँजीगत 
वित्तीय 

व्यिस्था 
नपेाल सरकार 

िैरे्दक्षशक 

अनरु्दान 
िैरे्दक्षशक ऋण 

२०७८/७९      334,345      38,254      282,899     13,192       217,210           -      117,135  

२०७९/८०      366,808      46,983      310,964      8,861       239,236           -      127,572  

२०८०/८१      423,201      58,103      355,351      9,747       297,539           -      125,662  
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८. कायाक्रर्/आयोजनाको संक्षिप्त वििरण  

कायाक्रर् तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अिनध, लागत र अपेक्षित ननतजा सवहतको संक्षिप्त वििरण रे्दहायको तानलकार्ा प्रस्ततु गररएको छ। 

ि.उ.शी.नं. 
कायाक्रर्/ 
आयोजना 

िते्रगत 
रणनीनतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना 
अिनध  (सरुु र 

सर्ानप्त) 

लागत रु. 
लािर्ा 

अपके्षित ननतजा 

३४७०००११ शहरी विकास 
र्न्त्रालय 

 शहरी विकास, आिास तथा बस्ती विकास र 
भिन सम्बन्धी नीनत, कानून, र्ापर्दण्ड र 
ननयर्न  

सालबसाली   

३४७०0101 िाग्र्ती सधुार 
आयोजना 

अ४ िाग्र्ती नर्दी र यसका सहायक नर्दीहरू 
विष्णरु्ती, रुिर्ती, र्च्छुर्ती, र्नोहरा, हनरु्न्ते, 

नख्ि ुर बल्ि ुलगायतका नर्दीनालार्ा ढल, 

सडक र तटबन्ध ननर्ााण गरी सर्ग्र 
काठर्ाडौं उपत्यकालाई हराभरा, सनु्र्दर, 

र्नोरर् र प्ररू्दर्णर्कु्त बनााँउरै्द नर्दी 
वकनाराका संस्कृनतक एिर् ्परुाताक्षत्िक 
र्हत्िका धरोहर संरिण 

२०५२/ ५३ 

- २०८०/ 

८१ 

२२८९०० िाग्र्ती तथा यसका सहायक नर्दीहरू सर्ा भएको 
हनु।े 

३४७०१०११ शहरी विकास तथा 
भिन ननर्ााण विभाग 

अ४ विभागको चाल ुिचा सालबसाली   

३४७०१०१२ संघीय सक्षचिालय 
ननर्ााण तथा 
व्यिस्थापन 
कायाालय 

अ४ अनत विक्षशष्ट तथा विक्षशष्ट व्यक्षक्तत्िको 
आिास भिन व्यिस्थापन तथा ननर्ााण 

सालबसाली   

३४७०१०१३ संघीय शहरी 
विकास आयोजना 
कायाान्ियन 
कायाालयहरू  

 संघीय सरकारी कायाालय भिन र्र्ात सम्भार 
तथा प्रशासननक िचा व्यिस्थापन 

सालिसाली 

 

 संघीय सरकारी कायाालय भिन र्र्ात सम्भार हनु।े 
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ि.उ.शी.नं. 
कायाक्रर्/ 
आयोजना 

िते्रगत 
रणनीनतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना 
अिनध  (सरुु र 

सर्ानप्त) 

लागत रु. 
लािर्ा 

अपके्षित ननतजा 

३४७०११०१ आिास व्यिस्था 
कायाक्रर् 

आ४ सरुक्षित आिास ननर्ााणका लानग ननर्ााण 
सार्ग्री िररर्दका लानग अनरु्दान  

घरबारविहीन पररिारका लानग सरुक्षित एिर् ्
व्यिक्षस्थत बसोिासको व्यिस्था 

सालबसाली 

 

 गररबी घरपररिारको लानग अनरु्दान दर्दर्एको हनुे र 
सरुक्षित आिास ननर्ााण भएको हनु।े  

भनूर्वहन तथा प्रकोपका कारण घरबारविहीन 
पररिारलाई सरुक्षित र व्यिक्षस्थत बसोिास भएको 
हनुे। 

३४७०१102 एकीकृत कायारू्लक 
योजना (शहरी 
विकास) 

अ२ नगरपानलकाहरूको एकीकृत योजना तजुार्ा र 
प्राथनर्कता प्राप्त आयोजनाको आयोजना 
प्रनतिेर्दन तयार गरी योजना बैंक विकास 

क्षजआर्एसर्ा आधाररत नक्सा तयारी 

भौनतक विकास तथा आिनधक योजना तजुार्ा 

सालबसाली  नगरपानलकाहरूको एकीकृत विकास योजना 
तजुार्ा भएको हनुे। 

 

३४७०१103 सघन शहरी विकास 
कायाक्रर् 

अ२ तरार्का क्षजल्ला सर्दरर्कुार् रहेका २१ 
शहरको पूिााधार ननर्ााण एिर् ्सौन्र्दयाकरण 

सालबसाली  तराईका क्षजल्ला सर्दरर्कुार् रहेका नगरपानलका 
लगायत कक्षम्तर्ा ७० नगरपानलकार्ा भौनतक 
संरचना,  सडक विस्तार,  ढल ब्यिस्थापन, बसपाका , 
र्नोरन्जन पाका , सौया बत्ती, िानेपानी लगायतका 
आधारभतू शहरी पूिााधार ननर्ााण भएको हनुे। 

३४७०१105 भिन ननर्ााण संवहता, 
सरकारी भिन 
ननर्ााण 

र्२ सरकारी भिन, एकीकृत सरकारी भिन, 
राविय/अन्तरााविय/िेत्रीय सभाहल तथा 
सम्रे्लन केन्ि ननर्ााण 

सालबसाली  सरुक्षित, वकर्ायती र िातािरणरै्त्री भिनहरूको 
ननर्ााण हनुे।  

३४७०१107 नेपाल भारत 
एकीकृत जााँच चौकी 
विकास आयोजना 

अ१ नेपाल-भारत एकीकृत जााँच चौकी ननर्ााण  २०६५/६६ 

- ननरन्तर 
 नेपाल-भारत एकीकृत जााँच चौकी ननर्ााण भएको 

हनुे। 
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ि.उ.शी.नं. 
कायाक्रर्/ 
आयोजना 

िते्रगत 
रणनीनतक 
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आयोजना 
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लािर्ा 

अपके्षित ननतजा 

३४७०१108 शहरी  शासकीय 
िर्ता विकास 
कायाक्रर् 

अ३ नगरपानलकाहरूको शहरी शासकीय िर्ता 
अनभिवृद्ध गरै्द शहरी पूिााधार ननर्ााण  

२०१७ रे् -

२०१९ 
नडसेम्बर 

20620 विनभन्न कम्पोनेन्ट र्ार्ा त रणनीनतक पूिााधार 
ननर्ााण भएको हनुे। 

िर्ता अनभिवृद्ध भएको हनुे। 

श्रर्रू्लक काया गरी साना पूिााधार ननर्ााण गरर 
रोजगारी नसजाना भएको हनुे। 

३४७०१110 नयााँ शहर आयोजना अ१ र्ध्य पहाडी लोकर्ागा,  हलुाकी लोकर्ागा र 
तराई र्धेशर्ा नयााँ शहरहरूको एकीकृत 
रूपर्ा शहरी पूिााधारको विकास 

२०67/68  

-  ननरन्तर 
111548 र्ध्य पहाडी लोकर्ागार्ा अिक्षस्थत १२ िटा, 

हलुाकी लोकर्ागार्ा अिक्षस्थत १० िटा र तराई 
र्धेशका ५ िटा गरी २७ िटा शहरर्ा अनधकतर् 
१/१ लाि सम्र्को जनसंख्या अटाउने गरर नयााँ 
शहर विकास भएको हनुे। 

३४७०१111 िेत्रीय शहरी विकास 
कायाक्रर् 

अ१ शहरी पूिााधार विकासको र्ाध्यर्बाट शहरी 
िातािरणर्ा सधुार 

२०73/74 

-२०78/79 
२१४०00 शहरी पूिााधार विकासको र्ाध्यर्बाट शहरी 

िातािरणर्ा सधुार भएको हनुे। 

३४७०१114 एकीकृत बस्ती 
विकास कायाक्रर्  

आ२ जोक्षिर्यकु्त बस्ती स्थानान्तरण गना एकीकृत 
बस्ती विकास र घना बस्ती विकास 

सालबसाली  एकीकृत बस्ती विकास र घना बस्ती विकासको 
लानग एकीकृत पूिााधार विकास भएको हनुे। 

34701901 विशेर् भिन ननर्ााण 
आयोजना  

र्२ संघीय संसर्द भिन लगायत ठूला तथा विशेर् 
प्रकृनतका राविय/अन्तरााविय स्तरका विशेर् 
भिन ननर्ााण 

२०७६/७७ 

- ननरन्तर 
३००००० संघीय संसर्द भिन लगायत ठूला तथा विशेर् 

प्रकृनतका राविय/अन्तरााविय स्तरका विशेर् भिन 
ननर्ााण भएको हनुे। 

३४७०१११८ शहरी कोररडोर 
आयोजना 

अ२ शहरी कोररडोरको अिधारणा अनरुूप शहरी 
पूिााधार विकास  

2076/77 

- 

2084/85 

67803 शहरी कोररडोरको अिधारणा अनरुूप शहरी 
पूिााधार विकास भएको हनु।े 
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34751101 नगर विकास 
कायाक्रर् र्दोस्रो तथा 
तेस्रो चरण 

अ३ दर्दगो र व्यिक्षस्थत शहरीकरणको विकास सन ्2001 - 

सन ्2021 
२५६२६ नगरपानलकाहरूको शहरी पूिााधारको विकास भई 

आधनुनक, दर्दगो र व्यिक्षस्थत शहरीकरणको विकास 
भएको हनु।े  

र्ध्य पहाडी लोकर्ागा र हलुाकी राजर्ागा 
आसपासका नयााँ नगरपानलकार्ा आधनुनक, दर्दगो र 
व्यिक्षस्थत शहरीकरणको विकास भएको हनु।े 

५०१४७१०१ तेस्रो साना शहरी 
िानेपानी तथा 
सरसर्ार् आयोजना 

अ३ शहरी िेत्रर्ा आधारभतू स्तरको िानेपानी 
सेिा जनताको पहुाँच अनभिवृद्ध 

सन ्20१४ - 

सन ्20२१ 
18000 शहरी िेत्रका नागररकर्ा आधारभतू स्तरको 

िानेपानी तथा सरसर्ाई सेिा पगुकेो हनुे। 

उच्च र्ध्यर्स्तरको िानपेानी सवुिधा उल्लेख्य 
र्ात्रार्ा िवृद्ध भएको हनुे। 

५०१४७१०६ नगर विकास कोर् 
(वित्तीय लगानी) 

अ३ दर्दगो र व्यिक्षस्थत शहरीकरणको विकास सन ्20१9 
- सन ्20२4 

56000 नगरपानलकाको एकीकृत तथा आनथाक विकासका 
लानग लगानीयोग्य आयोजना विकास, ननर्ााण तथा 
व्यिस्थापनबाट नगरको दर्दगो आनथाक विकास 
भएको हनुे। 

३४७71101 काठर्ाडौँ उपत्यका 
विकास प्रानधकरण 

अ४ काठर्ाडौँ उपत्यकार्ा ननरे्दक्षशत जग्गा 
विकास कायाक्रर् र्ार्ा त व्यिक्षस्थत 
शहरीकरण तथा शहरी सडक विस्तार, 
सािाजननक जग्गा संरिण र विपर्द 
व्यिस्थापन पाका को ननर्ााण तथा एकीकृत 
भौनतक विकास योजना तजुार्ा 

२०६९ 
ननरन्तर 

 काठर्ाडौँ उपत्यकार्ा व्यिक्षस्थत शहरीकरण हनुे। 

३४७71102 धोनबिोला कोररडोर 
सधुार आयोजना 

अ४ काठर्ाडौं उपत्यकाको सिारी चाप 
न्यूनीकरण 

२०६६/६७ 
- 

२०७८/७९ 

 धोनबिोला कोररडोरको िैरो पलु रे्दक्षि 
बढुानीलकण्ठको रार् र्क्षन्र्दर सम्र् धोबीिोलाको 
र्दिैु वकनारर्ा सडक ननर्ााण भएको हनुे। 
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कायाक्रर् तथा आयोजनाको हालसम्र्को प्रगनत क्षस्थनत, आगार्ी तीन िर्ाको उपलक्षब्ध सूचक र आ.ि. २०७८/७९ र्ा सञ्चालन हनुे प्रर्िु वक्रयाकलाप रे्दहायको 
तानलकार्ा प्रस्ततु गररएको छ। 

ि.उ.शी.नं. कायाक्रर्/आयोजना हालसम्र्को प्रगनत क्षस्थनत आगार्ी तीन िर्ाको उपलक्षब्ध सूचक 
आ.ि.२०७८/७९ र्ा संचालन हनु ेप्रर्िु 

वक्रयाकलाप 

३४७०००११ शहरी विकास र्न्त्रालय    

३४७०0101 बागर्ती सधुार आयोजना ६० वक.नर्.. तटबन्ध,  १८ वक.नर्. सडक र 
८६ वक.नर्. ढल ननर्ााण भएको।  

थप १९ वक.नर्. तटबन्ध, १६ वक.नर्.  सडक 
र १६ वक.नर्. ढल ननर्ााण भएको हनु।े  

तटबन्ध, सडक र ढल ननर्ााण गने। 

३४७०१०११ शहरी विकास तथा भिन 
ननर्ााण विभाग 

   

३४७०१०१२ संघीय सक्षचिालय ननर्ााण तथा 
व्यिस्थापन कायाालय 

उपत्यका नभत्रका सरकारी भिन, नसंहर्दरबार 
सक्षचिालय भिन ननर्ााण तथा र्र्ात सम्भार र 
पररसर सधुार भएको। 

विक्षशष्ट र्हानभुािहरूको ननिासर्ा सरकारले 
उपलब्ध गराउन ुपने सवुिधाहरू उपलब्ध 
गराएको। 

अनत विक्षशष्ट तथा विक्षशष्ट व्यक्षक्तत्िहरूको 
ननिास, ५५ िटा केन्िीय कायाालय, ५१ िटा 
विभागीय कायाालयको र्र्ात भएको हनुे। 

अनत विक्षशष्ट तथा विक्षशष्ट व्यक्षक्तत्िको 
ननिास, केन्िीय कायाालय, विभागीय 
कायाालयको र्र्ात सम्भार गने। 

३४७०१०१३ संघीय शहरी विकास 
आयोजना कायाान्ियन 
कायाालयहरू  

संघीय सरकारी कायाालय भिन र्र्ात सम्भार 
भएको 

संघीय सरकारी कायाालय भिनहरू र्र्ात 
सम्भार भएको हनुे। 

संघीय सरकारी कायाालय भिन र्र्ात गने। 

३४७०११०१ आिास व्यिस्था कायाक्रर् 13,596 लाभग्राही छनौट भएको। 

अनरु्दान सम्झौता भर्सकेको र सो काया 
ननरन्तर रहेको। 

६,936 आिास र्कार्को जस्तापाता सार्ग्री 
िररर्द गरी ननर्ााण काया सम्पन्न भएको। 

पराल िा िरको छाना भएका घर पररिारलाई 
अनरु्दान दर्दई जस्तापाताले छाना छाउने काया 
भएको हनुे। 

१ लाि ५० हजार आिास र्कार्का लानग 
जस्तापाता िररर्द गरी ननर्ााण सम्पन्न गने।  

३४७०१102 एकीकृत कायारू्लक योजना 
(शहरी विकास) 

१८५ नगरपानलकाको एकीकृत शहरी 
विकास योजना तयारी कायाको ९ िटाको 
(1 रे्दक्षि 12 प्याकेज) अक्षन्तर् प्रनतिेर्दन 

नगरपानलकाहरूको एकीकृत विकास योजना 
तजुार्ा  भएको हनुे। 

नगरपानलकाहरूको एकीकृत विकास योजना 
तजुार्ा गने।  
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ि.उ.शी.नं. कायाक्रर्/आयोजना हालसम्र्को प्रगनत क्षस्थनत आगार्ी तीन िर्ाको उपलक्षब्ध सूचक 
आ.ि.२०७८/७९ र्ा संचालन हनु ेप्रर्िु 

वक्रयाकलाप 

प्राप्त भएको र बााँकी ३ िटाको र्स्यौर्दा 
प्रनतिेर्दन प्राप्त भएको।  

क्रर्ागत अध्ययन कायाको प्रनतिेर्दन प्राप्त हनुे 
क्रर्र्ा रहेको। 

आयोजना बैंक विकास भएको हनु।े 

क्षजआर्एसर्ा आधाररत नक्सा तयार भएको 
हनुे। 

भौनतक विकास तथा आिनधक योजना तजुार्ा 
भएको हनुे। 

क्षजआर्एसर्ा आधाररत नक्सा  तयार गने। 

भौनतक विकास तथा आिनधक योजना 
तजुार्ा गने। 

३४७०१103 सघन शहरी विकास कायाक्रर् 103.80 वक.नर्. कालोपते्र सडक, 68.61 
वक.नर्. बेस कोर्ा, ६८.85 वक.नर्. सबबेस 
कोर्ा र ६५.80 वक.नर्. नाला ननर्ााण भएको। 

२ िटा बसपाका  ननर्ााण भएको र ९ िटा 
बसपाका  ननर्ााणाधीन रहेका तथा ३ िटाको 
लागत अनरु्ान तयारी सम्पन्न भएको। 

ओिलढुङ्गाको रार्परुर्ा हाटबजार ननर्ााण 
भएको तथा ४ िटा हाटबजार ननर्ााणाधीन 
रहेको। 

सम्बक्षन्धत २१ िटा नगरपानलकाहरूको 
भौनतक पूिााधार विकास भएको हनु।े 

ठूला शहरी कोररडोर िण्डको भौनतक पूिााधार 
विकास भएको हनुे। 

सम्बक्षन्धत २१ िटा शहरहरूको भौनतक 
संरचना, सडक विस्तार, ढल ब्यिस्थापन, बस 
पाका , र्नोरञ्जन पाका , सौया बत्ती, िानेपानी 
लगायतका पूिााधार ननर्ााण गने।  

३४७०१105 भिन ननर्ााण संवहता, सरकारी 
भिन ननर्ााण 

 सरकारी भिन, एकीकृत सरकारी भिन, 
राविय/अन्तरााविय/िेत्रीय सभाहल तथा 
सम्रे्लन केन्ि ननर्ााण भएको हनु।े 

४० सभाहल, ६२ सरकारी कायाालय, 

कारागार भिन, र्दर्क भ्यूटािर लगायतका 
भिन ननर्ााण गने. 

३४७०१107 नेपाल भारत एकीकृत जााँच 
चौकी विकास आयोजना 

नेपालगन्ज एकीकृत जााँच चौकी ननर्ााण काया 
सरुु भएको। 

४ स्थानर्ा नेपाल-भारत एकीकृत जााँच चौकी 
ननर्ााण भएको हनुे। 

२ स्थानर्ा नेपाल-भारत एकीकृत जााँच 
चौकी ननर्ााण गने। 

३४७०१108 शहरी  शासकीय िर्ता 
विकास कायाक्रर् 

७ नगरपानलकार्ा पूिााधार विकास र १२ 
नगरपानलकार्ा श्रर्रू्लक पूिााधार विकासका 
लानग नगरपानलकाहरूसाँग सम्झौता  भएको। 

३३ नगरपानलकार्ा शहरी पूिााधार विकासको 
र्ाध्यर्बाट शहरी िातािरणर्ा सधुार आई 
उन्नत शहर विकास भएको हनुे। 

१७ नगरपानलकार्ा पूिााधार विकास र १२ 
नगरपानलकार्ा श्रर्रू्लक पूिााधार ननर्ााण 
गने।  

३४७०१110 नयााँ शहर आयोजना २७ िटा प्रस्तावित नयााँ शहरर्ा पूिााधार 
विकास भर्रहेको। 

र्ध्य पहाडी लोकर्ागा, हलुाकी लोकर्ागा र 
तराई र्धेशका २७ िटा शहरहरूर्ा एकीकृत 

र्ध्य पहाडी लोकर्ागार्ा अिक्षस्थत प्रत्येक 
शहरर्ा अनधकतर् १ लाि सम्र्को 
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३ स्थान (वर्दर्दर्, िकुोट र सााँरे्बगर) र्ा 
जग्गाको योगर्दान र पनुसर्ायोजन योजना 
स्िीकृत भई पूिााधार (बाटो र ढल) ननर्ााण 
सरुु भएको। 

१२ िटा हलुाकी लोकर्ागा तथा तराई 
र्धेशका १५ नयााँ शहरको एकीकृत शहरी 
विकास योजनाको अक्षन्तर् प्रनतिेर्दन प्राप्त 
भएको 

रूपर्ा शहरी पूिााधार विकास भएको हनुे।  

 

जनसंख्या अटाउने १० नयााँ शहरहरूको 
एकीकृत रूपर्ा शहरी पूिााधार ननर्ााण 
विकास गने। 

तराई-र्धेशका १५ िटा शहरहरूलाई नयााँ 
शहरका रूपर्ा विकास गने। 

३४७०१111 िेत्रीय शहरी विकास कायाक्रर् नसद्धाथानगरर्ा शत प्रनतशत र नेपालगन्जर्ा 
९६ प्रनतशत ननर्ााण भएको। 

विराटनगर र िीरगञ्जर्ा 11.6 वक.नर्.. 
सडक र 16.6 वक.नर्. सतही नाला तथा  

धनगढी र नभर्र्दत्त नगरपानलकार्ा 2.1 
वक.नर्. ढल ननर्ााण भएको। 

गोर्दािरी र शकु्लार्ााँटार्ा नगरपानलका भिन 
ननर्ााण काया भैरहेको। 

शहरी पूिााधार विकासको र्ाध्यर्बाट शहरी 
िातािरणर्ा सधुार आई उन्नत शहर विकास 
भएको हनुे। 

धनगढी, गोर्दािरी, शकु्लार्ााँटा र भीर्र्दत्त 
नगरपानलकार्ा सडक, नाला, एकीकृत 
र्ोहररै्ला व्यिस्थापन केन्ि र दर्दशाजन्य 
लेर्दो व्यिस्थापन केन्ि ननर्ााण गने। 

३४७०१114 एकीकृत बस्ती विकास 
कायाक्रर्  

रसिुा र कास्कीको १-१ स्थानर्ा एकीकृत 
बस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन भएको। 

८ िटा स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन अक्षन्तर् 
चरणर्ा रहेको। 

 

जोक्षिर्यकु्त बस्ती स्थानान्तरण गना एकीकृत 
िस्ती विकास भएको हनुे। 

 

७ स्थान (र्ोरङ्ग-उलााबारी, पसाा - 
नछपरार्ाई, नसन्धपुलाञ्चोक-नलर्दी, पिात - 

जलजला, अघािााँची-नसतगंगा, हमु्ला-श्रीकोट र 
डडेल्धरुा-परशरुार्) र्ा पूिााधार ननर्ााण 
काया गने। 

34701901 विशेर् भिन ननर्ााण आयोजना  संघीय संसर्दको भिन ननर्ााण भर्रहेको। 

राजकीय अनतनथ गहृको नडजार्न भएको। 

र्न्त्री ननिासको आंक्षशक काया भएको। 

संघीय संसर्द भिन लगायत ठूला तथा विशेर् 
प्रकृनतका राविय/अन्तरााविय स्तरका ४६ िटा 
विशेर् भिन ननर्ााण भएको हनुे। 

संघीय संसर्द भिन, प्रधानर्न्त्री आिास, 
र्न्त्री आिास, प्ररे्दश तथा र्खु्यर्न्त्री 
सम्पका  कायाालय/आिास, राजकीय अनतनथ 
गहृ/आिासको लानग भिन ननर्ााण गने। 
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प्ररे्दश प्रर्िु र र्खु्यर्न्त्री सम्पका  कायाालय र 
आिासको जग सम्बन्धी कररब ३७ प्रनतशत 
काया सम्पन्न भएको। 

प्रधानर्न्त्री सरकारी आिासको ननजी ब्लकको 
र्दोस्रो तल्लाको काया भर्रहेको तथा पक्षब्लक 
ब्लकको पवहलो तल्ला सम्पन्न भई अक्षन्तर् 
तल्लाको काया सरुु भएको। 

गोर्दािरीर्ा ३ हजार िर्ताको सभाहल ननर्ााण 
भएको र नथनर्र्ा ५ हजार िर्ताको 
सभाहलको स्टक्चरल नडजार्नको र्स्यौर्दा 
प्रनतिेर्दन तयार भएको र परार्शार्दाता छनौट 
काया भर्रहेको। 

३४७०१११८ शहरी कोररडोर आयोजना पूिी कोररडोर (विराटनगर -धरान,  र्नरुिा-
र्दर्क) र पक्षिर् (बटुिल-भैरहिा-लकु्षम्बनी-
कवपलिस्त)ु कोररडोरको प्रारक्षम्भक एकीकृत 
विकास अध्ययन सम्पन्न भएको।  

पूिी कोररडोर (विराटनगर-धरान,  र्नरुिा- 
र्दर्क), र्ध्य शहरी कोररडोर (बीरगंज- 

पथलैया, ननजगढ-हेटौंडा), पक्षिर् कोररडोर 
(बटिल-भैरहिा-लकु्षम्िनी-कवपलिस्त,ु नेपालगंज 
-कोहलपरु, धनगढी-अत्तररया) को विस्ततृ 
एकीकृत विकास अध्ययन सम्पन्न भई पूिााधार 
ननर्ााण काया सरुु हनु े

पूिी, र्ध्य र पक्षिर् (बटुिल-भैरहिा-
लकु्षम्बनी-कवपलिस्त)ु कोररडोरको विस्ततृ 
एकीकृत विकास अध्ययन सम्पन्न गने। 

34751101 नगर विकास कायाक्रर् र्दोस्रो 
तथा तेस्रो चरण  

स्थानीय तहर्ा बसपाका , सतह-ढल, 

व्यािसावयक भिन, हाटबजार, विद्यालय भिन, 

र्नोरञ्जन पाका , नसवट हल लगायतका शहरी 
पूिााधार विकास तथा विस्तार भएको। 

बाग्लङु नगरपानलकार्ा बसपाका  ननर्ााण सम्पन्न 
भएको हनुे। 

भीरे्श्वर, धनुलिेल र गोरिा नगरपानलकार्ा 
व्यािसावयक भिन ननर्ााण भएको हनुे। 

बाग्लङु नगरपानलकार्ा बसपाका  ननर्ााण 
गने। 

भीरे्श्वर, धनुलिेल र गोरिा नगरपानलकार्ा 
व्यािसावयक भिन ननर्ााण गने। 

 नगर विकास कायाक्रर् चौथो 
चरण 

तयारी काया भएको। र्ध्य पहाडी लोकर्ागा र हलुाकी राजर्ागा 
आसपासका नयााँ नगरपानलकार्ा शहरी 

स्थानीय आनथाक विकासर्ा टेिा पयुााउने 
आयोजना छनौट, विकास र सम्भाव्यता 
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पूिााधार विकास भएको हनुे। अध्ययन गने। 

५०१४७१०१ तेस्रो साना शहरी िानेपानी 
तथा सरसर्ार् आयोजना 

िानेपानी आपूनता आयोजनार्ा लागत 
असलुीको अिधारणार्ा १९ आयोजना सम्पन्न 
भई रू. १ अबा ४८ करोड ऋण लगानी 
भएको। 

  

 शहरी तथा तेस्रो साना शहरी 
िानेपानी तथा सरसर्ार् 
आयोजना 

१२ नगरपानलकार्ा शहरी िानपेानी तथा 
सरसर्ाई आयोजना ननर्ााणका लानग रू. ६० 
करोड ऋण प्रिाह भएको। 

2० िटा शहरर्ा िानेपानी व्यिस्था भई 
नागररकको जीिनस्तर र स्िास््यर्ा सधुार 
भएको हनुे। 

िलंगा र्दाच ुाला िानपेानी आयोजनाको ऋण 
सम्झौता गरी ननर्ााण सरुु गने। 

िानेपानी आयोजनाका लानग कन्चनरूप, 
शारर्दानगर र र्दनधकोटको ऋण सम्झौता गने 
तथा गोरुनसङ्गे, पूणाानगरी, झमु्का िा 
सप्तकोशीको सर्झर्दारी पत्रर्ा हस्तािर 
गने। 

५०१४७१०६ नगर विकास कोर् (वित्तीय 
लगानी) 

लालबन्र्दी, बटुिल, हररिन, क्षजरी र िेलबारी 
नगरपानलकार्ा व्यािसावयक भिन, र्लार्र्ा 
क्षचल्रेन र्न पाका , बागर्ती नगरपानलकार्ा 
पाका  सवहत ररसोटा ननर्ााणााधीन रहेका । 

रु. १ अबा ५० करोड बराबरका शहरी 
पूिााधारका आयोजनाका लानग ऋण सम्झौता 
सम्पन्न भएको 

शहरी पूिााधारका निीनतर् र निप्रिताक 
आयोजनाहरूर्ा रू. ४ अबा ७५ करोड लगानी 
भएको हनुे। 

बटुिल, लालबन्र्दी, हररिन र र्लार् 
नगरपानलकार्ा ननर्ााणाधीन आयोजना 
सम्पन्न गने।  

रू. २ अबा बराबरका शहरी पूिााधार 
आयोजनाको लानग ऋण सम्झौता गने। 

३४७71101 काठर्ाडौँ उपत्यका विकास 
प्रानधकरण 

काठर्ाडौँ उपत्यकार्ा ४५० वक.नर्. सडक 
ननरे्दक्षशत जग्गा विकास कायाक्रर् र्ार्ा त ्
विस्तार भएको। 

१२० वक.नर्. शहरी सडक विस्तार तथा ४० 
िटा सािाजननक जग्गा संरिण भएको। 

काठर्ाडौं उपत्यकार्ा १ लाि ३० हजार 
रोपनीर्ा ४ िटा नयााँ शहर ननर्ााणको विस्ततृ 
आयोजना प्रनतिेर्दन तयार भएको हनुे। 

२५ िटा विपर्द व्यिस्थापन पाका को ननर्ााण र  

६० वक.नर्. सडक विस्तार भएको हनु।े 

८ िटा सािाजननक जग्गा संरिण गरी पाका  
ननर्ााण गने। 

२२ वक.नर् सडक विस्तार गने। 
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ि.उ.शी.नं. कायाक्रर्/आयोजना हालसम्र्को प्रगनत क्षस्थनत आगार्ी तीन िर्ाको उपलक्षब्ध सूचक 
आ.ि.२०७८/७९ र्ा संचालन हनु ेप्रर्िु 

वक्रयाकलाप 

३४७71102 धोनबिोला कोररडोर सधुार 
आयोजना 

धोनबिोला कररडोरको २४ वक.नर्. र्ध्ये १२ 
वक.नर्. (र्दबैु वकनार गरी) ननर्ााण सम्पन्न 
भएको। 

धोनबिोला कररडोरको आयोजना सम्पन्न 
भएको हनुे।  

 

धोनबिोला कररडोरको बााँकी १२ वक.नर्. 
सडक ननर्ााण भई आयोजना सम्पन्न गने। 

९. जोक्षिर् पि तथा अनरु्ान 

कोनभड- १९ को प्रभािका कारण शहरी पूिााधार ननर्ााणर्ा वढलार् हनु सक्ने रे्दक्षिएको हुाँर्दा लक्ष्य अनरुूप पुाँजीगत िचा हनु नसक्ने जोक्षिर् छ। कोरोनाको असर 
विश्वव्यापी रूपर्ा रहेकोले िैरे्दक्षशक सहयोग र अनरु्दानको पररचालनर्ा कर्ी हनु गई िैरे्दक्षशक अनरु्दान तथा सहयोगर्ा सञ्चानलत आयोजनाहरू तोवकएको सर्य र लागतर्ा 
सम्पन्न हनु कठीन छ। संघीय प्रशासननक पनु:संरचना अनसुार प्रशासननक संरचना, कायाालय एिर् ्कर्ाचारीको व्यिस्थापन नछटो टुङ्गग्याउन नसकेर्ा आयोजना सञ्चालनर्ा 
सर्स्या उत्पन्न हनु सक्ने, संघ, प्ररे्दश र स्थानीय तहर्ा अनधकारको बााँडर्ााँट सम्बन्धर्ा रे्दक्षिएको सर्स्याले योजनाको कायाान्ियनर्ा वढलार् हनु सक्ने, जग्गा प्रानप्तर्ा आउने 
अिरोधलाई हटाउन कानूनी तथा नीनतगत सधुार हनु नसकेर्ा आयोजनाले अपेक्षित गनत नलन नसक्ने रे्दक्षिन्छ। शहरी गररब पवहचान गरी पनुस्थाापना गना नसकेर्ा सािाजननक, 
नर्दी, िोला वकनारा अनतक्रर्ण रोक्न र सकुुम्बासी बस्ती व्यिस्थापनर्ा कदठनार् हनुे, र्ध्यर्कालीन िचा संरचनार्ा गररएको प्रिेपण तथा लक्ष्य अनरुूपको बजेट व्यिस्था हनु 
नसकेर्ा लक्षित ननतजा प्राप्त गना नसवकने रे्दक्षिन्छ। 
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७.५ पनुर्निर्मिण  

१. पषृ्ठभरू्र्  

२०७२ समल बैशमख १२ गतेको विनमशकमरी भकूम्प तथम तत्पश्चमतकम परमकम्पकम कमरण पूिी तथम र्ध्य नेपमलकम 
१४ जिल्लम गम्भीर र १८ जिल्लम आंजशक रूपर्म प्रभमवित भई ठूलो पररर्मणर्म धनिनको क्षर्त हनु पगु्यो। उक्त भकूम्पबमट 
क्षर्तग्रस्त भौर्तक संरचनमको पनुर्निर्मिण गनि गरमउन नीर्तगत, कमननुी र संस्थमगत संरचनमको व्यिस्थम गने क्रर्र्म रमविय 
पनुर्निर्मिण प्रमर्धकरण गठन भई भकूम्पबमट भएको क्षर्त तथम पनुर्निर्मिणकम आिश्यकतम एकीन गरी भकूम्प पर्िको पनुर्निर्मिण 
योिनम (PDRF) तयमर गरी सोही आधमरर्म क्षर्तग्रस्त सरकमरी संरचनम, र्निी आिमस, समर्दुमवयक विद्यमलय र ऐर्तहमर्सक एिर् ्
परुमतमजत्िक सम्पदमको पनुर्निर्मिण, िोजखर्यकु्त िस्ती स्थमनमन्तरण, एकीकृत बस्ती विकमस र आर्थिक समर्मजिक पनुस्थमिपनम 
सम्बन्धी कमयि संचमलन गररएको ि। सर्ग्र पनुर्निर्मिणर्म Built Back Better र र्निी आिमस पनुर्निर्मिणर्म owner driven 

reconstruction को अिधमरणम अिलम्बन गररए अनरुूप रमविय पनुर्निर्मिण प्रमर्धकरण गठन भएको करीब ५ िर्ि 6 र्वहनमको 
अिर्धर्म र्निी आिमस सवहत सबै क्षेत्रर्म पनुर्निर्मिणले उल्लेखनीय रूपर्म गर्त प्रमप्त ग गरेको भएतम पर्न प्रमर्धकरणको बमाँकी रहेको 
कमयमििर्ध सरे्तलमई विचमर गरी पनुर्निर्मिणको बमाँकी रहेकम कमर्लमई यथमशीघ्र योिनमबद्ध रूपर्म सम्पन्न गने गरी स्थमनीय तह र 
सरकमरकम सम्बद्ध विर्यगत र्न्त्रमलयहरूसाँगको सर्न्िय र सहभमर्गतमलमई अझ बढी प्रभमिकमरी रूपर्म पररचमलन गनुिपने 
आिश्यकतम देजखएको ि।  

भकूम्पबमट प्रभमवित संरचनमको पनुर्निर्मिण सम्बन्धी ऐन, २०७२ दफम ३(३) र्म व्यिस्थम भए बर्ोजिर् नेपमल सरकमबमट 
थप भएको एक िर्िको कमयि अिर्ध २०७८ पौर्र्म सवकने तथम आ.ि. २०७७/७८ सम्र्र्म पनुर्निर्मिणकम रू्लभतू कमयिहरू 
सम्पन्न गरी आयोिनम सम्पन्न गने तथम कमयिक्रर्को खमकम सवहत सम्पन्न हनु बमाँकी रहेकम आयोिनम सम्बद्ध र्नकमयर्म हस्तमन्तरण 
गने नीर्त र्लई प्रमर्धकरणले बवहगिर्न योिनम सरे्त तयमर गरेको ि। यसरी हस्तमन्तरण हनुे आयोिनमहरूको बमाँकी कमयि र्नधमिररत 
सर्यर्भत्र सम्पन्न गने गरी आिश्यक व्यिस्थम र्र्लमउनपुने आिश्यकतम देजखएको ि। 

२. सर्स्यम तथम चनुौती  

भकूम्प पीर्ितको गनुमसो व्यिस्थमपन, स्रोत-समधनको व्यिस्थमपन गनुि, समिििर्नक संरचनम र्नर्मिणर्म िग्गम सम्बन्धी 
सर्स्यम हनु,ु पनुरमिेदनर्म गैरलमभग्रमहीहरूको अत्यमर्धक र्निेदन पनुि, ऐर्तहमर्सक तथम परुमतमजत्िक सम्पदम पनुर्निर्मिणर्म प्रवक्रयमर्म 
धेरै सर्य खचिनपुनुि, पनुर्निर्मिणर्म संलग्न कर्िचमरीलमई उत्प्ररेणम िगमई स्थमयी रूपर्म रमखी रमख्न कठठनमई हनु,ु निप्रिितन गररएको 
प्रविर्ध सरोकमरिमलमबीच लोकवप्रय बनमउन नसक्न ुर विकमस समझेदमरबमट प्रर्तिद्धतम िर्ोजिर्को सहयोग प्रमर्प्त ग, प्रयोग र पररचमलन 
हनु नसक्न ुप्रर्खु सर्स्यम हनु।्  

पनुर्निर्मिण गनि बमाँकी रहेकम र्निी आिमस एिर् ्समिििर्नक भिन, विद्यमलय भिन, परुमतमजत्िक सम्पदम र स्िमस््य केन्रको 
पनुर्निर्मिणकम लमर्ग आिश्यक स्रोत िटुमई तोवकएको सर्यरै् पनुर्निर्मिण सम्पन्न गनुि, पनुर्निर्मिणकम लमर्ग आिश्यक प्रमविर्धक 
िनशजक्तको उपलब्धतम र उपयोगको सरु्नजश्चततम गनुि, पनुर्निर्मिण पर्िको पनुस्थमिपनमकम लमर्ग भकूम्प पीर्ितलमई िीविकोपमििनर्खुी 
कमयिक्रर् सञ्चमलन गरी िीिनस्तर उकमस्न ु र स्थमनीय तहर्म विपद् व्यिस्थमपनकम लमर्ग आिश्यक नीर्तगत व्यिस्थम एिर् ्
कमयमिन्ियन क्षर्तम विकमस गनुि, रमविय पनुर्निर्मिण प्रमर्धकरणको र्नधमिररत ६ िरे् सर्यमिर्ध र्भत्र सम्पन्न हनु नसक्ने पनुर्निर्मिणको 
कमयिहरूलमई योिनमबद्ध रूपर्म सरु्नजश्चततम प्रदमन गनुि प्रर्खु चनुौती हनु।्  
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३. सोच  

सरुजक्षत र योिनमबद्ध पनुर्निर्मिण।  

४. उद्दशे्य  

१. र्निी आिमस तथम समिििर्नक भौर्तक संरचनमको शीघ्र पनुर्निर्मिण सम्पन्न गनुि।  

२. िोजखर्यकु्त बस्ती स्थमनमन्तरण, एकीकृत बस्ती विकमस एिर् ्पनुस्थमिपनमको कमयि गनुि।  

५. रणनीर्त 

१. भकूम्पबमट क्षर्तग्रस्त र्निी आिमस र समिििर्नक भौर्तक संरचनमहरूको भकूम्प प्रर्तरोधी हनुेगरी पनुर्निर्मिण र सधुमर 
गने। 

२. िोजखर्यकु्त बस्ती स्थमनमन्तरण एिर् ्एकीकृत बस्ती विकमस गने। 

३. भकूम्पपीर्ित (रू्लत: िोजखर्र्म परेकम) को िीविकोपमििनकम लमर्ग आय-आििनकम अिसर र्सििनम गने। 

४. विपद् व्यिस्थमपनकम लमर्ग स्थमनीय तह देजख नै आिश्यक क्षर्तम र प्रभमिकमररतम सदुृढ गने। 

६. विर्य के्षत्रगत नर्तिम सूचक र लक्ष्य  

सूचक एकमइ 

२०७६/७७ 
सम्र्को 
उपलजब्ध 

२०७७/७८ 
सम्र्को 
अनरु्मर्नत 
उपलजब्ध 

र्ध्यर्कमलीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

पवहचमन गररएकम र्निी आिमस 
पनुर्निर्मिण लमभग्रमही पररिमर  संख्यम 8,34,801 8,55,166 - - - 

अनदुमन सम्झौतम भएकम पररिमर संख्यम 7,90,450 8,10,427 - - - 

र्नर्मिण सम्पन्न र्निी आिमस  संख्यम 5,08,141 8,07,667 8,55,166 - - 

पवहचमन भएकम प्रिलीकरण 
लमभग्रमही पररिमर  

संख्यम 77,999 65,231 - - - 

प्रिलीकरण सम्पन्न घर  संख्यम 302 5,0०० २०,००० - - 

एकीकृत बस्ती विकमस  संख्यम 20 64 75 100 - 

विद्यमलय/विश्वविद्यमलय भिन 
पनुर्निर्मिण संख्यम 6,058 7,150 7,553 7,622 - 

स्िमस््य संस्थम भिन पनुर्निर्मिण संख्यम 698 788 1,197 - - 

परुमतमजत्िक सम्पदम पनुर्निर्मिण संख्यम 453 603 850 890 920 

गमु्बम पनुर्निर्मिण संख्यम 289 402 610 950 1,320 
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सूचक एकमइ 

२०७६/७७ 
सम्र्को 
उपलजब्ध 

२०७७/७८ 
सम्र्को 
अनरु्मर्नत 
उपलजब्ध 

र्ध्यर्कमलीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

सरकमरी भिन पनुर्निर्मिण  संख्यम 353 391 415 - - 

सरुक्षम र्नकमयकम भिन पनुर्निर्मिण  
संख्यम 207 216 - - - 

रणनैर्तक एिर् ्ग्रमर्ीण सिक 
पनुर्निर्मिण  

संख्यम 21 42 45 - - 

सिक पलु संख्यम - 14 17 - - 

नोटः- प्रिलीकरण लमर्ग पवहचमन भएकम लमभग्रमहीहरूलमई र्नजश्चत प्रमविर्धक तथम प्रवक्रयमगत र्मपदण्िको आधमरर्म पनुर्निर्मिण लमभग्रमही 
बन्न सक्ने व्यिस्थम गररएको हुाँदम प्रिलीकरण सम्पन्न हनेु घर संख्यम पवहचमन गररएकम लमभग्रमहीको तलुनमर्म न्यून रहने आंकलन 
गररएको र पनुर्निर्मिण लमभग्रमही बढ्ने देजखएको ि।  

७. विर्य के्षत्रगत खचि तथम स्रोतको र्त्रिर्ीय अनरु्मन  

       

रकर् रु.लमखर्म 

आर्थिक िर्ि 
विर्नयोिन तथम प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चमल ु पुाँिीगत 
वित्तीय 

व्यिस्थम 
नपेमल सरकमर 

िैदेजशक 

अनदुमन 
िैदेजशक ऋण 

२०७८/७९    335,513      21,372    314,141         -       114,049    91,800     129,664  

२०७९/८०          -             -             -           -              -           -             -    

२०८०/८१          -             -             -           -              -           -             -    
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८. कमयिक्रर्/आयोिनमको संजक्षप्त ग वििरण 

कमयिक्रर् तथम आयोिनमको ब.उ.शी.नं., नमर्, उद्देश्य, आयोिनम अिर्ध, लमगत र अपेजक्षत नर्तिम तलको तमर्लकमर्म प्रस्ततु गररएको ि। 

ब.उ.शी.नं. 
कमयिक्रर्/ 

आयोिनम 
क्षते्रगत रणनीर्तक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोिनम अिर्ध 
(शरुु र सर्मर्प्त ग) 

लमगत 

(रु. लमखर्म) 
अपजेक्षत नर्तिम 

39200011 रमविय पनुर्निर्मिण 
प्रमर्धकरण 

४ र्निी आिमस, शैजक्षक संस्थम, 
सरकमरी भिन, परुमतमजत्िक 
सम्पदमको पनुर्निर्मिण, िोजखर्यकु्त 
बस्ती स्थमनमन्तरण, एकीकृत बस्ती 
विकमस सम्बन्धर्म नीर्तगत 
व्यिस्थम र सर्न्िय   

2072-207९ 866 र्निी आिमस, शैजक्षक संस्थम, सरकमरी भिन, परुमतमजत्िक 
सम्पदमको पनुर्निर्मिण,  िोजखर्यकु्त बस्ती स्थमनमन्तरण, 
एकीकृत बस्ती विकमस सम्बन्धर्म नीर्तगत व्यिस्थम र सर्न्िय 
भएको हनुे।  

 रमविय पनुर्निर्मिण 
प्रमर्धकरण  

१, २, ३, ४ भकूम्प पीर्ितको घर पनुर्निर्मिण/ 
प्रबलीकरण 

िोजखर्यकु्त बस्ती स्थमनमन्तरण, 
एकीकृत बस्ती विकमस 

शैजक्षक तथम स्िमस््य भिन,  

परुमतमजत्िक सम्पदम तथम रणनैर्तक 
ग्रमर्ीण सिक स्तरोन्नर्त 

2072-207९ 571731 ८ लमख 56 हिमर भकूम्प पीर्ितहरूको र्निी आिमस 
पनुर्निर्मिण सम्पन्न भएको हनु ेर 6५ हिमर र्निी आिमस 
प्रबलीकरण भएको हनु े 

सरुजक्षत बस्तीर्म र्निी आिमस र्नर्मिण भएको हनुे  

७,५५३ विद्यमलय र ६९ विश्वविद्यमलय भिनहरूको पनुर्निर्मिण 
भएको हनु े 

१,१९७ स्िमस््य भिन पनुर्निर्मिण सम्पन्न भएको हनु े

९२० परुमतमजत्िक सम्पदम, ७ िटम विश्व सम्पदम, १,३२० 
गमु्िम र १३ िटम परम्परमगत बस्तीको पनुर्निर्मिण भएको हनु े

४१५ िटम सरकमरी भिन (केन्रीयस्तर-३१ र जिल्लमस्तर-
३४८) तथम २१६ सरुक्षम र्नकमयकम भिन पनुर्निर्मिण भएको 
हनुे  
रणनैर्तक एिर् ्ग्रमर्ीण सिक पनुर्निर्मिण भएको हनु े
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कमयिक्रर् तथम आयोिनमको हमलसम्र्को प्रगर्त जस्थर्त, आगमर्ी तीन िर्िको उपलजब्ध सूचक र आ.ि. २०७८/७९ र्म सञ्चमलन हनुे प्रर्खु वक्रयमकलमप तलको 
तमर्लकमर्म प्रस्ततु गररएको ि। 

ब.उ.शी.नं. 
कमयिक्रर्/ 

आयोिनम 
हमलसम्र्को प्रगर्त 

जस्थर्त 
आगमर्ी तीन िर्िको उपलजब्ध सूचक 

आ.ि.०७८/७९ र्म सञ्चमलन हनु े
प्रर्खु वक्रयमकलमप 

39200011 रमविय 
पनुर्निर्मिण 
प्रमर्धकरण 

पनुर्निर्मिण, िोजखर्यकु्त 
बस्ती 
स्थमनमन्तरण,एकीकृत 
बस्ती विकमस सम्बन्धर्म 
आिश्यक नीर्तगत 
व्यिस्थम र सर्न्िय 
भएको। 

पनुर्निर्मिण, िोजखर्यकु्त बस्ती स्थमनमन्तरण, एकीकृत बस्ती विकमस, शैजक्षक तथम 
स्िमस््य संस्थम, सरकमरी भिन, परुमतमजत्िक सम्पदम लगमयतकम बमाँकी आयोिनम सम्बद्ध 
र्नकमयर्म हस्तमन्तरण भएको हनु।े   

पनुर्निर्मिण, िोजखर्यकु्त बस्ती 
स्थमनमन्तरण, एकीकृत बस्ती विकमस, 
शैजक्षक तथम स्िमस््य संस्थम, सरकमरी 
भिन, परुमतमजत्िक सम्पदम लगमयतकम 
बमाँकी आयोिनम सम्बद्ध र्नकमयर्म 
हस्तमन्तरण गने। 

 रमविय 
पनुर्निर्मिण 
प्रमर्धकरण  

३५४ िटम सरकमरी 
भिन पनुर्निर्मिण सम्पन्न 
र ३८ िटम 
र्नर्मिणमधीन, २०७ 
सरुक्षम र्नकमयकम भिन 
पनुर्निर्मिण सम्पन्न र ९ 
िटम र्नर्मिणमधीन रहेको 
१५ िटम सिक  
सम्पन्न र ३० िटम 
र्नर्िणमधीन रहेको 

८ लमख 56 हिमर भकूम्प पीर्ितहरूको र्निी आिमस पनुर्निर्मिण सम्पन्न भएको हनुे र 
6५ हिमर र्निी आिमस प्रबलीकरण भएको हनु े

बस्ती स्थमनमन्तरणकम लमर्ग िग्गम खररद भरू्र्हीन लमभग्रमही िोजखर् िगिकम लमभग्रमहीलमई 
अनदुमन वितरण भएको हनु े 

सरुजक्षत बस्तीर्म र्निी आिमस र्नर्मिण भएको हनु े

७,५५३ िटम विद्यमलय र ६९ िटम विश्वविद्यमलयकम भिनको पनुर्निर्मिण भएको हनु े

१,१९७ स्िमस््य भिन पनुर्निर्मिण सम्पन्न भएको हनु े 

९२० िटम परुमतमजत्िक सम्पदमहरू, ७ िटम विश्व सम्पदम, १,३२० गमु्िम र १३ िटम 
परम्परमगत िस्तीको पनुर्निर्मिण भएको हनु े

४१५ िटम सरकमरी भिन र २१६ सरुक्षम र्नकमयकम भिन पनुर्निर्मिण भएको हनु े

४५ िटम सिक र १७ पलु र्नर्मिण सम्पन्न भएको हनु े

र्निी आिमस भबन पनुर्निर्मिण सम्पन्न 

गने 

एकीकृत बस्ती र्नर्मिण र संरक्षण गने 

विद्यमलय र विश्वविद्यमलय भिन 
पनुर्निर्मिण गने 

स्िमस््य संस्थमकम भिन पनुर्निर्मिण गने  

सरकमरी भिन पनुर्निर्मिण गने 

रणनैर्तक एिर् ्ग्रमर्ीण सिक र्नर्मिण 
गने 

९. िोजखर् पक्ष तथम अनरु्मन  

भकूम्पबमट क्षर्त भई पनुर्निर्मिण सम्पन्न हनु बमाँकी १,३०७ विद्यमलय, ३८ आंर्गक क्यमम्पस, ४३० परुमतमजत्िक सम्पदमकम र्जन्दर, ९१८ गमु्बम, ४४ एकीकृत बस्ती, 
५९९ स्िमस््य भिन, ३८ सरकमरी भिन र ३६४ वक.र्र्. ग्रमर्र्ण सिकको पनुर्निर्मिण सम्पन्न भएको हनुेि। यस अिर्धर्भत्र पनुर्निर्मिणको लमर्ग आिश्यक पने स्रोत सहि 
रूपर्म प्रमप्त ग हनु नसकेर्म, परुमतमजत्िक सम्पदमको पनुर्निर्मिण सम्बन्धी वििमद सर्मधमन सर्यरै् हनु नसकेर्म लजक्षत उपलजब्ध सर्यरै् हमर्सल हनु नसक्ने िोजखर् सरे्त देजखन्ि।  
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परिच्छेद ८ 

शासकीय व्यवस्था ि अन्ति सम्बन्न्ित ववषय के्षत्र 

८.१ प्रिानमन्त्री तथा मन्न्त्रपरिषद् 

1= पषृ्ठभमूम 

 समवृिको मूल कडीको रुपमा िहेको स्थानीय तथा प्रदेशको सन्तमुलत ववकासलाई आत्मसात गदै संघीय शासन प्रणाली 
अनरुुप सेवा प्रवाहका लामग आिाि,आवश्यक काननुी ढााँचाको मनमााण, सहकािीता, सहअन्स्तत्व ि समन्वयका मसिान्तका आिािमा 
तहगत एवम ् अन्ति सिकाि सम्बन्ि ि समन्वय, सशुासन कायम गिाउने, भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण गने, न्याय प्रशासनलाई सदुृढ 
बनाउन,े सावाजमनकक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी बनाउने, स्थानीय तह ि प्रदेशलाई संवविान प्रदत्त अमिकाि ि उत्तिदावयत्व पूिा 
गना सक्षम तलु्याउन वविावयकी, व्यवस्थापकीय ि न्यावयक क्षमता अमभववृि गने, ववकासको व्यवस्थापन गना सक्षम बनाउने ि 
आवश्यक सहयोग, समन्वय ि अनगुमन सम्बन्िी काया ि िाविय ववकासमा सबैको योगदान अमभववृि गने काम मनिन्ति भईिहेका 
छन।् 

 मनयममत कायाका अमतरिक्त शासकीय सिुाि तथा भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण, द्विपक्षीय, बहपुक्षीय सन्िी, सम्झौता वा सहममत 
कायाान्वयनको अनगुमन, मानवअमिकािको संिक्षण ि प्रविान, केन्रीय स्तिमा शासकीय सिुािका लामग ववज्ञ समूह (मथंकट्याङ्क)को 
व्यवस्था, प्रत्यक्ष संवाद कक्ष (Action Room)को स्थापना गिी िाविय गौिव तथा प्राथममकता प्राप्त आयोजनाहरूमा आइपने समस्या 
समािान एवं ११ वटा िाविय गौिवका आयोजनाहरूमा जडान भएका Surveillance System मार्ा त मनिन्ति सघन अनगुमन, नीमत 
तथा कायाक्रम एवं बजेट कायाान्वयन अवस्थाको अनगुमन (Online Monitoring System), हेलो सिकािको गनुासो व्यवस्थापनलाई 
व्यवन्स्थत गरिएको छ। यसका अमतरिक्त "समिृ नपेाल सखुी नपेाली" को गन्तव्यलाई साथाक बनाउन नीमत मनमााण ि मतनको 
कायाान्वयन मार्ा त परिवतानकािी भमूमकाका लामग शासकीय व्यवस्थासाँग सम्बि मनकाय न्जम्मेवाि िहेका छन।् 

2= समस्या तथा चनुौती 

 सशुासन ऐन तथा मनयमावलीले सशुासन कायम गना गिेका व्यवस्थाहरूको कायाान्वयन अवस्थाको पनुिावलोकन हनु 
समय लाग्न,ु प्रदेश ि स्थानीय तहको संस्थागत ववकासले अपेन्क्षत गमत मलन नसवक समयानूकुल गणुस्तिीय सेवा प्रदान गना 
नसवकन,ु सेवा प्रदायक मनकायमा कायाित व्यन्क्तहरूमा सकािात्मक सोचको कमी हनु,ु नमतजामूलक तथा सहभामगतामूलक 
अनगुमन ि मूल्याङ्कन गना कद्विन हनु,ु िािको आवश्यकता अनसुाि योजनाको प्राथममकीकिण, पयााप्त गहृकाया, नवीनतम प्रववमि ि 
सोचको उपयोग अपेन्क्षत मात्रामा नहनु ुजस्ता समस्या िहेका छन।् िाजनीमत ि सिकािी प्रशासन बीच िहने लोकतान्न्त्रक मूल्य ि 
मान्यतामा आिारित आपसी सम्बन्िका सवामान्य मसिान्त अवलम्बनिािा सावाजमनक नीमत मनमााण ि कायाान्वयनमा तालमेल 
ममलाई कुशल ि प्रभावकािी प्रशासनको माध्यमबाट मलुकुको आमथाक, सामान्जक रुपान्तिण गनुा प्रमखु चनुौती िहेको छ। 

3= सोच 

 िाविय एकताको संिक्षण, सम्वर्द्ान ि प्रवर्द्ान (िाविय एकता)।  

 मनष्ठावान, सक्षम, इमान्दाि ि गमतशील नेततृ्व ववकास (नेततृ्व मनमााण)।  
 मजबतु संघीय शासन प्रणालीमा आिारित समिृ नेपाल (प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तमुलत ववकास)।  
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 पािदन्शाता, जवार्देवहता, जनउत्तिदायी, सदाचाियकु्त ि आिमुनक प्रववमिमा आिारित ववमिको शासन (शासकीय सिुाि)।  
 सदाचाियकु्त समाज मनमााण (भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण)।  
 सदुृढ तहगत सम्बन्ि ि उपलन्धिमखुी अन्तिसिकाि समन्वय (तहगत सम्बन्ि तथा अन्ति सिकाि समन्वय)। 

4= उद्दशे्य 

अ. िाविय एकता 

१. वववविताको उन्चत सम्बोिन ि सम्मान मार्ा त िाविय एकता सदुृढ बनाउन।ु 

आ. नतेतृ्व मनमााण 

1= मलुकुको सवााङ्गीण ववकास ि सशुासनका लामग िाजनैमतक,प्रशासमनक, सामान्जक, व्यवसावयक लगायत सबै क्षेत्रमा सक्षम 
तथा कुशल नेततृ्व ववकास गनुा। 

2= ववमभन्न तहको नेततृ्व बीचको अन्ति सम्बन्िलाई प्रगाढ बनाउाँदै सहभामगतात्मक एवं सहकायाात्मक नेततृ्व शैली ववकास 
गनुा। 

इ. प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तमुलत ववकास 

 प्रदेश तथा स्थानीय शासन प्रणालीको सन्तमुलत ि दीगो ववकास गनुा। 

ई. शासकीय सिुाि 

 सावाजमनक मनकायका काम कािवाहीहरूलाई पािदशी,  जवार्देही, सदाचाियकु्त ि प्रववमिमैत्री बनाई जनसहभामगता ि 
जनववश्वासमा अमभववृि गनुा। 

उ. भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण 

 भ्रष्टाचािजन्य काया मनयन्त्रण गिी सशुासनको अनभुमूत द्वदलाउन।ु 

ऊ. तहगत सम्बन्ि तथा अन्ति सिकाि समन्वय 

१. संघीय शासन प्रणाली कायाान्वयनमा देन्खएका अन्यौलता हटाउन अन्तिसिकाि समन्वय मार्ा त ववकास ि सशुासनमा 
टेवा पयुााउन।ु 

२. संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहको एकल तथा साझा अमिकािको बझुाइमा एकरुपता ल्याई अन्ति सिकाि समन्वय सदुृढ 
गनुा। 

३. प्रभावकािी एवं उपलन्धिमूलक तहगत सम्बन्िको लामग आवश्यक काननुी तथा संस्थागत संयन्त्रको मनमााण गनुा। 

४. स्रोत ववतिण एवम ्बााँडर्ााँट, ववकास ि कायाान्वयनमा स्पष्टता ल्याई नागरिकमा संघीय शासनको अनभुमूत गिाउन।ु 

5= िणनीमत 

अ. िाविय एकता 

१. ववववितायकु्त नेपालको ववशेषता ि यसका सबल पक्षको सम्बन्िमा नागरिकमा जनचेतना रै्लाउने। 
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२. आपसी सद् भाव ि मेलममलापको माध्यमबाट सभ्य समाज मनमााण गना नागरिकलाई प्ररेित गने। 

३. समाजमा िेष ि अन्तििन्ि रै्लाउने आन्तरिक तथा बाह्य गमतववमिलाई काननुी दायिामा ल्याउने।  

आ. नतेतृ्व मनमााण 

१.  सक्षम ि प्रभावकािी नेततृ्व ववकासका लामग योजना तयाि गने। 

२. ववमभन्न तहको नेततृ्व बीचको अन्तसम्बन्िलाई प्रभावकािी बनाउन साझेदािी ि सहकायाको ववकास गने। 

३. पदमा मात्र आिारित नभई क्षमतामा आिारित नेततृ्व ववकासलाई प्राथममकता द्वदने। 

इ. प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तमुलत ववकास 

१. संघीय सिकािको सहयोग ि समन्वयमा प्रदेश ि स्थानीय तहले आ-आफ्नो भौगोमलक क्षेत्रको वस्तनु्स्थमत ववश्लषेण गिी 
सोको सवह सदपुयोग गने गिी ववववि उपायको अबलम्वन गने। 

२. स्थानीय तह ि प्रदेशको स्रोत-सािन िक्षमता अमभववृि गिी ववकासशील जनशन्क्त उत्पादन गने। 

३. आ-आफ्नो क्षेत्रको ववकासको लामग एक-आपसमा समवय तथा सहकाया गदै प्रमतस्पिाात्मक हनु संघीय सिकािले सबै 
स्थानीय तथा प्रदेश सिकािलाई उत्प्ररेित गने। 

ई. शासकीय सिुाि 

१. सिकािका काम कािवाहीलाई पािदशी तथा प्रभावकािी बनाउन सांगिमनक, काननुी, प्रणालीगत ि व्यवहािगत सिुाि गने। 

२. ववकास आयोजनाको कायाान्वयनमा आईपने समस्यालाई सम्बोिन गना प्रववमिमा आिारित तत्काल समस्या समािान 
प्रणालीलाई अवलम्बन गने। 

३. िाजनीमतक तथा प्रशासमनक क्षेत्रका न्जम्मेवाि पदामिकािीको कायासम्पादनको स्तिलाई मापनयोग्य बनाई लागू गने। 

४. सावाजमनक मनकायका काम कािवाहीप्रमत सकािात्मक छवव मनमााण गने। 

उ. भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण 

१. ववद्यमान नीमत तथा काननुमा समयानकूुल परिमाजान तथा कायाान्वयन गने। 

२. भ्रष्टाचाि ववरुि शून्य सहनशीलतासवहत सदाचाियकु्त समाज मनमााण गने। 

३. भ्रष्टाचाि ववरुिका चेतनामूलक, मनिोिात्मक एवम ्दण्डात्मक काम कािवाहीलाई प्रभावकािी बनाउने। 

४. सावाजमनक सेवामा लाग्ने खचा, समयावमि तथा प्रवक्रया एवम ्कायाववमिको सम्बन्िमा स्पष्टता ल्याई सावाजमनक सेवालाई 
जवार्देही एवम ्पािदशी बनाउने। 

५. सावाजमनक, मनजी, गैिसिकािी, सहकािी, बैंवकङ्ग क्षेत्रमा हनुे आमथाक अमनयममतताको मनयन्त्रण गिी मनजी क्षेत्रको सेवा 
प्रवाहलाई गणुस्तिीय एवम ्सेवामूलक बनाउने। 

ऊ. तहगत सम्बन्ि तथा अन्ति सिकाि समन्वय 

१. संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहले संवविान प्रदत्त अमिकािको प्रयोगमा मतब्रता द्वदने। 
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२. तीन तहको सिकाि बीचको समन्वयमा अमभवदृ्वि गिी ववकास मनमााण,सेवा प्रवाहि जनतासाँग प्रत्यक्ष सिोकािका ववषयलाई 
प्रभावकािी बनाउन।े 

३. आ-आफ्नो तहको ववकास ि सशुासन अमभववृि गनाको लामग तीनै तहका सिकािहरूबीच प्रमतस्पिाात्मक वाताविण मसजाना  

  गने। 

 

6= ववषय के्षत्रगत नमतजा सूचक ि लक्ष्य 

सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्मको 
उपलन्धि 

२०७७/७८ को 
अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

भ्रष्टाचाि न्यूनीकिण 
अनभुमूत सूचकांक                        

स्थान 113 117 98 93 89 

सूचकांक ३४ ३५ ३८ ४० ४1 

सिकािी प्रभावकािीता         स्थान 14.90 23 26 27  
सूचकांक -1.05 -0.40 0.35 0.72 1 

ववमिको शासन    स्थान 31.73 34 37 38  

सूचकांक -0.54 -0.27 0.56 0.57 0.58 

आवाज ि उत्तिदावयत्व        स्थान 40.39 44 46 48  
सूचकांक -0.13 0.22 0.40 0.70 1 

भ्रटाचाि मनयन्त्रण  स्थान 27.40 29 33 35  
सूचकांक -0.67 -0.37 0.35 0.70 1 

िाजनीमतक 
स्थावयत्व/वहंसाको अन्त्य    

स्थान 28.57 35 40 45  
सूचकांक -0.47 -0.03 0.35 0.70 1.0 

मनयामक गणुस्ति         स्थान 24.04 30 34 35  

सूचकांक -0.70 -0.22 0.33 0.65 1 

ववश्वव्यापी प्रमतस्प्रिी 
सूचकाङ्क  

सूचकांक ५१.५७ ५१.५७ 57 59 60 

व्यवसाय सहजीकिण 
सूचकाङ्क  

सूचकांक 63.2 64.5 66 67 68 

सिकािवादी मदु्दाको 
सर्लतादि 

प्रमतशत 70.29 73 78 80 82 

हेलो सिकािमा प्राप्त 
उजिुी र्र्छ्यौट 

प्रमतशत 48 70 78 88 98 

आयोजना बैक स्थापना 
भएका प्रदेश 

संख्या 1 3 7 7 7 

िाजनीमतक सशन्क्तकिण सूचकाङ्क ०.72 0.74 0.75 0.76 0.78 

आमथाक सशन्क्तकिण सूचकाङ्क 0.48 0.51 0.57 0.63 0.70 

सामान्जक सशन्क्तकिण सूचकाङ्क 0.52 0.54 0.59 0.64 0.70 

ववन्शष्टीकृत सिकािी 
ववकल (तामलम प्राप्त) 

जना 202 100 180 230 280 

समदुाय – प्रहिी – जना 20 20 40 40 40 
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सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्मको 
उपलन्धि 

२०७७/७८ को 
अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

सिकािी ववकल 
कायाक्रमबाट लाभान्न्वत 
संख्या (वावषाक) 

(हजािमा) 

7= ववषय क्षते्रगत खचा तथा स्रोतको मत्रवषीय अनमुान 

       
िकम रु. लाखमा 

आमथाक वषा 
ववमनयोजन तथा प्रक्षेपण स्रोत 

कुल चाल ु पुाँजीगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
नेपाल सिकाि वैदेन्शक अनदुान वैदेन्शक ऋण 

२०७८/७९         41,787       36,392         5,395         -         40,767           1,020         -    

२०७९/८०         43,600       37,664         5,936         -         42,500           1,100         -    

२०८०/८१         45,511       38,981         6,530         -         45,011             500         -    
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8= कायाक्रम/आयोजनाको संन्क्षप्त ववविण 

कायाक्रम तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमि, लागत ि अपेन्क्षत नमतजा सवहतको संन्क्षप्त ववविण देहायको तामलकामा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना 
अवमि (सरुु ि 

समाप्ती) 

लागत  

(रु.लाख) 
अपने्क्षत नमतजा 

३०१०००११ मन्न्त्रपरिषद्  8 सशुासन तथा 
जनउत्तिदावयत्व 

सालबसाली  मन्न्त्रपरिषद् बैिक ि मनणाय कायाान्वयन भएको हनुे। 

३०१०००१२ प्रिानमन्त्री तथा 
मन्न्त्रपरिषद्को कायाालय 

8 सशुासन तथा 
जनउत्तिदावयत्व 

सालबसाली  
 

नीमत मनमााण, अनगुमन, सशुासन प्रबिान भएको हनुे। 

३०१०२०११ सावाजमनक खरिद 
अनगुमन कायाालय 

8 ववत्तीय सशुासन सालबसाली  सावाजमनक खरिद सम्बन्िी अनगुमन गने। 

िाय पिामशा प्रदान ि र्मा तथा कम्पनीहरूलाई काननु बमोन्जम कालोसून्चमा िाख्न ेकाया 
भएको हनुे। 

३०१०३०११ नेपाल ट्रष्टको कायाालय 8 सशुासन तथा 
जनउत्तिदावयत्व   

सालबसाली  कायाालयलाई आवश्यक सेवा प्राप्त भई कायाक्रम संचालनमा सघाउ पगु्ने। 

सम्पन्त्तहरूको िेखदेख भई संिक्षण हनुे। 

उद्यान/वावटकाहरूको व्यवस्थापन हनुे, सम्पन्त्तको अमभलेख अद्यावमिक हनु,े थप सम्पन्त्त 
प्राप्त हनु सक्ने। 

ऐमतहामसक सम्पदा तथा अल सम्पन्त्तको संिक्षण हनुे। 
३०१०४०११ िाविय सतका ता केन्र 8 सशुासन प्रविान सालबसाली  स्थानीय तहका पदामिकािीहरूलाई सदाचाि बनाउने। 

िाविय गौिव लगायतका पूवाािाि ववकास आयोजनाको प्राववमिक पिीक्षण गिी 
आयोजनाको मनमााणमा गणुस्ति कायम गने। 

३०१०१०११ महान्यायामिवक्ताको 
कायाालय 

6 महान्यायामिवक्ताको 
कायाालयको तेश्रो 
पञ्चवषीय िणनीमतक 
योजनाको प्रभावकािी 
कायाान्वयन गने। 

अपिाि अनसुन्िान, 
अमभयोजन ि प्रमतिक्षा 
प्रणालीलाई वैज्ञामनक ि 
वस्तगुत प्रमाणमा 
आिारित बनाउने। 

सालबसाली  महान्यायामिवक्ताको कायाालयको तेस्रो पञ्चवषीय िणनीमतक योजनाको प्रभावकािी 
कायाान्वयन हनुे। 

अपिाि अनसुन्िान, अमभयोजन ि प्रमतिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञामनक ि वस्तगुत प्रमाणमा 
आिारित भएको हनुे। 

३०१०१०१२ उच्च सिकािी ववकल 
कायाालयहरू 

6 

३०१०१०१३ ववशेष सिकािी ववकल 
कायाालयहरू 

6 

३०१०१०१३ न्जल्ला सिकािी ववकल 
कायाालयहरू 

6 
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना 
अवमि (सरुु ि 

समाप्ती) 

लागत  

(रु.लाख) 
अपने्क्षत नमतजा 

३०१०५०११ िाजस्व अनसुन्िान ववभाग 8 ववत्तीय सशुासन सालबसाली  व्यावसावयक प्रशासनको संस्थागत ववकास मार्ा त िाजस्व चहुावट ि आमथाक अपिाि 
मनयन्त्रण। 

३०१०६०११ सम्पन्त्त शिुीकिण 
अनसुन्िान ववभाग 

 ववत्तीय सशुासन सालबसाली  उजिुी, सूचना एवं जानकािी  प्राप्त भएको हनुे। 

सम्पन्त्त शिुीकिण गने जस्ता काम मनरूत्सावहत हनुे। 
३०१०७०११ िाविय अनसुन्िान ववभाग 8 अनसुन्िानमा आिारित 

सिुक्षा व्यवस्था 
सालबसाली   

३०१३१०११ लगानी बोडाको कायाालय 4 आमथाक बवृि, िोजगािी 
मसजाना, लगानी प्रबिान, 
गरिबी मनवािण 

सालबसाली   

कायाक्रम तथा आयोजनाको हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत, आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक ि आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनुे प्रमखु वक्रयाकलाप तलको तामलकामा प्रस्ततु 
गरिएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत आगामी तीन वषाको उपलन्धि सूचक आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनु ेप्रमखु वक्रयाकलाप 

३०१०००११ मन्न्त्रपरिषद् ववमभन्न संवैिामनक मनकायहरूमा रिक्त प्रमखु तथा 
पदामिकािी पदहरूमा ३२ जनाको मनयनु्क्त 

मन्न्त्रपरिषद् समममत अन्तगात ववमभन्न समममतहरूको ४४ वटा 
बैिक बसी ९३ वटा मनणाय भएको।  

 मन्न्त्रपरिषद् बैिक ि मनणाय कायाान्वयन गने। 

३०१०००१२ प्रिानमन्त्री तथा 
मन्न्त्रपरिषद्को 
कायाालय 

सशुासन प्रविान तथा भ्रष्टाचाि मनयन्त्रणका लामग सदाचाि 
प्रणालीको ववकास गना िाविय सदाचाि नीमतको मस्यौदा 
तयाि भएको। 

नागरिक मोवाइल एप्सलाई प्रयोगमा ल्याइएको। 

हेलो सिकाि गनुासो व्यवस्थापनको नयााँ पोटाल संचालनमा 
ल्याईएको। 

हेलो सिकाि कक्षमा दताा भएका जम्मा ७६७१ गनुासो 
मध्ये ५२७३ (६८.७३ प्रमतशत) र्र्छ्यौट गरिएको। 

मानवअमिकािको ववश्व्यापी आवमिक पनुिावलोकन 
(UPR) सम्बन्िी प्रमतवेदन नेपाल सिकािबाट स्वीकृत 

नेपाल सिकािको शासकीय व्यवस्था 
संचालन तथा व्यवस्थापनको उपल्लो 
मनकायको रूपमा समग्र सावाजमनक 
प्रशासन, न्याय व्यवस्था, ववन्त्तय व्यवस्था 
तथा जनताप्रमतको उत्तिदावयत्व प्रबिानमा 
सशुासन कायम भएको हनुे। 

सावाजमनक सेवामा जनसहभामगता अमभबवृि 
गदै आमथाक सामान्जक ववकास एवं समिृ 
नेपाल मनमााणको लक्ष्य हामसल गने तर्ा  
उन्मखु प्रशासन संयन्त्र ववकास भएको 

नीमत मनमााण, अनगुमन, सशुासन प्रबिान गने। 

कायासम्पादन सूचक मार्ा त नमतजामूलक व्यवस्थापन 
पिमत लागू गने। 

सावाजमनक सेवा प्रवाहको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई 
प्रभावकािी बनाउने। 

मानव अमिकािको सम्मान, संिक्षण एवं प्रविान गने। 

भौमतक पूवाािाि ववकासमा समन्वय एवं सिुाि गने। 
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भइ संयकु्त िाि संघीय मानव अमिकाि परिषद् 
पिाइएको। 

हनुे। 

३०१०२०११ सावाजमनक खरिद 
अनगुमन कायाालय 

सावाजमनक खरिद ऐनको दोस्रो संशोिनको लामग संघीय 
संसदमा वविेयक टेवलु भएको। 

सावाजमनक खरिद सम्वन्िी अनगुमन, मूल्यांकन तथा 
मनिीक्षण कायाक्रम सम्पन्न गरिएको। 

EPC Document को मस्यौदा तयाि भएको। 

EPC कायाववमि मस्यौदा तयाि भएको । 

४३  वटा र्मा तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा िान्खएको। 

 सावाजमनक खरिद सम्बन्िी अनगुमन गने। 

िाय पिामशा प्रदान गने। 

र्मा तथा कम्पनीहरूलाई काननु बमोन्जम कालो सून्चमा 
िाख्न।े 

३०१०३०११ नेपाल ट्रष्टको 
कायाालय 

नेपाल ट्रष्ट कोष लगानी सम्बन्िी कायाववमिको मस्यौदा 
तयाि गिी िायको लागी अथा मन्त्रालयमा पिाइएको। 

नेपाल ट्रष्ट मनयमावली २०६५ मा संशोिन सम्बन्िी 
मस्यौदा तयाि गरिएको। 

नेपाल ट्रष्टको स्वाममत्वमा िहेका ववमभन्न स्थानमा िहेका 
सम्पन्त्तहरूको न्यूनतम मलु्यांकन, मलज भाडामा द्वदन े
ववषयमा कामहरू भएका। 

 

 प्रामबमिक पिामशा, कानूनी पिामशा 
शैन्क्षक संस्था स्थापना/संचालन/ व्यवस्थापन अध्ययन 
गने।   
ट्रष्ट स्वाममत्वको जग्गाको सभे तथा लेआउट (नवुाकोट-
थानमसंग ि काभ्र-ेखावा, मसन्िपुाल्चोक-थाङ्गपालिाप)। 
गोकणा िाजमनकुन्ज पखााल बावहिको जग्गाको सााँिमसमा 
मसमाकंन। 
ट्रस्टको सम्पमत िहेको स्थानहरूको अनगुमन मनिीक्षण 
गने। 
कान्न्तईश्विी गहृ परिसि, द्वदयालो बंगला परिसि ि ित्न 
मन्न्दि परिसि को उद्यान/चौि  व्यवस्थापन। 

सम्पमत अमभलेख अद्यावमिक गिी प्रकाशन गने। 
३०१०४०११ िाविय सतका ता केन्र यस केन्रमा प्राप्त जम्मा 729 उजिुीहरू मध्ये 269 

र्र्छ्यौट भएका। 

स्थानीय तह सदाचाि कायाक्रम सञ्चालन भएको। 

१५ वटा आयोजनाहरूको प्राववमिक परिक्षण काया 
भैिहेको। 

३ वषा मभत्रमा सवै स्थानीय तहमा 
कायाक्रम संचालन भै सदाचाि कायम गना 
सहयोग पगु्ने। 

प्राववमिक पिीक्षणबाट आयोजनाको 
तोवकएको गणुस्ति कायम गना समयमै 
सम्पन्न गना सहयोग पगु्ने। 

कमाचािी/स्थानीय तहका पदामिकािीहरूलाई सदाचाि 
न्शक्षा सञ्चालन गने। 

िाविय गौिब लगायतका पूवाािाि ववकास आयोजनाको 
प्राववमिक परिक्षण गने। 

प्रदेश स्थानीय तहमा सचेतनामूलक कायाक्रम (भ्रष्टाचाि 
मनयन्त्रणः हाम्रो साझा दावयत्व) सञ्चालन गने। 

३०१०१०११ महान्यायामिवक्ताको अमभयोजन नीमत तथा मागादशानलाई परिमाजान तथा संस्थागत सिुािका लामग िणनीमतक अमभयोजन प्रन्शक्षण केन्र मार्ा त तामलम प्रन्शक्षणहरू 
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कायाालय अद्यावमिक गिी अमभयोजन नीमत तथा मागादशान २०७७ 
जािी गरिएको। आमथाक वषा २०७७/७८ लाई अमभयोजन 
सिुाि वषाको घोषणा गरिएको। 

ववमभन्न भौमतक संिचना तथा कायाालय भवनहरू मनमााण 
भएका। 

योजनाले प्रक्षपेण गिेका वक्रयाकलापहरू 
मध्ये ९० प्रमतशत कायाान्वयन भएको 
हनुे। 

सिकािवादी मदु्दाको सर्लता प्रमतशतमा 
ववृि हनुे। 

सम्पूणा सिकािी वकीलहरू कम्तीमा १ 
ववषयमा ववन्शवष्टकृत भएको हनुे। 

 

सञ्चालन हनु,े अपिािशास्त्रीय अनसुन्िान केन्र पूणा रुपमा 
सचुारु भइ कन्म्तमा ५ ववषयमा अनसुन्िान गरिने। 

अमभयोजन सिुािका लामग अमभयोजन परिक्षणका साथै 
दैमनक रुपमा अमभयोगपत्रहरू पिीक्षण गने।    

सिोकािवाला मनकायहरूसाँग समन्वय प्रभावकािी तलु्याउन,े 

कायाालय प्रमखुिािा मातहतका कायाालय प्रमखुलाई 
मामसक रुपमा सम्बोिन मनदेशन गने 

३०१०१०१२ उच्च सिकािी ववकल 
कायाालयहरू 

३०१०१०१३ ववशेष सिकािी 
ववकल कायाालयहरू 

३०१०१०१३ न्जल्ला सिकािी 
ववकल कायाालयहरू 

३०१०५०११ िाजस्व अनसुन्िान 
ववभाग 

िाजश्व अनसुन्िान ववभागबाट मालवस्त ुतथा ढुवानीका 
सािनको अनगुमन प्रणाली (Vehicle & Consignment 

Tracking System -VCTS) पूणारुपमा कायाान्वयनमा 
ल्याईएको। सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (CMIS) तयाि भई 
कायाान्वयनमा आएको। 

झटु्टा तथा नक्कली ववजक जािी गने 200 वटा र्माको 
पवहचान गरिएको।171 वटा र्माको अनसुन्िान सम्पन्न 
गिी 137 वटा र्माको ववगो 17.80 अवा कायम गिी 
मदु्दा दायि गरिएको। 

झटु्टा तथा नक्कली ववजक खरिद गरि िाजस्व छल्ने १२00 
भन्दा वढी र्माहरूको पवहचान भएको। 52 वटा र्माको 
अनसुन्िान सम्पन्न भइ ४.61 अवा ववगो कायम गिी मदु्दा 
दायि गरिएको। 

िाजस्व चहुावट ि आमथाक अपिाि 
मनयन्त्रणमा िही 
सावाजमनक तथा मनजी क्षेत्रको ववन्त्तय 
सशुासन कायम भएको हनुे। 

१.िाजस्व चहुावटको सकु्ष्म मनगिानी  

२. Vehicle Consignment Tracking System support 

program  

३.गस्ती परिचालन कायाक्रम  

४.नागरिक  सचेतना अमभववृि तथा सिोकािवाला पक्षसंग 
अन्तिवक्रया सम्वन्िी कायाक्रम 

३०१०५०१२ िाजस्व अनसुन्िान 
ईकाइ कायाालयहरू 

३०१०६०११ 

 

 

 

 

सम्पन्त्त शिुीकिण 
अनसुन्िान ववभाग 

सम्पन्त्त शिुीकिण तथा आतंकवादी वक्रयाकलापमा ववन्त्तय 
लगानी मनवािण सम्बन्िी िाविय िणनीमत तथा कायायोजनामा 
िाविय जोन्खम मूल्याङ्कन प्रमतवेदनको पूिक कायायोजना 
तयाि भएको। 

APG ले गने Mutual Evaluation को प्राववमिक परिपालना 
तर्ा को ४० वटा Recommendations को प्रािन्म्भक 
िेस्पोन्स लेखन काया सम्पन्न भएको। 

सम्पन्त्त शिुीकिण अनसुन्िान ववभागमा जम्मा २१६३ 

सम्पन्त्त सवुिकिणका वक्रयाकलाप 
न्यूनीकिण तथा मनरुत्सावहत भएको 
सामान्जक व्यवस्था स्थापीत भएको हनुे।   

सम्पन्त्त शिुीकिण तथा आतंककािी कृयाकलापमा ववत्तीय 
लगानी मनवािण सम्बन्िमा FATF का सझुाव कायाान्वयन 
गने ि Mutual Evaluation को तयािी गने। 

सम्पमत शदु्वद्दकिण तथा आतंकवादी वक्रयाकलापमा ववन्त्तय 
लगानी मनवािण सम्वन्िी िाविय िणनीमत तथा कायायोजना 
२०७६-२०८१ को प्रभावकािी कायाान्वयन/प्रमतवेदन 
तयािी गने।  

सम्पन्त्त शिुीकिणका क्षेत्रमा अनसुन्िान, मदु्दा दायि, ववगो 
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उजिुी दताा भएकोमा ववगो िकम रू ६ अबा ५० किोड 
कायम गिी ७० वटा मदु्दा दायि गिीएको। ४५ वटा 
मदु्दाको रै्सला भएकोमा ववभागको हकमा आंन्शक वा पूणा 
सर्लता भएको ३९ िहेको छ। 

िकम कायम आद्वद कायाक्रम संचालन गने। 

३०१०७०११ िाविय अनसुन्िान 
ववभाग 

िाविय सिुक्षा तथा िािवहत ववरुिका गमतववमिमा संलग्न 
ववमभन्न समहु तथा पक्षको बािेमा सूचना संकलन गने, 
िाविय िणनीमतक महत्वका सूचना चोिी तथा चहुावट हुने 
क्षेत्रको पवहचान गने, सशुासन प्रविानमा प्रमतकुल हुने 
गमतववमिको पवहचान गने लगायतका ववभागीय 
न्जम्मेवािीसाँग सम्बन्न्ित कायाहरू मनिन्ति भइिहेका। 
गैि आवामसय भवन मनमााणः ९ मध्ये २ भवन मनमााण 
सम्पन्न, ७ भवन मनमााणािीन िहेका। जसमध्ये ३ न्जल्ला 
भवन चाल ुआ.व. मभत्रमा सम्पन्न हनुे। 

क्षमता ववकास, प्रववमिको प्रयोग मार्ा त 
व्यावसावयक इन्टेमलजेन्स ि अनसुन्िानमा 
आिारित न्याय व्यवस्था भएको हनुे। 

 

िाविय सिुक्षा तथा िािवहत ववरुिका गमतववमिमा संलग्न 
ववमभन्न समहु तथा पक्षको बािेमा सूचना संकलन गने,  
िाविय िणनीमतक महत्वका सूचना चोिी तथा चहुावट 
हुने क्षेत्रको पवहचान गने, सशुासन प्रविानमा प्रमतकुल 
हुने गमतववमिको पवहचान गने आद्वद। 

३०१३१०११ लगानी बोडाको 
कायाालय 

सावाजमनक मनजी साझेदािी अन्तगात अरुण तेस्रो जलववद्यतु 
परियोजना मनमााण भैिहेको ि मनजी लगानी तर्ा  २ वटा 
उत्पादन मलुक उद्योग (होङसी ि ह्वाशीन मसमेन्ट उद्योग) 
संचालनमा िहेका, रु.39 अवाको लगानी स्वीकृमत भएको। 

सावाजमनक मनजी साझेदािी ि मनजी लगानी 
मार्ा त िुला परियोजनाहरूको मबकास तथा 
कायाान्वयन भएको हनुे। 

लगानी प्रविान, संस्थागत सदुृढीकिण, नीमतगत सिुाि तथा 
अध्ययन अनसुन्िान गने।  

 

9= जोन्खम पक्ष तथा अनमुान 

संघीय संिचना अनसुाि स्थावपत भएका मनकायहरूको प्रभावकारिताका लामग अनभुवी नेततृ्व, तथा पयााप्त मानव संशािनको व्यस्थापन गने,स्थीि प्रशासमनक नेततृ्व, सशुासन कायम 
गने, भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण ि मानव अमिकािको प्रत्याभमूत एवं प्रविान गने काया प्रभावकािी रुपमा सम्पादन भए अपेन्क्षत नमतजा समयमै हामसल भई तीन बटै तहको सिकािको काम मछटो, 
छरितो, पािदशी ममतव्ययी तथा गणुस्तिीय हनुे अनमुान गना सवकनेछ। शासकीय व्यवस्थाका आिािभतू आवश्यकता पिुा गना सािन स्रोत तथा क्षमता, व्यवस्थापकीय कौशलता एवं 
प्रववमिको उपयोग समयानकूुल हनु नसकेमा क्षेत्रगत उद्देश्य हामसल हनु नसक्ने जोन्खम िहेको छ। 
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८.२ सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन 

१. पषृ्ठभमूम 

 नेपालको संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतात्रिन् क तनतन्  नेपालको मूल संराना सं प प्रशेश र थाथानीय तग तर  
तीन तगको गनुे व्यिथाथा छ। संविधानले पररकल्पना तरेममोत्रिमम तीन  तगका सरकारगूमीाको अन्तरतग समन्िय, सगअत्रिथातत्व ि र 
सगकायय न  समदृ्ध नेपाल मनमायनको मूल आधार गो। शासन प्रनाल मा सम  क्षे , ितय र समशुायको सगभामतता र पगुुँामा अमभिवृद्ध 
तशै विविधता मीाको एकता कायम तने दशशातर्य  साियममनक सेिा प्रिाग र विकास कायय केत्रिन्ित तररनपुशयछ। 

 योमना प्रनाल  र स-साना विकास मनमायनका लामत पमन केन्िमखुी गनुपुने अिथाथाले तशाय थाथानीय विकास मनमायनमा 
मनताको आिश्यकता अपेत्रिक्षत रुपमा प्रमतममत्रिबमत गनु नसकेको विततको यथाथयलाई मध्यनमर तर  विकास र सेिा प्रिागमा 
सत्रििकटताको मसद्धान्त अनसुार थाथानीय तगमाट सगम र सरल तररकाले सेिा प्रिाग तनय र मनाागना अनुू प थाथानीय पूिायधारको 
विकास तनय सङ्घीय प्रनाल  अिलबिन तररएको गो। सङ्घीय प्रनाल को सर्लता र असर्लता थाथानीय तगको प्रभािकाररतामा मढ  
मनभयर गनुेगुुँशा योमना पद्धमतलाई पमन सङ्घीय प्रनाल  अनकूुल गनुेतर  अझ प्रभािकार  मनानन आिश्यक छ। 

 गालसबमको योमनामद्ध विकास प्रयासमाट आमथयक सामात्रिमक क्षे मा मलुकुले नल्लेख्य प्रतमत गामसल तरेको भए तापमन 
नातररकको मढ्शो आकाङ्क्क्षा, प्रविमधको प्रयोत र विश्वव्यापीकरनको प्रभािका कारन प्राप्त भएका नपलत्रिधधगूमाट सन्तोष माि 
सवकने अिथाथा छ न। नत्व पाशन र नत्व पाशकत्व िमा िवृद्ध, रोमतार का अिसरगूको मसमयना, थाथानीय नत्व पाशनलाई ममारसुँतको 
आिद्धताप सीमान्तकृत समूगका नातररकगूको अथयपूनय सगभामतता र विकासको प्रमतर्लको समन्यावयक वितरनका माध्यममाट 
शगर र ग्रामीन क्षे को विकासको अन्तरआिद्धतामा अमभिवृद्ध तशै तनुथातर य मीिन (Quality Life) को समुनत्रिितता तनुयका साथ  
थाथानीय यिुागूलाई थािशेशम  नत्व पाशनशील काययमा नत्व प्ररेरत तशै विकासमा यिुा मनशत्रििको नपयोत तनुयपने अवगलेको 
आिश्यकता रगेको छ। 

 शासन प्रनाल लाई मनमखुीप सक्षम, सदुृढ, सेिामलुक र नत्तरशायी मनानुँश  लत्रिक्षत समशुायको पगुुँा र सगभामततालाई 
समािेत्रिशताको ि ज्ञामनक एिं न्यायोत्रिात प्रनाल को अिलबमन मार्य त समुनत्रिित तनय आिश्यक छ। सङ्घीय प्रनाल मा आधाररत 
लोकतात्रिन् क शासन व्यिथाथालाई व्यिगारमा कायायन्ियन तशै मनदशयष्ट राविय तन्तव्यमा पगु्नसक्ने प्रशासकीय क्षमता र  तत्व परताको 
अमभिवृद्ध तशै प्रशासकीय सशुासन गामसल तनुय पमन नत्रित्तक  आिश्यक छ। 

२. समथाया तथा ानुौती 

 सङ्घीय शासन प्रनाल को प्रभािकार  कायायन्ियन, साियममनक सेिा प्रिागको सदुृढ करनप मानि संशाधन विकास एिम ्
थाथानीय पूिायधार विकासको सन्शभयमा अनेकौँ अिसरका साथसाथ  समथाया तथा ानुौतीगू समेत विद्यमान रगेका छन।् समग्र 
योमना प्रनाल  र आिश्यकतालाई प्राथममकीकरन तनय नसक्न,ु थाथानीय आयोमनागूको प्रतमत मापन, अनतुमन मूल्याङ्कन तने 
काययमा अन्यौलता शेत्रिखन,ु थाथानीय आिश्यकता र प्राथममकताका आधारमा पूिायधार विकास गनु नसक्नपु मनमायन सबपि 
पूिायधारगूको तनुथातर एिम ् श तोपना कायम गनु नसक्नपु विकट भौतोमलक अित्रिथाथमत र छररएको मथातीका कारन पूिायधार 
विकास खत्रिायलो गनु ु तथा िातािरनम  ी गनु नसक्न,ु विमनयोत्रिमत स्रोत र लतानीको मगत्तम नपयोत गनु नसक्न ु मथाता प्रमखु 
समथायाका रुपमा रगेका छन।्संविधानमा नल्लेत्रिखत सङ्घप प्रशेश र थाथानीय तगको साझा अमधकारका विषयमा आिश्यक सम  
कानून ममननसक्नपु सङ्घीय एकाइमीाको अन्तरसबमन्धलाई प्रष्ट तने आधार तथा मापशण्ड तयार को क्रममा रगनपु समग्र कमयाार  
प्रशासनलाई मातयशशयन तने सङ्घीय मनमामती सेिा ऐन पाररत भइनसक्न ुप्रमखु समथायाका रुपमा रगेको छ। 
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 सङ्घीय शासन प्रनाल  व्यिथाथापनका सन्शभयमा सरोकारिालागूमीामा सङ्घीयताका सबमन्धमा समान मझुाइ र समझशार  
कायम तर  रामनीमतक, प्रशासमनक र वित्तीय सङ्घीयतालाई समल र प्रभािकार  मनाननपु सङ्घीयता कायायन्ियनक  सन्शभयमा तीन  
तगमाट सबपाशन गनुे सेिा प्रिागलाई सन्तमुलत, ममतव्ययी, पारशशी, मिार्शेग , मनमखुी एिम ्सशााारयिु तलु्याननपु सङ्घ, प्रशेश र 
थाथानीय तगका एकल तथा साझा अमधकारका विषयमा कानून मनमायन तशाय संविधानको भािना र ममय अनुू प सामन्मथायता कायम 
तनुय तथा मनप्रमतमनमध र कमयाार मीाको अन्तरसबमन्ध तथा सीमागू पररभावषत तर  समन्ियात्व मक र सगयोतात्व मक भािनामाट 
काययसबपाशन तनुय ानुौतीपूनय रगेको छ। 

 यस तर प साियममनक प्रशासन सबमन्धी निीनतम ्अिधारनागूको आन्तररकीकरन तनुय, सेिा प्रिागलाई नातररकको मढ्शो 
आकाङ्क्क्षा अनरुुप तनुथातर यप पारशशीप ममतव्ययी र प्रभािकार  मनानुँश  सेिा प्रिागका सम  प्रवक्रया एिम ्कौशलतामा पररितयन 
तर  नातररकमा साियममनक प्रशासनप्रमत विश्वास अमभिवृद्ध तनुय साियममनक प्रशासनको अगम ्ानुौती रगेको छ। साथ प साियममनक 
सेिामा प्रमतभािान मनशत्रििलाई आकषयन तनुय एिम ् सेिामा रगेकालाई वटकाइराख् न ु र कमयाार को सोा, रुत्रिा, अनभुि तथा 
अध्ययनको क्षे  समेतका आधारमा त्रिमबमेिार  प्रशान तशै नपयिु ूपमा कामको मसमयना तर  कमयाार को ज्ञान, सीप, सक्षमता 
एिम ्कुशलताको पूनयू पमा नपयोत तनुय समेत ानुौतीको रुपमा विद्यमान रगेको छ।  

 मनमामती सेिालाई मनरन्तर मसकाइको आधारको ूपमा विकमसत तशै अन्तरवक्रयात्व मक श ल माट प्रशासकीय प्रमन्ध तशै 
मान ुतथा मनमामती सेिामा काययसबपाशन र नत्व प्ररेनामीाको सगसबमन्धलाई दृवष्टतत तर  मूल्याङ्कन पद्दमतलाई िथाततुत र ि ज्ञामनक 
मनानने एिम ्प्रोत्व सागन र सधुार (reward and reform) लाई काययसबपाशन मूल्याङ्कनसुँत आमद्ध तनुय  मनमामती प्रशासनको मखु्य 
ानुौतीको रुपमा रगेको छ। 

 यथात  थाथानीय पूिायधारको छनौट, मनमायन र व्यिथाथापनमा सरोकारिालागूमीा प्रभािकार  सगकायय र समन्िय एिम ्
अपनत्व ि थाथावपत तशै, थाथानीय पूिायधार विकासका लामत वित्तीय स्रोतको व्यिथाथापन तर  योमना तथा काययक्रमको प्रभािकार  र 
प्रमतर्लयिु कायायन्ियन तनुय मथाता ानुौती समेत रगेका छन।्  

३. सोा 

 समल सङ्घीयता; सक्षम, सदुृढ र मननत्तरशायी साियममनक प्रशासन। 

४. नद्दशे्य 

अ. सङ्घीय शासन प्रनाल  

१. थाथानीय तगको संथाथातत क्षमता विकास तथा सङ्घ, प्रशेश र थाथानीय तगका एकल तथा साझा अमधकार कायायन्ियनमा 
सङ्क्  ीय एकाइगू मीा प्रभािकार  समन्िय र सगमीकरन तनुय। 

२. लोकतन् माट प्राप्त लाभको समानपुामतकप समािेशी र न्यायोत्रिात वितरनको अिथाथा मसमयना तनुय। 

३. सत्रििकटताप सगकाययप समन्िय र सगअत्रिथातत्व िको मसद्धान्त अनसुार तीन  तगका सरकारमाट काययसबपाशन गनुे अिथाथा मसमयना 
तनुय। 

आ. साियममनक सेिामा मानि संशाधन व्यिथाथापन 

१. साियममनक प्रशासनमा सशााार प व्यािसावयक एिम ्नत्तरशायी मनशत्रििको प्रामप्तप विकास र नपयोत समुनत्रिित तनुय।  

२. काययरत कमयाार गूलाई नच्ा मनोमलसवगत सेिा प्रिागमा नत्व प्ररेरत तरानन।ु 
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इ. थाथानीय पूिायधार  

१. थाथानीय पूिायधार विकासलाई सन्तमुलतप दशतो र िातािरनम  ी मनाननकुा साथ  थाथानीय ममार र नत्व पाशनलाई मोडी 
ग्रामीन मीिनलाई सरलप सगम र नत्व पाशनमूलक मनानन समन्ियप सगमीकरन र सगकायय तनुय। 

२. तनुथातर यप ममतव्ययी र प्रभािकार  थाथानीय सेिा प्रिागका लामत आिश्यक आधारभतू पूिायधारको विकास तनुय। 

ई. सेिा प्रिाग र सशुासन  

१. साियममनक प्रशासनलाई सङ्घीय संराना अनुू प समल, सक्षम र सदुृढ मनाई शक्ष, सेिाग्राग मखुी र व्यिसावयक मनानन।ु 

२. सगमप सलुभ र तनुथातर य साियममनक सेिा प्रिागका लामत नीमतप कानून तथा मापशण्ड तमुयमाप कायायन्ियन र सगमीकरन 
तनुय। 

३. सेिा प्रिाग र शासन प्रनाल मा मगपुक्षीय साझेशार को विकास तनुय। 

४. रननीमत 

अ. सङ्घीय शासन प्रनाल  

१. सङ्घप प्रशेश र थाथानीय तगमीा प्रशासमनक अन्तरसबमन्ध सदुृढ तने।  

२. सङ्घ र थाथानीय तग एिम ्प्रशेश र थाथानीय तगमीा प्रभािकार  अन्तरसबमन्ध कायम तने । 

३. थाथानीय तगको क्षमता विकास तथा संथाथातत सदुृढ करन तने।  

४. थाथानीय तगले गामसल तरेको नपलत्रिधधलाई एकीकृत राविय नपलत्रिधधमा समािेश तने। 

५. थाथानीय तगको अनशुान वितरनलाई काययसबपाशनसुँत आमद्ध तने। 

६. थाथानीय तगको दशतो र सन्तमुलत आमथयक तथा सामात्रिमक विकासका लामत समन्िय र सगमीकरन तने। 

आ. साियममनक सेिामा मानि संशाधन व्यिथाथापन 

१. सङ्घप प्रशेश र थाथानीय तगको काययत्रिमबमेिार  अनुू प मनशत्रिि प्रक्षेपन तर  साियममनक सेिामा प्रमतभािान व्यत्रििगूको 
आकषयन अमभिवृद्ध तने। 

२. मनमामती कमयाार गूमा पेशातत आारन र व्यािसावयक शक्षता अमभमवृद्ध तने। 

३. ितृ्रित्तपथ तथा सेिा सवुिधा पूिायनमुानयोग्य मनाइ मनमामती कमयाार लाई नत्व प्ररेरत र नच्ा मनोमलयिु मनानने। 

४. प्रशासन सधुारलाई संथाथातत तनय मनरन्तर सधुारलाई कायय संथाकृमतको ूपमा विकास तने। 

५. साियममनक सेिालाई प्रभािकार  मनानन प्रात्रिज्ञक मनकाय तथा विज्ञगूसुँतको सगकाययमा अध्ययन अनसुन्धान तने। 

इ. थाथानीय पूिायधार 

१. दशतो थाथानीय पूिायधार विकासका लामत नीमत, कानून तथा मापशण्ड तमुयमा र कायायन्ियनमा सगमीकरन तने। 

२. सम  थाथानीय तगमा न्यूनतम आधारभतू पूिायधारगू विकासका लामत समन्िय र सगमीकरन तने। 
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३. थाथानीय पूिायधार विकासमा सगलतानी तथा साियममनक मनमी साझेशार  प्रिद्धयन तने। 

४. थाथानीय पूिायधार विकासका लामत अन्तरायविय विकास सगायतालाई एकीकृत ूपमा परराालन तने।   

५. विपद् मोत्रिखम व्यिथाथापन तथा मलिाय ुपररितयन अनकूुलनलाई मूलप्रिाग करन तने। 

ई. सेिा प्रिाग र सशुासन  

१. साियममनक सेिामा नातररकको सरलप सगम र सलुभ पगुुँा समुनत्रिित तने।  

२. सङ्घप प्रशेश र थाथानीय तगमाट प्रिाग तररने साियममनक सेिामा तनुथातर यता कायम तनय आिश्यक नीमतप कानून तथा 
मापशण्ड तयार तर  लातू तने।  

३. प्रशासकीय सशुासन कायम तनय आिश्यक औमारगूको विकास तर  कायायन्ियन तने। 

४. साियममनक प्रशासनलाई पारशशीप सशााारयिु र मननत्तरशायी मनानने । 

६.  विषय क्ष ेतत नमतमा सूाक र लक्ष्य 

सूाक एकाई 
२०७6/७7 

सबमको 
नपलत्रिधध 

२०७7/७8 को 
अनमुामनत 
नपलत्रिधध 

मध्यमकाल न लक्ष्य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०80/81 

थाथानीय तगमा रोमतार  मसमयना 
मना/श्रम दशन 

(लाख) 
१७ .१० २३ २५ ४० ५० 

तराईमा एक  ण्टा र पगाडमा शईु 
 ण्टा मभ  यातायात सेिामा पगुुँा 
पतुकेो मनसङ्क्ख्या (वगनुँशमा) 

प्रमतशत ६९ ७२ ७५ ७८ ८२ 

सधुाररएको खानेपानी स्रोतमामथ दशतो 
पगुुँा भएका ग्रामीन  रधरु  
(िषयभरर पानी ाल्न ेखानेपानी 
आयोमना) 

सङ्क्ख्या 
(थप गमार) 

५० ७० ३३ - - 

सरसर्ाइ सवुिधा पाएका ग्रामीन 
मनसङ्क्ख्या 

मना गमारमा 
(थप) 

२५ ३० २० - - 

ग्रामीन सडक (कालोप े) वक.मम. ४२१२ १५० १५० ३०० ३०० 

थाथानीय सडक पलु मनमायन सङ्क्ख्या ५१९ ३० १०० ११० १२० 

झोलङु्गे पलु मनमायन तोटा ८५५२ ६०० ७३० ७३० ७३० 

साना मसुँााइ सवुिधा पतुकेो थप 
क्षे र्ल 

गेक्टर ३५०० ४८०० १२००० ७००० ८००० 

थाथानीय तगको प्रशासकीय भिन 
मनमायन 

संख्या २२५ २५४ ३२४ ४२४ ६२४ 

सडक पतुकेो तानुँपामलका िा 
नतरपामलका केन्ि 

सङ्क्ख्या ७१९ ७२५ ७४० ७५० ७५३ 

पक् की सडक पतुकेो तानुँपामलका िा 
नतरपामलका केन्ि 

सङ्क्ख्या ५१३ ५१८ ५४८ ५८८ ६८८ 

साियममनक सनुिुाई तरेका थाथानीय 
तग 

प्रमतशत १०० १०० १०० १०० १०० 
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सूाक एकाई 
२०७6/७7 

सबमको 
नपलत्रिधध 

२०७7/७8 को 
अनमुामनत 
नपलत्रिधध 

मध्यमकाल न लक्ष्य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०80/81 

थाथानीय तगका पशामधकार  तथा 
कमयाार को क्षमता विकास तामलम 
(थप) 

मना ११८१२ ११८१२ १११५३ ११५०० ११९०० 

कमयाार  सेिाकाल न ताल म 
(रामप  अनत्रिङ्क् कत तथा थाथानीय 
तगका अमधकृतसमेत) (थप) 

मना ३६५ ३६५ १४८० १६२८ १७९० 

कमयाार  प्रत्रिशक्षन/ताल म 
(अमधकृतथातर) (थप) 

मना १२०८ १२०८ १८८७ २००० २००० 

अध्ययन तथा अनसुन्धान सङ्क्ख्या १४ १४ १९ २१ २४ 

मनमामती अथापतालमा मवगरङ्ग सेिा 
प्रमतदशन 

मना ६५० ६५० ८०० ८५० ९०० 

थाथानीय तगको क्षमता विकास 
योमना मनमायन 

सङ्क्ख्या - 15५ 598 - - 

व्यिथाथापन पर क्षन तरेका मनकाय सङ्क्ख्या १० १० ५ ५ ५ 

थाथानीय सरकार थािमूल्याङ्कन 
(LISA) पर क्षन 

सङ्क्ख्या ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ 

थाथानीय तगको रामथाि परराालन 
कायययोमना तमुयमा 

सङ्क्ख्या ३०० ३०० ७५३ ७५३ ७५३ 

थाथानीय तगको आिमधक योमना 
तमुयमा 

सङ्क्ख्या - ४७ २०० २५० २५६ 

७. विषयक्ष ेतत खाय र स्रोतको म िषीय प्रके्षपन 

       
रकम रु. लाखमा 

आमथयक िषय 
विमनयोमन तथा प्रक्षेपन स्रोत 

कुल ााल ु पुुँमीतत 
वित्तीय 

व्यिथाथा 
नेपाल सरकार ि शेत्रिशक अनशुान ि शेत्रिशक ऋन 

२०७८/७९       200,367       74,578      125,789         -       101,797         39,543  59,027 

२०७९/८०       348,434       88,058      260,376         -       127,326         41,108  180प000 

२०८०/८१       379,989       95,173      284,816         -       137,518         45,971  196प500 
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८. काययक्रम/आयोमनाको संत्रिक्षप्त वििरन 

काययक्रम आयोमनाको संत्रिक्षप्त वििरनः- म.न.शी.नं.प काययक्रम/आयोमनाको नामप नद्देश्यप आयोमना अिमधप लातत र अपेत्रिक्षत नमतमा तामलकामा प्रथाततु तररएको छ। 

म.न.शी.नं. 
 

काययक्रम/ 
आयोमना 

नद्दशे्य 
क्ष ेतत 
रननीमतक 
थातबभ 

आयोमना अिमध 

(सरुु र समामप्त) 
लातत 

 
अपते्रिक्षत नमतमा 

३६५०००११ सङ्घीय माममला तथा 
सामान्य प्रशासन 
मन् ालय 

थाथानीय सशुासनको 
संथाथातत विकास तने 
थाथानीय सेिा प्रिागमा 
सगमीकरन 

 सालमसाल   विमभि साियत्रिमनक सेिा प्रिाग तने १० िटा कायायलयगूको व्यिथाथापन 
पर क्षनको कायय सबपि भएको गनुपे 
थाथानीय तगगूको असल अभ्यासगूको आशान-प्रशान भएको गनु,े  
५० िटा थाथानीय तगगूको न्यावयक समममतमाट भएका मननययको विश्लषेन 
भएको गनुपे  
२० िटा सेिाग्राग  सन्तषु्टी सिेक्षन सबपि भएको गनुेप 
२० िटा नमूना कानून तयार तर  थाथानीय तगलाई नपलधध तराइएको गनुे। 

३६५०१०११ थाथानीय पूिायधार 
विभात 

थाथानीय तगको 
पूिायधारको विकासमा 
प्राविमधक सगयोत र 
सगमीकरन 

 सालमसाल   थाथानीय पूिायधार विकास नीमत पररमामयन भएको गनुेप 
समािेशी भिनको थारक्ार मनमायनकायय पूरा भएको गनुे। 

७ िटा तानुँपामलका केन्िको एकीकृत तरुुयोमना तयार भएको गनुे। 

विराटनतर र भरतपरु मगानतरपामलकाको र्ोगोरम ला व्यिथाथापनको पूिायधार 
मनमायन प्रारबभ भएको गनुे। 

३६५६१०१२ 

 
नेपाल प्रशासमनक 
प्रत्रिशक्षन प्रमतष्ठान 

मनमामती सेिाका 
रामप ांवकत कमयाार को 
प्रत्रिशक्षन तथा प्रशासमनक 
खोम अध्ययन 

 २०३९ 

सालमसाल  
 १८८७ मना अमधकृतथातरका कमयाार गूको क्षमता अमभिवृद्ध भएको गनुेप 

१९ िटा अध्ययन अनसुन्धान सबपि भएको गनुे। 
 

३६५०००१२ अमतररि समूग अमतररि समूगमा रगेका 
मनमामती कमयाार गूको 
अमनिायय शावयत्व ि 
व्यिथाथापन 

 सालमसाल   अमतररि समूगमा रगेका मनमामती कमयाार को व्यिथाथापन भएको गनु।े 

३६५०२०११ 

 
राविय वकतामखाना सरकार  कमयाार को 

अमभलेख व्यिथाथापन 
 सालमसाल   सबपत्रित्त वििरन शताय, अमनिायय अिकाश एिं सरुिा मढुिा लतायतका 

वििरनगूको SMS माट मानकार  दशन ेकायय भएको गनुपे 
PIS re-engineering तर  सफ्टिेयर (कमयाार  ि यत्रििक प्रनाल ) मनमायन कायय 
सबपि भई पर क्षन भएको गनुपे  
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म.न.शी.नं. 
 

काययक्रम/ 
आयोमना 

नद्दशे्य 
क्ष ेतत 
रननीमतक 
थातबभ 

आयोमना अिमध 

(सरुु र समामप्त) 
लातत 

 
अपते्रिक्षत नमतमा 

PIS Software मा थप व्यिथाथा तर  आ.ि. २०७२/०७३ शेत्रिख सेिा मनितृ्त 
कमयाार गूलाई विशा तथा औषधी नपाार सवुिधा िापतको रकम समेत वकटान 
तर  वििरन दशने काम भएको गनुपे 
मसटरोल भनय अनलाइन सफ्टिेयर सञ्चालनमा ल्याई नयाुँ मनयतु्रिि गनुे 
कमयाार गूले अनलाइनमाट मसटरोल भर  शताय प्रकृया सगम भइरगेकोप 
PIS re-engineering तर  तयार भएको कमयाार  ि यत्रििक प्रनाल  सञ्चालनका 
लामत आिश्यक IT Equipment (Hardware) खररश सबझौता भई Hardware प्राप्त 
तर  मडानको कायय सबपि भएको।     
नातररक लतानी कोष र मनमतृ्रित्तभरन व्यमथाथापन कायायलयसुँत API मार्य त 
Real Time Data Sharing को कायय सबपि भएको। 

३६५६१०१३ आदशिासी मनमाती 
नत्व थान प्रमतष्ठान 

आदशिासी मनमामत 
नत्व थान 
क्षमता विकास 

 २०५३/५४ 

सालमसाल  
 आदशिासी मनमामत समशुायको सामात्रिमक, सांथाकृमतक तथा आमथयक विकासमा 

सगयोत पतुकेो गनु,े 

आदशिासी मनमामत समशुायको ६ िटा संथाथातत तथा सामशुावयक भिन मनमायन 
भएको गनु े

३६५६१०११ 

 

थाथानीय विकास 
प्रत्रिशक्षन प्रमतष्ठान 

प्रशेश र थाथानीय तगका 
कमयाार  एिम ्
पशामधकार को क्षमता 
विकास  

 सन ्२००९ 

सालमसाल  
 १३७२ मना थाथानीय तगका पशामधकार  तथा कमयाार गूको क्षमता अमभिवृद्ध 

तामलम  सबपि भएको गनु,े 
१४० मना थाथानीय तगका र रामप  अनवङ्कत कमयाार को सेिाकाल न तामलम 
सञ्चालन भएको गनुे। 
६ िटा अध्ययन अनसुन्धान सबपि भएको गनुे। 

 

३६५००१०२ 

 

 

सङ्घीय शासन 
प्रनाल  व्यिथाथापन 
काययक्रम 

 
सङ्घीय शासन प्रनाल लाई 
धयिथाथापन तनय 
सगमीकरन तनुय 

 २०७२/७३ 

सालमसाल  
 सङ्घीय शासन प्रनाल  सदुृढ करन तने सन्शभयमा आिश्यक पने १० िटा नमूना 

कानून मनमायनमा सगमीकरन भएको गनुेप  

५० िटा थाथानीय तगमाट मार  भएका नीमत एिम ् कानूनगूको अमभलेख 
व्यिथाथापन तररएको गनुेप 
 

३६५८१०११ 

 
मनमामती कमयाार  
अथापताल विकास 
समममत 

मनमामती कमयाार  र 
आत्रिश्रत पररिार एिम ्
सियसाधारनलाई 

 २०६७/६८ 

सालमसाल  
 मनमामती कमयाार का अमतररि सियसाधारनगूलाई सियसलुभ एिं सगमूपमा 

तनुथातर य थािाथा्य नपाार सेिा प्रिाग भएको गनुे। 
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म.न.शी.नं. 
 

काययक्रम/ 
आयोमना 

नद्दशे्य 
क्ष ेतत 
रननीमतक 
थातबभ 

आयोमना अिमध 

(सरुु र समामप्त) 
लातत 

 
अपते्रिक्षत नमतमा 

तनुथातर य थािाथा्य सेिा 
प्रिाग 

३६५००१०४ 

 
थाथानीय पूिायधार 
विकास साझेशार  
काययक्रम 

भौमतक पूिायधार 
विकाससबमन्धी आयोमना 
सञ्चालन तनुय 

 सालमसाल   थाथानीय तगमा साझेशार  प्रनाल को नपयोत तर  अत्व यािश्यक पूिायधारगू 
विकास भएको गनुे। 

३६५००१०५ 

 

त्रिमल्ला समन्िय 
समममतको 
कायायलयगू 

थाथानीय तग र प्रशेश 
एिम ्सङ्घीय तगमीा 
समन्िय तथा विकास 
काययको अनतुमन तर  
आिश्यक पषृ्ठपोषन 
प्रशान तनुय 

 सालमसाल   सङ्घीय इकाइगूमीा समन्िय र सगकायय अमभिवृद्ध भएको गनुपे 
विकास मनमायन सबमन्धी आयोमना तथा काययक्रममा तनुथातर यता कायम तनय 
पषृ्ठपोषन प्रशान तररएको गनुे। 

३६५०११०१ 

 

ग्रामीन मलश्रोत 
व्यिथाथापन 
पररयोमना 

काययक्रम सञ्चालनमा 
रगेको क्षे का मनताको 
मीिनथातरमा सधुार तथा  
संथाथातत क्षमता 
अमभिवृद्धका माध्यममाट  
तररमी न्यूनीकरनमा 
योतशान तनुय 

 २०७२/७३ 

२०७९/८० 
३.७५ 
अमय 

पररयोमनाको अिमधसबममा खानपेानी ३६९ त्रिथाकममाट १प२२प१३० मना, 
सरसर्ाई २९६ त्रिथाकममाट ३प०५प७०१ मना, मसुँााई ४० त्रिथाकममाट 
२०प४५२ मना र ल  ुमलविद्यतु १० त्रिथाकममाट १६प८९६ मना लाभात्रिन्ित 
भएको गनुे। 

३६५०११०२ 

 

ग्रामीन सडक 
सञ्जाल सधुार 
आयोमना 

ग्रामीन समशुाय¸ नत्व पाशन 
मूलक कृवष क्षे  र 
सामात्रिमक-आमथयक केन्ि 
मीा Connectivity 

थाथावपत तनुय 
 

 २०७४/७५ 

२०७९/८० 
१३.५ 
अमय र 
RCIP-
AF को 
१३.५ 
अमय 

३८० वक. मम. सडकको कालोप े थातरमा थातरोिमत भएको गनुे। 
थप ३५० वक.मम. सडक RCIP-AF को ममेटमाट कालोप े थातरमा थातरोिमत 
भएको गनुे। 
सडक मनमायनको क्रममा प्रभावित ८५० मना व्यत्रििलाई त्रिमविकोपामयन 
(Livelihood related Skill Trainings) संत सबिन्धी तामलम प्रशान भएको गनु।े 
आयोमनागूको कायायन्ियनमाट कररम ३८   लाख  रोमतार  समृना भएको 
गनुे।  
ग्रामीन पूिायधार विकास तने मनकायगूको क्षमतामा िवृद्ध भएको गनु।े 
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म.न.शी.नं. 
 

काययक्रम/ 
आयोमना 

नद्दशे्य 
क्ष ेतत 
रननीमतक 
थातबभ 

आयोमना अिमध 

(सरुु र समामप्त) 
लातत 

 
अपते्रिक्षत नमतमा 

३६५०११०३ 

 

झोलङु्गे पलु क्षे तत 
काययक्रम 

साना तथा मझौला झोलङु्गे 
पलु मनमायन तर  थाथानीय 
थातरमा यातायातको 
पगुुँामा सगमता पयुायनन ु

 सालमसाल   कबतीमा ३० ममनेटको प शल शरु को रे्रोमभ  सवुिधा पगु्न े तर  कररम ७३० 
िटा झोलङु्गेपलु मनमायन (तइुन विथाथापन समेत) तररएको गनुपे 
कररम ७५०० झो.प.ु को मनयममत ममयत सबभार तररएको गनुे। 

३६५०११०४ 

 
 

ग्रामीन पुँगाु 
काययक्रम 

ग्रामीन सडक मनमायनप 
थातरोिमत तथा 
मीविकोपामयन सधुार तनुय 

 २०६६/६७ 
२०७७/७८ 
 

८७.८९ 
अमय 

मतु-ुगबुला मलङ्क रोडको ६७ वक.मम. सडक सारभतू ूपमा सबपि भई यातायात 
पगुुँामा सधुार भएको गनुे। 

 

३६५०११०६ 

 

थाथानीय थातरका 
सडकपलु तथा 
सामशुावयक पगुुँा 
सधुार पररयोमना 

थाथानीय यातायात 
सञ्जालमा सडक पलु 
मनमायन तर  ग्रामीन 
भेतका मनतागूको सेिा 
केन्िसबमको पगुुँामा 
सगमता अमभिवृद्ध तनुय 

 २०६२/६३ 

सालमसाल  
 थाथानीय थातरका कररम १०० िटा सडकपलु मनमायन सबपि भएको गनुे। 

 

३६५०११०९ 

 

साना मसुँााइ 
काययक्रम (शोस्रो) 

कृषक व्यित्रिथाथत साना  
मसुँााइ आयोमना मनमायन 
तनुय 

 २०७७/७८ 

२०७९/८० 
3.06 
अमय 

४४७ आयोमनाको मनमायन सबपि भई कररम ९प११० गेक्टर मममनमा मसुँााइ 
सवुिधा नपलधध भएको गनुे। 

 

३६५००१०६ 

 

मगकु्षे ीय पोषन 
काययक्रम 

मवगला तथा मालमामलका 
वकशोर गूको पोषन 
अिथाथामा सधुार तनुय 

 २०७१/७२ 
२०७७/७८ 
 

४.७३ 
अमय 
 

कबतीमा ७२० थाथानीय तगमा मगकु्षे ीय पोषन तथा खाद्य सरुक्षा मनशेशक 
समममत तठन भएको गनुे। 

३८३ मना पोषन थाियंसेिक वक्रयाशील रगेको गनुे। 

कबतीमा २६९ िटा विद्यालयमा खानेपानी आयोमना सबपि भएको गनु।े 

७५३ थाथानीय तगमाट पोषन विशेष काययक्रम  सञ्चालन भएको गनुे। 

कबतीमा २८३ िटा सगकार मा आयआमयन तथा नद्यमत्रिशलता विकास तथा 
क्षमता विकास काययक्रम सञ्चालन  भएको गनुे। 

३६५००१०७ 

 

तराई मधेश समवृद्ध 
काययक्रम 

मानि विकास 
सूाकांकमा पछाडी 
रगेका तराइ-मधेसका 
मनतागूको मीिनथातरमा 

 २०७२/७३ 

सालमसाल  
 २२ त्रिमल्लाका २७८ थाथानीय तगमा सामूवगक आिास भिन, साना सडक 

थातरोिमत काययक्रम, सामशुावयक पूिायधार, आयआमयन तथा मीिनथातर सधुार 
लतायतका क्षे मा ममेट विमनयोमन तर  थाथानीय तग मार्य त आयोमना 
कायायन्ियन भई सामात्रिमक, आमथयक अिथाथामा सधुार मार्य त मानि विकास 
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म.न.शी.नं. 
 

काययक्रम/ 
आयोमना 

नद्दशे्य 
क्ष ेतत 
रननीमतक 
थातबभ 

आयोमना अिमध 

(सरुु र समामप्त) 
लातत 

 
अपते्रिक्षत नमतमा 

सधुार ल्याई तररमी 
मनिारनमा योतशान 
पयुायनन ु

सूाकाङ्क मढेको गनु।े 

३६५००१०८ 

 

प्रशेश तथा थाथानीय 
शासन सगयोत 
काययक्रम 

प्रशेश र थाथानीय तगको 
क्षमता अमभिवृद्ध  
सेिा प्रिाग र सशुासन 
प्रिद्धयन तर  सङ्घीयता 
कायायन्ियनमा सगयोत 
तनुय 

 २०७६/७७ 

२०७९/८० 
१३ अमय 
३० 

३० िटा ऐन, कानून तथा काययविमध, श्रोत पतु्रिथातका तथा प्रनाल गू तमुयमा 
भएको गनु,े 
सङ्घीय शासन प्रनाल सुँत सबमत्रिन्धत विषयमा १५ िटा अध्ययन भएको गनु,े   

थाथानीय तगमा वित्तीय सशुासन मोत्रिखम मूल्याङ्कन तथा न्यूनीकरन कायययोमना 
कायायन्ियन भएको गनु,े  
थाथानीय तगमा मसमयनशील साझेशार  कोष (IPF) परराालन भएको गनु,े 
२५० िटा थाथानीय तगको आिमधक योमना, मध्यमकाल न खाय संराना 
(MTEF) मनमायन भएको गनु,े  
प्राशेत्रिशक सशुासन केन्िको संथाथातत क्षमता विकास भएको गनु,े  

४५००० मना मनप्रमतमनमध तथा कमयाार को लामत क्षमता विकास तामलम 
सञ्चालन भएको गनुे। 
७५३ थाथानीय तगमा- SuTRA तथा LISA लात ुतरानने, CD Plan 
मनानन,े GESI अमडट सबपन तरानने, सूाना प्रविमध समल भएको गनु,े 

३६५०११११ थाथानीय तग 
प्रशासकीय भिन 
पूिायधार विकास 
काययक्रम 

तानुँपामलका  तथा 
नतरपामलकाको  प्रमखु 
प्रशासकीय भिन मनमायन 
तर  थाथानीय तगको सेिा 
प्रिागलाई प्रभािकार  
मनानन ु

 २०७६/७७ 
सालमसाल  

 आफ्न  प्रसाशाकीय भिन नभएका थाथानीय तगगूको प्रसाशाकीय भिन मनमायन 
भएको गनुे।  
मनमायनाधीन २३२ प्रशासकीय भिन मध्ये आतामी आ.ि.मा ७० िटा सबपि 
भएको गनुपे 
१०० िटा नयाुँ आयोमनाको मनमायन प्रारबभ भएको गनु।े 

 

३६५०१११२ 

 

प्राशेत्रिशक एिम ्
थाथानीय सडक 
मनमायन तथा सधुार 
काययक्रम 

पक्की सडकको पगुुँा 
नपतुकेा थाथानीय तगको 
केन्िसबम पक्की सडक 
परु् याइ आमथयक तथा 

 २०७६/७७ 
२०७९/८० 

२00 अमय थाथानीय तगको केन्ि मोड्ने तर  १५० वक.मम. पक्की सडक मनमायन कायय 
प्रारबभ भएको गनुे सो मध्ये ३० िटा थाथानीय तगको केन्ि पक्की सडक मार्य त 
मोमडएको गनुे। 
प्रशेश तथा थाथानीय तगमा काययरत २०० मना प्राविमधकगूको क्षमता विकास 
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म.न.शी.नं. 
 

काययक्रम/ 
आयोमना 

नद्दशे्य 
क्ष ेतत 
रननीमतक 
थातबभ 

आयोमना अिमध 

(सरुु र समामप्त) 
लातत 

 
अपते्रिक्षत नमतमा 

सामात्रिमक मीिनथातरमा 
सधुार ल्यानन ु

भएको गनुपे   
सातिट  प्रशेशमा आधमुनक तथा वित्रिशष्टीकृत प्रयोतशाला थाथापना तनय प्रारबभ 
भएको गनुपे 
१०० थाथानीय तगको केन्ि मोड्न ेसडकको डी.पी.आर तयार भएको गनुे। 

३६५००१०९ 

 
नत्तर  क्षे  पूिायधार 
विकास तथा 
मीविकोपामयन 
सधुार काययक्रम 

वगमाल  क्षे को मनताको 
मीविकोपामयनमा सधुार 
तनुय 

 2076/77 

सालमसाल  
 नत्तर  क्षे मा आमथयक तथा सामात्रिमक पूिायधार विकासका काययक्रमगू सञ्चालन 

भएको गनुे। 

३६५००११० 

 
साना विकास 
काययक्रम 

थाथानीय तगमा स-साना 
सामशुावयक पूिायधारको 
मनमायनमाट सेिा प्रिागमा 
प्रभािकाररता ल्यानन ु 

 सालमसाल   थाथानीय तगमा त्रिशक्षाप थािाथा्यप खानेपानीप र्ोगोरम ला व्यिथाथापन मथाता क्षे मा 
पूिायधार मनमायन भएको गनु।े 

३६५००९०३ 

 
नच्ा पगाडी एिम ्
वगमाल  क्षे  समवृद्ध 
काययक्रम 

नच्ा पगाडी एिम ्
वगमाल  क्षे का मनताको 
मीविकोपामयनमा सधुार 
तनुय 

 २०७८/७९ 
सालमसाल  

 नच्ा पगाडी तथा वगमाल  क्षे मा मीविकोपामयन सधुार सबमन्धी काययक्रमगू 
सञ्चालन भएको गनुे। 

काययक्रम तथा आयोमनाको गालसबमको प्रतमत त्रिथाथमत, आतामी तीन िषयको नपलत्रिधध सूाक र आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन गनुे प्रमखु वक्रयाकलाप तलको 
तामलकामा प्रथाततु तररएको छ। 

म.न.शी.नं. 
 

काययक्रम/ 
आयोमना 

गालसबमको प्रतमत त्रिथाथमत आतामी तीन िषयको नपलत्रिधध 
सूाक 

आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन गनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

३६५०००११ सङ्घीय माममला तथा 
सामान्य प्रशासन 
मन् ालय 

सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन् ालयको शश िषे 
रननीमतक योमना (आ.ि. २०७७/७८ शेत्रिख आ.ि. 
२०८७/८८ सबम) तयार तर  कायायन्ियनमा ल्याईएको । 

थाथानीय तगको योमना तमुयमा सबिन्धी गाते पतु्रिथातका तयार 

थाथानीय शासन तथा सेिा 
प्रिागमा थप सधुार आई सङ्घीयता 
कायायन्ियनमा प्रभािकाररता 
अमभिवृद्ध भएको गनुे। 

५० िटा थाथानीय तगगूको न्यावयक समममतमाट 
भएको मननययको विश्लषेन तनेप  
थाथानीय तगको िावषयकूपमा संथाथातत 
थािमूल्याङ्कनको नमतमाको विश्लषेन तथा प्रकाशन 
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म.न.शी.नं. 
 

काययक्रम/ 
आयोमना 

गालसबमको प्रतमत त्रिथाथमत आतामी तीन िषयको नपलत्रिधध 
सूाक 

आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन गनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

तर  पठाइएको । 

थाथानीय तगको लामत विमभि ११ िटा नमूना कानून 
मनमायन/मथायौशा तयार भएको। 

६ िटा कायायलयको व्यिथाथापन पर क्षन तथा ११९ िटा 
तनुासो तथा नमरु  र्र्छ्यौट भएको। 

थाथानीय तगको संथाथातत थािमूल्याङ्कन (LISA) काययविमध 
थािीकृत भई ७ िट  प्रशेशमा प्रत्रिशक्षक प्रत्रिशक्षन काययक्रम 
सबपि तररएको। 

थाथानीय तगगूले सबपाशन तरेका कामगूको समीक्षा एिम ्
असल अभ्यास आशान प्रशान तनय प्रशेशतत रुपमा काययक्रम 
सञ्चालन तररएको। 

थाथानीय तगमा संत्रिक्षप्त तथा प्रारत्रिबभक िातािरनीय अध्ययन 
सबमन्धी नमूना काययविमध नपलधध तराई सम  थाथानीय 
तगलाई अमभमखुीकरन सबपि तररएको। 

७ िट  प्रशेशका मबमा २१ थाथानीय तगको काययसबपाशनको 
थाथलतत मनर क्षन तथा सगमीकरन तर  प्रमतिेशन प्राप्त 
भएको। 

सङ्घीय सरकार अन्ततयतका ५ िटा मनकायगूको शरिन्श  
पनुरािलोकन तररएको। 

 तने। 
ढुङ्गाप मतटी,ीप िालिुा मथाता साधारन मनमायनमखुी 
िथातगुूको नत्व खननप सङ्कलन र ममक्री व्यिथाथापन 
सबमन्धी कानूनको मथायौशा तयार तनेप 
र्ोगोरम ला व्यिथाथापन सबमन्धी नीमत र कानूनको 
मथायौशा तयार तनेप 
थाथानीय तगको थाथलततूपम  काययसबपाशन 
सगमीकरन तथा समन्िय तनेप 
नीमत तथा काययक्रमप ममेटप योमना र अनतुमन 
सबमन्धी काययविमध तयार /पररमामयन तथा प्रकाशन 
तनेप 
विमभि १० िटा साियममनक सेिा प्रिाग तने 
कायायलयगूको व्यिथाथापन पर क्षनको कायय 
सबपि तनेप 
थाथानीय तगगूको असल अभ्यास आशान-प्रशान 
काययक्रम सञ्चालन तने,  
२० िटा सेिाग्राग  सन्तषु्टी सिेक्षन तने। 
 

३६५०१०११ थाथानीय पूिायधार विभात थाथानीय पूिायधार विकास नीमतप २०६१ मार  भएकोप 

सात  प्रशेशमा थाथानीय पूिायधार विकास आयोमना कायायलय 
थाथापना भएकोप 

शाा ुयला त्रिमल्ला व्यास तानुँपामलका शतु्रिबलङशेत्रिख छाङरु 
सबमको  ोडेटोमाटो मनमायन कायय प्रारबभ भएकोप 

थाथानीय पूिायधार विकास सबमन्धी 
नीमत पररमामयन भएको गनुे। 

प्रशेश तथा थाथानीय तगगूलाई 
प्रfविमधक सगयोत पतुकेो गनुे। 

समािेशी भिनको सबपूनय 
मनमायनकायय पूरा भएको गनुे। 

थाथानीय पूिायधार विकास सबमन्धी नीमत पररमामयन 
तनेप 
समािेशी भिनको माुँकी थारक्ार मनमायन कायय पूरा 
तनेप  

७ िटा तानुँपामलका केन्िको एकीकृत तरुुयोमना 
तयार तने। 
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वक्रयाकलाप 

समािेशी भिन मनमायन कायय ४७ प्रमतशत सबपि। 

 

शाा ुयला त्रिमल्ला व्यास तानुँपामलका 
शतु्रिबलङशेत्रिख छाङरु सबमको 
 ोडेटोमाटो मनमायन कायय सबपि 
भएको गनु े

विमभि नतरपामलकागूमा र्ोगोरम ला व्यिथाथापन 
तरुुयोमना तमुयमा तने। 

शाा ुयला त्रिमल्ला व्यास तानुँपामलका शतु्रिबलङशेत्रिख 
छाङरु सबमको  ोडेटोमाटो मनमायन कायय सबपि 
तने। 

३६५६१०१२ 

 
नेपाल प्रशासमनक 
प्रत्रिशक्षन प्रमतष्ठान 

मनमामती सेिाको सक्षमता प्राूप (Competency 

Framework) मनधायरन भएकोप  

१२०८ मना अमधकृतथातरका कमयाार गूलाई प्रत्रिशक्षन 
काययक्रम सञ् ाालन तरेकोप 

१४ िटा अध्ययन अनसुन्धान सबपि भएकोप  

सङ्घीयता अध्ययन केन्िको थाथापना तर  प्रत्रिशक्षन काययक्रम 
तथा अध्ययन अनसुन्धान काययको थालनी तररएकोप 

भकूबपमाट क्षमतग्रथात मखु्य भिनप सबपशा सशनको पनुमनयमायन 
कायय अत्रिन्तम ारनमा पतुकेो। 

अमधकृतथातरका कमयाार गूको 
क्षमता विकास सबमन्धी तामलम 
सञ्चालन भई कमयाार गूको 
काययक्षमता अमभिवृद्ध भएको गनुे।  

प्रशासमनक खोम अध्ययन 
अनसुन्धान भई नीमततत पषृ्ठपोषन 
प्राप्त भएको गनुे। 

अमधकृतथातरका कमयाार गूको मसकाइ 
आिश्यकता अनुू पका  प्रत्रिशक्षन काययक्रमगू 
सञ्चालन तनेप 
e-learning का लामत आिश्यक पूिायधार विकास 
तनेप  

नीमत मनमायनमा सगयोती गनुे १९ िटा नीमततत 
अनसुन्धान तनेप 
आिासीय प्रत्रिशक्षन पूिायधार विथातारको लामत 
प्रथातावित विथाततृ पररयोमना प्रमतिेशन लतायतका 
काययगू सबपि तर  पररयोमना सरुु तने । 

३६५०००१२ अमतररि समूग अमतररि समूगमा रगेका मनमामती कमयाार गूको 
व्यिथाथापन तररएको। 

अमतररि समूगमा रगेका 
मनमामती कमयाार को अमनिायय 
शावयत्व ि व्यिथाथापन भएको गनुे। 

अमतररि समूगमा रगेका थाथायी कमयाार गूको  
तलमभत्ता व्यिथाथापन तने। 

३६५०२०११ 

 
राविय वकतामखाना सरकार  कमयाार को अमभलेख थप व्यित्रिथाथत भएको गनुे। २०६४  साल पिात ्मनयतु्रिि 

भएका कमयाार गूको 
समािेशीको आधारमा वििरन 
रात्रिखएको गनुेप 
वकतामखाना र अन्य मनकाय तथा 
मन् ालयगूसुँत विद्यतुीय सूाना 
आशान प्रशान भएको गनुे। 

सबपत्रित्त वििरन शताय, अमनिायय अिकाश एिं सरुिा 
मढुिा लतायतका वििरनगूको SMS माट 
मानकार  दशन ेकायय भ रगेकोप 
PIS re-engineering तर  सफ्टिेयर (कमयाार  
ि यत्रििक प्रनाल ) मनमायन कायय सबपि भई 
पर क्षनको क्रममा रगेकोप  

PIS Software मा थप व्यिथाथा तर  आ.ि. 
२०७२/०७३ शेत्रिख सेिा मनितृ्त कमयाार गूलाई 
विशा तथा औषधी नपाार सवुिधा िापतको रकम 
समेत वकटान तर  वििरन तयार तने, 
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वक्रयाकलाप 

मसटरोल भनय अनलाइन सफ्टिेयर सञ्चालनमा 
ल्याई नयाुँ मनयतु्रिि गनु ेकमयाार गूले 
अनलाइनमाट मसटरोल भर  शताय प्रकृया लाई 
मनरन्तरता दशने । 

PIS re-engineering तर  तयार भएको कमयाार  
ि यत्रििक प्रनाल  सञ्चालनका लामत आिश्यक IT 

Equipment (Hardware) खररश सबझौता भई 
Hardware प्राप्त तर  मडानको कायय सबपि तने।     
नातररक लतानी कोष र मनमतृ्रित्तभरन व्यमथाथापन 
कायायलयसुँत API मार्य त Real Time Data 
Sharing को कायय सबपि तने। 

३६५६१०१३ आदशिासी मनमाती 
नत्व थान प्रमतष्ठान 

आदशिासी मनमामत समशुायका मौमलक भाषा, मलवप, कला, 
सावगत्व य र इमतगासको 50 िटा खोम अनसुन्धान सबपि,  

आदशिासी मनमामत समशुायको क्षमता अमभिवृद्ध सबमन्धी 
तामलममा 500 मना सगभाती भएको, 

250 िटा नत्व कृष्ट सावगत्व य ग्रन्थगूको प्रकाशन तररएको,  

1500 मनालाई थािरोमतारमूलक आय आमयन तामलम 
सञ्चालन तरेको।  

आदशिासी मनमामतको भाषा, कला 
र संथाकृमतको संरक्षन र प रिी 
भएको गनुे। 

आदशिासी मनमामतगूको भाषा, सावगत्व य, कला र 
संथाकृमतगूको खोम अध्ययन तथा अनसुन्धान 

काययक्रम सञ्चालन तने। 

आदशिासी मनमामतको अमूतय संथाकृमतगूको संरक्षन 
काययक्रम सञ्चालन तने। 

आदशिासी मनमामतगूको परबपरातत ज्ञान सीपमा 
आधाररत पेशा व्यिसायको संरक्षन तथा विकासको 
लामत थािरोमतारमूलक सीप विकास तामलम 
प्रिद्धयन काययक्रमसञ्चालन तने। 

आदशिासी मनमामतगूको मातभृाषा, सावगत्व य, कला 
र संथाकृमतसबमन्धी नत्व कृष्ट कृमत ग्रन्थगूको 
प्रकाशन काययक्रम सञ्चालन तने। 

आदशिासी मनमामत समशुायगू र प्रमतष्ठानको 
संथाथातत तथा सामशुावयक भिन मनमायन काययक्रम  
सञ्चालन तने। 

३६५६१०११ 

 

थाथानीय विकास 
प्रत्रिशक्षन प्रमतष्ठान 

३६५ मना रामप  अनवङ्कत कमयाार गूलाई सेिाकाल न 
तामलम प्रशान तररएकोप 

रामप  अनवङ्कत कमयाार  तथा 
थाथानीय तगका कमयाार  एिम ्

१३७२ मना थाथानीय तगका पशामधकार  तथा 
कमयाार गूको क्षमता अमभिवृद्ध तामलम  सञ्चालन 
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३७० मना थाथानीय तगमा सेिाप्रिेश भएका प्रशासन, लेखा 
र आ.ले.प. अमधकृतगूका लामत सेिाप्रिेश प्रत्रिशक्षन सञ्चालन 
भएको। 

पशामधकार को क्षमता विकास 
भएको गनुे। 

तने, 
१४० मना थाथानीय तगका र रामप  अनवङ्कत 
कमयाार को सेिाकाल न तामलम सञ्चालन तने। 
६ िटा अध्ययन अनसुन्धान सबपि तने। 

३६५००१०२ 

 

सङ्घीय शासन प्रनाल  
व्यिथाथापन काययक्रम 

थाथानीय तगको पनुसंरानामा समन्िय तरेकोप 

११ िटा भन्शा मढ  नमूना कानून/काययविमध थाथानीय तगमा 
नपलधध भएको। 

सङ्घीय शासन प्रनाल लाई 
व्यिथाथापन तनय सगमीकरन 
भएको गनुे। 

थाथानीय तगमा रगेका सीमा वििाश एिं समथाया 
समाधानमा समन्िय र सगमीकरन सबिन्धी कायय 
तने। 

१० िटा नीमत मापशण्ड र नमनुा कानून तमुयमा 
सबिन्धी कायय तने। 

५० िटा थाथानीय तगिाट मार  भएका नीमत एिं 
कानूनगूको अमभलेख व्यिथाथापन तने। 

३६५८१०११ 

 
मनमामती कमयाार  
अथापताल विकास समममत 

अथापतालमा मनमामती कमयाार को अमतररि सियसाधारन 
नातररकलाई सलुभ ूपमा सेिा प्रिाग भइरगेकोप  

एम.आर.आई. कक्ष, त्रिावकत्व सक कक्ष, मेमोग्रार्ी कक्ष मनमायन 
भएकोप 

६० गमार भन्शा मढ  ममरामीलाई थािाथा्य सेिा प्रशान 
तररएको। 

कोमभड नपाारको लामत डेमडकेटेड अथापतालको रुपमा सेिा 
नपलधध तराएको । 

१५ मनामा मोनबयारो प्रत्व यारोपन सेिा प्रशान। 

मनमामती कमयाार प मनमामती 
कमयाार का पररिार तथा 
सियसाधारनगूलाई आधमुनक 
सवुिधा सवगतको तनुथातर य 
थािाथा्य सेिा प्रिाग भएको गनुे। 

रेमडयोथेरापी भिन मनमायन तने, 

प्लाज्मा थाटेररलाईमर, ब्राकीथेरापी, मसट  मसमलेुटर, 

एन मसल (गामोमनक विथ प्रोधस), ईन्डोथाकोपी सेट 

(एनममएल र मम एल आई), सान्मर मीन 
मसक्िेत्रिन्सङ्ग फ्रातमेन्ट एनालाईमसस मेशीन लतायत 
अन्य सामग्री खररश तने। 

ल्यािका लामत ररएमेन्ट, एक्सरे, मस.ट ., 
एम.आर.आई का वर्ल्मगू खररश तने। 

३६५००१०४ 

 
थाथानीय पूिायधार विकास 
साझेशार  काययक्रम 

७७ त्रिमल्लाका १६४ मनिायान क्षे का थाथानीय तगमा 
सञ्चालन गनु ेआयोमना काययक्रम छनौट भई कायायन्ियन 
भईरगेको। 

थाथानीय तगसुँतको साझेशार मा 
अत्व यािश्यक पूिायधारगू विकास 
मनमायनका काययगू भएको गनुे। 

७७ त्रिमल्लाका १६५ मनिायान क्षे का थाथानीय 
तगगूमाट सञ्चालन गनुे आयोमना काययक्रम 
छनौट भई कायायन्ियन तने। 
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३६५००१०५ 

 

त्रिमल्ला समन्िय 
समममतको कायायलयगू 

सङ्घीय इकाईगूमाट सबपाशन भएका काययगूको सबमन्धमा 
सगमीकरन, समन्िय सगयोत भईरगेको। 

 

सङ्घीय इकाइगूमीाको समन्ियप 
सगकायय तथा सगमीकरन थप 
सदुृढ भएको गनुे। 

िावषयक समीक्षा तनेप 
सङ्घीय इकाइगूमाट सञ्चामलत काययक्रम तथा 
आयोमनाको अनतुमन तर  पषृ्ठपोषन प्रशान तनेप 
विकास मनमायन सबमन्धी काययमा आिश्यक 
समन्िय र सगमीकरन तने। 

३६५०११०१ 

 

ग्रामीन मलश्रोत 
व्यिथाथापन पररयोमना 

५६ िटा खानेपानी आयोमना सबपि भई ३० गमार मना 
लाभात्रिन्ित भएकोप  

२३ िटा शौाालय आयोमना सबपि भएकोप 

२० िटा मसुँााइ अथिा मगनुपयोती योमना सबपि भई 
७प८५३ मना लाभात्रिन्ित भएको। 

सधुाररएको पानी टी, तथा सधुाररएको ालु्गो योमनागूमाट 
१३प३७६ मना लाभात्रिन्ित भएको। 

 

खानेपानी योमनाको मनमायन तथा 
ममयत सबभार तनय संथाथातत ूमा 
समशुायको क्षमता िवृि भएको 
गनुे, 
समशुायले खानेपानी तथा 
सरसर्ाइ र थािच्छता सबमन्धी 
नपयिु प्रविमध तथा व्यिगार 
अिलबमन तरेको गनु,े 
दशतो पोषन, खाद्य सरुक्षा र आय 
आमयनमा सधुार भएको गनु,े 
मलिाय ुपररितयन अनकुुलन र 
प्रकोप मोत्रिखम न्यूनीकरनमा 
क्षमता अमभिवृद्ध भएको गनु,े 
एकीकृत मलस्रोत योमना तमुयमा, 
खानेपानी, सरसर्ाईप थािच्छता 
तथा मीविकोपामयनका 
वक्रयाकलाप कायायन्ियन र 
अनतुमन काययमा समशुायलाई 
सगयोत तनय संथाथातत क्षमता 
विकास भएको गनुे। 

६७४ िटा अन्य सरसर्ाइ तथा थािच्छता संराना 
मनमायन सबपि तने।  

३३ िटा खानेपानी संराना मनमायन, सधुार, तथा 
थातरोिमत तने। 

ग्राममन मलस्रोत व्यिथाथापनको सगयोतमा मनममयत 
११३  िटा खानेपानी आयोमनागूको ममयत, 

सधुार, थातरोिमत तथा विथातार तने।  

८०२ थाथानमा मीविकोपामयन सबमन्धी पूिायधार 
सगयोत (Polyhouse, Collection center, 

Rustichouse, Coldstore, etc.) प्रशान तने। 

१०८ थाथानमा मलु्य शृ्रङ्खला / कृवष व्यिसाय 
प्रिद्धयन (MUS Business Plan अन्ततयतका 
वक्रयाकलापगू समेत) सबपाशन तने। 

१०० िटा संथाथातत शौाालय मनमायन तथा सधुार, 
विद्यालय WASH पुुँमीतत मनमायन, सधुार तथा तीन 
तारा मापशण्ड प्रिद्धयन तने।  

३७ िटा मसंााईं तथा मगनुपयोती आयोमनागू 
मनमायन मार्य त २८९० गेक्टर मममनमा मसुँााई 
सवुिधा परु् यानने।  

४९९३  रधरु लाई सधुाररएको पानी  टी, तथा 
सधुाररएको ालु्गो सगयोत तने। 

२ िटा सोलार ममनीमग्रड मनमायन तने। 
३६५०११०२ ग्रामीन सडक सञ्जाल 

सधुार आयोमना 
३३५ वक.मी. सडकको ाौडाई विथातार तथा मोड सधुार ग्रामीन समशुाय¸ नत्व पाशनमूलक 

कृवष क्षे   र सामात्रिमक-आमथयक 
ग्रामीन सडक सञ्चाल सधुार आयोमनाका कुल 
१३ िटा प्याकेम मध्ये आतामी आ.ि.मा १० 
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म.न.शी.नं. 
 

काययक्रम/ 
आयोमना 

गालसबमको प्रतमत त्रिथाथमत आतामी तीन िषयको नपलत्रिधध 
सूाक 

आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन गनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

 सबपि। 

२२२ वक.मम. सडकको नाल  तथा टेिा पखायल सवगतका 
संराना मनमायन सबपि। 

२२७ वक.मम. सडकमा सम-मेसको कायय सबपि। 

१६३ वक.मी. सडकमा मेसको कायय सबपि। 

११८ वक.मी. सडक कालोप े तने कायय सबपि। 

२००० वक.मम. को DPR तयार तनय कायय मध्ये ७२३  
वक.मम. को ड्राफ्ट ररपोटय तयार भएको। 

विमभि Event अन्ततयत ११० मनालाई सीपमूलक तामलम 
प्रशान तने कायय सबपि भएको र थप अन्य १०० मना को 
लामत सञ्चामलत तामलम कायय अत्रिन्तम ारनमा रगेको। 

आयोमनागूको कायायन्ियनमाट गाल सबम कररम १५ लाख 
६० गमार श्रमदशन  रोमतार  समृना भएको। 

१८ तोटा विमभि प्रामममधक तामलम समूग मार्य त थाथानीय 
पूिायधार विभातप प्रशेश तथा थाथानीय तगमा काययरत ३८२ 
प्राविमधकलाई तामलम प्रशान तररएको।  

केन्िमीा Connectivity थाथावपत 
तने तर  छनौट तररएका ७३०  
वक.मम. ग्रामीन सडक कालोप े 
भ  नत्व पाशनशील कृवष क्षे को 
विकास एिं सामात्रिमक तथा 
आमथयक पक्षगूमा सधुार  भएको 
गनुे।  

८५० मनाले मीविकोपामयन 

(Livelihood related Skill 

Trainings) सबमन्धी तामलम 
मलएको तथा ३८ लाख श्रमदशन 
रोमतार  मसमयना भएको गनुे। 
ग्रामीन पूिायधार विकास तने 
मनकायगूको क्षमतामा िवृद्ध 
भएको गनु े(क्षमता विकास भ  
योमनामद्ध तिरले सडकको 
थातरोिमत कायय भएको गनुे)। 

िटा प्याकेमको मनमायन कायय सबपि तने। 

नेपाल सरकार स्रोत अन्ततयत मनमायनाधीन ८ िटा 
सडकगूको ७८ वक.मम सडक कालोप े तने। 

२००० वक.मम. सडकको मडवपआर  तयार तने। 

RCIP-AF  को ममेटमाट कालोप े थातरमा 
थातरोिती गनुे सडकको ADB सुँतको  सबझौता 
ममोत्रिमम मनमायन कायय प्रारबभ तने। 

मीविकोपामयन (Livelihood related Skill 

Trainings) तामलम सबपि तने। 

नेपाल सरकार स्रोत अन्ततयत आ.ि. २०७८/७९ 
को लामत प्रथातावित २३ िटा नयाुँ काययक्रमगूको 
मनमायन कायय सरुु तने। 

 

३६५०११०३ 

 

झोलङु्गे पलु क्षे तत 
काययक्रम 

झो.प.ु मनमायनका लामत आिश्यक लठ्ठा तथा मलुडत मग्रप्स 
खररशको ठेक्का सबझौता तररएको। 

३६०  िटा झोलङु्गेपलु मनमायन सबपि भएको। 

७४ िटा झोलङु्गे पलुको ठेक्का मन्शोमथात तररएको। 

६५१ मटा झोलङु्गेपलुको DPR तयार भएको।(विभात मार्य त 
आ.म २०७६।७७ सबममा ८५५२ िटा झोलङु्ग ेमनमायन 
सबपि भएका) 

कररम ७३० िटा झोलङु्ग ेपलु 
मनमायन भएको गनुे। 

 सङ्घप प्रशेश र थाथानीय तगमाट कायायन्ियन गनु े
मबमा आयोमना सङ्क्ख्या २५०२ (क्रमातत 
१३७० र नयाुँ ११३२ िटा रगेका)  आयोमना 
मध्ये  ७३० िटा मनमायन सब पि तने। 

झोलङु्गे पलु मनमायनका लामत आिश्यक पने १२ 
लाख ५० गमार ममटर लठ्ठा र २ लाख ५० 
गमार िटा मलुडत मग्रप्स खररश तर  नपलधध 
तरानने। 

८०० िटा झो.प.ुमनमायनका लामत विथाततृ 
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काययक्रम/ 
आयोमना 

गालसबमको प्रतमत त्रिथाथमत आतामी तीन िषयको नपलत्रिधध 
सूाक 

आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन गनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

आयोमना प्रमतिेशन तयार तने। 

३६५०११०४ 

 

 

ग्रामीन पुँगाु काययक्रम मतु ुगबुला मलङ्क सडकको ४५.२ वक.मी सडक सारभतू 
ूपमा मनमायन सबपि भएको। 

९७.५४ वक.मम. नयाुँ सडक मनमायनप २२ वक.मम. सडक 
सधुार, २प२५० वक.मम. सडकको ममयतसबभार, ९४ िटा 
झो.प.ु मनमयन काययमाट ५५ लाख काययदशन रोमतार समृना 
भएको र ७१ िटा त्रिमल्लाको त्रिमल्ला यातयात तरुुयोमना 
पररमामयन तथा तयार भएको। 

मतु-ुगबुला मलंक सडकको ६७ 
वक.मी सारभतू रुपमा  सबपि गनु े

साथ  रेखाङ्कनमा पने ४ सडक 
पलु मनमायन सबपि भएको गनुे। 
 

मतु-ुगबुला मलङ्क सडकको माुँकी १३.५ वक.मम. 
सडक खण्ड सारभतू ूपमा मनमायन सबपि तने। 

मतु-ु गबुला मलङ्क सडकमा ४ िटा सडक पलु 
मनमायन प्रारबभ तने। 

 

३६५०११०६ 

 

थाथानीय थातरका 
सडकपलु तथा 
सामशुावयक पगुुँा सधुार 
पररयोमना 

१५ िटा सडकपलु मनमायन सबपि भएको । 

(विभात मार्य त आ.म २०७६।७७ सबममा ५९१ िटा 
सडकपलु मनमायन सबपि भएका) 

कररम ३३० िटा सडकपलु 
मनमायन सबपि भई ग्रीममन 
यातायात पगुुँामा सधुार भएको 
गनुे। 

सङ्घप प्रशेश र थाथानीय तगमाट सञ्चालन गनु ेमबमा 
आयोमना सङ्क्ख्या २८४ (क्रमातत २३४ र नयाुँ 
५० िटा रगेका) मध्ये १०० िटा मनमायन सबपि 
तने। 

३६५०११०९ 

 

साना मसुँााइ काययक्रम 

(शोस्रो) 
१८४ िटा नयाुँ योमनाको छनौट कायय सबपि भएको,  

१४८ िटा क्रमातत योमनाको सभे सबपि भएको,  

१८२ िटा नयाुँ योमनाको DPR तयार भएकोप 

१४९ िटा योमनाको मनमायन सबपि भई २०९६ गेक्टर 
मममनमा मसुँााई सवुिधा पतुकेो। 

मसुँााइ सवुिधा िवृद्ध तर  कृवष 
नत्व पाशन र नत्व पाशकत्व ि मढेको 
गनुे। 

थप २० गमार गेक्टर मममनमा 
मसुँााई सवुिधा पयुायई ६५ गमार 
 र रु लाई लाभात्रिन्ित भएको 
गनुे। 

४४७ आयोमनाको मनमायन सबपि भई कररम 
९प११० गेक्टर मममनमा मसुँााइ सवुिधा नपलधध 
तरानने। 

कररि २५०० मनाले सीप विकास सबमन्धी 
तामलम प्राप्त तने। 
 
 

३६५००१०६ 

 

मगकु्षे ीय पोषन 
काययक्रम 

प्रशेश संयोमक मनयिु तर  अमभमखुीकरन सबपि भएको 

काययक्रम सञ्चालन भएका थाथानीय तगमा पोषन सगमकताय 
मनयिु तररएको 

३८३ थाथानीय तगका पोषन तथा खाद्य सरुक्षा मनशेशक 
समममतगूलाइ वक्रयाशील भएको 

मवगला तथा मालमामलका 
वकशोर गूको पोषन अिथाथामा 
सधुार भएको गनुे। 

कबतीमा ७२० थाथानीय तगमा मगकु्षे ीय पोषन 

योमना अनसुार पोषन तथा खाद्य सरुक्षा मनशेशक 
समममत तठन तने। 

३८३ मना पोषन थाियंसेिकगूको व्यिथाथा 
तने। 

कबतीमा २६९ विद्यालयमा खानेपानी योमना 
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म.न.शी.नं. 
 

काययक्रम/ 
आयोमना 

गालसबमको प्रतमत त्रिथाथमत आतामी तीन िषयको नपलत्रिधध 
सूाक 

आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन गनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

३०८ िटा थाथानीय तगमा सबमत्रिन्धत थाथानीय तग समेतको 
लातत साझेशार मा मगकु्षे ीय पोषन योमना अनुू प काययक्रम 
तमुयमा र कायायन्ियन भएको  

७ िट  प्रशेशमा पोषन तथा खाद्य सरुक्षा मनशेशक 
समममतगूलाई वक्रयाशील मनाएको 

प्रशेश सरकारको काययक्रममा पोषनको काययक्रम समािेस 
तराइएको  

पोषनसबमन्धी क्षमता अमभिवृद्धको लामत प्रशेश तथा थाथानीय 
तगमा प्रत्रिशक्षक प्रत्रिशक्षन मलएका मनशत्रिि विकास भएको 

सञ्चालन तने ।  
७५३ थाथानीय तगमाट पोषन विशेष काययक्रम  

सञ्चालन तने 

कबतीमा २८३ िटा सगकार मा आयआमयन तथा 
नद्यमत्रिशलता विकास काययक्रम तथा क्षमता विकास 
काययक्रम सञ्चालन तने।  

 

३६५००१०७ 

 

तराई मधेश समवृद्ध 
काययक्रम 

१०८० िटा सामशुावयक आिास भिन मनमायन 

४४० िटा सामशुावयक पिुायधार (विद्यालय, प्रसूमत 
भिन,थािाथा्य ाौकी आदश) मनमायन। ५२ वकमम ३६० ममटर 
पक् की सडक मनमायन 

४२ िटा कृवष विकास पूिायधार, १३ िटा खानपेानी तथा 
सरसर्ाइ पूिायधार, २४ िटा मसुँााई तथा नश  मनयन् न 
आयोमना, ४ िटा ऊमाय विकास योमना,२ िटा विपद् 
न्यूनीकरन पूिायधार योमना सबपि भएको। 

नेपालको तराई मधेस क्षे मा 
थाथानीय पूिायधार मनमायन र सीप 
विकास तामलम मार्य त मनताको 
मीिनथातरमा सधुार भई मानि 
विकास सूाकाङ्क मढेको गनु।े 

सामूवगक आिास भिन, साना सडक थातरोिमत 
काययक्रम, सामशुावयक पूिायधार, कृवष विकास, 

खानेपानी तथा सरसर्ाइ, मसुँााई तथा नश  
मनयन् न, ऊमाय, विपद् न्यूनीकरन पूिायधार, 

पारबपाररक पेशा प्रिद्धयनात्व मक एिम ्आयआमयन 
तथा मीिनथातर सधुार लतायतका क्षे मा कररम 
५१६ आयोमना थाथानीय तग मार्य त कायायन्िय 
तने। 

३६५००१०८ 

 

प्रशेश तथा थाथानीय 
शासन सगयोत काययक्रम 

३ िटा नमूना कानून तमुयमा तररएको, थाथानीय तगको 
वित्तीय मोत्रिखम न्यूनीकरन कायययोमना मनमायन भएको। 
प्रशेश तथा थाथानीय तगको क्षमता विकास सबमन्धी 
कृयाकलापगूको तनुथातर मनयन् न ढाुँाा मनमायन भएको। 
प्रशेश र थाथानीय तगको  मेूम ुर्र्छ्यौट रननीमत तयार 
भएको। 
११९ थाथानीय तगमा LISA लात ुभई सकेको 

प्रशेश र थाथानीय तगगूको 
संथाथातत क्षमता समल करन 
भएको गनुे। 

प्रशेश तथा थाथानीय सरकारलाई  आिश्यक १३ 
िटा ऐन, कानून तथा काययविमध, श्रोत पतु्रिथातका 
तथा प्रनाल गू तमुयमा तने, 

सङ्घीय शासन प्रनाल सुँत सबमत्रिन्धत विषयगूमा ४ 
िटा अध्ययन अनसुन्धान तने,   

थाथानीय तगमा वित्तीय सशुासन मोत्रिखम मूल्याङ्कन 
तथा न्यूनीकरन कायययोमना कायायन्ियन तने,  
थाथानीय तगमा मसमयनशील साझेशार  कोष (IPF) 
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म.न.शी.नं. 
 

काययक्रम/ 
आयोमना 

गालसबमको प्रतमत त्रिथाथमत आतामी तीन िषयको नपलत्रिधध 
सूाक 

आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन गनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

७४१ थाथानीय तगमा SuTRA लात ुभई सकेको 

४०००.मना मनप्रमतमनमध तथा कमयाार को लामत क्षमता 
विकास तामलम सबपि भई सकेको 

५५० थाथानीय तगमा  सूाना प्रविमधमा सगयोत पतुकेो, 

 

परराालन तने, 
७७ िटा थाथानीय तगको आिमधक योमना, 
मध्यकाल न खाय संराना (MTEF)  मनमायनमा 
सगमीकरन तने,  
२२८ थाथानीय तगमा CD Plan मनानन,े 
७५३ थाथानीय तगमा GESI अमडट सबपन 
तरानने, सूाना प्रविमध समल मनानने, 

प्राशेत्रिशक सशुासन केन्िको संथाथातत क्षमता 
विकास तने,  

१६००० मना मनप्रमतमनमध तथा कमयाार को 
लामत क्षमता विकास तामलम सञ्चालन तने। 

३६५०११११ थाथानीय तग प्रशासकीय 
भिन पूिायधार विकास 
काययक्रम 

ााल ुआ.ि.मा सबपि तने तर  ३१ थाथानीय तगलाई २२ 
करोड २७ लाख, ४८ थाथानीय तगका मनमायनाधीन 
आयोमनागूको लामत २८ करोड ५२ लाख र १४२ िटा 
थाथानीय तगलाई मनमायन शरुु तनयको लामत २५ करोड ५६ 
लाख तर  मबमा  २२१ थाथानीय तगलाई ७६ करोड ३५ 
लाख ममेट नपलधध तराईएको। 

गालसबम २० िटा थाथानीय तगका क्रमातत प्रशासकीय 
भिनको मनमायन सबपि भएको। 

गालसबम १६६ िटा थाथानीय तगको प्रमखु प्रशासमनक भिन 
विद्यमान रगेको। 

सम  थाथानीय तगको  प्रशासकीय 
भिन मनमायन भएको गनुे। 

मनमायनाधीन २३२ प्रशासकीय भिन मध्ये आतामी 
आ.ि.मा ७० िटा सबपि तनेप 
१०० िटा नयाुँ आयोमनाको मनमायन प्रारबभ तने। 
 

३६५०१११२ 

 
प्राशेत्रिशक एिम ्थाथानीय 
सडक मनमायन तथा 
सधुार काययक्रम 

काययविमध, २०७७ थािीकृत भएको। 

सात  प्रशेशमा थाथानीय पूिायधार विकास आयोमना कायायलय 
थाथापना तररएको। 

थाथानीय तगमाट मात भएका आयोमनामध्ये माुँामझु तर  

सम  थाथानीय तगको केन्िसबम 
मापशण्ड ममोत्रिममको पक्की सडक  
(पक्की सडक पगु्न माुँकी २४० 
थाथानीय तगको केन्ि सबम पक्की 

थाथानीय तगको केन्ि मोड्नेतर  १५० वक.मम. 
पक्की सडक मनमायन कायय प्रारबभ भएको गनुे सो 
मध्ये ३० िटा थाथानीय तगको केन्ि पक्की सडक 
मार्य त मोमडएको गनुे। 
प्रशेश तथा थाथानीय तगमा काययरत २०० मना 
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म.न.शी.नं. 
 

काययक्रम/ 
आयोमना 

गालसबमको प्रतमत त्रिथाथमत आतामी तीन िषयको नपलत्रिधध 
सूाक 

आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन गनु ेप्रमखु 
वक्रयाकलाप 

नपयिु शेत्रिखएका आयोमनाको डी.पी.आर तयार भ रगेको। सडक पतुकेो गनुे मस मध्ये 
गालसबम सडक सञ्जाल नपतुकेो 
२८ थाथानीय तग समेत समािेश 
भएको गनुे)  
 

प्राविमधकगूको क्षमता विकास तने। 
सातिट  प्रशेशमा आधमुनक तथा वित्रिशष्टीकृत 
प्रयोतशाला थाथापना तनय प्रारबभ तने। 
१०० िटा थाथानीय तगको केन्ि मोड्ने सडकको 
डी.पी.आर तयार तने। 

३६५००१०९ 

 
नत्तर  क्षे  पूिायधार 
विकास तथा 
मीविकोपामयन सधुार 
काययक्रम 

नत्तर  क्षे  मीविकोपामयन सधुार काययक्रम सञ्चालन 
काययविमधप २०७७ थािीकृत भएकोप 

ाीनसुँत सीमा मोमडएका १५ िटा थाथानीय तगका योमना 
कायायन्ियनका लामत छनौट तर  पठाइएको। 

वगमाल  क्षे मा आमथयक तथा 
सामात्रिमक पूिायधार मनमायन भई 
मनताको मीविकोपामयनमा सधुार 
भएको गनुे। 

ाीन सरकारले टनय की मोडलमा आयोमना सबपि 
तर  गथातान्तरन तने।  
 

३६५००११० 

 
साना विकास काययक्रम ५ िटा आयोमनागूको सगयोत सबझौता सबपि भएको थाथानीय तगमा त्रिशक्षाप थािाथा्यप 

खानेपानीप र्ोगोरम ला व्यिथाथापन 
मथाता सामशुावयक पूिायधार मनमायन 
भएको गनुे। 

थाथानीय तगमा सामशुावयक पूिायधार मनमायनका 
आयोमना सञ्चालन तने। 

३६५००९०३ 

 
नच्ा पगाडी एिम ्
वगमाल  क्षे  समवृद्ध 
काययक्रम 

 वगमाल  तथा नच्ा पगाडी क्षे का 
मनताको मीविकोपामयनमा सधुार 
भएको गनुे। 

साना पूिायधार विकास आयोमना सञ्चालन तनेप 
सीपमूलक तामलम सञ्चालन तने। 

९. मोत्रिखम तथा अनमुान 

प्रशेश र थाथानीय तगमा काययक्रम कायायन्ियनका लामत पयायप्त प्राविमधक मनशत्रिि नपलधध गनु नसकेमाप प्रथातावित ि शेत्रिशक सगायता परराालन गनु नसकेमाप प्रशेश र 
थाथानीय तगको समेत साझेशार मा सञ्चालन गनुे काययक्रमगूमा तोवकए ममोत्रिममको लातत सगभामतता प्राप्त गनु नसकेमाप विकास साझेशार मनकायले सोझ  कायायन्ियन तने 
काययक्रमगू समयम  कायायन्ियनमा मान नसकेमा अपेत्रिक्षत नमतमा गामसल नगनु सक्शछ। त्व यस तर प सरोकारिाला मनकायसुँत समन्ियको अभाि एिम ् कोमभड-१९ मथाता 
मगामार को कारन समयम  कायायन्ियनको िातािरन मि नसकेमा अपेत्रिक्षत नमतमा गामसल तनय थप ानुौतीपूनय गनुे शेत्रिखन्छ। 
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८.३ कानून, न्याय तथा संसदीय माममला 

१. पषृ्ठभमूम 

कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय कानूनी राज्यको अवधारणा अनरुुप नेपाल कानूनको तर्ुमुा, मौर्दुा 
कानूनहरूमा समसामययक संशोधन लगायत न्याय प्रशासनसँग सम्बन्न्धत कायहुरू सम्पादन गने नेपाल सरकारको केन्रीय मनकाय 
हो। यस मन्रालयले नेपाल सरकार ) काययुवभार्न) मनयमावली, २०74 ले मनर्दुष्ट गरेका कायहुरू सम्पादन गदै आएको छ। 
कानूनको कायाुन्वयनको प्रभावकाररता अझ अमभवयृि गन,ु मानव अमधकार, लोकतान्न्रक शासन व्यवस्था, समन्यायको आधारमा 
समानता, कानूनको सवोच्चता, स्वतन्र न्यायपामलकाका मूलभतू मान्यताहरूलाई आत्मसात गदै उन्चत, स्वच्छ तथा उपयकु्त कानून 
मारु्त ्कानूनी शासनको प्रमतर्ल र्नतामा परु् याउन, दण्डहीनताको अन्त्य गन,ु अपराध मनयन्रण तथा शान्न्त कायम गन ुर न्याय 
प्रशासनको सदुृढीकरण र आधमुनकीकरण गन ुमन्रालय कायरुत छ। 

२. समस्या तथा चनुौती  

यस मन्रालयलाई मनर्दुष्ट गररएका काम कारवाहीहरू अन्य मन्रालयसँग अन्तरसम्बन्न्धत हनुे हुँदा समन्वय र 
सहर्ीकरण प्रभावकारी बनाउने यवषय चनुौतीको रुपमा नै छ। 

3. सोच  

 स्वतन्र, मनष्पक्ष, पहुँचयोग्य, सक्षम र यवश्वसनीय न्याय प्रणाली । )न्याय प्रणाली)  

4. उद्दशे्य 

१. न्याय प्रशासनलाई मछटो, छररतो, मनष्पक्ष, प्रभावकारी र र्नउत्तरदायी तथा न्याययक प्रयियालाई सरल, अनमुानयोग्य, 
र्वार्देही, पारदशी र सूचना प्रयवमधमैरी बनाई सबैका लामग न्याय समुनन्ित गदै न्यायपामलकाप्रमतको र्नआस्था र 
यवश्वासमा अमभवयृि एवम ्न्यायपूण ुसमार् मनमाुण गनु ु। 

२. नेपालको संयवधान, संघीयताको मम,ु नेपाल पक्ष भएको अन्तराुयिय सन्न्ध-सम्झौता अनरुूप सबै पक्षबाट अपनत्व हनुे 
सरल र गणुस्तरीय कानूनको तर्ुमुा गनु ुतथा मौमलक हक तथा मानव अमधकारको संरक्षण र सम्विुन गदै न्यायमा 
सबैको सहर् पहुँच स्थायपत गराउन ु। 

३. न्याय सम्पादनमा यियाशील र्नशन्क्तको क्षमता अमभवयृि गदै वस्तगुत र वैज्ञामनक प्रमाणमा आधाररत अपराध 
अनसुन्धान, अमभयोर्न र प्रमतरक्षा प्रणाली यवकास गरी पीमडत पक्ष र सरकारी पक्षका साक्षीको संरक्षण एवम ्अपराध 
पीमडतलार् ुन्याय र्दरु् दण्डहीनताको अन्त्य गनु ु। 

४. कानूनी न्शक्षा र न्शक्षण प्रणालीलाई रायिय एवम ्अन्तराुयिय स्तरमा गणुस्तरीय, प्रमतस्पधी एवम ्समार्को आवश्यकता 
पररपूमत ुगने गरी यवकास गनु ु।  

५. रणनीमत 

१. सूचना प्रयवमधमैरी मदु्दा प्रवाह व्यवस्थापन र स्वचामलत रै्सला कायाुन्वयन पिमतको यवकास एवम ् न्यायपामलकाको 
संस्थागत सदुृढीकरण र न्याययक र्नशन्क्तको क्षमता यवकास गरी न्याययक प्रयियालाई मछटोछररतो, प्रभावकारी, 
अनमुानयोग्य र सहर् पहुँचयकु्त बनाउन े। 

२. संयवधान अनकूुलको कानून मनमाुण गने । 
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३. मनिःशलु्क कानूनी सहायता सेवालाई सबैको पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउने । 

४. अपराध अनसुन्धान, अमभयोर्न र प्रमतरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञामनक र वस्तगुत प्रमाणमा आधाररत बनाउने तथा संस्थागत 
सदुृढीकरण गने । 

५. न्याय सेवाका कमचुारी र सरकारी वयकल एवम ्स्थानीय न्याययक समममतका पदामधकारीको न्याय सम्पादन एवम ्मदु्दा 
व्यवस्थापन क्षमता अमभवयृि गने । 

६. पीमडत पक्ष र सरकारी पक्षका साक्षीको संरक्षण तथा मदु्दाका साक्षी र प्रमाणको प्रस्तमुतलाई प्रभावकारी बनाउने । 

७. कानूनी न्शक्षा र न्शक्षण प्रणालीलाई व्यवन्स्थत, गणुस्तरीय र आधमुनक बनाउने । 

6. यवषय क्षरेगत नमतर्ा सूचक र लक्ष्य 

सूचक एकार् 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलन्धध 

207७/7८ 
को अनमुामनत 
उपलन्धध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

एकीकृत काननुी सहायता 
नीमत  

सङख्या आवश्यक 
ऐनको मस्यौदा 
तर्ुमुा 

आवश्यक 
ऐनको मस्यौदा 
तर्ुमुा 

आवश्यक ऐन 
तथा त्यस 
अन्तगतुको 
मनयमावली 
र्ारी गररने 

आवश्यक 
मनयमावली 
सयहतको व्यवस्था 
कायाुन्वयनमा 
आउने 

आवश्यक 
मनयमावली 
सयहतको व्यवस्था 
कायाुन्वयनमा 
आउने 

सन्न्ध सम्पन्न गने मनदेन्शका 
तर्ुमुा 

सङख्या सन्न्ध सम्पन्न 
गने 
मनदेन्शकाबारे 
र्ानकारी प्रवाह 

सन्न्ध सम्पन्न 
गने 
मनदेन्शकाबारे 
र्ानकारी प्रवाह 

सन्न्ध सम्पन्न 
गने मनदेन्शका 
कायाुन्वयन 

सन्न्ध सम्पन्न गने 
मनदेन्शका 
कायाुन्वयन 

सन्न्ध सम्पन्न गने 
मनदेन्शका 
कायाुन्वयन 

कमचुारीको क्षमता अमभवयृि 
तालीम 

सङख्या ५ ५ ५ 5 5 

काननुी न्शक्षा र सचेतना 
अमभवयृि कायिुम 

सङख्या 
१० 10 10 10 10 

न्यायीक समममतको क्षमता 
अमभवयृि 

सङख्या 
20 20 20 20 20 

गाँउसभा/नगरसभामा कानून 
तर्ुमुा अमभमखुीकरण 
कायिुम 

सङख्या 
- - 20 20 20 

कानून कानून तथा न्यायको 
क्षेरमा अध्ययन, अनसुन्धान 

सङख्या 
3 3 3 3 3 
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७. यवषय क्षरेगत खच ुतथा स्रोतको मरवषीय अनमुान 

       

रकम रु. लाखमा 

आमथकु वष ु
यवमनयोर्न तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुरँ्ीगत 
यवत्तीय 

व्यवस्था 
नपेाल सरकार 

वैदेन्शक 

अनदुान 
वैदेन्शक ऋण 

२०७८/७९    5,156        4,940           216         -        5,156              -           -    

२०७९/८०    5,350        5,113           237         -        5,350              -           -    

२०८०/८१    5,552        5,292           260         -        5,552              -           -    
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८. कायिुम÷आयोर्नाको संन्क्षप्त यववरण 

कायिुम तथा आयोर्नाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोर्ना अवमध, लागत र अपेन्क्षत नमतर्ा सयहतको संन्क्षप्त यववरण देहायको तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ।कायिुम तथा 
आयोर्नाको हालसम्मको प्रगमत न्स्थमत, आगामी तीन वषकुो उपलन्धध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनुे प्रमखु यियाकलाप तलको तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायिुम÷ आयोर्ना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोर्ना 
अवमध )सरुु 
र समामप्त) 

लागत 
)रू 

लाखमा) 
अपने्क्षत नमतर्ा 

हालसम्मको प्रगमत 
न्स्थमत 

आगामी तीन 
वषकुो उपलन्व्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
मा सञ्चालन हनु े
प्रमखु यियाकलाप 

31100011 कानून, न्याय तथा 
संसदीय माममला मन्रालय 

१-७ 
   

 
   

 

 
सञ्चार माध्यमबाट कानूनी 
सचेतना सम्बन्धी 
कायिुम सञ्चालन गने १-७ 

कानूनको सहर् 
र्ानकारी हनु े

सालबसाली 50 

 

कानूनको सहर् 
र्ानकारी हनु े

कानूनका कुरा 
नामक कायिुम 
नेपाल 
टेमलमभर्नबाट 
सञ्चालन भएको 

 सञ्चार माध्यमबाट 
कानूनी सचेतना 
सम्बन्धी कायिुम 
सञ्चालन हनु े

 

वायषकु प्रमतवेदन तयारी र 
प्रकाशन 

 

१-७ 

काम कारवाही 
सम्बन्धी 
र्ानकारीको 
अमभलेख 

सालबसाली 3 अमभलेख वायषकु रुपमा 
प्रमतवेदन तयारी र 
प्रकाशन भएको 

 वायषकु प्रमतवेदन 
तयारी र प्रकाशन 

 

 
 
 
 

सन्न्ध सम्पन्न गने 
मनदेन्शकाको र्ानकारी 
प्रवाह तथा सो 
बमोन्र्मको सन्चवालय 
व्यवस्थापन र प्रशासमनक 
खच ु

१-७ 

सन्न्ध सम्पन्न गने 
प्रयियामा 
एकरुपता कायम 

सालबसाली 10 एकरुपता कायम सन्न्ध सम्पन्न गने 
मनदेन्शका 
कायाुन्वयनमा आई 
र्ानकारी प्रवाह 
भएको 

 मनदेन्शका 
कायाुन्वयन हनु े

 
 

कानून सम्बन्धी पनु्स्तका 
प्रकाशन, मोबार्ल एप्स 
तथा वेवसार्ट सञ्चालन 
तथा अद्यावमधक गने 

१-७ 

कानूनको सहर् 
र्ानकारी हनु े

सालबसाली 50 कानूनको सहर् 
र्ानकारी हनु े

कानूनको सहर् 
र्ानकारी भएको 

 वेवसार्टमा अपलोड 
हनु े

 मानव अमधकारको 
सम्बन्धमा यवकमसत 
अवधारणा सम्बन्धी 
अध्ययन 

 

मानव 
अमधकारको 
सम्बन्धमा 
अध्ययन हनु े

सालबसाली  

5 
अध्ययन हनु े अध्ययन काय ुहनु 

नसकेको 
 अध्ययन काय ु

प्रारम्भ हनु े
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ब.उ.शी.नं. कायिुम÷ आयोर्ना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोर्ना 
अवमध )सरुु 
र समामप्त) 

लागत 
)रू 

लाखमा) 
अपने्क्षत नमतर्ा 

हालसम्मको प्रगमत 
न्स्थमत 

आगामी तीन 
वषकुो उपलन्व्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
मा सञ्चालन हनु े
प्रमखु यियाकलाप 

 कानून कायानु्वयनको 
प्रभावकाररता सम्बन्धी 
अध्ययन   

कानून 
कायाुन्वयनको 
प्रभावकाररता 
परीक्षण 

सालबसाली ५ प्रभावकाररता 
परीक्षण 

अध्ययन काय ुहनु 
नसकेको 

 अध्ययन काय ु
प्रारम्भ हनु े

 प्रदेश तथा स्थानीय तहका 
कानून र सोको 
कायाुन्वयननको अवस्था 
अध्ययन गरी प्रमतवेदन 
तयार गने  

 

प्रदेश र स्थानीय 
तहका कानूनको 
संयवधान र 
प्रचमलत नेपाल 
कानून सँगको 
सन्दभमुा 
अध्ययन हनु े

सालबसाली 50 अध्ययन हनु े प्रमतवेदन तयार 
भएको 

 अध्ययन काय ु
प्रारम्भ हनु े

 सन्न्ध सम्झौताको यवद्यतुीय 
प्रमत तयार गने 

 
अमभलेखीकरण 
हनुे 

सालबसाली 5 अमभलेखीकरण 
हनुे 

अमभलेखीकरण काय ु
भईरहेको 

 यवद्यतुीय प्रमत तयार 
गने 

 मलुकुी संयहता र्दवस 
मनाउन े  

कानूनको 
र्ानकारीको 
समुनितता 

सालबसाली 5 र्ानकारीको 
समुनितता 

सातै प्रदेशमा 
कायिुम सञ्चालन 
भएको 

 मलुकुी संयहता 
र्दवस मनाउन े

 

 मनिःशलु्क कानूनी 
सहायताको प्रभावकारीता 
सम्बन्धी अन्तरयिया तथा 
अनगुमनको काम गने 

 

न्यायमा पहुँच 
अमभवयृि 

सालबसाली 14 अनगुमन तथा 
अन्तयिुया 

देश भरीका यवमभन्न 
न्र्ल्लामा कायिुम 
सञ्चालन भएको 

प्रत्येक न्र्ल्लामा 
मनशलु्क कानूनी 
सहायता प्रदान 
गन ुसंस्थागत 
व्यवस्था गने 

कायिुम सञ्चालन 
गने 

 
 

यवयवध कानूनी 
दस्तावेर्को अनवुाद 

 
अनवुाद हनु े सालबसाली 20 सहर्ता हनु े कानूनी दस्तावेर्को 

अनवुाद भएको 
 अनवुाद गने 

 वायषकु तथा अधवुायषकु 
सममक्षा कायिुम 

 
समीक्षा सालबसाली 8 सममक्षा हनु े वायषकु समीक्षा 

कायिुम भएको 
 कायिुम गने 

 पारस्पररक कानूनी 
सहायता सम्बन्धी केन्न्रय 
अमधकारीको प्रशासमनक 

 
पारस्पररक 
कानूनी सहायता 
सम्बन्धी ऐन, 

सालबसाली 5 ऐनको 
कायाुन्वयन 

पारस्पररक कानूनी 
सम्बन्धी सहायता 
आदान प्रदान 

 पारस्पररक कानूनी 
सम्बन्धी सहायता 
आदान प्रदान गने 
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ब.उ.शी.नं. कायिुम÷ आयोर्ना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोर्ना 
अवमध )सरुु 
र समामप्त) 

लागत 
)रू 

लाखमा) 
अपने्क्षत नमतर्ा 

हालसम्मको प्रगमत 
न्स्थमत 

आगामी तीन 
वषकुो उपलन्व्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
मा सञ्चालन हनु े
प्रमखु यियाकलाप 

खच ु २०७० को 
कायाुन्वयन 

भएको 

 नमनुा कानून मनमाुण तथा 
कानून तर्ुमुा सहर्ीकरण 

 

संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहमा 
कानून मनमाणुमा 
सहयोग 

सालबसाली 50 कानून मनमाणु संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहमा 
कानून मनमाणुमा 
सहर्ीकरण भएको 

 कानून मनमाणु गने 

 र्न्टननु्शप 

 

कानूनका 
र्नशन्क्तको 
सशक्तीकरण 

सालबसाली 5 र्नशन्क्तको 
सशक्तीकरण 

यवमभन्न यवद्यालयमा 
अध्ययनरत 
यवद्याथीहरूलाई 
मन्रालयको काम 
कारवाहीमा सहभागी 
बनार्एको 

 र्न्टननु्शपमा संलग्न 
गराउने 

 मानव अमधकार परुस्कार 
कोषको सन्चवालयको 
प्रशासमनक खच ु  

मानव 
अमधकारको 
क्षेरमा योगदान 
गने व्यन्क्तत्वलाई 
प्रोत्साहन गन ु

सालबसाली ५  हनु नसकेको  परुस्कार प्रदान गने 

 एकीकृत कानूनी सहायता 
नीमत कायाुन्वयनको लामग 
आवश्यक कानून सधुार, 
तर्ुमुा तथा सन्चवलायको 
प्रशासमनक खच ु

 

न्यायमा पहुँच 
अमभवयृि 

सालबसाली २५ न्यायमा पहुँच 
अमभवयृि 

न्यायमा पहुँच 
अमभवयृि भएको 

 यवधेयक तयार तथा 
कायाुन्वय काय ु
अगामड बढाउन े

 न्याययक समममतको क्षमता 
अमभवयृि कायिुम 
संचालन गने 

  

न्याय सम्पादनमा 
सहयोग 
सहर्ीकरण 

सालबसाली १२० न्याय 
सम्पादनमा 
सहयोग 
सहर्ीकरण 

स्थानीय तहका 
न्याययक समममतको 
लामग अमभमनु्खकरण 
तामलम गररएको र 
न्याय सम्पादनमा 
सहयोग सहर्ीकरण 
भएको 

सबै स्थानीय 
तहको न्याययक 
समममतको क्षमता 
अमभवयृि हनु े

कायिुम सञ्चालन 
गने 
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ब.उ.शी.नं. कायिुम÷ आयोर्ना 
क्षरेगत 
रणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोर्ना 
अवमध )सरुु 
र समामप्त) 

लागत 
)रू 

लाखमा) 
अपने्क्षत नमतर्ा 

हालसम्मको प्रगमत 
न्स्थमत 

आगामी तीन 
वषकुो उपलन्व्ध 

सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
मा सञ्चालन हनु े
प्रमखु यियाकलाप 

 कानून तथा न्यायको 
क्षेरमा कायरुत 
र्नशन्क्तको क्षमता 
अमभवयृि कायिुम 

 

क्षमता अमभवयृि सालबसाली 20 क्षमता अमभवयृि क्षमता अमभवयृि 
कायिुम सञ्चालन 
भएको 

 कायिुम सञ्चालन 
गने 

 स्थानीय तहको शैन्क्षक 
संस्थासँग अन्तरयिया 
तथा कानूनी सचेतना 
कायिुम सञ्चालन गने 

 

कानूनी न्शक्षा 
सचेतना 

सालबसाली 10 कानूनी न्शक्षा 
सचेतना 

यवद्यालयस्तरीय 
कानूनी न्शक्षा 
सचेतना कायिुम 
सञ्चालन भएको 

 कायिुम सञ्चालन 
गने 

 रायिय मटु कोटु 
प्रमतयोमगता 

 
क्षमता अमभवयृि सालबसाली 10  हनु नसकेको  कायिुम हनु े

 स्थानीय तहको गाँउसभा 
नगरसभामा कानून तर्ुमुा 
अमभमखुीकरण कायिुम 

 
क्षमता अमभवयृि सालबसाली 60  नयाँ प्रस्तायवत 

कायिुम 
 कायिुम हनु े

 कानून सम्बन्धी Journal 

प्रकाशन  
कानूनका 
र्नशन्क्तको 
सशक्तीकरण 

सालबसाली 5  नयाँ प्रस्तायवत 
कायिुम 

 लेख प्रकाशन गने 

९. र्ोन्खम तथा अनमुान पक्ष 

संघ, प्रदेश र न्र्ल्ला स्तर एंव सरोकारवाला मनकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय, दक्ष र्नशन्क्त र प्रयाप्त स्रोत साधनको उपलधधता भएमा अपेन्क्षत उपलन्धध हामसल 
हनुे देन्खन्छ र यी यवषयहरूको कमी भएमा अपेन्क्षत नमतर्ा हामसल गन ुकर्िनार् हनुे र्ोन्खम रहेको छ। 
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८.४ गहृ 

१. पषृ्ठभमूि 

 िलुकुिा शान्ति, सवु्यवस्था र सरुक्षा कायि गरी जनिाको न्जउ धन र स्वितरिाको संरक्षण गनु ु  गहृ प्रशासनको 
िखु्य उद्देश्य हो।गहृ प्रशासनलाई सबल र सक्षि बनाई जनिािा सरुक्षाको अनभुमूि दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी 
बनाइ सशुासन कायि गन ु गहृ ितरालय अतिगिु  केतरिेन्ि स्थानीय स्िर सम्ि कायाुतवयन ईकाईहरु कृयाशील रहेका 
छन।्गहृ ितरालय अतिगिु नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय ष्ट्रवपि जोन्िि तयूनीकरण िथा व्यवस्थापन प्रामधकरण, 
कारागार व्यवस्थापन ष्ट्रवभाग, अध्यागिन ष्ट्रवभाग र राष्ट्रिय पचरपयपर िथा पत्र्जीकरण मबभाग रहेका छन।् शान्ति सरुक्षा, 
सेवा प्रवाह, ष्ट्रवकास कायिुा सहजीकरण, ष्ट्रवपि व्यवस्थापन लगायकिका काय ुसम्पािन गन ु७७ न्जल्लािा न्जल्ला प्रशासन 
कायाुलय, ७३ वटा ईलाका प्रशासन कायाुलय र ७ वटा सीिा प्रशासन कायाुलय रहेका छन।् सििृ नेपाल, सिुी नेपालीको 
राष्ट्रिय लक्ष्य हामसल गन ुसहयोग पगु्ने गरी सिग्र सरुक्षा प्रणाली िथा गहृ प्रशासन सदुृढीकरण, नागचरकिैरी सेवा प्रवाह, 
अपराध रोकथाि िथा मनयतरण, संघीयिा कायाुतवय लगायिका काय ुगहृ प्रशासनका आगािी कायिुीशा रहेका छन।् 

२. सिस्या िथा पनुौिी  
गहृ प्रशासन संपालनका क्रििा िानवीय सरुक्षाको सवाुङ्गीण प्रत्याभमूिका लामग सबै पक्ष सिेट्ने गरी राष्ट्रिय सरुक्षा 

प्रणालीलाई सिायानकूुल ष्ट्रवकास गन ुनसष्ट्रकन,ु शान्ति सवु्यवस्था कायि राख्न ेकायिुा जनस्िरिा अपेक्षाकृि िाष्ट्रयत्वबोध हनु 
नसक्न,ु शान्ति सरुक्षालाई सािान्जक-आमथकु ष्ट्रवकासका क्षेरगि ष्ट्रक्रयाकलापिा आतिचरकीकरण गन ुनसष्ट्रकन,ु शान्ति सरुक्षा 
एवि ्ष्ट्रवपद्को पूव ुसजगिा, पूव-ुियारी र पयाुप्त सावधानी अपनाउन नसक्न,ु सरुक्षाका आतिचरक िथा बाह य िवैु पक्षिा सूपना 
एवि ्नवीनिि प्रष्ट्रवमधको उच्पिि उपयोग गन ुनसष्ट्रकन,ु सूपना प्रष्ट्रवधीको प्रयोग गरी प्रभावकारी रुपिा नागचरकिैरी सेवा 
प्रवाह गन ु नसष्ट्रकन ु जस्िा ष्ट्रवषयहरुलाई प्रििु सिस्याका रुपिा अनभुिु गचरएको छ। प्राप्त कायिेुश र उपलव्ध श्रोि 
साधनवीप िािाम्यिा नहनु,ु यस क्षेरिा कायरुि जनशन्िको क्षििा ष्ट्रवकास िथा िनोवल उच्प बनाई राख्न,ु  द्वतद्वका स्रोिको 
सियिै आकलन गरी व्यवस्थापन गनु,ु सािान्जक ष्ट्रवकृमि, ष्ट्रवभेि, बष्ट्रहष्करण, सािान्जक आमथकु असरुक्षा एवि ् ष्ट्रवश्वव्यापी 
स्वास््य िहािारी जस्िा कारण उत्पन्न हनुसक्ने सरुक्षा पनुौिी मनराकरण गन ुयसलाई सबै क्षेरगि ष्ट्रवषयिा सिेट्न,ु सरुक्षा 
पनुौिीको बिमलिँिो स्वरूप र प्रकृमिसिँग जधु्न सरुक्षा मनकायको आधमुनकीकरण र व्यावसायीकरण गनु,ु िलु्ला मसिाना र 
भिूण्डलीकरणका कारण बढ्िो संगदिि अपराध मनयतरणका लामग आवश्यक संख्यािा नमिजाििुी, न्जम्िेवार र उत्प्रचेरि 
जनशन्ि उपलब्ध गराइु िलुकुको सिग्र सरुक्षा व्यवस्थािा सधुार ल्याउन ुसिेि िहत्वपूण ुपनुौिीका रूपिा रहेका छन।् 

३. सोप 

संष्ट्रवधान िथा कानूनद्वारा प्रत्याभिू नागचरक स्वितरिा, मबमधको शासन, िानव अमधकार लगायि लोकिान्तरक िूल्य 
िातयिालाई सम्िान गने गरी काय ुगनु ु गहृ प्रशासनको दृष्ट्रिकोण रहेको छ।गहृ प्रशासनलाई जनिाको िाग र आधारभिु 
आवश्यकिा अनरुुप सपालन गरी िेशिा भरपिो शान्ति सरुक्षा प्रिान गनु ुर शान्ति सवु्यवस्था र सरुक्षा कायि गरी जनिाको 
जीउ धन र स्वितरिाको सरक्षण गनु ुगहृ प्रशासनको लक्ष्य र उिेश्य रहेको छ। 

४. उद्दशे्य 

क. शान्ति सवु्यवस्था र सरुक्षा 

1. संघ¸ प्रिेश र स्थानीय िहिा रहने सबै सरुक्षा मनकायबीप शान्ति सरुक्षाका ष्ट्रवषयिा सहयोग र सितवय सदुृढ गिै 
ष्ट्रवश्वसनीय र भरपिो सरुक्षा प्रणाली ष्ट्रवकास गनु।ु 

2. सािान्जक ष्ट्रवकृमि, द्वतद्व, अपराध र ष्ट्रहंसा मनयतरण गिै दिगो शान्ति प्रवरु्द्न गनु।ु 
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3. शान्तििैरी ष्ट्रवकास प्रणाली िथा संवेिनशील ष्ट्रवकास प्रकृयालाई अवलम्बन गिै सािान्जक-आमथकु ष्ट्रवकासका क्षेरगि 
ष्ट्रवषयिा शान्ति सरुक्षाको ष्ट्रवषयलाई आतिचरकीकरण गनु।ु 

4. सबै सरुक्षा मनकायलाई सियानकूुल पसु्ि, िक्ष, व्यावसाष्ट्रयक र साधन-स्रोि सम्पन्न िलु्याउन।ु 

5. अतिराुष्ट्रिय मसिाना र सीिा नाकाको सरुक्षा व्यवस्था र अध्यागिन प्रणालीलाई सदुृढीकरण गनु।ु 

6. ष्ट्रवद्यिुीय िाध्यििा आधाचरि व्यन्िगि घटना ििाु र नागचरकको सबै प्रकारका सूपना र ष्ट्रववरण सष्ट्रहिको एकीकृि 
राष्ट्रिय पचरपयपर व्यवस्थापन सूपना प्रणालीको ष्ट्रवकास गरी राज्यबाट प्रवाह हनुे सेवासषु्ट्रवधालाई सिेि एकीकृि 
सूपना प्रणालीिा आवर्द् गनु।ु 

7. सबै सरुक्षा मनकायको व्यावसाष्ट्रयक क्षििा अमभवषृ्ट्रर्द् गरी राष्ट्रिय िथा अतिराुष्ट्रिय शान्ति स्थापनािा योगिान 
परु् याउन।ु 

8. ष्ट्रवपद् जोन्िि तयूनीकरण िथा व्यवस्थापन गन ुष्ट्रवपद् उत्थानिैरी शासन पर्द्मिको सदुृढीकरण गनु।ु 

9. िीन िहिा बहपु्रकोप जोन्िि नक्साङ्कन/सूपनािा आधाचरि ष्ट्रवपद् जोन्िि पूवाुनिुान, पूविुयारी, प्रमिकाय ुर पनुलाुभ 
सम्बतधी क्षििा ष्ट्रवकाससिँगै ष्ट्रवपद् जोन्िि संवेिनशील योजना िथा पूवाुधार मनिाुण प्रकृया समुनन्िि गनु।ु 

10. ष्ट्रवपद् जोन्िि तयूनीकरण र व्यवस्थापनका लामग सावजुमनक, मनजी िथा साििुाष्ट्रयक लगानी बषृ्ट्रि गरी सििुाय 
स्िरिेन्ि नै उत्थानशील क्षििा अमभवषृ्ट्रि गनु।ु 

11. ष्ट्रवपद् जोन्िि तयूनीकरण र व्यवस्थापनका लामग बृहि ्सहभामगिा समुनन्िि गरी सपेिना अमभवषृ्ट्रर्द् गिै ष्ट्रवपद्पिािक्ो 
पनुलाुभ, पनुःस्थापना, पनुमनिुाण र नवमनिाुणका कायलुाई सबल र उत्थानशील बनाउन।ु 

५. रणनीमि 

1. राष्ट्रिय सरुक्षा र प्रमिरक्षा सम्बतधी नीमि, रणनीमि र काननु िथा संगिनात्िक पक्षिा सिसािष्ट्रयक सधुार गरी राष्ट्रिय 
सरुक्षा व्यवस्थालाई सदुृढ बनाउने। 

2. कानूनको पचरपालना, सािान्जक तयाय र द्वतद्व व्यवस्थापन िारु्ि दिगो शान्ति प्रविुन गने। 

3. ष्ट्रवकासका सवै आयािहरूिा सरुक्षा पासोलाई आतिचरकीकरण गने। 

4. शान्ति सरुक्षा, अपराध अनसुतधान र मनयतरणका लामग आधमुनक प्रष्ट्रवमधको प्रयोग िथा गपु्तपर सरुक्षा सूपना 
प्रणालीको (Security Intelligence) संस्थागि एवं प्राष्ट्रवमधक सदुृष्ट्रढकरण गने। 

5. ष्ट्रवकासका सबै आयाििा सरुक्षा पासोलाई सम्बोधन गिै सरुक्षा मनकायको कायकु्षििा अमभवषृ्ट्रर्द् गने। 

6. नागचरक-िैरी सरुक्षा व्यवस्था सदुृढ गने िथा नागचरक र सरुक्षा अङ गबीपको सम्बतधलाई सदुृढ बनाउने। 

7. सबै सरुक्षा मनकायलाई सियानकूुल िक्ष, आधमुनक, व्यावसाष्ट्रयक िथा साधन-स्रोि सम्पन्न बनाई सबै ष्ट्रकमसिका 
सरुक्षा पनुौमिलाई सािना गन ुसक्षि बनाउने। 

8. सीिा सरुक्षा र अध्यागिन प्रणालीलाई दद्वपक्षीय एवि ् बहपुक्षीय कुटनीमिक पहल िथा संस्थागि सदुृष्ट्रढकरणका 
आधारिा व्यवन्स्थि र सदुृढ गने। 

9. कारागार सम्बतधी तयूनिि िापिण्ड सियसापेक्ष रुपिा पचरिाजनु गरी प्रष्ट्रवमधिैरी सेवासषु्ट्रवधा सष्ट्रहिको सधुार गहृको 
रुपिा ष्ट्रवकास गने। 
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10. बहपुयोगी िथा प्रष्ट्रवमधयिु एकीकृि राष्ट्रिय पचरपयपर व्यवस्थापन सूपना प्रणालीको ष्ट्रवकास गरी सबै नागचरकको 
ष्ट्रववरण र राज्यबाट प्रिान गचरने सेवा सषु्ट्रवधा सिेिको अमभलेि एकीकृि रुपिा क्रिशः आवर्द् गिै लैजाने। 

11. सरुक्षा मनकायको व्यावसाष्ट्रयक क्षििा अमभवषृ्ट्रर्द् गिै राष्ट्रिय िथा अतिराुष्ट्रिय स्िरिा शान्ति स्थापना कायिुा योगिान 
परु् याउने। 

12. ष्ट्रवपद् जोन्िि तयूनीकरणिैरी शासन पद्दिी सदुृढ बनाउन आवश्यक नीमिगि, संस्थागि र कायपुद्दिीिा सधुार गने। 

13. संघ, प्रिेश र स्थानीय िहका ष्ट्रवषयगि ष्ट्रवकास प्रष्ट्रक्रयाहरूिा जोन्िि तयूनीकरणलाई िूलप्रवाहीकरण गने र ष्ट्रवपद् 
जोन्िि तयूनीकरण एवि ्उत्थानशीलिा अमभवषृ्ट्रि गन ुसावजुमनक िथा मनजी लगानी, साझेिारी र सहकाय ुअमभवषृ्ट्रि 
गने। 

14. सििुायिेन्ि राष्ट्रिय स्िरसम्ि बहपु्रकोप जोन्िि आिँकलन/नक्शाङ्कनिा आधाचरि पूविुयारी, प्रमिकाय,ु पनुलाुभ सम्बतधी 
क्षििा ष्ट्रवकास र पयाुप्त साधन स्रोिको व्यवस्थापन गने। 

15. ष्ट्रवपद् जोन्ििको पूवाुनिुान, अनगुिन, पूविुयारी र प्रभावकारी प्रमिकाय ुगन ुआवश्यक पूवाुधार, जनशन्ि, क्षििा र 
प्रष्ट्रवमधको ष्ट्रवकास र सदुृढीकरण गने। 

16. प्राकृमिक स्रोिबाट प्राप्त आयलाई सििुायको ष्ट्रवपद् जोन्िि व्यवस्थापनिा तयायोन्पि रुपिा उपयोग गने। 

6. ष्ट्रवषय के्षरगि नमिजा सूपक र लक्ष्य  

सूपक एकाई{ 

२०७6/७7 
सम्िको 
उपलन्ब्ध 

२०७7/७8 
को अनिुामनि 
उपलन्ब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

2078/79 2079/80 2080/८1 

आधारभिू सािान्जक सरुक्षािा 
आबद्व जनसंख्या 

प्रमिशि 
३१ 32 ४७ ५४ ६० 

ििाु भएका लैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसा 
लगायिका अपराधका घटना र 
अनसुतधान प्रमिशि 

प्रमिशि 
91.1 72.78 ९५ ९५ १०० 

प्रहरी सेवािा नागचरकको सहज 
पहुिँप 

अनपुाि  

(जनिा र प्रहरी 
बीपको) 

१:435 १:435 १:350 १:280 १:280 

उपत्यकाका प्रवेश नाका र 
मसंहिरबार प्रवेशद्वारिा भेष्ट्रहकल 
स्क्यानर जडान 

संख्या 
0 0 1 २ 2 

सडक िघुटुनाबाट ितृ्य ुभएका 
व्यन्ि 

संख्या 
2251 1683 1600 1300 1100 

सडक िघुटुनाबाट घाइिे भएका 
व्यन्ि 

संख्या 
14000 17322 14000 13000 12000 

िन्क्षणी सीिा सरुक्षा मनगरानी 
कभरेज 

प्रमि इकाइ िूरी 
ष्ट्रकमि 

१५  8.90 7 7 6 

लागू औषध िवु्यसुन िर  घटाउन े प्रमिशि 5.06 5 5 4.5 4 

लाग ुऔषध मनषेध िथा िदिरा 
मबक्री ष्ट्रविरण व्यवन्स्थि गन ु
रोकथाििूलक कायकु्रि लागू 
भएका स्थानीय िह 

संख्या 

२०० 500 ७५३ ७५३ 753 
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सूपक एकाई{ 

२०७6/७7 
सम्िको 
उपलन्ब्ध 

२०७7/७8 
को अनिुामनि 
उपलन्ब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

2078/79 2079/80 2080/८1 

ष्ट्रवपिका घटनाबाट प्रभाष्ट्रवि पचरवार 
संख्या 

पचरवार संख्या 
- 4417  4000 3800 3600 

ष्ट्रवपद् जोन्िि तयूनीकरण िथा 
व्यवस्थापन सम्बतधी िामलि प्राप्त 
जनशन्ि 

संख्या 
२५०० २७०० २९०० ३००० 3200 

ष्ट्रवपिका घटनाबाट ितृ्य ुहनुे 
जनसंख्या 

प्रमि लाि 
1.५ 1.18 1.10 1 1 

राष्ट्रिय पचरपयपर लागू हनुे न्जल्ला  संख्या 16 77 ७७ ७७ 77 
राष्ट्रिय पचरपयपर प्राप्त गरेका 
नेपाली नागचरक 

प्रमिशि 
0.33 0.33 30 50 60 

पािँप वषिुमुनका बालबामलकाको 
जति ििाु 

प्रमिशि 
63 77 85 90 95 

नेपाल प्रवेश गने र बाष्ट्रहचरने 
ष्ट्रविेशीको जैष्ट्रवक सूपना सष्ट्रहिको 
अध्यागिन प्रणाली स्थापना भई 
लागू भएका अध्यागिन कायाुलय 

पोटु संख्या 

२ 4 7 7 7 

तयूनिि िानवोन्पि सषु्ट्रवधा 
सष्ट्रहिको कारागारको भौमिक 
पूवाुधार क्षििा वषृ्ट्रि 

सषु्ट्रवधाप्राप्त कैिी 
बतिी प्रमिशि ७0 ८० ८५ ८७ 90 

सीपिूलक/रोजगारिूलक िामलि 
प्राप्त कैिी बतिी 

वषृ्ट्रि (प्रमिशि) 
10 १० १५ २० 20 

बायोिेष्ट्रिक सष्ट्रहिको अपराध िथा 
अपराधी अमभलेि प्रणाली स्थापना 

न्जल्ला 
34 34 ७७ ७७ 77 

७. ष्ट्रवषय क्षरेगि िप ुिथा स्रोिको मरवषीय अनिुान  

       

रकि रु. लाििा 

आमथकु वष ु
ष्ट्रवमनयोजन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल पाल ु पुिँजीगि 
ष्ट्रवत्तीय 

व्यवस्था 
नपेाल सरकार वैिेन्शक अनिुान वैिेन्शक ऋण 

२०७८/७९     1,655,619   1,573,240       82,379         -     1,613,857         11,792    29,970  

२०७९/८०     1,685,637   1,612,651       72,986         -     1,673,957              -      11,680  

२०८०/८१     1,735,052   1,654,767       80,285         -     1,722,817              -      12,235  
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८. कायकु्रि/आयोजनाको संन्क्षप्त ष्ट्रववरण   

कायकु्रि आयोजनाको संन्क्षप्त ष्ट्रववरणः- ब.उ.शी.नं., कायकु्रि/आयोजनाको नाि, उद्देश्य, आयोजना अवमध, लागि र अपेन्क्षि नमिजा िामलकािा प्रस्ििु गचरएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायकु्रि/आयोजना 
क्षरेगि रणनीमिक 

स्िम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 
(सरुु र सिामप्त) 

 

लागि (रु. 
लाििा) 

 

अपने्क्षि नमिजा 

३१४०००११ गहृ ितरालय  शान्ति सरुक्षा सालबसाली 
  

३१४९१०११ सिरजंग कम्पनी कायाुलय  आवश्यकिा अनसुारका सेवा प्रवाह र 
शान्ति सरुक्षा कायि 

सालबसाली 
  

३१४९२०११ न्जल्ला प्रशासन कायाुलयहरु  शान्ति सरुक्षा कायि गने, नागचरकिा र 
राहिानी ष्ट्रविरण 

सालबसाली 
  

३१४९२०१२ सीिा प्रशासन कायाुलयहरु  नागचरकिा र राहिानी ष्ट्रविरण सालबसाली   

३१४९२०१३ इलाका प्रशासन कायाुलयहरु  नागचरकिा र राहिानी ष्ट्रविरण सालबसाली   

३१४०२०११ कारागार व्यवस्थापन ष्ट्रवभाग  कैिीहरुलाई सरुन्क्षि राख्न आवश्यक सेवा 
सषु्ट्रवधाको व्यवस्था मिलाउन े

सालबसाली 
  

३१४०२०१२ कारागार कायालुयहरु  कैिीबतिीलाई सरुन्क्षि राख्न ेर 
मनयिानसुारको सेवा सषु्ट्रवधा उपलब्ध 
गराउने 

सालबसाली 
  

31401012 सािान्जक सरुक्षा िथा 
संरक्षण 

 सािान्जक सरुक्षा िथा संरक्षण मबिरण 
सालबसाली 

  

३१४०३०११ अध्यागिन ष्ट्रवभाग  प्रवेशाज्ञा जारी सालबसाली   

३१४०३०१२ अध्यागिन कायाुलयहरु  ष्ट्रविेशी नागचरकहरुको अध्यागिनलाई 
व्यवन्स्थि 

सालबसाली 
  

३१४९३०११ जिु वारुणयतर कायाुलय  आवश्यकिा अनसुारको सेवा प्रवाह र ष्ट्रवपद् 
प्रमिकाय ु

सालबसाली 
  

३१४०४०११ प्रहरी प्रधान कायाुलय  नागचरक सरुक्षा प्रिान 
सालबसाली 

  

३१४१००१५ नेपाल प्रहरी अस्पिाल  प्रहरी पचरवार िथा सवसुाधारणलाई उपपार सालबसाली   
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ब.उ.शी.नं. कायकु्रि/आयोजना 
क्षरेगि रणनीमिक 

स्िम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 
(सरुु र सिामप्त) 

 

लागि (रु. 
लाििा) 

 

अपने्क्षि नमिजा 

३१४१००१३ राष्ट्रिय प्रहरी प्रन्शक्षण 
प्रमिष्ठान 

 प्रहरी किपुारीहरुको क्षििा अमभवषृ्ट्रि सालबसाली   

३१४०४०१४ प्रिेश प्रहरी कायाुलयहरु  सरुक्षा सितवय सालबसाली   

३१४०४०१६ न्जल्ला प्रहरी कायाुलयहरु  सरुक्षा प्रिान सालबसाली   

३१४०४०१२ िहानगरीय प्रहरी  सरुक्षा प्रिान सालबसाली   

३१४०५०११ सशस्त्र प्रहरी बल  सीिा औद्योमगक सरुक्षा प्रिान सालबसाली   

३१४०६०११ प्रहरी ष्ट्रकिाबिाना  प्रहरी किपुाचरको अमभलेि व्यवस्थापन  सालबसाली   

३१४०१०११ राष्ट्रिय पचरपयपर िथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रवभाग 

  नेपाली नागचरकलाई राष्ट्रिय पचरपयपर 
ष्ट्रविरण। 

५ वष ुिमुनका बालबामलकाहरूको जति 
ििाु लगायि अतय घटनाििाु। 

सािान्जक सरुक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय 
पचरपय-पर व्यवस्थापन सूपना प्रणालीसिँग 
आबर्द्। 
 

सालबसाली  व्यन्िगि घटना ििाु  एवि ्सािान्जक सरुक्षा भत्ता 
ष्ट्रविरण आधमुनक सूपना प्रष्ट्रवमध/ प्रणालीिा आधाचरि भएको 
हनु,े 

सबै नेपाली नागचरकले राष्ट्रिय पचरपय-पर प्राप्त गरेको 
हनु,े व्यन्िगि घटना ििा ुसियिै भएको हनु,े सािान्जक 
सरुक्षा भत्ता बैंक िथा ष्ट्रवत्तीय संस्थाबाट ष्ट्रविरण भएको 
हनुे र सूपना व्यवस्थापन प्रणालीहरूबीप अतिर आबर्द्िा 
र सूपना आिानप्रिान हनु।े 

नीमि िथा योजना मनिाणुका लामग आवश्यक ि्याङ्क िथा 
अमभलेि उपलब्ध भएको हनुे। 

३१४०५०१४ सशस्त्र प्रहरी बल िामलि 
केतरहरु 

 सशस्त्र प्रहरी बल किपुारीहरुको क्षििा 
अमभवषृ्ट्रि सालबसाली 

  

३१४०५०१५ नेपाल एष्ट्रपएर् अस्पिाल  सशस्त्र प्रहरी बल पचरवार िथा 
सवसुाधारणलाई स्वास््योपपार उपलब्ध 
गराउने 

सालबसाली 
  

३१४००१०१ राहि िथा पनुसु्थापना 
कायकु्रि 

 राहि िथा पनुसु्थापना सम्बतधी काय ु
मनरतिर 

  

३१४०0102 लाग ुऔषध मनयतरण 
कायकु्रि 

 लागऔुषध आपमुि ुघटाउन ेर सपेिना 
अमभवषृ्ट्रि  

मनरतिर 

 लागूऔषध ओसारपसारिा मनयतरण िथा तयूनीकरण 
भएको हनु,े 
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ब.उ.शी.नं. कायकु्रि/आयोजना 
क्षरेगि रणनीमिक 

स्िम्भ 
उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 
(सरुु र सिामप्त) 

 

लागि (रु. 
लाििा) 

 

अपने्क्षि नमिजा 

िवु्यसुन ष्ट्रवरुि सपेिनािा वषृ्ट्रि भएको हनुे। 

३१४०४१०३ मरवषीय अपराध मनयतरण 
िथा अनसुतधान काययुोजना 

 अपराध मनयतरण िथा िण्डहीनिाको अतत्य 
मनरतिर 

 अपराध मनयतरण िथा िण्डहीनिाको अतत्य भएको हनुे। 

31400103 राष्ट्रिय ष्ट्रवपि जोन्िि 
तयूनीकरण िथा व्यवस्थापन 
प्रामधकरण  

 ष्ट्रवपि व्यवस्थापनको प्रभावकारी सञ्चालन 
िथा व्यवस्थापन मनरतिर 

  

कायकु्रि िथा आयोजनाको हालसम्िको प्रगमि न्स्थमि, आगािी िीन वषकुो उपलन्ब्ध सूपक र आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे प्रििु ष्ट्रक्रयाकलाप िलको िामलकािा प्रस्ििु 
गचरएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायकु्रि/आयोजना हालसम्िको प्रगमि न्स्थमि आगािी िीन वषकुो उपलन्ब्ध सूपक आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रििु ष्ट्रक्रयाकलाप 

३१४०००११ गहृ ितरालय    
३१४९१०११ सिरजंग कम्पनी कायाुलय   

३१४९२०११ न्जल्ला प्रशासन कायाुलयहरु   

३१४९२०१२ सीिा प्रशासन कायाुलयहरु   

३१४९२०१३ इलाका प्रशासन कायाुलयहरु   

३१४०२०११ कारागार व्यवस्थापन ष्ट्रवभाग   

३१४०२०१२ कारागार कायालुयहरु   

31401012 सािान्जक सरुक्षा िथा संरक्षण  नेपालको संष्ट्रवधानले मनिेन्शि गरे बिोन्जि नेपाल 
सरकारको मनणयु अनसुारको सािान्जक सरुक्षा िथा संरक्षण 
लन्क्षि वगिुा ष्ट्रवस्िार भएको हनुे। 

 

३१४०३०११ अध्यागिन ष्ट्रवभाग  जैष्ट्रवक सूपना सष्ट्रहिको अध्यागिन प्रणाली  सबै अध्यागिन 
कायाुलयहरुिा लाग ुभएको हनुे। 

ष्ट्रविेशी नागचरकहरुको आवागिन सहज र व्यवन्स्थि भएको 
हनुे। 

 

३१४०३०१२ अध्यागिन कायाुलयहरु   
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ब.उ.शी.नं. कायकु्रि/आयोजना हालसम्िको प्रगमि न्स्थमि आगािी िीन वषकुो उपलन्ब्ध सूपक आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रििु ष्ट्रक्रयाकलाप 

अध्यागिन कायाुलयहरुको भौमिक पूवाुधार र क्षििा 
अमभवषृ्ट्रि भएको हनुे। 

३१४९३०११ जिु वारुणयतर कायाुलय    
३१४०४०११ प्रहरी प्रधान कायाुलय  प्रहरी सेवािा नागचरकको पहुिँपको अनपुाि १:350 पगुकेो 

हनुेछ। 

शान्ति सरुक्षा अिन पयन कायि भएको हनुे। 

जनिािा सरुक्षाको अनभुमूि वषृ्ट्रि भएको हनुे। 

 

३१४१००१५ नेपाल प्रहरी अस्पिाल  प्रहरी पचरवार र नागचरकले उन्पि उपपार पाएको हनुे।  
३१४१००१३ राष्ट्रिय प्रहरी प्रन्शक्षण 

प्रमिष्ठान 
 प्रहरी किपुारीहरूको क्षििा अमभवषृ्ट्रि  

भएको हनुे। 
 

३१४०४०१४ प्रिेश प्रहरी कायाुलयहरु  शान्ति सरुक्षा अिन पयन कायि भएको हनुे। 

जनिािा सरुक्षाको अनभुमूि वषृ्ट्रि भएको हनुे। 

सीिा सरुक्षा मनगरानी कभरेज प्रमि इकाइ िूरी 6 ष्ट्रकमि 
पगुकेो हनुे। 

 

३१४०४०१६ न्जल्ला प्रहरी कायाुलयहरु   
३१४०४०१२ िहानगरीय प्रहरी   

३१४०५०११ सशस्त्र प्रहरी बल   

३१४०६०११ प्रहरी ष्ट्रकिाबिाना  प्रहरी किपुारीको अमभलेि व्यवस्थापन  
भएको हनुे। 

 

३१४०१०११ राष्ट्रिय पचरपयपर िथा 
पञ्जीकरण ष्ट्रवभाग 

हाल सम्ििा २२ लाि 
नागचरकहरुको राष्ट्रिय पचरपयपरको 
लामग ष्ट्रववरण संकलन काय ुसम्पन्न 
भएकोिा र्ाल्गणु िष्ट्रहनािा िार 
५ लाि ष्ट्रववरण संकलन भएको। 
राष्ट्रिय पचरपयपर ष्ट्रववरण संकलन 
अमभयान ८ न्जल्लाका ( पािँपथर, 
संिवुासभा, ओिलढुङ्गा, गलु्िी, 
न्पिवन, कञ्चनपरु, डडेलधरुा र 
अछाि) ९८ स्थानीय िहका ८५० 

पािँप वषिुमुनका बालकामलकाको जति ििाु भएको ७५% 
पगुकेो हनुे। 

७७ वटै न्जल्लाबाट सबै नेपाली नागचरकले राष्ट्रिय 
पचरपयपर प्राप्त गरेको हनुे। 

सािान्जक सरुक्षा भत्ता बैंक िथा ष्ट्रवत्तीय संस्थाबाट ष्ट्रविरण 
भएको हनुे। 

सूपना व्यवस्थापन प्रणालीहरूबीप अतिर आबर्द्िा र सूपना 
आिान-प्रिान स्थाष्ट्रपि भएको हनुे। 

७७ वटै न्जल्लाबाट व्यन्िका वैयन्िक र बायोिेष्ट्रिक 
सूपनालाई आमधकाचरक रूपिा संकलन गरी प्रत्येक 
नागचरकलाई राष्ट्रिय पचरपय नम्बर सष्ट्रहिको बहउुपयोगी 
र आधमुनक प्रष्ट्रवमधयिु राष्ट्रिय पचरपय-पर ष्ट्रविरण गने, 

व्यन्िगि घटना ििाुको ष्ट्रववरणका आधारिा सािान्जक 
सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने सिूहको पष्ट्रहपान र अद्यावमधक 
अमभलेि राख्न ेिथा ष्ट्रवद्यिुीय िाध्यि अपनाई बैंक िथा 
ष्ट्रवत्तीय संस्था िारु्ि ष्ट्रविरण गने, 
बहउुपयोग राष्ट्रिय पचरपय-पर व्यवस्थापन प्रणाली र 
सािान्जक सरुक्षा िथा व्यन्िगि घटना ििाु व्यवस्थापन 
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वडा िा सम्पन्न भएको र १६ 
न्जल्ला: इलाि, झापा, िेह्रथिु, 

उियपरु, िोटाङ्ग, सप्तरी, सलाुही, 
मसतधलुी, िकवानपरु, लमलिपरु, 

काभ्रपेलाञ्चोक, नवलपरासी पूव,ु 
कास्की, पाल्पा, सल्यान र डोटी िा 
अमभयान मनरतिर सञ्चालन 
भइुरहेको। 
केतरिा रहेका २०३४ साल िेन्ि 
२०५७ साल सम्िका व्यन्िगि 
घटना ििाु सम्बतधी ३२ लाि 
७२ हजार २ सय ४४ सूपना 
र्ारिको मडन्जटाइुजेसन काय ु
सम्पन्न भएको। 

६१ वटा स्थानीय िहिा व्यन्िगि 
घटना ििाु सम्बतधी ििाु ष्ट्रकिाव र 
सूपना र्ारिको मडन्जटाइुजेसन 
काय ुसम्पन्न भएको। 

हाल ४३७ वटा स्थानीय िहिा 
व्यन्िगि घटना ििाु सम्बतधी 
ििाु ष्ट्रकिाव र सूपना र्ारिको 
मडन्जटाइुजेसन काय ुभइुरहेको। 

४०३२ वडा बाट अनलाइन 
व्यन्िगि घटना ििाु सेवा सपुारू 
रहेको ।  

सूपना प्रणालीका बीपिा अतिरआबर्द्िा कायि गरी 
बहउुपयोगी ि्याङ्क स्रोिको रूपिा ष्ट्रवकास गने । 

राष्ट्रिय पचरपयपर िथा घटना ििा ुकायकु्रि अतिगिु 
सञ्चामलि राष्ट्रिय पचरपयपरका लामग नागचरकको ष्ट्रववरण 
संकलन गने अमभयान, राष्ट्रिय पचरपयपर व्यवस्थापन 
सूपना प्रणालीसिँग अतय मनकायका ष्ट्रवद्यिुीय प्रणालीसिँग 
आबि गने कायलुाई राष्ट्रिय अमभयानको रुपिा अन्घ 
बढाइने।राष्ट्रिय पचरपयपर ष्ट्रविरणको लामग थप ६० 
लाि नागचरकको वैयन्िक िथा जैष्ट्रवक ष्ट्रववरण संकलन 
गन ुवडा वडािा अमभयान संपालन गने। 

 

३१४०५०१४ सशस्त्र प्रहरीबल िामलि 
केतरहरु 

 शान्तिसरुक्षा अिनपयन कायि भई िक्ष, क्षििावान र 
उत्प्रचेरि जनशन्ि ियार हनुे। 

 

३१४०५०१५ नेपाल एष्ट्रपएर् अस्पिाल  सशस्त्र प्रहरी बल, प्रहरी पचरवार िथा सवसुाधारणलाई 
स्वास््योपपार सेवा उपलब्ध गराईएको हनुे। 
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३१४००१०१ राहि िथा पनुसु्थापना 
कायकु्रि 

 प्रभावकारी राहि ष्ट्रविरण भएको हनुे।  

३१४०0102 लाग ुऔषध मनयतरण 
कायकु्रि 

लागू औषध मनयतरण ऐन 2033 
लाइु प्रमिस्थापन गने लागू औषध 
िथा िनोष्ट्रिपक पिाथ ुसम्बतधी 
ष्ट्रवधेयकको िस्यौिा ियार भएको  

लागू औषध प्रयोगकिाुहरुका लामग 
संपामलि उपपार िथा पनुस्थापुना 
केतरहरुलाइु अनिुान प्रिान गने 
कायषु्ट्रवमध 2077 िजुिुा भएको। 

लागू औषध मनयतरण सम्बतधी 5 
वषे काययुोजनाको िस्यौिा ियार 

लागू औषध िौन्िक प्रमिस्थापन 
उपपार केतर सधुार काययुोजना 
2077 ियार भइु कायाुतवयनिा 
आएको।  

िेजाव िथा अतय घािक 
रासायमनक पिाथकुो मनयिनका 
सम्बतधिा व्यवस्था गन ुबनकेो 
अध्यािेश २०७७ जारी भएको। 
लागू औषध िरुुपयोग िथा अवैध 
ओसारपसार ष्ट्रवरुि अमभिनु्िकरण 
कायकु्रि गचरएको जसबाट 500 
जना लाभान्तवि भएको। 

लागू औषध आपूमि ुघटेको र सपेिना अमभवषृ्ट्रि भएको 
हनुे। 

लागू औषध िवु्यसुन िर  ५% िा घटेको हनुे। 

लागूऔषध िवु्यसुन ष्ट्रवरुि अमभििुीकरण कायकु्रि,  

लागूऔषध िवु्यसुनबाट छुटकारा पाएकाहरुलाई 
सीपष्ट्रवकास िामलि सञ्चालन गने,  

पनुस्थाुपना केतरको अनगुिन िथा िूल्याङ्कन गने, 

लागूऔषध मनयतरण ष्ट्रवशेष अपरेसन सञ्चालन गने, 

३१४०४१०३ मरबषीय अपराध मनयतरण 
िथा अनसुतधान काययुोजना 

 अपराध मनयतरण िथा िण्डहीनिाको अतत्य भएको हनुे। प्रहरीको भौमिक उपन्स्थमिको िरिा वषृ्ट्रि गने, 
अपराधका घटनाहरूको मनयतरण िथा तयूनीकरण गने, 

अपराध अनसुतधानको सर्लिाको िरिा वषृ्ट्रि गने, 

सरुक्षा अनभुमूिको सवेक्षण गने । 
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31400103 राष्ट्रिय ष्ट्रवपि जोन्िि 
तयूनीकरण िथा व्यवस्थापन 
प्रामधकरण  

 ष्ट्रवपि जोन्िि तयूनीकरण िथा  व्यवस्थापन काय ु
प्रभावकारी भएको हनुे। 

ष्ट्रवपि व्यवस्थापनिा िीन ेिहका सरकार वीप सितवय र 
सहजीकरण भएको हनुे। 

 

९. जोन्िि पक्ष िथा अनिुान 

सरुक्षा मनकायको आधमुनकीकरण िथा व्यावसाष्ट्रयकिा अमभवदृद्वसिँगै नागचरकको जीउ, धन, स्वितरिा र सावजुमनक सम्पमिको सरुक्षा हनुे, साइवर अपराधको मनयतरण हनुे र 
अतिराुष्ट्रिय आपरामधक ष्ट्रक्रयाकलाप मनयतरण हनुेछ। आवश्यक पचरिाणिा साधन-स्रोि उपलब्ध हनु नसकेिा उन्ल्लन्िि उपलन्ब्ध हामसल नहनुे जोन्िि रहतछ। 
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८.५ रक्षा 

1. पषृ्ठभमूि 

 िलुकुको सरुक्षा एवि ् प्रमिरक्षासम्बन्धी नीमि, रणनीमि िथा कानूनको िर्ुिुा र मिनको कार्ाुन् वर्न, ्र्व्थापन, 
अनगुिन, मनर्न्रण िथा मनरे्दशन गने किु् र् पूरा गरै्द नेपाली सेनालाई रे्दश र र्निाको हिििा प्रभावकारी िवरले पररचालन गने 
र्दाहर्त्व रक्षा िन्रालर्को रिी आएको छ। नेपालको संहवधानको भाग २८ धारा २६७ िा नेपालको ्विन्रिा, सावभुौिसत्ता, 
भौगोमलक अखण्डिा, ्वाधीनिा र राहिर् एकिाको रक्षाको लामग संहवधानप्रमि प्रमिबद्ध सिावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रिने 
्र्व्था रिेको छ। िलुकुलाई आन्िररक िथा बाह्य सरुक्षा चनुौिीिरुबाट ्विन्र र सरुक्षक्षि राख्रै्द नेपाली र्निाको क्षर्उ 
धनको सरुक्षा र संरक्षण गन,ु शाक्षन्िपूवकु बााँच्न पाउने नैसमगकु अमधकारलाई समुनक्षिि गन ुर नेपालको भौगोमलक अखण्डिा र 
एकिालाई अटल र अक्षुण्ण राख् न रक्षा िन्रालर् र र्स अन्िगिुको नेपाली सेना अिोरार हिर्ाशील रिी आएका छन।् 
संहवधानद्वारा प्रर्दत्त र्दाहर्त्विरु मनवाुि गने िििा िालका दर्दनिा नेपाली सेनाले िूलि: बाह्य सरुक्षा, प्रमिरक्षा, आन्िररक सरुक्षा, 
हवपद् ्र्व्थापन, प्रकृमि संरक्षण, नेपाल सरकारको मनरे्दशन बिोक्षर्ि राहिर् पहिचान बोकेका ठूला एवि ्रणनैमिक िित्त्वका 
हवकास मनिाुण, कररडोर िथा सडक खण्डिरु, िलुकुका िित्त्वपूण ुऐमििामसक सां्कृमिक संरचना िथा अमि हवक्षशष्ट र हवक्षशष्ट 
्र्क्षििरुको सरुक्षा एवि ् संर्िु राि संघको आह्वानअनसुार हवमभन् न रे्दशिा शाक्षन्ि ्थापना र््िा नेपाल सरकारले समु्पेको 
क्षर्म्िेवारी कुशलिापूवकु सम्पार्दन गरै्द आइरिेको छ।Covid-19 को कारण सकृ्षर्ि हवषि पररक्ष्थमि िथा िािािारीको रोकथाि, 
मनर्न्रण िथा र्निानसिा सरृ्ना िनुसक्ने िनाव न्रू्नीकरणको लामग नेपाल सरकार िथा रक्षा िन्रालर्बाट प्राप् ि मनरे्दशन 
बिोक्षर्िका कार्िुरु सम्पार्दन गरी सािान्र् अव्था सरृ्ना गन ुिित्त्वपूण ुभमूिका मनवाुि गरै्द आएको छ।'सिदृ्ध नेपाल, सखुी 
नेपाली' को र्दीघकुालीन सोचको पररकल्पना सहििको पन्रौं र्ोर्ना िथा दर्दगो हवकासको राहिर् अमभर्ानलाई आत्िसाथ गरै्द 
रािको सािाक्षर्क-आमथकु हवकासिा िित्वपूण ु भमूिका खेल्ने रणनीमिक िित्व एवि ्  रार्धानीलाई छोटो र्दरुी िथा सिर्िा 
िराईसंग र्ोड्ने काठिाण्डौ-िराई/िधेश द्रिुिाग ु (Expressway) सडक आर्ोर्नाको कुल लम्बाई 72.5 हक.मि. िध्र्े 55 
हक.मि. लािो खण्डिा ढुङ्गा िाटो कहटङ्ग, हिमलङ्ग गरी Embankment िर्ार गन ुिथा न्रू्निि सडक संरचनािरु (टेवा पखाुल, 

Reinforced Soil Structure, पाईप िथा बक्स कल्भटु) मनिाुण गने कार् ु नेपाली सेनाले गरै्द आईरिेकोछ। िलुकुिा संघीर् 
गणिन्रात्िक शासन ्र्व्थाको ्थापनापिाि ्सेनािामथ नागररक मनर्न्रण, सेनाको आधमुनकणकरण र पनुस रचना, सेना-नागररक 
सम्बन्ध र््िा हवषर्िरु शासकणर् प्रणालीमभर प्राथमिकिाका साथ कार्ाुन्वर्न भैरिेका छन।् 

2. सि्र्ा िथा चनुौिी 

नेपाली सेनालाई सिर् सापेक्ष थप सबल, च ु् ि, र्दक्ष, ्र्वसाहर्क र अन्िराुहिर् ्िरको बनाउन एवि ् िालका दर्दनिा 
सकु्षम्पएको हवकास मनिाुण िथा हवपद् ्र्व्थापनको कार् ुकुशलिापूवकु सम्पार्दन गन ुआवश्र्क पनै भौमिक संरचना, िेमसनरी 
और्ार, प्रहवमध िथा आधमुनक सैमनक उपकरणिरु पर्ाुप् ि िारािा उपल्ध निनु,ु नेपाली सेनालाई आवश्र्क पने िाििमिर्ार, 
गोलीगठ्ठा लगार्िका सरुक्षा सािग्री ्वरे्दशमभरै पर्ाुप्त िारािा उत्पार्दन गन ुनसक्न ुर्स क्षेरका केिी प्रिखु सि्र्ाका रुपिा 
रिेका छन।् सिर्ानकूुल वकृ्षत्त हवकासका अवसर सन्िमुलि र न्र्ार्पूण ु िररकाले उपल्ध गराई नेपाली सेनािा कार्रुि 
र्नशक्षिको िनोबल उच्च राख् न,ु िन्रालर् िथा नेपाली सेनाको कािकारबािीलाई ििश: आधमुनकणकरण गरै्द सूचना प्रहवमधिा 
आधाररि च ु् ि र नमिर्ािखुी बनाउन,ु सेना र अन्र् हवमभन् न सरुक्षा संर्न्रिरुबीच सिन्वर् र कार्ाुत्िक सम्बन्ध सृुढढ िलु्र्ाई 
िलुकुको सिग्र सरुक्षा ्र्व्थािा सधुार ल्र्ाउन ुसरुक्षा क्षेरको प्रिखु चनुौिीका रुपिा रिेका छन।्नेपाली सेनाको ्र्व्थापनिा 
मनिाुणामधन काठिाण्डौँ िराई/िदे्यश द्रिुिाग ु सडक आर्ोर्ना अन्िगिु खोकना, लमलिपरु क्षर्ल्लािा द्रिुिागकुो रेखाङ्कनिा परी 
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अमधग्रिणिा परेका र्ग्गािरुको िआु्र्ा िूल्र्ाङ्कनको हवषर्िा भएको हववार्द िथा अन्र् कररडोरको मनिाुणिा िापर्दण्ड मबना 
आर्ोर्ना पहिचान िथा छनोट िनु,ु DPR/EIA मबना आर्ोर्ना कार्नु्वर्निा लैर्ान ु िथा बरे्टको हवमनर्ोर्न को समुनक्षिििा 
निनु ुअपेक्षाकृि वहृद्ध िामसल गनु ुचनुौिी िनु।् 

3. सोच 

      ्विन्र, अखण्ड, सरुक्षक्षि, सावभुौि र शाक्षन्िपूण ुनेपाल।  

4. उद्दशे्र् 

1. संघ¸ प्ररे्दश र ्थानीर् िििा रिने सबै सरुक्षा मनकार्बीच शाक्षन्ि-सरुक्षाका हवषर्िा सिर्ोग र सिन्वर् सृुढढ गरै्द 
हवश्वसनीर् र भरपर्दो सरुक्षा प्रणाली हवकास गनु।ु  

2. सृुढढ र सबल आन्िररक िथा बाह्य सरुक्षा प्रणाली अवलम्बन गरी िलुकुलाई सरुक्षक्षि राख्न ुिथा सिनु्नि बनाउन।ु 

3. नेपाली र्निा, नेपालको मसिाना, भमूि, र्ल, अथिुन्र, प्राकृमिक-सां्कृमिक सम्पर्दा र पर्ाुवरणको प्रभावकारी सरुक्षा गनु।ु 

4. नेपाली सेना िथा रक्षा िन्रालर्का मनर्ाििी किचुारीिरूको क्षििा अमभवहृद्ध गरी र्दक्ष¸ आधमुनक र ्र्ावसाहर्क 
िलु्र्ाउन।ु 

5. हवकास मनिाुण िथा हवपद् ्र्व्थापनिा नेपाली सेनाको भमूिकालाई प्रभावकारी बनाउन।ु  

6. िलुकुिा शाक्षन्ि क्ष्थरिा कार्ि गरै्द िानव अमधकारको संरक्षणिा र्ोगर्दान परु् र्ाउन।ु 

7. आधारभिू राहिर् िूल्र् िान्र्िािरूको संरक्षण र राहिर् एकिा िथा सािाक्षर्क सद्भावलाई अमभवहृद्ध गरै्द नागररक-सैमनक 
सम्बन्धलाई सृुढढ िलु्र्ाउन।ु 

8. सैमनक कूटनीमिलाई प्रभावकारी बनाउाँरै्द अन्िराुहिर् शाक्षन्ि ्थापनािा िलुकुको र्ोगर्दानलाई अमभवहृद्ध गनु।ु 

5. रणनीमि 

1. राहिर् सरुक्षा र प्रमिरक्षासम्बन्धी नीमि, रणनीमि र कानून िथा संगठनात्िक पक्षिा सिसािहर्क सधुार गरी राहिर् 
सरुक्षा ्र्व्थालाई सृुढढ बनाउने। 

2. सरकारका िीनवटै िि िथा नेपाली सेनाबीच उक्षचि संर्न्र मनिाुण र सिन्वर् सृुढढ गरी िलुकुिा हवश्वसनीर् र भरपर्दो 
सरुक्षा प्रणालीको हवकास गने। 

3. नेपाली सेनालाई सिर्ानकूुल र्दक्ष, आधमुनक, ्र्ावसाहर्क, प्रहवमधिैरी िथा साधनस्रोि सम्पन् न बनाउने एवि ्किचुारीको 
क्षििा अमभवहृद्ध गने। 

4. नेपाली सेनालाई िलुकुको अन्िराुहिर् मसिानाको सरुक्षा, नर्दी, खानी, वनर्ङ्गल र प्रकृमि संरक्षण कार्िुा सिभागी 
गराउने िथा ठूला एवि ् रणनैमिक िित्वका हवकास आर्ोर्नािरुको सम्भा्र्िा अध्र्र्न गर्दाु राज्र्को सरुक्षािा पने 
प्रभावबारे सरुक्षा प्रभाव िूल्र्ाङ्कन गनुपुने ्र्व्था गने। 

5. राहिर् ्वाथ ुर हिि हवपररिका हिर्ाकलापिरुलाई मनर्न्रण र मनरुत्साहिि गने। 

6. नेपाली सेनािा वकृ्षत्त हवकासका नवीन पक्षिरुलाई सिावेश गरी क्षििावान ्र उच्च िनोबलर्िु र्नशक्षि मनिाुण गने। 
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7. नेपाली सेनाको सािररक र रणनैमनक िित्त्वका हवकास मनिाुण कार्िुरु सम्पार्दन गने िथा हवपद् ्र्व्थापन क्षििा 
अमभवहृद्ध गने। 

8. सं्थागि क्षििाको हवकासलाई उच्च प्राथामिकिा दर्दई आधमुनक प्रहवमधको अमधकिि ्प्रर्ोग  गने। 

9. नेपाली सेनासम्बन्धी काननुिा सिसािहर्क सधुार गरी िानव अमधकारको संरक्षण र प्रवदु्धनिा र्ोगर्दान परु् र्ाउने। 

10. आभारभिू राहिर् िूल्र् िान्र्िािरुको र्गेनाु िथा राि र राहिर् हििप्रमि सिहपिु र्नशक्षिको मनिाुण गरै्द नागररक-
सेमनक सम्बन्धलाई सौिादु्रपूण ुिलु्र्ाउने। 

11. नेपाली सेना र अन्र् सरुक्षा मनकार्बीच सिन्वर् र सिकार् ु हव्िार गरै्द हवश्व शाक्षन्ि ्थापनािा नेपालको भमूिका वहृद्ध 
गने  

12. राहिर् सरुक्षा िथा प्रमिरक्षा सम्बन्धिा िलुकुको मबद्यिान राहिर् सरुक्षा नीमिलाई अद्यावमधक गने िथा रािको हवद्यिान 
क्षििाको ठोस हवश्लषेण गरी रणनीमिक अन्िर पत्ता लगाउने। मनरे्दक्षशि कार्ाुरे्दश र ्र्ाविाररक पक्षबारे लेखा र्ोखा गरी 
नीमि मनिाुण िथा कार्ाुन्वर्न पक्षिा उक्षचि सझुाव दर्दन सक्ने अमधकारीिरुको ज्ञान एवं क्षििा अमभबहृद्ध गने। 

13. अन्िराुहिर् अभ्र्ास र प्रचलनिरुको लेखा र्ोखा गरी सरुक्षा क्षेरिा भएका गिन खोर्, अनसुन्धान र हवश्लषेण गरी राहिर् 
सरुक्षालाई सृुढढ िथा सिसािहर्क बनाउन िरेक हवधािा  र्ोगर्दान दर्दन सक्ने र्नशक्षि मनिाुण गने।  

14. राहिर् सरुक्षा िथा प्रमिरक्षा सम्बन्धी नीमि एवि ्रणनीमि मनिाुणिा रािलाई आवश्र्क सझुाविरु प्रर्दान गन ुसक्ने प्रबदु्ध 
िण्डल (Think Tank) राहिर् प्रमिरक्षा हवश्वहवद्यालर् मभरै मनिाुण गने। 

15. रणनीमिक ्िरिा सोच्ने आि सं्कारको हवकास गरै्द राहिर् सरुक्षा सम्वद्ध नेटवकु मनिाुण गरी उच्च ्िरको नागररक-
सैमनक सम्बन्ध  मनिाुण र हव्िार गने। 

16. नेपाली सेना िथा अन्र् सरुक्षा मनकार्िरुका उच्च शैक्षक्षक सं्थानिरुलाई, आवश्र्किा अनरुुप सिसािर्ीक सधुार सहिि, 
मनर्िि: राहिर् प्रमिरक्षा हवश्वहवद्यालर्को प्राक्षज्ञक छािा मभर ल्र्ाउने र भरपर्दो एबं हवक्षशष्ट क्षशक्षण सं्थाको रुपिा 
हवकमसि गने। 

६. हवषर् क्षरेगि नमिर्ा सूचक र लक्ष्र्  

सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्िको उपलक्ष्ध 

२०७७/७८ को 
अनिुामनि उपलक्ष्ध 

िध्र्िकालीन लक्ष्र् 

२०७८/७९ २०७९/८० 2080/81 

बङ्कररे्दक्षख ्र्ारेकसम्ि 
भौमिक संरचना मनिाणु (कुल 
संरचना ५,९७३) 

संख्र्ा १३९ 10६ 13४ १८० २०० 

नेपाली सेनाको र्मिनी िथा 
िवाई पररविन क्षििा 
अमभवहृद्ध (हवमभन् न प्रकारका 
सवारी साधन खररर्द) 

संख्र्ा 148 ७५ ८३ 410 420 
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सूचक एकाइ 

२०७६/७७ 
सम्िको उपलक्ष्ध 

२०७७/७८ को 
अनिुामनि उपलक्ष्ध 

िध्र्िकालीन लक्ष्र् 

२०७८/७९ २०७९/८० 2080/81 

राहिर् सेवा र्दल िामलि 

 
र्ना िर्ार 7.7 - ११.५ ११.५ ११.५ 

द्रिुिाग ु(भमूिगि िाग ु
सिेि) 

हक.मि. 32.5 4 5 20 47.5 

नर्ााँ सडक मनिाुण हक.मि. ४६.५ १६.१५ १८ २५ - 

सडक पलु मनिाणु संख्र्ा १ २ १ १ - 

७. हवषर् क्षरेगि खच ुिथा स्रोिको मरवषीर् अनिुान 

       

रकि रु. लाखिा 

आमथकु वष ु
हवमनर्ोर्न िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुाँर्ीगि हवत्तीर् 
्र्व्था 

नपेाल सरकार वैरे्दक्षशक अनरु्दान वैरे्दक्षशक ऋण 

२०७८/७९       510,440     446,019       64,421         -       510,440              -           -    

२०७९/८०       532,495     461,631       70,864         -       532,495              -           -    

२०८०/८१       555,738     477,788       77,950         -       555,738              -           -    
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८. कार्िुि/आर्ोर्नाको संक्षक्षप्त हववरण   

कार्िुि आर्ोर्नाको संक्षक्षप्त हववरणः- ब.उ.शी.नं., कार्िुि/आर्ोर्नाको नाि, उद्देश्र्, आर्ोर्ना अवमध, लागि र अपेक्षक्षि नमिर्ा िामलकािा प्र्ििु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कार्िुि/ आर्ोर्ना 
क्षरेगि 
रणनीमिक 
्िम्भ 

उद्दशे्र् 
आर्ोर्ना अवमध 
(सरुु र सिामप्त) 

लागि (रू. 
लाखिा) 

अपके्षक्षि नमिर्ा 

३४५०००११ रक्षा िन्रालर् - सरुक्षा सालबसाली - - 

३४५०००१२ राहिर् सरुक्षा पररषद्को सक्षचवालर् - सरुक्षा सालबसाली - - 

34501011 रं्गी अड्डा - सरुक्षा सालबसाली - - 

34501012 सैमनक िवाई ििामनरे्दशनालर् - सरुक्षा सालबसाली - - 

34501013 वीरेन्द्र अ्पिाल - ्वा््र् सेवा प्रवाि सालबसाली - - 

34501014 सैमनक किाण्ड िथा ्टाि कलेर् - क्षििा अमभवहृद्ध सालबसाली - - 

34501015 राहिर् सेवा र्दल - छार छारािा राहिर् भावना अमभवहृद्ध सालबसाली - - 

34501016 अमि मबक्षशष्ट ्र्क्षि सरुक्षा 
मनरे्दशनालर् 

- सरुक्षा प्रबन्ध सालबसाली - - 

३४५०१०११ राहिर् प्रमिरक्षा हवश्वहवद्यालर् - राहिर् प्रमिरक्षा हवश्वहवद्यालर् ्थापना 
गरी संचालन गने 

२०७८/७९ - 
२०८०/८१ 

११ राहिर् प्रमिरक्षा हवश्वहवद्यालर् पूण ुरुपिा 
संचालन िनु े

 

कार्िुि िथा आर्ोर्नाको िालसम्िको प्रगमि क्ष्थमि, आगािी िीन वषकुो उपलक्ष्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन िनुे प्रिखु हिर्ाकलाप िलको 
िामलकािा प्र्ििु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कार्िुि/ आर्ोर्ना िालसम्िको प्रगमि क्ष्थमि आगािी िीन वषकुो उपलक्ष्ध सूचक आ.व.२०७८/७९ िा सञ् चालन िनु ेप्रिखु हिर्ाकलाप 

३४५०००११ रक्षा िन्रालर् - बाह्य िथा आन्िररक सरुक्षा प्रणाली प्रभावकारी 
भई नेपालको ्विन्र, सावभुौिसत्ता, भौगोमलक 
अखण्डिा, ्वाधीनिा र राहिर् एकिा सबल र 
सृुढढ भएको िनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कार्िुि/ आर्ोर्ना िालसम्िको प्रगमि क्ष्थमि आगािी िीन वषकुो उपलक्ष्ध सूचक आ.व.२०७८/७९ िा सञ् चालन िनु ेप्रिखु हिर्ाकलाप 

३४५०००१२ राहिर् सरुक्षा पररषद्को 
सक्षचवालर् 

- - राहिर् सरुक्षा नीमि २०७५ कार्ाुन्वर्नको लामग 
सम्बक्षन्धि मनकार्साँग बैठक, छलिल सिन्वर् र 
प्रगमिको अनगुिन गने। 

राहिर् प्रमिरक्षा नीमि २०७७ सिन्वर्ात्िक रुपिा 
कार्ाुन्वर्न गने। 

34501011 रं्गी अड्डा - राहिर् सरुक्षा र प्रमिरक्षाप्रमि सिहपिु सक्षि, 
सबल, ्र्ावसाहर्क एवि ्उच्च िनोबलर्िु 
नेपाली सेनाको प्रभावकारी पररचालन भएको 
िनुे 

 

34501012 सैमनक िवाई 
ििामनरे्दशनालर् 

- नेपाली सेनाको िवाई क्षििा अमभवहृद्ध भएको 
िनुे 

 

34501013 वीरेन्द्र अ्पिाल - आि नागररक िथा सैमनकिरुको प्रभावकारी 
िवरले ्वा््र्ोपचार सेवा उपल्ध िनुकुा 
साथै हवपद्का सिर्िा सेवा परु् र्ाउने गरी 
क्षििा अमभवहृद्ध भएको िनु े

 

34501014 सैमनक किाण्ड िथा ्टाि 
कलेर् 

- नेपाली सेनाका सकल र्दर्ाुका सैमनक िथा 
अन्र् किचुारीिरुको क्षििा र ्र्ावसाहर्क 
र्दक्षिा अमभवहृद्ध भएको िनु े

 

34501015 राहिर् सेवा र्दल - रािप्रमि सिहपिु, अनशुामसि, बिार्दार र 
रािको सेवा गन ुित्पर एवि ्सक्षि 
नागररकको हवकास भएको िनु,े 

३४,६५० र्ना र्वुािरुलाई राहिर् सेवा र्दल 
िामलि प्राप्त भएको िनु े

 

34501016 अमि मबक्षशष्ट ्र्क्षि सरुक्षा 
मनरे्दशनालर् 

- अमि हवक्षशष्ट ्र्क्षििरुको सरुक्षा िनुे  
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ब.उ.शी.नं. कार्िुि/ आर्ोर्ना िालसम्िको प्रगमि क्ष्थमि आगािी िीन वषकुो उपलक्ष्ध सूचक आ.व.२०७८/७९ िा सञ् चालन िनु ेप्रिखु हिर्ाकलाप 

३४५०१०११ राहिर् प्रमिरक्षा 
हवश्वहवद्यालर् 

राहिर् प्रमिरक्षा हवश्वहवद्यालर् पूवाुधार 
मनिाुण हवकास समिमिको गठन 

राहिर् प्रमिरक्षा हवश्वहवद्यालर्को अवधारणा पर 
िर्ार िनु े

हवश्वहवद्यालर्को मनर्िावलीको ि्र्ौर्दा पेश गने 

समिमिको कार्ाुलर् ्थापना हवश्वहवद्यालर्को हवधेर्कको ि्र्ौर्दा ्वीकृमि 
भई मनर्िावली  िर्ार िनु े

पहिलो चरणको मनिाुण शरुू गने 

जग्गा प्रामप्त सम्पूण ुभौमिक पूवाुधार मनिाणु सम्पन्न गने २५% र्नशक्षि मनर्कु्षि गने 

प्रारक्षम्भक भौमिक पूवाुधारिरुको 
मनिाुण सरुु 

सम्पूण ुर्नशक्षि मनर्कु्षि परुा गने राहिर् प्रमिरक्षा ििाहवद्यालर् (NDC) को पाठ्यिि 
िर्ार गररसक्ने 

हवश्वहवद्यालर्को हव्ििृ पररर्ोर्ना 
प्रमिवेर्दन (DPR) िर्ार 

राहिर् प्रमिरक्षा हवश्वहवद्यालर् (NDU)पूणरुुपिा 
संचालन गने 

अवधारणा परको ि्र्ौर्दा िर्ार 

हवधेर्कको ि्र्ौर्दा  िर्ार 

पाठर्िि हवकासको कार् ुसरुु 

९. र्ोक्षखि पक्ष िथा अनिुान   

नेपाली सेनाको आधमुनकणकरण, ्र्ावसार्ीकरण र क्षििा अमभवहृद्धका लामग पर्ाुप्त िारािा स्रोि साधनको ्र्व्था िनुेछ। नेपाली सेनािा कार्रुि सकल र्दर्ाुको 
िौसला र िनोबल उच्च राख्न आवश्र्क कार्िुि सञ्चालन िनुकुा साथै नेपाली सेना र अन्र् सरुक्षा मनकार्िरुबीच सिन्वर् िथा सिकार् ुसृुढढ िनुेछ। पर्ाुप्त बरे्टको अभाव, 
सिर् िै कार्िुि संशोधन िथा रकिान्िर निुाँर्दा लक्षक्षि उद्देश्र् िामसल गने कार्िुा र्ोक्षखि सरृ्ना िनुे रे्दक्षखएको छ। 
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८.६ परराष्ट्र  

१. पषृ्ठभमूि  

परराष्ट्र नीमि, 2077 अनरुुप िलुकुले मलएको विकासको बहृत्तर लक्ष्य हामसल गनन सहयोग 

परु् याउनेने शातािफ न  नेपालको परराष्ट्र सबनबध न मनाि तति रहेको  म िलुभिू रुपिा िध लालय एििआ ्ध िगनिका मनकायको 
सबलीकरण, कूटनीमिक जनतति विकास, ्मथनक कूटनीमिको पचरलालन, सीिा सबनबध नी कायनहरु, विद्यिुीय राहाानी (e-passport)   

को जडानका साथै शिपक्षीय र बहपुक्षीय िञ्च िथा अध िरानवष्ट्रय संघसंस्थाहरुिा नेपालको उनेपतस्थमिलाई थप सबल बनाउँनेाै लैजाने 
एििआ गैर्िासीय नेपालीहरुको ज्ञान,  सीप,  पूजँी िथा प्रविमनलाई नेपालको वहििा पचरलालन गनििफ न  परराष्ट्र िध लालय अग्रसर 
रहेको  म 

२. सिस्या िथा लनुौिी  

नेपालिा विकमसि राजनीमिक िथा नीमिगि तस्थरिा, सािातजक िथा ्मथनक सबलीकरण, अिसरहरुको बवृि, अध िरानवष्ट्रय 

स्िरिा नेपालको पवहलान िथा िहत्ििा बढोत्तरी, िथा सूलना प्रविमनको विकास र विस्िार अिसरको रुपिा रहेको भए िापमन 
विश्वव्यापी रुपिा फै मलएको कोरोना िहािारीका कारण विकासका गमिविमनहरुिा ्एको संकुलन, ध यून रावष्ट्रय उनेत्पाान िथा पूजँी 
मनिानण, रावष्ट्रय रोजगारीका अिसरहरुको अपयानप्तिा ्शा प्रिखु सिस्याको रुपिा रहेका  नआम यसका साथै सियानकूुल प्रतततक्षि 
कूटनीमिक जनततिको अभाि र बढ्ाो कायनलापकाबील परराष्ट्र सेिािा रहेको जनततिको ध यूनिाले लनुौिी मसजनना गरेको  म 
यस अमिचरि परराष्ट्र िामिलालार्न हेनि रावष्ट्रय दृविकोणिा एकरुपिा कायि गनुनपनि सिेि ्िश्यकिा रहेको  म 

कोमभड-19 का कारण लाल ु्.ि. िा ्मथनक िथा सािातजक वियाकलापहरु अत्यामनक रुपले प्रभाविि भएका  नआम 
िर्नको अध त्य मिर कोरोना विरुिको खोपको विकास िथा vaccination rollout ले ्ताका वकरणहरु सञ्चार गरेपमन भार्रसको 
नयाँ variant फै लािटसँगै िहािारीको नयाँ लहर तरुु भईरहँाा जोतखिले थप अध यौलिा मसजनना गरेको  म यसबाट मनतिि रुपिा 
अध िरानवष्ट्रय सबनबध न लगायि शिपक्षीय एििआ बहपुक्षीय िञ्चका प्राथमिकिा िथा कायनििलाई प्रभाविि बनाएको  म यद्यवप, 

बहपुक्षीयिािा भल ुनअल कायनििहरुको प्रभाि बढ्ाो  म यसबाट सिग्र विश्व अथन व्यिस्थािा ऋणात्िक प्रभाि ाेखा पनि अनिुान 
गचरएको  म एकािफ न  बहसंुख्यक नेपालीहरु रहेको िैाेततक रोजगारीिा प्रभाि पनि र अकोिफ न  नेपालले ााि ृ मनकायबाट प्राप्त 
गाै ्एको सहयोग सिेि प्रभाविि हनुसनने भएकोले यी विर्यहरुलाई सबनबोनन र नयाँ प्राथमिकिा मननानरण गनि कायन अको 
लनुौमिको रुपिा ाेतखएको  म  

३. सोल  

रावष्ट्रय विकास एििआ सबनिानका लामग अध िरानवष्ट्रय ्मथनक सबनबध नम 

४. उनेद्दशे्य  

अध िरानवष्ट्रय स्िरिा नेपालको रावष्ट्रय वहि प्रिानन गाै िीब्र ्मथनक िवृि,  गचरबी ध यूनीकरण िथा शागो विकासका 
लक्ष्यहरु प्रामप्तिा योगाान परु् याउनेन अध िरानवष्ट्रय सबनबध नको पचरलालन गनुन म 

५. रणनीमि  

१. अध िरानवष्ट्रय जगििा नेपालको रावष्ट्रय वहि,  रावष्ट्रय  वि,  रावष्ट्रय पवहलान र प्रमिष्ठाको प्रििनन गनिम 
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२. नेपालको ्मथनक कूटनीमिलाई रणनीमिक र नमिजािूलक रुपिा पचरलालन गनिम 

३. रावष्ट्रय वहि अनकुुल हनुे गरी विद्यिान सतध न,  सबनझौिा र सिझाारीको विश्लरे्ण गरी पनुरािलोकन गनिम 

४. कूटनीमिक ाक्षिािा अमभिवृि गरी गणुस्िरीय सेिा प्रिाहको समुनतिििा गनि म 

६. विर्य के्षलगि नमिजा सूलक र लक्ष्य  

सूलक एकार् 
२०७६/७७ 

सबनिको िास्िविक 
उनेपलतधन 

२०७7/७8 

सबनिको अनिुामनि 

उनेपलतधन 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०80/८1 

विाेततस्थि मनयोगहरुिा भिन/जग्गा 
खचरा/मनिानण 

संख्या 
३ 4 7  10  13 

्मथनक कूटनीमिका कायनिि संलालन पटक १३० १4० १३० १४० १५० 

शिपक्षीय पराितन संयध लको स्थापना र 
बैठक 

संख्या 12 9 6 6 6 

अध िरानवष्ट्रय संगठनको कायनकारी िहिा 
उनेबनिेािारी र प्रमिमनमनत्ि 

संख्या 10 2 2 ३ ३ 

कूटनीमि सबनबध नी िामलि संलालन संख्या 2 २ 4 4 4 

Brain Gain Center-BGC िा ्बि हनु े
गैर ्िासीय नेपाली संख्या 

700 1000 1200 1300 1350 

BGC िाफ न ि प्राप्त हनु ेपचरयोजना प्रस्िाि संख्या 3 3 ४ ६ ८ 

नेपालीलाई गध िव्य िलुकुको 
अध्यागिनिा प्रिेताज्ञा प्राान गनि िलुकु संख्या 

35 35 36 37 38 

शिपक्षीय कूटनीमिक सबनबध न स्थापना 
भएका िलुकु संख्या 

168 168 170 171 172 

७. विर्य क्षलेगि  खलन  िथा  स्रोिको  मलिर्ीय अनिुान  

 

      रकि रु. लाखिा 

्मथनक िर्न 
विमनयोजन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल लाल ु पुजँीगि 
वित्तीय 
व्यिस्था 

नपेाल सरकार िैाेततक अनाुान 
िैाेततक 

ऋण 

२०७८/७९         71,305       56,583       14,722         -         71,305              -           -    

२०७९/८०         81,875       65,695       16,180         -         81,875              -           -    

२०८०/८१         76,880       58,630       18,250         -         76,880              -           -    
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८. कायनिि/्योजनाको  संतक्षप्त  वििरण   

कायनिि िथा ्योजनाको ब.उने.ती.नं., उनेद्देश्य, ्योजना अिमन, लागि र अपेतक्षि नमिजा सवहिको संतक्षप्त वििरण ाेहायको िामलकािा प्रस्ििु गचरएको  मकायनिि 
िथा ्योजनाको हालसबनिको प्रगमि तस्थमि, ्गािी िीन िर्नको उनेपलतधन सूलक र ्.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे प्रिखु वियाकलाप िलको िामलकािा प्रस्ििु गचरएको 
 म 

ब.उने.ती.नं. कायनिि/्योजना 
क्षलेगि 
रणनीमिक 
स्िबनभ 

उनेद्दशे्य 
्योना अिमन 
(सरुु र सिामप्त) 

लागि  
रू. 

अपतेक्षि नमिजा 
हालसबनिको प्रगमि 

तस्थमि 

्गािी  िीन  
िर्नको  उनेपलतधन 

सूलक 

्.ि. 2078/79 िा सञ्चालन हनु े
प्रिखु वियाकलाप 

३२६०००११ परराष्ट्र िध लालय  5  रावष्ट्रय वहि 
प्रििनन  
अध िरानवष्ट्रय 
सबनबध न 
सबलीकरण 

सालबसाली  अध िरानवष्ट्रय सबनबध न 
िजबिु भएको हनुेम 

परराष्ट्र नीमिको 
कायानध ियन भएको 
हनुेम 

परराष्ट्र 
नीमि,2077 
जारी  

अध िरानवष्ट्रय 
सबनबध न िजबिु 
भएको हनुेम 

परराष्ट्र नीमिको 
कायानध ियन भएको 
हनुेम 

शिपक्षीय िथा क्षेलीय बैठक र 
अध िरानवष्ट्रय कायनिििा सहभामगिा,  
सीिा मनचरक्षण,  

जग्गा खचरा/भिन मनिानण,   
सगरिाथा संिाा  
परुाना ास्िािेजको अमभलेखीकरण,  

भल ुनअल बैठकको पूिाननार मनिानण, 

क्षििा विकासका लामग िामलि,  
NRN  स्िाटनकाडनको पूिाननार ियारी,  
 

३२६०००१२ नेपाली/राजाूिािासहरु, 
स्थायी मनयोगहरु, 

िहािातणज्य 

ाूिािासहरु 

 

 5  ्मथनक 
कूटनीमि 

नेपालीको 
उनेद्दार 
रावष्ट्रय वहि 
प्रििनन  

सालबसाली  ्मथनक कूटनीमिबाट 
नेपालको  वि 
प्रििनन भएको हनुेम 

 100 ्मथनक 
कूटनीमिका 150 
कायनिि सबनपन्न 
भएको हनुेम 

्मथनक 
कूटनीमिबाट 
नेपालको  वि 
प्रििनन भएको 
हनुेम 

्मथनक कूटनीमि, 

VPN ियार गनि 
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ब.उने.ती.नं. कायनिि/्योजना 
क्षलेगि 
रणनीमिक 
स्िबनभ 

उनेद्दशे्य 
्योना अिमन 
(सरुु र सिामप्त) 

लागि  
रू. 

अपतेक्षि नमिजा 
हालसबनिको प्रगमि 

तस्थमि 

्गािी  िीन  
िर्नको  उनेपलतधन 

सूलक 

्.ि. 2078/79 िा सञ्चालन हनु े
प्रिखु वियाकलाप 

३२६०००१३ सीिा नापी टोली  5 (1) सीिा 
व्यिस्थापन 

सालबसाली  नेपालको अध िरानवष्ट्रय 
सीिाना सरुतक्षि र 
थप व्यितस्थि 
भएको हनुेम 

 

 नेपालको 
अध िरानवष्ट्रय 
सीिाना सरुतक्षि  
र थप व्यितस्थि 
भएको हनुेम 

सीिा सबनबध नी शिपक्षीय संयध लको 
बैठक, 

सीिा सबनबध नी rapid response 

 

३२६०१०११ राहाानी विभाग  5 (4) राहाानी 
वििरण 

सालबसाली  राहाानी वििरण र 
राहाानी प्राप्त गनन 
लाग्ने सियिा बलि 
भई सेिा प्रिाहिा 
प्रभािकाचरिा ्एको 
हनुेम  

 राहाानी वििरण  
र राहाानी प्राप्त 
गनन लाग्न े
सियिा बलि  
भई सेिा प्रिाहिा 
प्रभािकाचरिा 
्एको हनुेम 

विद्यिुीय राहाानी वििरणम  
विद्यिुीय राहाानी सबनबध नी 
अमभिखुीकरणम 

३२६०२०११ कध सलुर सेिा विभाग  5 (4) प्रभािकारी 
कध सलुर 
सेिा 

सालबसाली  सेिािा थप 
प्रभािकारी भएको 
हनुेम 

 सेिािा थप 
प्रभािकारी भएको 
हनुेम 

मनयमिि कायनहरु 

९. जोतखि पक्ष िथा अनिुान  

सरोकारिाला मनकायहरुबील मनरध िर र प्रभािकारी सिध िय, सबनबतध नि ाेतको कानून र पयानप्त बजेट िथा जनततिको सािवयक व्यिस्थापन हनु नसकेिा लक्ष्य हामसल 
हनु नसनन ेजोतखि ाेतखध  म यस अमिचरि विश्वव्यापी िहािारीको रुपिा फै मलएको कोरोना भार्रसका कारण अध िरानवष्ट्रय जिघट िथा ्िागिनिा पननसनने प्रभाि अको 
जोतखिका रुपिा रहेको   म 
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८=७ योजना तथा तथ्याङ्क 

१. पषृ्ठभमूि  

नेपालको संविधानले परिकल्पना गिे अनरुुप सािवजमनक, मनजी ि सहकािी क्षेत्रको सहभामगता तथा विकास िार्व त उपलब्ध 
साधन स्रोतको उचित परििालनद्वािा तीव्र आमथवक िवृि हामसल गरै्द दर्दगो आमथवक विकास गनव ि प्राप्त उपलचब्धहरूको न्यायोचित 
वितिणका मनमित्त र्दीर्वकालीन सोि सवहतको योजना प्रवियाको िहत्ि िहन्छ। सङ्घीयताको सन्र्दभविा पमन संर्, प्ररे्दश ि स्थानीय 
तहिा बन्ने योजनाहरूबीि अन्तिसम्बन्ध कायि गनव,  तहगत सिकािहरुका योजना प्रकृया ि कायावन्ियनिा सिन्िय गनवका मनमित्त 
केन्रीय योजना संगठनका रुपिा िहेको िाविय योजना आयोगको भमूिका िहत्िपूणव हनु्छ। नेपालले अन्तिावविय रुपिा प्रमतििता 
जनाएको दर्दगो विकास लक्ष्य हामसल गनव ि वि.सं. २१०० सम्ििा विकमसत िािको स्तििा पगु्न सहयोग हनुे गिी र्दीर्वकालीन 
सोि सवहतको पन्रौँ योजना ि सोको सर्ल कायावन्ियनका लामग िावषवक रुपिा परििाजवन गरै्द तयाि गरिने तीन िषे 
िध्यिकालीन खिव संििना ि िावषवक विकास कायविि आयोगका तत्कालीन प्राथमिकताका विषयहरू हनु।् यसका अमतरिक्त, 

अनगुिन तथा िूल्याङ्कन, तथ्याङ्क प्रणालीको विकास, व्यिस्थापन ि अनसुन्धानिार्व त ्िहत्िपूणव तथ्य एिि ्सूिनाहरूको मसजवना ि 
त्यसलाई नीमत मनिावणिा प्रयोग गिाउने विषय आयोगका आगािी प्राथमिकता हनु।् योजना प्रवियालाई तथ्यपिक, नमतजािखुी ि 
यथाथवपिक बनाउन विमभन्न नीमतगत, कानूनी, संस्थागत एिि ्प्रकृयागत प्रयास गरिनकुो साथै विकास योजना नीमत, कायविि तथा 
आयोजनाको कायावन्ियन पक्षलाई प्रभािकािी, नमतजािखुी ि जिार्रे्दहीपूणव बनाउन िाविय आयोजना बैँक, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 
प्रणालीको विकास एिि ्कायावन्ियन ि अध्ययन अनसुन्धानको कायवलाई सदुृढ बनाउँरै्द लमगएको छ। अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 
प्रणालीलाई िस्तमुनष्ठ एिि ्नमतजािूलक बनाउन अनगुिन तथा िूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयकको संसर्दिा र्दताव भएको छ। अनगुिन 
तथा िूल्याङ्कन दर्दग्र्दशवन ि सूिना प्रविमधिा आधारित िाविय आयोजना बैँक व्यिस्थापन सूिना प्रणालीको कायावन्ियन ि िहत्िपूणव 
आयोजनाहरूको आन्तरिक तथा तेस्रो पक्षबाट िूल्याङ्कन लगायतका िहत्िपूणव प्रयास हुँरै्द आएका छन।् 

यसैगिी, अन्तिावविय िापर्दण्ड अनकूुल िाविय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास, दर्दगो विकास लक्ष्यको अनगुिनका मनमित्त 
आिश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गिाउन विमभन्न गणना, सिेक्षण ि प्रशासमनक अमभलेख सिेतको उपयोग गनव ि नेपाल सिकािले गत 
िषव स्िीकृत गिेको तथ्याङ्क प्रणाली विकासको लामग िाविय िणनीमतको कायावन्ियन गनव आिश्यक व्यिस्था गरै्द जानपुने साथै 
िाविय नीमतहरूको सान्र्दमभवकता, विकास योजना तथा कायवििका विविध पक्ष ि विषयगत क्षेत्रका उत्पार्दन तथा व्यिसायको 
संििना, ढाँिा तथा प्रविमधिा रुपान्तिण गनुवपने विषयिा अध्ययन, अनसुन्धान गने विचशविकृत मनकायका रुपिा आयोगलाई विकास 
गने गिी कायवहरू अचर् बढाइएको छ। वयनै तथ्य िनन गरै्द आगािी तीन िषवको लामग िध्यिकालीन खिव संििना तयाि 
गरिएको छ। 

२. सिस्या तथा िनुौती 

विकासको र्दीर्वकालीन सोि तजुविा गिी सोअनसुाि योजना तथा कायविि तजुविा गनुव, स्रोत साधनको समुनचितता गिी 
आिमधक योजना ि िावषवक बजेटबीि सािञ्जस्यता कायि गनुव, पनुमनविावण कायविि तजुविा तथा कायावन्ियन प्रभािकािी बनाउन,ु 

सङ्घीयताअनरुूप तहगत योजनाबीि अन्तिसम्बन्ध कायि गनुव ि योजना तजुविासम्बन्धी जनशचक्तको क्षिता विकास गिी संस्थागत 
सदुृढीकिण गनुव योजना तजुविा प्रवियािा रे्दचखएका सिस्या हनु।् त्यस्तै, योजना कायावन्ियन गने मनकायहरूको क्षिता अमभिवृि 
गिी कायावन्ियन पक्षलाई सधुाििा सहयोग गनुव ि सािवजमनक खरिर्द तथा जग्गा प्रामप्तसम्बन्धी कानूनी तथा प्रवियागत जवटलता 
हटाउन ुयोजना कायावन्ियन सम्बन्धी िखु्य सिस्या हनु।् 
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सङ्घीय, प्रारे्दचशक तथा स्थानीय तहिा योजना प्रविया तथा अन्तिसम्बचन्धत अनगुिन तथा िूल्याङ्कन पिमतलाई संस्थागत 
गनुव, दर्दगो विकासका लक्ष्य लगायतका असि तथा प्रभाि तहका सूिकहरूको खण्डीकृत एिि ्सिेक्षणिा आधारित सूिना मसजवना 
गनुव ि विमभन्न तह तथा मनकायिा अनगुिन तथा िूल्याङ्कन सम्बन्धी क्षिता विकास गनुव ि र्दक्ष जनशचक्तलाई यस कायविा 
आकवषवत गिी िाख्न ुप्रिखु िनुौती िहेका छन।् िाविय लक्ष्य एिि ्उद्देश्य हामसल गनव ि मनयमित िा आकचस्िक रूपिा आउने 
विपद हरुको मनयन्त्रण एिि ्िोकथािका साथै जोचखि न्यूनीकिण तथा व्यिस्थापन ि विकास मनिावणका आिश्यकता परिपूमतव गनव 
स्रोत साधनको समुनचितता एिि ्प्राथमिकीकिण गनुव िनुौमतपूणव िहँरै्द आएको छ। सिय सापेक्ष तथ्याङ्क ऐनको तजुविा, केन्रीय ि 
स्थानीय स्तिका तथ्याङ्कीय वियाकलापबीि सिन्िय, सङ्घीय ि स्थानीय मनकायहरूको तथ्याङ्क व्यिस्थापन ि संििना मनिावण, 

उत्पादर्दत तथ्याङ्किा र्दोहोिोपना हटाउन,ु तथ्याङ्कको उपयोग िृवि, जनशचक्तको र्दक्षता िवृि, तथ्याङ्कका क्षेत्रिा निीनतिा प्रविमधको 
उपयोग, र्दक्ष तथ्याङ्कीय जनशचक्तलाई सेिामभत्र आकवषवत गिी िाख्न ेिाताििण मसजवना गनुव ि अनामधकृत तथ्याङ्कको प्रयोग हटाउन ु
प्रिखु िनुौती हनु ् । त्यस्तै, दर्दगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त भए नभएको प्रगमत िापनका लामग मनधावरित सूिकहरूका लामग 
आिश्यक पने तथ्याङ्क स्थानीय तहसम्ि खण्डीकृत रुपिा प्राप्त गने विषय आगािी दर्दनका िनुौतीका रुपिा िहेका छन।् 

३. सोि 

 संर्ीय संििना अनरुुप तथ्यपिक ि नमतजािखुी योजना तजुविा प्रणालीको विकास (योजना)। 

 नमतजािूलक अनगुिन तथा िूल्याङ्कन व्यिस्थािार्व त शासकीय सधुाि (अनगुिन तथा िूल्याङ्कन)। 

 सिल, वियाशील ि सिन्ियात्िक िाविय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास (तथ्याङ्क)। 

 आयोजना तजुविा तथा व्यिस्थापनिा सशुासन अमभिवृि गिी तीव्र सन्तमुलत ि दर्दगो विकास (िाविय आयोजना बैंक)। 

 तथ्य ि ज्ञानिा आधारित विकासका िाध्यिबाट सििृ िाि मनिावण (अनसुन्धान ि विकास)। 

४. उद्दशे्य 

अ. योजना 
 िाविय सोि ि लक्ष्य हामसल हनुे गिी संर्, प्ररे्दश ि स्थानीय तहिा सिन्ियात्िक, नमतजािखुी ि सबल योजना तजुविा 

पद्घमतको विकास गनुव।  

आ. अनगुिन तथा िूल्याङ्कन  

 संर्, प्ररे्दश ि स्थानीय तहिा नमतजािूलक अनगुिन तथा िूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गनुव। 

इ. तथ्याङ्क 
1. विश्वसनीय, गणुस्तिीय तथा अन्तिावविय स्तििा तलुनायोग्य तथ्याङ्क उत्पार्दन गिी मनयमित आपूमतवको व्यिस्था गनुव। 

2. तथ्याङ्कीय वियाकलापिा मनकायगत तथा तहगत सिन्िय स्थापना गिी संर्ीय संििना अनरुूपको तथ्याङ्क प्रणाली  
विकास गनुव 

ई. िाविय आयोजना बैंक 

१. तथ्यपिक ि िापर्दण्डिा आधारित आयोजना पवहिान, छनोट तथा िूल्यांङ्कन प्रविया तथा प्राथमिकीकिण गने प्रणालीको 
विकास ि अभ्यास गनुव गिाउन।ु 

२. आयोजना बैंकका मसिान्त ि िान्यता अनरुूप प्ररे्दश ि स्थानीय तहहरूिा सिेत त्यस्तो प्रणालीको स्थापना गनव आिश्यक 
सहजीकिण गनुव। 
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उ. अनसुन्धान ि विकास 

1. अनसुन्धान तथा विकासको िाध्यिबाट भविष्यको लामग ज्ञानिा आधारित ि मसजवनशील नागरिक तयाि गनुव।  

२. अनसुन्धान तथा विकासको उपलचब्धलाई िाि वहत, िाविय नीमत तथा कायविििा अिलम्बन गनुव। 

३. अनसुन्धान तथा विकासको िाध्यिबाट िाविय नीमत मनिावण तथा कायावन्ियन क्षिता अमभिृवि गनुव।   

५. िणनीमत 

अ. योजना 
1. र्दीर्वकालीन सोि ि िाविय प्राथमिकताका आधाििा योजना तजुविा गने। 

2. योजना तजुविाको प्रवियागत पक्षिा सधुाि गने। 

3. संर्ीय संििना अनकूुल हनुेगिी विद्यिान योजना प्रणालीको सदुृढीकिण तथा विकास गने। 

4. योजना तजुविािा संलग्न सािवजमनक मनकाय एिि ् मनजी, सहकािी तथा सािरु्दावयक क्षेत्रको क्षिता विकास तथा 
सदुृढीकिण गिी ग्रहण क्षिता अमभिवृि गने। 

5. योजना कायावन्ियनको प्रवियागत पक्षिा सधुाि गने। 

6. संर्ीय संििना अनकुुल योजना कायावन्ियनको लामग संस्थागत संििनाको व्यिस्थापन गने। 

7. आयोजनाको व्यस्थापन ि कायविि कायावन्ियनिा सधुाि गने। 

आ. अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 

1. काननुी ि नीमतगत व्यिस्था गिी अनगुिन तथा िूल्याङ्कन प्रणालीलाई सबल ि सदुृढ बनाउन।े 

2. नमतजािूलक अनगुिन तथा िूल्याङ्कनलाई स्थावपत गनव अन्ति मनकायगत तथा अन्ति सिकािी सिन्िय ि सहकायवको 
विकास गने।  

3. अनगुिन तथा िूल्याङ्कन कायविा आबि सबै तहका जनशचक्तको क्षिता विकास गने।  

4. विकास कायविि तथा आयोजनाहरूको सिस्याहरू तत्काल ि सियिै सिाधान गिाउने संििनाको विकास गने।  

इ. तथ्याङ्क 

1. संर्ीय पद्घमत बिोचजि तथ्याङ्कीय कायव व्यिस्थापनका लामग नीमतगत ि संस्थागत व्यिस्था गने।  

2. नीमत, योजना, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन ि दर्दगो विकास लक्ष्य लगायतका उपयकु्त सूिकहरूको पवहिान ि प्राथमिकीकिण 
गिी अन्तिावविय रूपिा प्रिमलत विमध ि गणुस्ति िापर्दण्ड अनरुूपको तथ्याङ्क उत्पार्दन ि आपूमतव गने। 

3. तथ्याङ्क उत्पार्दन ि आपूमतविा सबै तथ्याङ्कीय स्रोतहरू (गणना, सिेक्षण तथा प्रशासमनक अमभलेख) को उपयोग गने।  

4. तथ्याङ्कीय वियाकलापिा आधमुनक सूिना प्रविमधको प्रयोग बढाउने ि निीनति प्रविमधहरू अिलम्बन गने। 

ई. िाविय आयोजना बैंक 

1. तथ्यपिक ि िापर्दण्डिा आधारित आयोजना पवहिान, िूल्यांङ्कन, छनोट तथा प्राथमिकीकिण गिी िाविय आयोजना बैंकको 
स्थापना गने। 

2. प्ररे्दश ि स्थानीय तहहरूिा आयोजना बैंक प्रणालीको स्थापना गने तर्व  आिश्यक कायवहरू गनव गिाउन सहजकतावको 
भमूिका मनिावह गने। 
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3. कायावन्ियनका लामग तयािी अिस्थािा िहेका आयोजनाहरूको पोटवर्ोमलयो तयाि गिी स्िरे्दशी तथा विरे्दशी मनजी क्षेत्रको 
लगानी ि सहायता परििालन गने। 

उ. अनसुन्धान ि विकास 

1. नेपालको शैचक्षक प्रणालीलाई व्यिहारिक प्रयोगात्िक ि अनसुन्धानिूलक बनाउन जोड दर्दने। 

2. तामलि ि विकासलाई सैिाचन्तक ज्ञान ि व्यािहारिक अभ्यासिा प्रमतमबचम्बत गिी अनसुन्धान तथा विकाससँग आबि 
गने। 

3. अनसुन्धान तथा विकासलाई िाविय प्राथमिकतािा िाखी मनजी क्षेत्रको भमूिका सवहत विगतका विषय क्षेत्रगत नीमतहरूको 
पनुिािलोकन गिी पषृ्ठपोषण मलने। 

4. अनसुन्धान तथा विकासलाई अनसुन्धान आयोजना (Research Project) को रूपिा विकास गने। 

5. अनसुन्धान तथा विकासको िाध्यिबाट िानि संशाधन विकासिा जोड दर्दने। 

6. नीमत मनिावणकतावलाई व्यािसावयक तथा क्षेत्रगत विषय विज्ञ बनाउने िाताििण तयाि गने। 

६. विषय के्षत्रगत नमतजा सूिक ि लक्ष्य 

सूिक एकाइ 

२०७६÷७७ 
सम्िको उपलचब्ध 

२०७७÷७८ को 
अनिुामनत  
उपलचब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७८÷७९ २०७९÷८० २०८०÷८१ 

विषय क्षेत्रगत अध्ययन 
अनसुन्धान 

िटा ८ ११ १३ १३ १५ 

आिमधक योजना तजुविा भएका 
प्ररे्दश 

संख्या ५ ७ ७ ७ ७ 

आिमधक योजना तजुविा भएका 
स्थानीय तह 

संख्या ४८ २७० ७५३ ७५३ ७५३ 

िध्यिकालीन खिव संििना 
तजुविा भएका प्ररे्दश 

संख्या २ ७ ७ ७ ७ 

िध्यिकालीन खिव संििना 
तजुविा भएका स्थानीय तह 

संख्या ० २० ७५३ ७५३ ७५३ 

दर्दगो विकास लक्ष्य प्रगमत 
प्रमतिेर्दन गने स्थानीय तह 

संख्या ० २० ७५३ ७५३ ७५३ 

योजना सम्बन्धी तामलि जना 200 २५० ३०० ३०० ३५० 

अनगुिन सम्बन्धी तामलि जना ४० 40 १५० २०० २०० 

तेस्रो पक्षबाट गरिने िूल्याङ्कन संख्या ३ - 5 6 6 

आन्तरिक िूल्याङ्कन संख्या २ १० १२ 10 १० 

िावियस्तिको गणना  संख्या १ १ १ ० ० 

िावियस्तिको सिेक्षण  संख्या २ १ २ ३ ३ 

जनगणना प्रमतिेर्दन  प्रकाि  - - ४ १४ १५ 
िा. कृवष गणना  संख्या - - - १ िा. ७ प्रा. - 
िा. औद्योमगक गणना  संख्या - - -  १ िा. ७ प्रा. 
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सूिक एकाइ 

२०७६÷७७ 
सम्िको उपलचब्ध 

२०७७÷७८ को 
अनिुामनत  
उपलचब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७८÷७९ २०७९÷८० २०८०÷८१ 

गणना तथा सिेक्षणका 
नमतजाहरुको अमभलेखन 

संख्या ६० ५ ६ ८ 
६ 

तथ्याङ्कीय जनशचक्तको क्षिता 
विकास (संर् प्ररे्दश ि स्थानीय 
तह) 

जना   

८०० 
 

२०० 
 

३०० 
 

५०० ५५० 

७. विषय क्षते्रगत खिव तथा स्रोतको मत्रिषषीयय अनिुा 

       

िकि रु. लाखिा 

आमथवक िषव 
विमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुजँीगत 
वित्तीय 

व्यिस्था 
नपेाल सिकाि िैरे्दचशक अनरु्दान िैरे्दचशक ऋण 

२०७८/७९         32,014       31,609           405         -         32,014              -           -    

२०७९/८०         10,626       10,115           511         -         10,626              -           -    

२०८०/८१          9,743        9,343           400         -          9,743              -           -    
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7. कायविि/आयोजनाको संचक्षप्त विििण 

कायविि तथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अिमध, लागत ि अपेचक्षत नमतजा सवहतको संचक्षप्त विििण रे्दहायको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कायविि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजनाको 
अिमध 

(सरुु ि सम्पन्न) 

लागत 

(रू लाखिा) 
अपचेक्षत नमतजा 

३९१०00११ 

 

िाविय योजना   
आयोग 

 

अ १,२,३,४, 

५,६,७ 

र्दीर्वकालीन सोि ि आिमधक 
योजना तजुविा तथा 
कायावन्ियिा सहजीकिण  

अनगुिन तथा िूल्यांकन नीमत, 

योजना तथा कायवििको 
तजुविािा  सहजीकिण 

नीमत विश्लषेण, अध्ययन तथा 
अनसुन्धान  

प्रारे्दचशक ि स्थानीय योजना 
तजुविा तथा कायावन्ियनिा 
तहगत सिन्िय 

सालबसाली  र्दीर्वकालीन सोिको प्रािचम्भक तथा अचन्ति र्दस्तािेज तयाि भएको, 

तीन िषे िध्यिकालीन खिव संििना मनयमित रुपिा तजुविा भएको हनु,े 

दर्दगो विकास लक्ष्यहरुको प्ररे्दश ि स्थानीय तहिा आन्तरिकीकिण तथा 
िूलप्रिाहीकिण गरिएको हनु,े 

सिविगत आमथवक िोडेल तथा विकासका सिसािवयक विषयिा अध्ययन 
अनसुन्धान भएको हनुे, 

योजना तजुविा, कायावन्ियन, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन सम्बन्धी विषयिा 
िाविय तथा प्रारे्दचशकस्तििा क्षिता अमभिवृद्घ भएको हनुे, 

िाविय प्राथमिकता प्राप्त तथा िहत्िपूणव कायविि ÷ आयोजनाहरूको 
स्थलगत अनगुिन तथा िूल्याङ्कन भएको हनु,े 

िाविय विकास सिस्या सिाधान समिमतको बैठक सञ्चालन भएको हनु,े 

योजना, विकास तथा आमथवक सािाचजक रुपान्तिणसँग सम्बन्धीत 
विषयहरूिा अध्ययन, अनसुन्धान एिि ्अन्िेषणका कायव भई प्रमतिेर्दन 
प्रकाशन भएको हनु,े  

सीप विकास तथा जनिेतना सम्बन्धी विमभन्न तामलि तथा गोष्ठीहरू 
सञ्चालन भई आयोगको नयाँ कायव चजम्िेिािी अनरुुप किविािीहरूको 
क्षिता विकास भएको हनु,े 

अवर्स अटोिेशन तथा अन्य सूिना प्रविमधिा आधारित  सूिना प्रणाली 
ििशः लागू भएको हनु,े 

िेमडयो तथा टेमलमभजनबाट योजना तथा विकाससम्बन्धी विमभन्न 
सिसािवयक विषयिा बहस पैििीको कायविि सञ्चालन भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायविि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजनाको 
अिमध 

(सरुु ि सम्पन्न) 

लागत 

(रू लाखिा) 
अपचेक्षत नमतजा 

३९१00101 योजना तथा 
जनशचक्त विकास 
कायविि 

  सालबसाली  नीमत मनिावण, योजना तजुविा ि मनणवय मनिावणका लामग आिश्यक पने 
आमथवक तथ्याङ्कको उत्पार्दन, वितिण ि उपयोगका लामग तथ्याङ्क प्रर्दायक 
तथा प्रयोगकतावहरुको सिेतना अमभिवृि भएको हनु,े 

भौमतक पूिावधाि विकास तथा सधुाि भएको हनुे, 

तथ्याङ्क विकास सम्बन्धी योजना तथा नीमत एिं िणनीमतहरूको तजुविा 
भएको हनु।े 

३९१०1011 केन्रीय तथ्याङ्क 
विभाग 

उ २,५,६       तथ्याङ्क उत्पार्दन,प्रशोधन ि 
वि]]]]तिण  

सालबसाली   

३९१०१012 चजल्ला तथ्याङ्क 
कायावलयहरू 

 तथ्याङ्कहरु संकलन  
 

 

 

 

सालबसाली  चजल्ला ि स्थानीयस्तिका तथ्याङ्क संकलन भएको हनु।े 

३९१01101 आमथवक तथ्याङ्क 
विकास कायविि  

 आमथवक तथ्याङ्क उत्पार्दन 
  नीमत मनिावण, योजना तजुविा ि मनणवय मनिावणका लामग आिश्यक पने 

आमथवक तथ्याङ्कको उत्पार्दन, वितिण ि उपयोगका लामग तथ्याङ्क प्रर्दायक 
तथा प्रयोगकतावहरुको सिेतना अमभिवृि भएको हनुे।  

३९१01102 सािाचजक तथ्याङ्क 
विकास कायविि  

इ २,३,४ जनसांचख्यक तथ्याङ्क उत्पार्दन 

नेपाल बहसूुिकांक सिेक्षणः 
िवहला ि बालबामलकाको 
अिस्थासम्बन्धी तथ्याङ्क 
उत्पार्दन िौथो नेपाल 
जीिनस्ति सिेक्षणः  जीिनस्ति 
सम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पार्दन 
(गरिबी िापन) 

  नीमत मनिावण, योजना तजुविा ि मनणवय मनिावणका लामग आिश्यक पने 
सािाचजक क्षेत्रका तथ्याङ्कको उत्पार्दन, वितिण ि तथ्याङ्क प्रर्दायक तथा 
प्रयोगकतावहरुिा सिेतना अमभिवृि भएको हनुे। 

39101103 िाविय जनगणना अ ४ इ १,  २०७६/७७- ३ अबव २१ नेपालको जनसांचख्यक बनोट, आकाि, िवृि र्दि, जनसंख्याको वितिण, 
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ब.उ.शी.नं. कायविि/आयोजना 
क्षते्रगत 
िणनीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजनाको 
अिमध 

(सरुु ि सम्पन्न) 

लागत 

(रू लाखिा) 
अपचेक्षत नमतजा 

२०७८  २,३, ४ २०७८/७९ किोड आदर्दको विस्ततृ एिि ्खण्डीकृत विििण संर्रे्दचख प्ररे्दश ि स्थानीय 
तहहरुको सिेत प्राप्त भई संविधानको अनसूुिीिा उल्लेख भए अनसुािको 
कमतपय आधाि तथ्यांकहरु प्राप्त भई योजना तजुविा, नीमत मनिावण तथा 
विकास प्रवियािा साथवक सहयोग हनु े। 

कायविि तथा आयोजनाको हालसम्िको प्रगमत चस्थमत, आगािी तीन िषवको उपलचब्ध सूिक ि आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे प्रिखु वियाकलाप तलको 
तामलकािा प्रस्ततु गरिएको  छ। 

ब.उ.शी.नं. कायविि/आयोजना हालसम्िको प्रगमत चस्थमत 
आगािी तीन िषवको उपलचब्ध 

सूिक 

आगािी आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रिखु 
वियाकलाप 

३९१०00११ 

 
िाविय योजना   
आयोग 
 

र्दीर्वकालीन सोिसवहतको पन्रौँ योजनाको विस्ततृ र्दस्तािेज 
तजुविा गिी प्रकाशन भएको,  
स्थानीय तथा प्ररे्दशस्तिीय योजना तजुविा दर्दग्र्दशवन तयाि गिी 
प्रकाशन भएको,  
िाविय/प्ररे्दशस्तिीय अनगुिन तथा िूल्याङ्कन दर्दग्र्दशवन तयाि 
भई प्रकाशन भएको, 
दर्दगो विकास लक्ष्यहरुको प्ररे्दश ि स्थानीय तहिा 
आन्तिीवककिण सम्बन्धी दर्दग्र्दशवन तयाि भएको, 
दर्दगो विकास लक्ष्यहरुको प्ररे्दश ि स्थानीय तहिा 
आन्तिीवककिण तथा िूलप्रिाहीकिण कायविा सहजीकिण 
भएको,  
दर्दगो विकास लक्ष्यको स्िेचछछक िाविय सिीक्षा प्रमतिेर्दन 
प्रकाशन भएको, 
दर्दगो विकास लक्ष्यको प्रगमत प्रमतिेर्दन, २०१९ प्रकाशन 
भएको, 
नेपाल िानि विकास प्रमतिेर्दन, २०१९ प्रकाशन भएको, 
दर्दगो विकास लक्ष्यको लागत अनिुान, स्रोत आकलन ि 
लगानीको िणनीमत तयाि भएको, 

नेपालको र्दीर्वकालीन सोि 
तयाि भएको हनुे।  
विमभन्न विषयगत क्षेत्रहरूका 
३७ िटा अध्ययन अनसुन्धान 
सम्पन्न भएको हनु।े 

१८५० जनालाई योजना 
पिमत सम्बन्धी तामलि 
दर्दइएको हनुे। 

२७ िटा आन्तरिक िूल्याङ्कन 
तथा १7 िटा 
आयोजनाहरूको तेस्रो पक्षबाट 
िूल्याङ्कन सम्पन्न हनुे। 

र्दीर्वकालीन सोिको प्रािचम्भक तथा विस्ततृ र्दस्तािेज 
तजुविा गने, 

दर्दगो विकास लक्ष्यहरुको प्ररे्दश ि स्थानीय तहिा 
आन्तिीवककिण तथा िूलप्रिाहीकिण कायव गने, 

अध्ययन तथा अनसुन्धानको संस्थागत विकासका लामग 
आिश्यक नीमत, मनरे्दचशका एिि ्िापर्दण्ड तजुविा गिी 
सिोकाििालाहरुसँग संजालीकिण गने, 

अनगुिन तथा िूल्याङ्कनलाई सदुृढ तथा प्रभािकािी 
बनाउने गिी क्षिता अमभिवृद्घका कायविि सञ्चालन गने 
तथा नविनति प्रविमधको प्रयोग बढाउने, 
योजना तथा विकासका विमभन्न सिसािवयक विषयिा 
कम्तीिा ११ िटा अध्ययन अनसुन्धान गने, 

विमभन्न ७ आयोजनाको आन्तरिक तथा ५ आयोजनाको 
तेस्रो पक्षबाट िूल्यांकन गने, 

विकास योजना, आमथवक, सािाचजक एिं पूिावधाि विकास 
सम्बन्धी िाविय िहत्ि एिं प्राथमिकताका विमभन्न 
कायविि÷आयोजनाहरूको विश्लषेण, िूल्यांकन तथा पिीक्षण 
गने  
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दर्दगो विकास लक्ष्यको सूिकहरू तथा मतनको प्रगमतको 
अनगुिनको गनव तामलका ि चजम्िेिाि मनकायहरूको अनगुिन 
खाका तजुविा गरिएको,  
बहकु्षेत्रीय पोषण योजना (र्दोस्रो) कायावन्ियनिा ल्याइएको,  
प्ररे्दश सिकाि ि स्थानीय तहसँगको साझेर्दािीिा विशेष तथा 
सिपिुक अनरु्दान िार्व त सञ्चालन गरिने 
कायविि/आयोजनाहरुको लामग अनलाइन प्रणालीबाट प्रस्ताि 
आह्वान गिी छनौट तथा बाटँर्ाँटको कायव सम्पन्न गरिएको, 
िाविय आयोजना बैंक सम्बन्धी िागवर्दशवन तयाि भई 
कायावन्ियनिा आएको,  
िाविय आयोजना बैंकसम्बन्धी संर्ीय िन्त्रालय/मनकायहरुका 
लामग क्षिता विकास तथा अमभिखुीकिण कायविि सञ्चालन 
गरिएको, 
िाविय आयोजना बैंक व्यिस्थापन सूिना प्रणाली (NPBMIS) 
पोटवल तयाि भई आयोजनाहरूको विििण प्रविवि शरुू गिी 
कायावन्ियनिा आएको, 
निप्रितवन शरुुिाती पूजँी अनरु्दान प्रर्दान गने सम्बन्धिा 
इछछुक व्यचक्त/संस्थाबाट प्रस्ताि पेश गनवका लामग अनलाइन 
प्रणाली विकास गिी प्रस्ताि आह्वान गरिएको, 
विकास योजना, आमथवक, सािाचजक एिं पूिावधाि 
विकाससम्बन्धी सिसािवयक विषयिा विमभन्न ८ िटा 
अध्ययन÷ अनसुन्धान भएको, 
विमभन्न आयोजनाहरूको आन्तरिक तथा तेस्रो पक्षबाट 
िूल्यांकन भएको, 
बहआुयामिक गरिबी सूिक सम्बन्धी प्रमतिेर्दन प्रकाचशत 
गरिएको,  
अनगुिन तथा िूल्याङ्कन सम्बन्धी ५ िषे कायवयोजना बनाई 
िावषवक कायवयोजनाका आधाििा अनगुिन भएको, 

योजना तजुविा, कायावन्ियन, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 
सम्बन्धी िाविय तथा प्रारे्दशस्तिका गोष्ठी तथा क्षिता 
अमभिदृद्व कायविि सञ्चालन गने, 

तीन िषे िध्यिकालीन खिव संििना ि िावषवक विकास 
कायविि तजुविा गने, 

िाविय आयोजना बैंकको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका 
लामग कायवविमध मनरे्दचशका ि िापर्दण्ड तजुविा गने 

िाविय आयोजना बैंक व्यिस्थापन सूिना प्रणाली 
(NPBMIS) लाई स्तििवृद्घ तथा विस्ताि गने, 
िाविय आयोजना बैंक सम्बन्धी विषय क्षेत्रगत िापर्दण्ड ि 
मनरे्दचशका तयाि गने, 
आयोजना बैंकको श्रोतकेन्र मनिावण गने, 

िाविय आयोजना बैंकसम्बन्धी क्षिता विकास तथा 
अमभिखुीकिण कायविि सञ्चालन गने, 

िाविय विकास सिस्या सिाधान उपसमिमत ि समिमतको 
बैठक सञ्चालन गने,  
विमभन्न विकास कायविि तथा आयोजनाहरूको अनगुिन 
तथा िूल्यांकन गने, 

विकास बहससम्बन्धी िेमडयो तथा टेमलमभजनसम्बन्धी 
कायविि सञ्चालन गने,  
नेपाल पक्ष िाि िा सर्दस्य भएका अन्तिावविय संस्थाहरू 
यूनइस््याप, वििस्टेक, कोलम्बो प्लान, इमसिोड लगायतका 
बावषवक बैठकहरूिा प्रमतमनमधत्ि गने,  
कोलम्िो प्लानसम्बन्धी बैठकहरू सञ्चालन गने, लगानी 
खाका तयाि गने। 
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िाविय प्राथमिकता प्राप्त कायविि÷आयोजनाको अनगुिन 
कायवयोजना बनाई आयोगका पर्दामधकािीहरूबाट अनगुिन 
भएको, 
विमभन्न िन्त्रालयबाट सञ्चामलत विकास कायवििहरूको 
अनगुिन गरिएको,  
िाविय विकास सिस्या सिाधान उपसमिमत ि समिमतको 
बैठकहरू सम्पन्न भएको, 
िाविय योजना आयोगको संगठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण 
अध्ययन कायव गिी प्रमतिेर्दन तयाि भएको, 
िाविय योजना आयोगको िेबसाईटलाई स्तिोन्नमत एिं 
अध्यािमधक सम्बन्धी कायव गरिएको, 
िाविय योजना आयोगको िावषवक प्रगमत प्रमतिेर्दन प्रकाशन 
गरिएको। 

३९१00101 योजना तथा 
जनशचक्त विकास 
कायविि 

विभागका मनयमित प्रकाशनहरू प्रकाशन भएका, जनशचक्तको 
क्षिता विकास सम्बन्धी तामलिहरू संिालन भएको 
तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लामग िाविय िणनीमत तजुविा भई 
नेपाल सिकािबाट स्िीकृत भएको, 
नेपाल सिकािको प्राथमिकतािा पिेको िाविय तथ्यगत 
विििणको ड्यासबोडव तयाि भई ७५३ स्थानीय तह, प्ररे्दश 
सिकािका िन्त्रालयहरू ि विभाग िातहतका ३३ तथ्याङ्क 
कायावलयका प्रिखुलाई यसको प्रयोग ि प्रभािकारिता 
सम्बन्धिा प्रचशचक्षत गरिएको, केही चजल्ला ि स्थानीय तहिा 
पगुी अनगुिन गरिएको,  
डाटा अपलोडका लामग टेम्प्लेटहरू को विकास, 
प्रयोगकतावहरूको सवुिधाका लामग सफ्टिेयि संिालनसम्बन्धी 
मभमडयो ट्युटोरियल तयाि गरिएको, 
सिविगत सखु सिेक्षणको िस्यौर्दा प्रश्नािली तयािी गरिएको, 
तथ्याङ्क अमभलेखन सम्बन्धी कािहरू भएको, तथ्याङ्क वितिण 

तथ्याङ्क सम्बन्धी ८ िटा 
िावियस्तिको सिेक्षण सम्पन्न 
भएको हनुे। 
संर् प्ररे्दश ि स्थानीय तह िा 
गिी १३५० जनालाई 
तथ्याङ्क सम्बन्धी तामलि 
दर्दइएको हनुे। 

विभागका मनयमित तथ्याङ्कीय प्रकाशनहरूको प्रकाशन गने, 

तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लामग िाविय िणनीमतको 
ििणबि कायावन्ियन गने, 

अमग्रि प्रकाशन पात्रो (Advance Release Calendar) तयाि 
गिी प्रयोगिा ल्याउन,े 

िाविय तथ्यगत विििणको सदुृढीकिण तथा प्रभािकािी 
कायावन्ियन गने, 

दर्दगो विकास लक्षहरूको सूिकहरू सम्बन्धी कायव गने, 

सिविगत सखु सिेक्षण (Happiness Survey) को स्थालग  
कायव सञ्चालन गने, 
व्यिस्थापन सूिना प्रणालीबाट ि गणना तथा 
सिेक्षणहरूबाट उपलब्ध तथ्यांकबाट दर्दगो विकास 
लक्ष्यका सूिकहरू उत्पार्दन सम्बन्धी कायव गने, 

विभागको भौमतक पूिावधाि विकास गने। 
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ि सिेक्षण अनिुमत प्रणाली सम्बन्धी िस्यौर्दा तयाि भएको, 
नेपाल प्रशासमनक प्रचशक्षण प्रमतष्ठानसँगको सहकायविा केन्रीय 
तथ्यांक विभागको संगठन पनुिसंििना अध्ययन गरिएको। 

३९१०1011 केन्रीय तथ्याङ्क 
विभाग 

 तथ्यांकीय गमतविमध सम्बन्धी 
नीमत,योजना, तजुविा तथा 
कायावन्ियन भएको हनुे। 

आमथवक, सािाचजक, 

िाताििणीय तथ्याङ्क संकलन, 

प्रशोधन, उत्पार्दन, सम्प्रषेण 
तथा सो सम्बन्धिा सिन्िय 
भएको हनुे।  

 

३९१०१012 चजल्ला तथ्याङ्क 
कायावलयहरू 

सालबसली रूपिा यी तथ्याङ्कहरू संकलन भई केन्रिा ि 
स्थानीय स्तििा प्राप्त हनुे गिेको, 

तथ्याङ्कीय गमतविमध सम्बन्धी 
योजना, कायविि तथा 
कृयाकलाप सञ्चालन भई 
आमथवक, सािाचजक, 

िाताििणीय तथ्याङ्क संकलन, 

प्रशोधन, उत्पार्दन, सम्प्रषेण 
भएको हनुे। 

चजल्लास्तिका आमथवक, सािाचजक, िाताििणीय तथ्याङ्क 
संकलन, प्रशोधन, उत्पार्दन गने। 

३९१01101 आमथवक तथ्याङ्क 
विकास कायविि  

सालबसाली रूपिा नेपालको कुल गाहवस्थ्य उत्पार्दन संर् तथा 
सातै प्ररे्दशस्तििा प्रकाशन, िूल्य लगायतका तथ्याङ्कहरू 
उत्पार्दन तथा वितिण भएको, 

प्रथि िाविय आमथवक गणनाको विस्ततृ नमतजाहरू सािवजमनक 
भई थप नमतजा प्रकाशन जािी िहेको,  

रू्दध उत्पार्दन ि खसी तथा बंगिुको िास ुउत्पार्दन ि कर्ी 
खेती सम्बन्धी  सिेक्षण सम्पन्न भएको ि नमतजा सािवजमनक 

िाविय आमथवक गणनाको थप 
विस्ततृ नमतजा सािवजमनक 
भएको हनु,े 
प्रथि औद्योमगक सिेक्षणको 
नमतजा सािवजमनक भएको 
हनुे, 
सालबसाली रूपिा िाविय 
लेखाका अनिुानहरू िाविय 

िाविय आमथवक गणना २०७५ को तथ्याङ्क थप विश्लषेण, 
प्रवियागत इमतहास अमभलेखन, 

नेपालको िाविय लेखा अनिुान (िावषवक तथा तै्रिामसक) 
प्रकाशन गने, 

प्ररे्दशस्तिको िाविय लेखा अनिुान (िावषवक) प्रकाशन गने, 

िूल्य तथ्याङ्क संकलन तथा प्रकाशन (तै्रिामसक) प्रकाशन 
गने, 
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गरिएको। तथा प्ररे्दश तहिा प्राप्त भएको 
हनुे। 

International Comparison of Price सम्बन्धी कायव गने, 

िाविय आमथवक गणनािा आधारित भएि िस्त ुउत्पार्दन 
गने क्षेत्रहरुको औद्योमगक सिेक्षणको स्थलगत तथ्यांक 
संकलन सम्पन्न गने, 

कुल गाहवस्थ्य उत्पार्दनिा सहकािी क्षेत्रको योगर्दानको 
अध्ययन गरिने । 

३९१01102 सािाचजक तथ्याङ्क 
विकास कायविि  

गरिबीको सूिक, जनसंख्या, श्रिशचक्त, लैंमगक तथा अन्य 
सािाचजक तथ्याङ्कहरू उत्पार्दन भएको, 

नेपाल बहसूुिक सिेक्षण २०७५ को तथ्यांक प्रशोधन भइ 
नमतजाहरू प्रकाशनको अिस्थािा िहेका, 

नेपाल जीिनस्ति सिेक्षणको लामग सम्पूणव तयािी पूिा भइ 
गणकहरू पवहलो एक ििण वर्ल्डिा खवटएका ति कोमभड 
१९ बाट मसचजवत लकडाउनका कािण तथ्यांक संकलन कायव 
अिरूि हनु पगुकेो, 

गणना क्षेत्र न्सांकन सम्बन्धी कायवहरू भएको। 

सािाचजक क्षेत्रका विमभन्न 
तथ्याङ्कहरू संकलन, प्रशोधन 
तथा विश्लषेण भई उपलब्ध 
भएको हनुे। 

नेपाल बहसूुिकाङ्क सिेक्षणको 
विस्ततृ नमतजा प्राप्त भएको 
हनुे। 

िौंथो नेपाल जीिनस्ति 
सिेक्षण सम्पन भई नमतजा 
प्राप्त भएको हनुे। 

आगािी िाविय जनगणना २०७८ को तयािी सम्बन्धी 
कायव ि पूजँीगत सािानको आपूमतव गने, 

पाइलट जनगणना सञ्चालन गरिन,े 

नेपाल बहसूुिकांक सिेक्षण विस्ततृ नमतजाहरू प्रकाशन 
गने, 

नेपाल जीिनस्ति सिेक्षण सम्पन्न गने, 

आगािी जनगणनाको लामग गणना क्षेत्र न्सांकन 
सम्बन्धी कायवलाई मनिन्तिता दर्दइन,े 

नेपालको िाताििण तथ्याङ्क संकलन तथा प्रकाशन 
सम्बन्धी कायव गने। 

39101103 िाविय जनगणना 
२०७८  

िाविय जनगणना २०७८ को संिालन तथा 
व्यिस्थापनसम्बन्धी कायव अन्तगवत आिश्यक पने गणना 
सािग्रीको व्यिस्थापन, केन्र तथा चजल्लास्तििा प्रिािप्रसाि, 
विमभन्न सञ्चाि िाध्यिबाट िाविय जनगणनािा सहयोग ि 
सहभामगता जनाउनका लामग अनिुोध सन्रे्दशको सम्प्रषेण, 
जनगणनािा सिोकाि िाख्न ेविमभन्न संर् संस्था ि सिूहसँग 
विमभन्न ििणिा छलर्ल तथा अन्तिविया सम्पन्न गरिएको।  

िाविय जनगणना २०७८ को िाविय प्रचशक्षक, प्ररे्दशस्तिीय 
िखु्य प्रचशक्षक, चजल्ला जनगणना अमधकािी, सहायक जनगणना 
अमधकािी, स्थानीय जनगणना अमधकािी ि सपुरििेक्षक तहको 

िाविय जनगणना सम्पन्न भई 
नमतजा प्राप्त भएको हनुे। 

िाविय जनगणना २०७८ को लामग सांगठमनक तथा 
संस्थागत सबै संििना स्थापना, जनशचक्त व्यिस्थापन, 
विमभन्न ििणका तामलि संिालन, गणना सािग्री 
व्यिस्थापन, किविािीहरूको तामलि, प्रिािप्रसाि, 
पैििीसवहत कोमभडका कािण अिरुि स्थलगत गणना 
सम्पन्न गने । 
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तामलि सम्पन्न, प्ररे्दश ि चजल्लास्तििा प्ररे्दश एिं चजल्ला 
जनगणना कायावलयहरुको स्थापना, स्थानीय स्तििा स्थानीय 
जनगणना कायावलयको स्थापना गरिएको। 

जनगणनाको स्थलगत सूिीकिणिा खवटन ेसपुरििेक्षकहरुको 
छनौट तथा मनयचुक्त, जनगणनाको स्थलगत तथ्यांक संकलन 
कायविा खवटन ेगणकहरुको लामग आिेर्दन संकलन गरिएको। 

जनगणनाको मनरे्दशक तथा प्राविमधक समिमतको बैठकहरु 
सञ्चालन, प्ररे्दश तथा चजल्ला जनगणना सिन्िय समिमतको 
बैठक सञ्चालन। 

जनगणनाको सम्पूणव तयािी भई गणकहरु वर्ल्डिा खवटन े
अिस्थािा िहँर्दा कोमभड १९ का कािणबाट अिरुि भएको, 

९. जोचखि पक्ष तथा अनिुान 

 सङ्घीय शासकीय व्यिस्था बिोचजि संर्, प्ररे्दश एिि ्स्थानीय तहिा मनिावण हनुे आिमधक योजना तथा कायवििलाई िाविय योजना तथा कायविि बिोचजि तार्दम्यता 
कायि गनुवका साथै ती योजनाहरूिा दर्दगो विकास लक्ष्यहरू सिावहत भएका हनुेछन।् संर्, प्ररे्दश ि स्थानीय तीन तहिा विकास योजना तजुविा, कायावन्ियन ि अनगुिन तथा 
िूल्यांकन सम्बन्धी क्षिता अमभिवृिका लामग कायविि सञ्चालन हनुेछन।् सो नभएिा िाविय लक्ष्यहरू हामसल गनव कदठनाई हनुस्न े जोचखि िहन्छ। तथ्याङ्क सम्बन्धी 
कायविि गणना, सिेक्षण, तथ्याङ्क उत्पार्दन लगायतका कायविा पयावप्त वित्तीय स्रोतको समुनचितता ि उपलब्धता, विकास साझेर्दािसँग भएको प्राविमधक िा वित्तीय सहायता सम्बन्धी 
सम्झौता बिोचजि सिय िै सहयोग प्रामप्त ि तथ्याङ्क संकलनका िििा स्थानीय तह िा उत्तिर्दाताहरूबाट सहयोग हनुेछ। सो नभएिा मनधावरित उद्देश्य हामसल नहनुे जोचखि 
िहन्छ। त्यस्तै विद्यिान कोमभड-१९ िहािािीको कािणले स्थलगत तथ्याङ्क संकलन कायविा गणकहरू परििालन गनव कदठनाइ भएिा िा उत्तिर्दाताहरूबाट अपेचक्षत सहभामगता 
ि सहयोग नभएिा जनगणना लगायत सबै सिेक्षणहरू प्रभावित हनुस्ने छन।् 
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परिच्छेद ९ 

संवैधानिक अंग तथा निकाय 
९.१ िाष्ट्रपनतको कायाालय 

1. पषृ्ठभनूि 

िेपालको संववधािको भाग ६ धािा ६१ बिोजिि िाष्ट्रप्रिखुको रुपिा एक िाष्ट्रपनत िहिे व्यवस्था िहेको छ । संववधािको 
धािा ७३ िा िाष्ट्रप्रिखुबाट सम्पादि हिुे कायाहरुलाई सहयोग परु् याउन ि िाष्ट्रपनतको कायाालय िहिे व्यवस्था गरिएको छ। 
संवैधानिक व्यवस्थाअिसुाि िाष्ट रपनतबाट सम्प हु हिुे भिि नििदा गर गरिएका कायाहछि नछटो, पािदर्शी ि प्रभावकािीछिपिा सम्पादि 
गिा िाष्ट्रपनतको प्रर्शासनिक सजिवालयको रुपिा काया गिे गिी वव.सं. २०६५/०३/३० गते स्थावपत यस कायाालयको नियनित 
कािकािवाही सञ्चालि गिा आवश्यक पिे किािािीहछिको व्यवस्थापि सम्बन्धि काया िेपाल सिकािबाट हुुँदै आएको छ। 

2. सिस्या तथा ििुौति 

िाष्ट रपनतको कायाालयले सम्प हु गिुापिे औपिारिक तथा अिौपिारिक कायाक्रिहरुको निधाारित संख्या पूवााििुाि हिु 
िसक्ि,ु किािािीहरुको सियिै पदपूनता िहिु,ु किािािीहरुको नछटो नछटो सरुवा हिु ु ि भौनतक स्रोत साधि व्यवस्थापििा 
किििाई यस कायाालयका प्रिखु सिस्या तथा ििुौति हिु ्। 

3. सोि 

संववधािद्वािा नििदा गर गरिएका काया नछटो, पािदर्शी ि प्रभावकािी छिपिा सम्पादि । 

4. उन द्दशे्य 

िाष्ट्रपनतको कायाालयबाट हिुे काया निववावाद रुपिा सम्पादि गिे तथा सम्बद्ध निकायहरुसंग प्रभावकािी सिन्वय कायि गदै 
तोवकएको जिम्िेवािी प्रभावकािी रुपिा निभाउन ि ु। 

 

5. िणििनत 

१. संववधािप्रदत्त कायाहछि गिासक्िेगिी कािकािवाहीलाई प्रववनधिैत्रि बिाउन िे ।  

२. सम्वद्ध निकायहछिसुँगको सिन्वय ि सहकायालाई प्राथनिकतािा िाखि कायासम्पादि गिे ।  

6. ववषय के्षत्रगत िनतिासूिक ि लक्ष्य 

सूिक एकाइ 

२०७6/७7 
सम्िको  
उन पलजधध 

२०७7/७8 को 
अििुानित उन पलजधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०80/८1 

िाष्ट्रपनतद्वािा 
हिुे कायािा 
सहििकिण, 
व्यवस्थापि 
तथा सिन्वय 

 व्यवजस्थत रुपिा 
कायाालय सञ्चालि 
ि निवास 
व्यवस्थापि 

भौनतक रुपिा 
सवुवधासम्प हु एवं 
क्षितायकु्त कायाालय 

नछटो, छरितो ि 
प्रभावकािी 
कायासम्पादि 
प्रभावकािी 
सिन्वय  

नछटो, छरितो ि 
प्रभावकािी 
कायासम्पादि 
प्रभावकािी सिन्वय  

नछटो, छरितो ि 
प्रभावकािी 
कायासम्पादि 
प्रभावकािी सिन्वय  
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7. ववषय क्षते्रगत खिा तथा स्रोतको नत्रवषीय अििुाि 

िकि रु. लाखिा 

आनथाक वषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँििगत ववत्तिय व्यवस्था िपेाल सिकाि 
वैदेजर्शक 

अिदुाि 
वैदेजर्शक ऋण 

२०७८/७९    1,459     1,265       194         -       1,459         -           -    

२०७९/८०    1,523     1,310       213         -       1,523         -           -    

२०८०/८१    1,590     1,356       234         -       1,590         -           -    
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8. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त व ववविण  

कायाक्रि तथा आयोििाको ब.उन .र्शि.िं., उन द्देश्य, आयोििा अवनध, लागत ि अपेजक्षत िनतिा सवहतको संजक्षप्त व ववविण देहायको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ।कायाक्रि तथा 
आयोििाको हालसम्िको प्रगनत जस्थनत, आगािि तिि वषाको उन पलजधध सूिक ि आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालि हिुे प्रिखु वक्रयाकलाप तलको तानलकािा प्रस्ततु गरिएको छ। 

ब.उन .र्शि.िं. 
कायाक्रि ÷ 

आयोििा 

 

क्षते्रगत 
िणििनतक 
स्तम्भ 

उन द्दशे्य 

आयोििा 
अवनध 

(सरुु ि 
सिानप्त व) 

लागत (छि 
लाखिा) 

अपजेक्षत 
िनतिा 

हालसम्िको प्रगनत जस्थनत 

आगािि तिि वषाको 
उन पलजव्ध सूिक 

आ.व. २०७८/७९ 
िा सञ्चालि हिु े
प्रिखु वक्रयाकलाप 

10100001 िाष्ट्रपनत १  सालबसाली 77 
    

१०१०००११ िाष्ट्रपनतको 
कायाालय 

(प्रर्शासनिक 
खिा सिेत) 

२ िाष्ट्रपनतद्वािा 
सम्पादि 
हिुे कायािा 
सहििकिण, 
कायाक्रि 
व्यवस्थापि 
तथा 
सिन्वय  

सालबसाली 1544 पयााप्त व 
सहििकिण, 
व्यवस्थापि 
ि सिन्वय 
भएको हिु े 

भवि नििााण, कायाालय 
भविको प्रवलीकिण 
लगायतका काया भएको  

प्रववनधिैत्रि कायासम्पादिबाट 
कायािा प्रभावकारितािा ि  
सम्बद्ध निकायहछिसुँगको 
सिन्वयिा ववृद्ध हिु े   

भौनतक सवुवधायकु्त 
ि प्रववनधिैत्रि 
बिाउन िका लानग 
आवश्यक 
वक्रयाकलापलाई 
नििन्तिता िदिे  

 

9. िोजखि तथा अििुाि पक्ष 

 यस कायाालयको लानग कायाालय संिालि, स्ववकय सजिवालय व्यवस्थापि तथा यहाुँ िहेको सिुक्षा सजिवालय व्यवस्थापि सिेतको लानग पयााप्त व बिेट िभएिा कायाालय 
व्यवस्थापििा सिस्या हिुे ि यस कायाालयले आफूलाई तोवकएको जिम्िेवािी पूिा गिा िसक्िे िोजखि िहन्छ।  
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९.२ उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर् 

1. पषृ्ठभतूि 

नेपालको संविधानको धारा ६७ िा नेपालिा एक उपराष्ट्रपति रहने र धारा ७३ िा उपराष्ट्रपतिको एक कार्ाालर् रहने 
व्र्िस्था गररएको छ। सो अनसुार उपराष्ट्रपतिको कार्ालार्ा व्र्िस्स्थि गनाका लातग उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर् स्थापना गरी 
कािकाज सञ्चालन हुुँदै आएको छ।  

 र्स कार्ाालर्ले उपराष्ट्रपतिको कार्ाको सरुक्षा व्र्िस्थापन, भेटघाट व्र्िस्थापन, सिारी व्र्िस्थापनका कािहरू सम्पादन 
गदै दैतनक प्रशासन सञ्चालन लगार्िका वितभन्न क्षेत्र, तनकार्, संस्था, नागररक सिाजसुँग सिन्िर् गदै कार्ाालर्लार्ा थप 
िर्ााददि र व्र्िस्स्थि गदै आएको छ। 

2. सिस्र्ा िथा चनुौिी  

 देशको संिैधातनक प्रािधान बिोस्जिको सम्िातनि पदातधकारीको कार्ालाई िर्ााददि िथा व्र्िस्स्थि बनाउन आिश्र्क 
पदाछ। सो कार्ाको लातग आिश्र्क स्रोि साधनको उपर्कु्त व्र्िस्थापन गनुा पने हनु्छ। त्र्स्िो स्रोि साधन सिर्ानकूुल रूपिा 
उपलब्ध हनु ु पदाछ। पूिााधार विकास, सिारी साधन खररद िथा तनर्तिि कार्ा र सरुक्षा व्र्िस्थापन कार्ाहरूको लातग 
आिश्र्किा अनसुार बजेट वितनर्ोजन हनु पने देस्खन्छ।  

 रावष्ट्रर् एकिालाई अक्षुण राख्न राष्ट्र र रावष्ट्रर्िा कुनै व्र्क्ती सिदुार् िा क्षेत्रीर्िा भन्दा िातथ हो भन्ने भािना जागिृ 
गराउने विषर् र्स क्षेत्रका सिस्र्ा र चनुौिीका रूपिा रहेका छन।्  

3. सोच 

उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर्लार्ा संघीर् लोकिास्न्त्रक गणिन्त्रात्िक राज्र् नेपालको िर्ााददि उच च संस्थाको रूपिा विकास। 

4. उद्दशे्र् 

१. राष्ट्र प्रिखुको अनपुस्स्थतििा राष्ट्रप्रिखु भै कार्ा गनुापने भएकोले उहाुँका कािकारबाहीलार्ा िर्ााददि रूपिा सम्पन्न गना  
व्र्िस्थापकीर् सहर्ोग गनुा। 

२. संविधानको पालना र संरक्षण िथा रावष्ट्रर् एकिा प्रबर्द्ानिा सम्िाननीर् उपराष्ट्रपतिज्रू्लार्ा सहजीकरण गनुा। 

३. उच च िर्ाादार्कु्त कार्ाालर्को हैतसर्ििा सशुासनिैत्री कार्ासञ्चालन सतुनस्िि गनुा। 

5.  रणनीति 

१. गणिन्त्र नेपालको उच च िर्ााददि संस्थाको रुपिा र्स कार्ाालर्लार्ा विकास गने। 

२. सशुासन एिि ्चसु्ि कार्ाालर्को िान्र्िा अनरुूप कार्ाालर् सञ्चालन र व्र्िस्थापन गने। 
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६. विषर् क्षते्रगि नतिजा सूचक र लक्ष्र् 

सूचक एकार् 
२०७6/७7 

सम्िको  उपलस्ब्ध 

२०७7/७8 को 
अनिुातनि उपलस्ब्ध 

िध्र्िकालीन लक्ष्र् 

२०७8/७9 २०७9/80 २०80/८1 

कार्ाालर्बाट 
सम्पादन हनु े
कािलाई 
प्रवितधिैत्री 
बनाउन े

 

प्रभािकारी र 
व्र्िस्स्थि कार्ाालर् 
सञ्चालन िथा 
व्र्िस्थापन 

सशुासन एिि ्स्िाटा 
कार्ाालर्को िान्र्िा 
अनरुुप कार्ाालर् 
सञ्चालन र 
व्र्िस्थापन गने। 

कार्ाालर् व्र्िस्स्थि 
रुपले सञ्चालन र 
तनिासको 
व्र्िस्थापन भएको 
हनुे 

कार्ाालर् व्र्िस्स्थि 
रुपले सञ्चालन र 
तनिासको व्र्िस्थापन 
भएको हनु े

कार्ाालर् व्र्िस्स्थि 
रुपले सञ्चालन र 
तनिासको 
व्र्िस्थापन भएको 
हनुे 

७. विषर् के्षत्रगि खचा िथा स्रोिको तत्रिषीर् अनिुान 

       
रकि रु. लाखिा 

आतथाक िषा 
वितनर्ोजन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुुँजीगि 
वित्तीर् 

व्र्िस्था 
नपेाल सरकार 

िैदेस्शक 

अनदुान 
िैदेस्शक ऋण 

२०७८/७९      489       474         15         -         489         -           -    

२०७९/८०      507       490         17         -         507         -           -    

२०८०/८१      526       507         19         -         526         -           -    
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८. कार्ाक्रि/आर्ोजनाको संस्क्षप्त वििरण  

कार्ाक्रि िथा आर्ोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्र्, आर्ोजना अितध, लागि र अपेस्क्षि नतिजा सवहिको संस्क्षप्त वििरण देहार्को िातलकािा प्रस्ििु गररएको छ।कार्ाक्रि 
िथा आर्ोजनाको हालसम्िको प्रगति स्स्थति, आगािी िीन िषाको उपलस्ब्ध सूचक र आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे प्रिखु वक्रर्ाकलाप िलको िातलकािा प्रस्ििु गररएको 
छ। 

ि.उ.शी.नं. कार्ाक्रि/आर्ोजना 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्र् 

आर्ोजना 
अितध (सरुु 
र सिातप्त) 

लागि 
रू 

अपसे्क्षि निीजा 

हाल 
सम्िको 
प्रगति 
स्स्थति 

आगािी िीन िषाको उपलस्ब्ध 
सूचक 

आ.ब. 
२078/79 िा 
संचालन हनु े

प्रिखु 
वक्रर्ाकलाप 

१०२००००१ उपराष्ट्रपति १  सालबसाली  सस्चलर्को 
उस्चि 
व्र्िस्थापन 

 व्र्िस्थापन  सस्चलर्को 
उस्चि 
व्र्िस्थापन 

१०२०००११ उपराष्ट्रपतिको 
कार्ाालर्को प्रशासतनक 
खचा सिेि 

२ कार्ाालर् र 
किाचारीको क्षििा 
विकास, कार्ाालर्को 
प्रभािकारी सञ्चालन 
िथा व्र्िस्थापन, 
स्िाटा अविसको 
स्थापना 

सालबसाली  कार्ाालर् 
व्र्िस्थापन 

 किाचारीको क्षििा विकास 
भएको हनुे, कार्ाालर्को क्षििा 
स्िरोन्नति भएको हनुे। 
कार्ाालर्को प्रभािकारी 
सञ्चालन भएको हनु े । स्िाटा 
अविस स्थापना भएको हनुे।  

कार्ाालर् 
व्र्िस्थापन  

 

 ९. जोस्खि पक्ष िथा अनिुान  

 कार्ाालर् िथा सस्चिालर् सञ्चालन गनाका लातग आिश्र्क स्रोि िथा साधन उपलब्ध भएिा कार्ाालर्बाट सम्पादन हनुे काि कारिाही गणुस्िरीर् हनुेछ। सो हनु 
नसकेिा िातथ उल्लेस्खि उरे्द्श्र्हरु हातसल हनु नसक्ने र कार्ाालर् िथा सस्चिालर् सञ्चालनिा प्रभािकारीिा हातसल गना नसवकने अिस्था रहन्छ।  
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९.३ संघीय संसद 

१. पषृ्ठभमूि 

संविधानको धारा ८३ ले संघीय व्यिस्थावपकाको रुपिा संघीय संसद रहने व्यिस्था गरेको छ। संघीय संसदिा २७५ 
सदस्यीय प्रमिमनमध सभा र ५९ सदस्यीय राविय सभा सवहि दईु सदन रहन ेव्यिस्था संविधानले गरेको छ। शक्ति पथृकीकरणको 
मसद्धान्ि अनसुार व्यिस्थावपकाले विमध मनिााण गने क्तिम्िेिारी पाएको हनु्छ। लोकिाक्तन्िक व्यिस्थाको पवहलो आधारको रुपिा 
रहेको िनप्रमिमनमधहरु िार्ा ि कानून मनिााण गने प्रणालीलाई संस्थागि गनुाका अमिररि संघीय संसदले संिैधामनक क्तिम्िेिारी 
अन्िगाि सरकार मनिााणसँग सम्बक्तन्धि कायाहरु गने र सदन िथा विषयगि समिमिहरु िार्ा ि ् सरकारको ििार्देवहिा र 
उत्तरदावयत्ि अमभिवृद्ध गरी सशुासन कायि गने क्तिम्िेिारी पमन परुा गनुापने हनु्छ। संघीय संसदलाई व्यिस्थापकीय, प्रशासमनक 
लगायि सहयोग परु् याउने र सरुारु रुपिा स रालन गने क्तिम्िेिारी संघीय संसद सक्तरिालयको रहेको छ।  

२. सिस्या िथा रनुौिी 

संघीय संसदको आफ्नो भिन नभएकोले भाडािा मलईएको अन्िरााविय सम्िेलन केन्रको भिनिा दिैु सदनका बैठकहरु 
स रालन गनुा, संघीय संसद सक्तरिालय मसंहदरबारिा हनु,ु विषयगि समिमिहरुका बैठक कष र र सक्तरिालयहरुिा पयााप् ि पूिााधार 
नहनु,ु विमध मनिााण प्रविया र संसदीय मनगरानीलाई अनसुन्धानिखुी बनाउन नसवकन,ु समिमिहरुका बीरिा कायाष रेि र गमिविमधिा 
सिन्िय स्थावपि नहनु,ु संसदीय दलका कायाालयहरुिा पयााप् ि पूिााधारको अभाि हनु,ु संसदीय गमिविमधहरुिा सूरना प्रविमधको 
पयााप् ि उपयोग हनु नस्न,ु संघीय संसद सक्तरिालयिा िनशक्तिको ष रििा अमभिवृद्धका कायाहरु पयााप् ि िािािा स रालन गना 
नसवकन ुिस्िा सिस्या िथा रनुौिी रहेका छन।् 

३. सोर 

िनिखुी, स्िच्छ र वियाशील संघीय संसद।  

४. उद्दशे्य 

1. लोकिन्िलाई प्रिद्धान गना संविधानको ििा र भािना अनरुुप देशको आिश्यकिा िथा िनसरोकारसँग सम्बक्तन्धि मबषयिा 
कानून मनिााण गनुा। 

२. सरकारलाई पूणािः पारदशी, ििार्देही र उत्तरदायी बनाउने कायािा सहयोग गनुा। 

3. व्यापक अनसुन्धान र बहसिा आधाररि िथा ददगो विकासिा सहयोगी हनुे गरी विमध मनिााण गनुा। 

4. भौमिक, प्राविमधक र िानि संशाधनको पष रिा रसु्ि र प्रभािकारी संसद सक्तरिालयको मनिााण गनुा।  

५. रणनीमि 

१. पारदशी र सहभामगिािूलक प्रवियाबाट कानून मनिााण गने। 

२. संसद र नागररक बीरको सम्बन्धलाई सिुधरु बनाउने वियाकलापहरु स रालन गने। 

३. आमथाक विकासलाई सहयोग पगु्ने गरी संसदीय मनगरानी राख् ने। 

४. विषयगि समिमिहरुलाई अनसुन्धान गने  विकासका एिेण्डाहरुिा व्यापक छलर्ल हनुे ि रको रुपिा विकास गने।  
५. प्रदेश र स्थानीय िहका विधावयकी कायािा सहिीकरण गने, ज्ञानको हस्िान्िरण गने। 

६. संघीय संसदका िाननीय सदस्यहरुको ष रििा विकासका कायाििहरु स रालन गने। 
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७. संघीय संसदको लामग आधमुनक र सवुिधायिु पूिााधार विकास गने। 

८. संघीय संसद सक्तरिालयलाई रसु्ि र प्रभािकारी बनाउने।  

6. विषय षे रिगि नमििा सूरक र लक्ष्य 

ि.सं. सूरक एकाइ 

207६/7७ 
सम्िको 
उपलक्तधध 

207७/7८ 
को अनिुामनि 
उपलक्तधध 

िध्यकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

1.  
संविधान कायाान्ियनका 
लामग कानून मनिााण  

संख्या      

2.  
संसदीय मनगरानी र 
अनगुिन सशुासन प्रिद्धान 

संख्या      

 

७. विषय ष रिेगि खरा िथा स्रोिको मििषीय अनिुान         

       
रकि रु. लाखिा 

आमथाक िषा 
विमनयोिन िथा प्रष रेपण स्रोि 

कुल राल ु पुिँीगि 
वित्तीय 

व्यिस्था 
नेपाल सरकार 

िैदेक्तशक 

अनदुान 
िैदेक्तशक ऋण 

२०७८/७९   12,511    12,191       320         -      12,511         -           -    

२०७९/८०   12,970    12,618       352         -      12,970         -           -    

२०८०/८१   13,446    13,059       387         -      13,446         -           -    
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८. कायािि / आयोिनाको संक्तष रप्त वििरण 

ब.उ.शी.नं. 
कायािि/ 

आयोिना 

ष रिेगि 
रणनीमिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अिमध 

(सरुु र 
सिामप्त) 

लागि 
(रू. 

लाखिा) 
अपके्तष रि नमििा 

हालसम्िको प्रगमि 
क्तस्थमि 

आगािी िीन िषाको 
उपलक्तव्ध सूरक 

आ.ि. २०७८/७९ 
िा सञ्चालन हनु े
प्रिखु वियाकलाप 

२०२००००१ संघीय 
संसद 

8 संघीय संसदका 
पदामधकारीहरू (रार 
िना)को  सवुिधा र 
सक्तरिालय सञ्चालन 

सालिसाली २५० संसदीय प्रणाली 
थप संस्थागि र 
सिदृ्ध भएको हनु े

संघीय संसदका 
पदामधकारीहरुलाई 
सवुिधा उपलधध 
भएको 

संसदीय प्रणाली थप 
संस्थागि र सिदृ्ध 
भएको हनु े

संघीय संसदका 
पदामधकारीहरूको 
सवुिधा भिुानी र 
सक्तरिालय सञ्चालन 

२०२०००११ संघीय 
संसद 

८ संघीय संसदका 
सदस्यहरूलाई सवुिधा 
उपलधध गराउने, 
संघीय संसदका 
सदस्यहरुको 
सक्तरिालय सञ्चालन 
व्यिस्था गने, संसदीय 
समिमिका कायािि 
सञ्चालन 

सालिसाली ८५00 संसदीय प्रणाली 
थप संस्थागि र 
सिदृ्ध भएको हनु े

संघीय संसदका 
सदस्यहरूलाई सवुिधा 
िथा सक्तरिालय 
उपलधध भएको, 
संसदीय समिमिका 
काया सञ्चालन भएको  

संघीय संसदका 
सदस्यहरूलाई सवुिधा 
उपलधध भएको हनु,े 
संसदीय समिमिका 
अनगुिन, संसदीय 
ऐमिहामसक 
अमभलेखको 
धयिस्थापन, अन्िर 
िह विधायीकी 
सम्बन्ध मबस्िार 
लगायिका कायािि 
सरालन हनुे। 

संघीय संसदका 
सदस्यहरूलाई सवुिधा 
उपलधध गराउन,े 

संघीय संसदका 
सदस्यहरुको 
सक्तरिालय सञ्चालन 
व्यिस्था गने, संसदीय 
समिमिका कायािि 
सञ्चालन गने 

२०२०००१२ संघीय 
संसद 
सक्तरिालय 

८ सक्तरिालय सञ्चालन 
खरा 

सालिसाली 3७00 विधावयकी कायािा 
सहिीकरण र 
अमभलेखको 
व्यिस्थापन 

सक्तरिालयको मनयमिि 
सञ्चालन भएको 

सक्तरिालयको रसु्ि र 
प्रभािकारी सञ्चालन 

प्रविमधिैिी भौमिक 
साधन िथा 
पूिााधारको विकास, 
किारारीको ष रििा 
विकास  

९. िोक्तखि पष र िथा अनिुान 

संसदीय गमिविमधहरुको खरा पूिाानिुानयोग्य बनाउने, संसदीय अध्ययन र मनगरानीका कायाििहरु पररक्तस्थमििा आधाररि हनु,ु आधमुनक प्रविमधको उपयोग गने, 
विधावयकी प्रवियालाई मनक्तश् रि सिय िामलकािा आिद्ध गने िस्िा काया हनु नसकेिा िोवकएका उद्देश्य हामसल नहनुे िोक्तखि रहन्छ। 
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९.४ अदालत 

१. पषृ्ठभमूि 

नेपालको संविधानले मिटो िरितो, सिवसलुभ, मितव्ययी, मनष्पक्ष, प्रभािकािी ि मनष्पक्ष न्यायपामलकाको परिकल्पना गिेको 
ि। संविधानको भाग ११ को धािा १२६ िा नेपालको न्यायसम्बन्धी अमधकाि संविधान ि अन्य कानून तथा न्यायका िान्य 
मसद्धान्तबिोजिि अदालत तथा न्यावयक मनकायबाट प्रयोग गरिने व्यिस्था ि। लोकताजन्िक शासन प्रणालीको ददगो आधाि 
न्यायको समुनजितता हो। स्ितन्ि, सक्षि, स्िच्ि ि प्रभािकािी न्याय व्यिस्था कायि गनव नसवकएसम्ि व्यजिका िौमलक हक एिं 
िानि अमधकािको संिक्षण गनव ि कानूनको शासनप्रमत सम्िानको भाि कायि गनव व्यिहारिकरूपिा स्ितन्ि, सक्षि ि प्रभािकािी 
न्यायपामलका अपरिहायव ि। सािाजिक, आमथवक, िािनीमतक परििेशिा बढ्दै गएको िवटलता, विज्ञान तथा प्रविमधको क्षेििा भएका 
निीनति प्रिाहले ल्याएका विमभन्न आयािहरूसँगै न्यायपामलकाको कािकाििाही, कायवशैलीिा परिितवनको आिश्यकता अपरिहायव 
भएको ि। 

यसै सन्दभविा न्यायपामलकाले आफ्नै सोच ि सवियतािा २०६१ सालदेजि योिनािद्ध विकासको सरुुिात गिी हालसम्ि तीन 
िटा पञ्चिर्षीय िणनीमतक योिनाहरूको सफल कायावन्ियन गिी सकेको ि भने विगतका योिनाहरूको कायावन्ियनबाट प्राप्त 
उपलजधध तथा अनभुिहरूलाई संस्थागत गदै २०७६ सालदेजि न्यायपामलकाको चौथो पञ्चिर्षीय िणनीमतक योिना 
(२०७६/०७७–२०८०/०८१) कायावन्ियनको िििा िहेको ि। न्यायपामलकाको चालू िणनीमतक योिनाले विमभन्न िणनीमतक 
लक्ष्य, उद्देश्यहरू ि कायवििहरू मनधाविण गिी सोका लामग लाग्ने बिेट सिेत प्रक्षेपण गिेको ि। िणनीमतक योिनाले प्रक्षेपण 
गिे बिोजििको बिेट प्राप्त हनु नसक्दा मनधावरित गरिएका वियाकलापहरू सोही रुपिा सम्पन् न हनु सकेका िैनन।। 

 

२. सिस्या तथा चनुौती 

नेपालको संविधानले न्यायपामलकाको लामग मनधावरित गिेको दावयत्ि मनिावहका लामग सूचना प्रविमधिैिी िदु्दा प्रिाह व्यिस्थापन 
पद्धमतको विकास गिी पद्धमतिा आधारित पािदशी ि सहभामगतािूलक न्यायप्रणाली िाफव त। स्िच्ि, मनष्पक्ष, सक्षि, मिटो िरितो ि 
गणुस्तिीय न्यायसम्पादन गनुवपने हनु्ि। सविधानले अपेक्षा गिे अनरुुपको स्ितन्ि, मनष्पक्ष, सक्षि  ि प्रभािकािी न्यायपामलकाका 
लामग िणनीमतक योिनाले प्रक्षेपण गिेबिोजििको स्रोतसाधनको अपयावप्तता िहन,ु अदालतको कायवबोझिा मनिन्ति िवृद्ध हनु,ु सो 
अनरुुप आिश्यक स्रोतसाधनको व्यिस्थापन ि न्यावयक िनशजिको क्षिता विकास हनुनसक्न,ु फैसला कायावन्ियनको स्िचामलत 
पद्धमत विकास गनव नसक्न,ु न्यावयक प्रविया मिटो िरितो, सहि ि पूिावनिुानयोग्य हनु नसक्न,ु लगायतका विर्षय न्यायापामलकाका 
सिस्याका रुपिा िहेका िन।। पीमितिैिी न्याय प्रणालीको सदुृढीकिण, मनशलु्क कानूनी सेिालाई थप प्रभािकािी बनाउने, न्यायिा 
सहि पहुँच अमभिवृद्ध गने, अन्तिमनकाय ि सिोकाििालाहरुसँगको सिन्ियलाई प्रभािकािी बनाउने, िणनीमतक योिनाको 
प्रभािकािी कायावन्ियन गने, न्याय सेिाप्रमतको आकर्षवणिा अमभिवृद्ध गने एिं सेिाग्राहीिैिी व्यिहािको प्रिद्धवन गने लगायतका 
विर्षय न्यायापामलकाका चनुौमतका रुपिा िहेका िन।। 

३. सोच 

स्ितन्ि, मनष्पक्ष, पहुँचयोग्य, सक्षि ि विश्वसनीय न्याय प्रणाली। 
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४. उद्दशे्य 

१. न्याय प्रशासनलाई मिटो, िरितो, मनष्पक्ष, प्रभािकािी ि िनउत्तिदायी तथा न्यावयक प्रवियालाई सिल, अनिुानयोग्य, 
ििाफदेही, पािदशी ि सूचना प्रविमधिैिी बनाई सबैका लामग न्याय समुनजित गदै न्यायपामलकाप्रमतको िनआस्था ि 
विश्वासिा अमभिवृद्ध एिि। न्यायपूणव सिाि मनिावण गनुव। 

२. नेपालको संविधान, संघीयताको ििव, नेपाल पक्ष भएको अन्तिावविय सजन्ध÷सम्झौता अनरुूप सबै पक्षबाट अपनत्ि हनुे 
सिल ि गणुस्तिीय कानूनको तिुविा गनुव तथा िौमलक हक तथा िानि अमधकािको संिक्षण ि सम्िद्धवन गदै न्यायिा 
सबैको सहि पहुँच स्थावपत गिाउन।ु 

३. न्याय सम्पादनिा वियाशील िनशजिको क्षिता अमभिवृि गदै िस्तगुत ि िैज्ञामनक प्रिाणिा आधारित अपिाध 
अनसुन्धान, अमभयोिन ि प्रमतिक्षा प्रणाली विकास गिी पीमित पक्ष ि सिकािी पक्षका साक्षीको संिक्षण एिि। अपिाध 
पीमितलार्व न्याय ददर्व दण्िहीनताको अन्त्य गनुव। 

४. कानूनी जशक्षा ि जशक्षण प्रणालीलाई िाविय एिि। अन्तिावविय स्तििा गणुस्तिीय, प्रमतस्पधी एिि। सिािको आिश्यकता 
परिपूमतव गने गिी विकास गनुव। 

5. िणनीमत 

१. सूचना प्रविमधिैिी िदु्दा प्रिाह व्यिस्थापन ि स्िचामलत फैसला कायावन्ियन पिमतको विकास एिि। न्यायपामलकाको 
संस्थागत सदुृढीकिण ि न्यावयक िनशजिको क्षिता विकास गिी न्यावयक प्रवियालाई मिटोिरितो, प्रभािकािी, 
अनिुानयोग्य ि सहि पहुँचयिु बनाउने। 

२. संविधान अनकूुलको कानून मनिावण गने। 

३. मनिःशलु्क कानूनी सहायता सेिालाई सबैको पहुँचयोग्य ि प्रभािकािी बनाउने। 

४. अपिाध अनसुन्धान, अमभयोिन ि प्रमतिक्षा प्रणालीलाई िैज्ञामनक ि िस्तगुत प्रिाणिा आधारित बनाउने तथा संस्थागत 
सदुृढीकिण गने। 

५. न्याय सेिाका किवचािी ि सिकािी िवकल एिि। स्थानीय न्यावयक समिमतका पदामधकािीको न्याय सम्पादन एिि। िदु्दा 
व्यिस्थापन क्षिता अमभिवृि गने। 

६. पीमित पक्ष ि सिकािी पक्षका साक्षीको संिक्षण तथा िदु्दाका साक्षी ि प्रिाणको प्रस्तमुतलाई प्रभािकािी बनाउने। 

७. कानूनी जशक्षा ि जशक्षण प्रणालीलाई व्यिजस्थत, गणुस्तिीय ि आधमुनक बनाउने। 

६. विर्षय के्षिगत नमतिा सूचक ि लक्ष्य 

सूचक एकार् 

207६/7७ 
सम्िको 
उपलजधध 

207७/7८ को 
अनिुामनत उपलजधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

न्यावयक मनकायिा दताव 
भएका िदु्दा 

संख्या (प्रमतलाि 
िनसंख्या) 

८६८ ८३९ ८११ ७८८ ७६० 

िदु्दा फैसला  प्रमतशत ५६.५ ६० ६० ६० ६० 

फैसला कायावन्ियन प्रमतशत ३७.५५ ५० ५० ५० ५० 
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सूचक एकार् 

207६/7७ 
सम्िको 
उपलजधध 

207७/7८ को 
अनिुामनत उपलजधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

भिन मनिावण संख्या ९ ३१ ३१ ३१ २१ 

अध्ययन अनसुन्धान संख्या ३२ १४ ८ ८ ८ 

७. विर्षय क्षिेगत िचव तथा स्रोतको मििर्षीय अनिुान 

       
िकि रु. लाििा 

आमथवक िर्षव 
विमनयोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुिँीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सिकाि 
िैदेजशक 

अनदुान 
िैदेजशक ऋण 

२०७८/७९   12,511    12,191       320         -      12,511         -           -    

२०७९/८०   12,970    12,618       352         -      12,970         -           -    

२०८०/८१   13,446    13,059       387         -      13,446         -           -    
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८. कायविि÷आयोिनाको संजक्षप्त विििण 

कायविि तथा आयोिनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोिना अिमध, लागत ि अपेजक्षत नमतिा सवहतको संजक्षप्त विििण देहायको तामलकािा प्रस्ततु गरिएको ि । 

ब.उ.शी.नं. कायविि÷ आयोिना 
क्षिेगत िणनीमतक 

स्तम्भ 
उद्दशे्य 

आयोिना अिमध 

(सरुु ि सिामप्त) 
लागत (रू 
लाििा) 

अपजेक्षत नमतिा 

२०४00००१ सिोच्च अदालत 
१ 

मिटो, िरितो, सिवसलुभ, मनष्पक्ष, 
प्रभािकािी ि उत्तिदायी न्याय प्रशासन। सालिसाली 

 न्यावयक प्रविया सिल, ििाफदेही, पािदशी ि 
सूचना प्रविमधिैिी हनु े

२०४00०११ सिोच्च अदालत 
(प्रशासमनक िचव सिेत) 

१ 
प्रशासमनक कािकाििाहीिा सशुासन। 

सालिसाली 
 सशुासन ि प्रविमधिैिी न्याय प्रशासन 

२०४०0012 िेलमिलाप परिर्षद 
१ 

प्रभािकािी िेलमिलाप पद्धमत  

 
सालिसाली 

 िेलमिलाप पद्धमतबाट मिटो िरितो ि कि 
िजचवलो रुपिा वििाद सिाधान गनुव 

२०४61011 िाविय न्यावयक प्रमतष्ठान    
५ 

न्यावयक िनशजिको क्षिता विकास 
सालिसाली 

 न्यावयक िनशजिको क्षिता विकासबाट न्याय 
प्रशासनको प्रभािकारिता िवृद्ध भएको हनु े 

20491011 उच्च अदालतहरू 

४ 

न्यायप्रणाली पूणव पूिव अनिुानयोग्य ि सहि 
पहुँचयोग्य एिि। िनआस्थािा आधारित 
सेिा प्रिाह 

सालिसाली 

 स्ितन्ि ि मनष्पक्ष न्यायको प्रत्याभमूत हनुे। 

विसङ्गमत ि अमनयमितताको गनुासो न्यूनीकिण 
भएको हनुे। 

२०४92011 विशेर्ष अदालत 
४ 

भ्रष्टाचािििु कानूनी िाज्य, सशुासन ि 
न्यायपूणव सिािको स्थापना। 

सालिसाली 
 मिटोिरितो ि प्रभािकािी न्याय प्रविया। 

भ्रष्टाचािको मनयन्िण। 

20493011 प्रशासकीय अदालत 
४ 

किवचािीहरूको विभागीय काििाही सम्बन्धी 
वििादको मनरुपण। 

सालिसाली 
 कानूनको परिपालनाको संस्काििा िवृद्ध भएको 

हनु।े  

20494011 श्रि अदालत ४ श्रिसम्बन्धी  वििादको मनरुपण। सालिसाली  न्यायप्रणालीिा  पहुँच ि प्रभािकारितािा िवृद्ध  

20495011 फैसला कायावन्ियन 
मनदेशनालय 

४ 
न्यायपामलकाप्रमतको िनआस्था ि विश्वासिा 
अमभिवृद्ध एिि। न्यायपूणव सिाि मनिावण  

सालिसाली 
 फैसला कायावन्ियन पद्धमत प्रभािकािी भएको 

हनु।े 

20496011 िािस्ि 
न्यायाधीकिणहरू 

४ 
कि सम्बन्धी वििादहरूको मनरुपण। 

सालिसाली 
 कि सम्बन्धी वििादहरूको सियिा नै फर्छ्यौट 

भएको हनुे। 

20497011 जिल्ला अदालतहरू ४ मिटो िरितो, प्रभािकािी ि पहुँचयिु 
न्यायप्रविया  
 

सालिसाली 
 सेिाप्रिाहको मनजित पद्धमत एिि। िापदण्िको 

विकास भई न्यायप्रणाली सहि पहुँचयोग्य हनुे। 
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कायविि तथा आयोिनाको हालसम्िको प्रगमत जस्थमत, आगािी तीन िर्षवको उपलजधध सूचक ि आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे प्रििु वियाकलाप तलको 
तामलकािा प्रस्ततु गरिएको ि। 

ब.उ.शी.नं. कायविि÷ आयोिना हालसम्िको प्रगमत जस्थमत आगािी तीन िर्षवको उपलजव्ध सूचक आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रििु वियाकलाप 

२०४00००१ सिोच्च अदालत न्यायपामलकाको चौथो िणनीमतक योिना ि 
सूचना प्रविमध सम्बन्धी गरुुयोिना तिुविा ि 
कायावन्ियन भएको।  

सिोच्च अदालतको भिन मनिावणको लामग 
िहिुर्षीय ठेक्का स्िीकृत भएको  

सिोच्च अदालतको भिन मनिावण भएको 
हनुे। 

काननु परिपालनाको संस्काििा िवृद्ध। 

िदु्दा फैसला प्रमतशत ि फैसला 
कायावन्ियनिा प्रमतशतिा िवृद्ध 

चौथो पञ्चिर्षीय िणनीमतक योिनाको प्रभािकािी 
कायावन्ियन ि िध्यािमध िूल्याङ्कन 

न्यावयक अध्ययन अनसुन्धान 

न्यावयक िनशजिको क्षिता विकास (फिक िदु्दा 
व्यिस्थापन, सूचना प्रविमध, फैसला लेिन, सकु्ष्ि मनगिानी, 
न्यावयक सशुासन, सेिाप्रिाह ि अमभििुीकिण)  

२०४00०११ सिोच्च अदालत 
(प्रशासमनक िचव सिेत) 

न्यायपामलकाको चौथो िणनीमतक योिना ि 
सूचना प्रविमधसम्बन्धी गरुुयोिना तिुविा ि 
कायावन्ियन भएको हनुे। 

न्यायपामलकाको िणनीमतक योिना ि 
सूचना प्रविमध सम्बन्धी गरुुयोिनाको 
प्रभािकािी कायावन्ियन भएको हनु।े 

सम्पूणव अदालतहरूको प्रशासमनक िचविा 
सशुासन कायि भएको हनुे। 

 

सेिाप्रिाहका भौमतक पूिावधािहरूको सधुाि 

िदु्दा व्यिस्थापन पद्धमत लागू गिी सिग्र िदु्दा प्रिाह 
पद्धमतिा सधुाि 

भिनबाहेक अन्य भौमतक साधन ििीद तथा व्यिस्थापन 

अदालतको सेिाप्रिाह ि अमभलेि व्यिस्थापनलाई 
सूचनाप्रविमधिैिी बनाउन े

अदालती कािकािावहीको मनयमित अनगुिन ि मनिीक्षण गने 

२०४०0012 िेलमिलाप परिर्षद िेलमिलाप परिर्षद्को प्रथि पञ्चिवर्षवय 
योिना तिुविा भएको। 

िेलमिलाप पद्धमत वििाद सिाधानको 
िैकजल्पक ि भिपदो उपायको रुपिा 
स्थावपत भएको हनुे। 

िेलमिलाप परिर्षद्को प्रथि पञ्चिवर्षवय योिना 
कायावन्ियन गने। 

२०४61011 िाविय न्यावयक प्रमतष्ठान    न्यावयक िनशजिको क्षिता 
विकाससम्बन्धी तालीि नीमत अनसुाि 
तामलि, गोष्ठी, प्रजशक्षण लगायतका 
कायविि सञ्चालन भएको। 

अध्ययन तथा अनसुन्धानिूलक कायविा 
न्यावयक िनशजिको क्षिता तथा 
सहभामगतािा िवृद्ध भएको हनुे। 

क्षिता विकासको लामग तामलि, गोष्ठी, प्रजशक्षण, 
अनसुन्धान तथा अन्तविव या सञ्चालन हनुे। 

20491011 उच्च अदालतहरू न्यायपामलकाको िणनीमतक योिनाको 
तिुविा तथा कायावन्ियन भएको 

प्रविमधिैिी गणुस्तिीय ि प्रभािकािी न्याय 
प्रशासन। 

उच्च अदालत वििाटनगििा आिास मनिावण ि उच्च 
अदालत पाटनिा एनके्स मनिावण सम्पन्न हनु े
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ब.उ.शी.नं. कायविि÷ आयोिना हालसम्िको प्रगमत जस्थमत आगािी तीन िर्षवको उपलजव्ध सूचक आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु ेप्रििु वियाकलाप 

स्ितन्ि ि मनष्पक्ष न्यायको प्रत्याभमूत 
हनुे। 

विसङ्गमत ि अमनयमितताको गनुासो 
न्यूनीकिण भएको हनुे। 

सिोकाििाला मनकायहरूबीच सिन्िय गिी 
विमभन्न कायवििहरू सञ्चालन हनुे। 

उच्च अदालत सिेुत ि जिल्ला अदालत सिेुतको भिन 
मनिावण शरुू हनु े

उच्च अदालत िनकपिु,िीिगञ्ज,िाग्ल,ु, तलुसीपिु,पोििा, 
िटुिलिा ईिलास मनिावण हनु े

फिक िदु्दा व्यिस्थापन प्रणाली प्रयोग हनुे। 

प्रविमधिा आधारित सेिाप्रिाह हनुे। 

२०४92011 विशेर्ष अदालत भ्रष्टाचाि विरूद्धका िदु्दािा सनुिुाई हनुे 
गिेको। 

विसङ्गमत ि अमनयमितताको गनुासो 
न्यूनीकिण भएको हनुे। 

िदु्दा फैसला दि बढेको हनुे। 

िदु्दा अनसुन्धान तथा सनुिुाईलाई प्रविमधिैिी बनाउने। 
न्यावयक िनशजिको क्षिता अमभिवृद्ध गने। 

20493011 प्रशासकीय अदालत किवचािीहरूको विभागीय कािावही 
सम्बन्धी िदु्दाको सनुिुाई हनुे गिेको। 

िदु्दाको फैसला प्रमतशत बढेको हनुे किवचािीहरूको विभागीय काििाही सम्िन्धी वििादहरू 
सियिै फर्छ्यौट भएको हनुे। 

20494011 श्रि अदालत श्रि वििादको सनुिुाई हनुे गिेको। िदु्दाको फैसला प्रमतशत बढेको हनुे  श्रिसम्बन्धी वििादको प्रभािकािी रुपिा सिाधान भएको 
हनुे। 

20495011 फैसला कायावन्ियन 
मनदेशनालय 

फैसला कायावन्ियनको लामग सिन्िय। 
फैसला कायावन्ियनको अनगुिन तथा 
प्रमतिेदन।  

 

फैसला कायावन्ियनलाई प्रभािकािी बनाई 
न्यायको अनभुमूत गिाउने। 

फैसला कायावन्ियनका लामग पिेका दमुनयािादी मनिेदनहरू 
१ िर्षव नाघ्न नददने। कैद लागकेा व्यजि पिाउ िापतको 
पिुस्काि कायविि सञ्चालन हनुे। 

20496011 िािस्ि 
न्यायाधीकिणहरू 

किसम्बन्धी वििादहरूको सनुिुाई 
भएको। 

िदु्दाफैसला दि तथा  फैसला 
कायावन्ियन दििा िवृद्ध  

प्रविमधिैिी िदु्दाप्रिाह पद्धमतबाट किसम्बन्धी वििादको 
सियिा नै मनरुपण गने  

20497011 जिल्ला अदालतहरू न्यायपामलकाको चौथो िणनीमतक योिनाको 
तिुविा तथा कायावन्ियन भएको।  

विमभन्न जिल्ला अदालतको नया भिन 
मनिावण कायव सम्पन्न जिल्ला अदालतबाट 
मनिन्ति सेिाप्रिाह भएको  

प्रविमधिैिी गणुस्तिीय ि प्रभािकािी न्याय 
प्रशासन। स्ितन्ि ि मनष्पक्ष न्यायको 
प्रत्याभमूत हनुे। विसङ्गमत ि 
अमनयमितताको गनुासो न्यूनीकिण भएको 
हनुे।स्िीकृत कायविि अनसुाि भिन 
मनिावण सम्पन्न भएको हनु े 

फिक िदु्दा व्यिस्थापन प्रणाली प्रयोग हनुे। 

प्रविमधिा आधारित सेिाप्रिाह हनुे। 

जिल्ला अदालत पाँचथि, सनुसिी, बझाङ्ग, संििुासभा, 
िहोत्तिी, दा,, पसावको कायावलय भिन मनिावण हनु,े जिल्ला 
अदालत िोल्पािा आिास तथा व्यािेक मनिावण हनुे सम्पन्न 
हनु।े 
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९. िोजिि पक्ष तथा अनिुान 

न्यायपामलकाको चौथो पञ्चिर्षीय िणनीमतक योिनािा प्रक्षेपण गरिएका कायविि अनसुािको बिेट प्राप्त नहनु,ु न्यावयक िनशजिको आपूमतव, िजृत्त विकास ि उत्प्रिेणा, सूचना 
प्रविमधको प्रयोग, सिोकाििालाहरुसँगको सिन्िय ि सहयोग अमभिवृद्ध, संिैधामनक तथा कानूनी सधुाि एिि। परिितवनको प्रमतिोध गने संस्कृमत, फिक िदु्दा व्यिस्थापन पद्धमतको 
प्रभािकािी कायावन्ियन, बढ्दै गएको बक्यौता न्यूनीकिण िस्ता विर्षयहरु न्यायपामलकाका िोजिि पक्षको रुपिा िहेका िन।। उि िोजििहरुको न्यूनीकिण गदै संविधानले 
सजुम्पएका जिम्िेिािी पूिा गनवका लामग न्यायपामलकालाई आिश्यक पने स्रोत साधनको यथोजचत व्यिस्था भएिा िाि योिनाले तय गिेको लक्ष्य पूिा हनु सक्दि। 
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९.५ अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग 

१. पषृ्ठभमूि 

नेपालको संविधानको धारा २३८ िा संिैधामनक मनकायका रुपिा अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको व्यिस्था 
रहेको एिं धारा २३९ िा आयोगको काि कितव्य सम्बन्धी व्यिस्था रहेको छ। साितजमनक पदधारण गरेको व्यख्िले भ्रष्टाचार 
गरी अख्तियारको दरुूपयोग गरेको सम्बन्धिा आयोगले कानून बिोख्जि अनसुन्धान िहवककाि गने एिं अनसुन्धानबाट साितजमनक 
पदधारण गरेको कुनै व्यख्िले कानून बिोख्जि भ्रष्टाचार िामनने कुनै काि गरेको देख्िएिा िदु्दा दायर गनत/गराउन सक्न े
संिैधामनक व्यिस्था रहेको छ।साितजमनक प्रशासनलाई स्िच्छ, मनष्पक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचारििु, जनउत्तरदायी र सहभामगिािूलक 
बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हनुे सेिासवुिधािा जनिाको सिान र सहज पहुँच समुनख्िि गरी सशुासनको प्रत्याभमूि गने कुरा संविधानिा 
उल्लेि छ, जसबाट सशुासन स्थापनाका लामग भ्रष्टाचार मनयन्रणको अपररहायतिा स्पष्ठ हनु्छ। 

नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयिु राष्ट्र संघीय िहासख्न्धको पक्ष राष्ट्र रहेको सन्दभतिा िहासख्न्धले मसजतना गरेका दावयत्ि 
पूरा गनत आयोगको भमूिका िहत्िपूणत हनुे देख्िन्छ। आयोगले संस्थागि रणनीमिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) िार्त ि 
भ्रष्टाचार मनयन्रणिा वियाशील मनकायहरूको क्षििा सदुृढीकरण गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध दण्डात्िक, मनरोधात्िक र प्रिद्धतनात्िक 
रणनीमिहरू एकसाथ प्रभािकारी रूपिा कायातन्ियन गदै आईरहेको छ।    

२. सिस्या िथा चनुौिी  

आयोगबाट हरेक िर्त नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय िहलाई ददईएका सझुािहरुको गम्भीरिाका साथ 
कायातन्ियन नहुँदा अपेक्षाकृि नमिजा प्राप्त गनत सिस्या भएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध आिश्यक कानून संशोधन, पररिाजतन र िजुतिा 
प्रवियािा वढलाई हनु,ु  विद्यिान काननुी संरचनाले भ्रष्टाचारका निीनिि स्िरूप र आयािलाई सिेट्न नसक्न,ु गैरकानूनी सम्पख्त्त 
आजतन लगायि अनसुन्धान कायत अत्यन्ि जवटल हनु ु सिस्याका रुपिा रहेका छन।् त्यस्िै साक्षीको सरुक्षासम्बन्धी कानूनी 
व्यिस्था प्रभािकारी नहनु,ु अमभलेि िथा सूचना व्यिस्थापन प्रणाली किजोर रहन,ु किजोर अनगुिन र िूल्याङ्कन प्रणाली, सूचना 
प्रविमधको प्रयोगिा न्यूनिा हनु,ु पयातप्त िारािा पेशागि रुपिा दक्ष, प्रमििद्ध एिि ्उच्च िनोिलयिु जनशख्ि नहनु,ु सरोकारिाला 
मनकायहरूबीच सिन्िय र सािञ्जस्यको किी हनु ुसिेि भ्रष्टाचार मनयन्रण कायतिा सिस्याका रुपिा रहेका छन।् 

नागररक अपेक्षा र आयोगको कायतसम्पादन पररणािबीचको िाडल कि गनुत, भ्रष्टाचारलाई सिाजले हेने दृवष्टकोणिा 
पररिितन गनुत, अमभयोजनसम्बन्धी विर्यिा एकरूपिा र सािञ्जस्यिा ल्याउन,ु भ्रष्टाचार मनयन्रणका लामग राजनीमिक प्रमििद्धिालाई 
कायातन्ियनिा उिानुत, भ्रष्टाचारजन्य कायतहरुले प्र्रयय र संरक्षण पाउने अिस्था रोक्न,ु प्रविमधको विकाससँगै िढेको भ्रष्टाचारजन्य 
अपराधसम्बन्धी अनसुन्धान र िहवककाि गने क्षििा विकास गनुत, भ्रष्टाचारविरुद्धको अमभयान साि ुप्रििु चनुौिीका रूपिा रहेका 
छन।्  

3. सोच  

सदाचारयिु सिाजको मनिातण। 

 4. उद्दशे्य 

भ्रष्टाचारजन्य कायत मनयन्रण गरी ियातददि एिि ्स्िच्छ सिाज मनिातण गनुत। 
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५. रणनीमि 

१. विद्यिान नीमि िथा कानूनिा सियानकूुल पररिाजतन िथा कायातन्ियन गने। 

२. भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलिा सवहि सदाचारयिु सिाज मनिातण गने। 

३. भ्रष्टाचार विरुद्धका चेिनािूलक, मनरोधात्िक एिि ्दण्डात्िक काि कारिाहीलाई प्रभािकारी बनाउने। 

४. साितजमनक सेिािा लाग्ने िचत, सिायिमध िथा प्रविया एिि ्कायतविमधको सम्बन्धिा स्पष्टिा ल्याई साितजमनक सेिालाई 
जिार्देही एिि ्पारदशी बनाउने। 

५. साितजमनक, मनजी, गैरसरकारी, सहकारी, बैंवकङ क्षेरिा हनुे आमथतक अमनयमिििाको मनयन्रण गरी मनजी क्षेरको सेिा 
प्रिाहलाई गणुस्िरीय एिि ्सेिािूलक बनाउने। 

6. विर्य के्षरगि नमिजा सूचक र लक्ष्य 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्िको 
उपलख्धध 

207७/7८ 
को अनिुामनि 
उपलख्धध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनभुमूि 
सूचकांक 

सूचकांक 
33 35 37 39 41 

िदु्दािा सर्लिा  प्रमिशि 84.8 8६ 8६ 8७ 88 

उजरुी र्र्छ्यौटको प्रमिशि प्रमिशि ६७.४ 7५ 80 83 85 

७. विर्य क्षरेगि िचत िथा स्रोिको मरिर्ीय अनिुान 

       

रकि रु. लाििा 

आमथतक िर्त 
विमनयोजन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुजँीगि वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार 
िैदेख्शक 

अनदुान 
िैदेख्शक ऋण 

२०७८/७९   13,162    10,253     2,909         -      13,162         -           -    

२०७९/८०   13,812    10,612     3,200         -      13,812         -           -    

२०८०/८१   14,504    10,984     3,520         -      14,504         -           -    
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८. कायतिि÷आयोजनाको संख्क्षप्त वििरण 

कायतिि िथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अिमध, लागि र अपेख्क्षि नमिजा सवहिको संख्क्षप्त वििरण देहायको िामलकािा प्रस्ििु गररएको छ।कायतिि 
िथा आयोजनाको हालसम्िको प्रगमि ख्स्थमि, आगािी िीन िर्तको उपलख्धध सूचक र आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे प्रििु वियाकलाप िलको िामलकािा प्रस्ििु गररएको 
छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायतिि ÷ 

आयोजना 

क्षरेगि 
रणनीमि
क स्िम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना 
अिमध 

(सरुु र 
सिामप्त) 

लागि 
(रू 

लाििा) 
अपखे्क्षि नमिजा हालसम्िको प्रगमि ख्स्थमि 

आगािी िीन 
िर्तको उपलख्व्ध 

सूचक 

आ.ि. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु े
प्रििु वियाकलाप 

२०६०००1 
अख्तियार 
दरुुपयोग 
अनसुन्धान 
आयोग 

  

सालिसाली  आयोगको 
संस्थागि क्षििा 
सदुृढीकरण, 
उपचारात्िक, 
मनरोधात्िक एिं 
प्रिद्धतनात्िक  
रणनीमि िार्त ि ्
भ्रष्टाचार 
न्यूनीकरण एिं 
सशुासन प्रिद्धतन  

 

बददतिास, पोिरा र सिेुिको 
कायातलय भिन  मनिातण,  

सबै कायातलयहरुिा मनिातण 
गणुस्िर परीक्षण, प्रयोगशाला 
सञ्चालन  

कितचारीलाई जनशख्ि 
विकास सम्िन्धी 
अमभिूिीकरण/ विख्शवष्टकृि 

िामलि प्रदान,  

१८ िटा ख्जल्लािा भ्रष्टाचार 

विरुद्धको नागररक मनगरानी 
संस्था  (Citizen Jury) गठन 
भएको। 

आयोगको संस्थागि 
क्षििा विकास,  

सरलीकृि र 
सियिद्ध नागररक 
सूचना प्रिाह, िदु्दा 
सर्लिा दर िवृद्ध,  

भ्रष्टाचारजन्य 
कायतिा किी,  

भ्रष्टाचार विरुद्ध नागररक 

सिाजसँग सहकायत 
अमभिवृद्ध भएको 
हनु।े 

मनिातण गणुस्िर परीक्षण प्रयोगशाला 
सञ्चालन/सदुृढीकरण,  

आयोगको कायातलय हेटौडा, बटुिल िथा 
कञ्चनपरुिा आिासीय भिन  मनिातण,  

भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेिना रै्लाउने ्रयव्य 
दृष्य सािग्रीहरुको मनिातण/प्रसारण,  
थप 32 िटा ख्जल्लािा भ्रष्टाचार 

विरुद्धको नागररक मनगरानी संस्था  

(Citizen Jury) गठन, 
र स्थानीय िहिा सचेिनािूलक 
अन्िवित या कायतिि विस्िार गने। 

२०६००११ अख्तियार 
दरुुपयोग 
अनसुन्धान 
आयोग 

(प्रशासमनक िचत 
सिेि) 

 भ्रष्टाचार 

जन्य कायत 
मनयन्रण 

सालिसाली  

९. जोख्िि िथा अनिुान पक्ष 

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण िहआुयामिक िथा जवटल कायत भएकोले यसिा सबै मनकाय एिं आि नागररकको सहकायत र साथको आिश्यकिा पदतछ। भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ 
स्िरुप, शैलीको प्रयोग िढ्दोरुपिा रहेको हुँदा त्यस्िा कायतको अनसुन्धान जवटल भई जोख्िि बढ्न सक्ने देख्िन्छ। िथावप आयोगको रणनीमिक योजनाको कायातन्ियन, 
अनसुन्धान क्षििा विकास एिं सदुृढीकरण, िस्िगुि िापदण्डहरुको प्रयोग र निीनिि प्रविमध उपयोग िार्त ि ्जोख्िि व्यिस्थापन गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गने कायतलाई िीब्रिा 
ददन आयोग प्रमििद्ध रहेको र यस कायतिा सबै मनकाय एिं सरोकार सिूहको सहयोग रहने अनिुान रहेको छ। 
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९.६ महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 

१. पषृ्ठभमूम   

संविधानको भाग २२ मा नेपालमा एक महालेखापरीक्षक हनुे व्र्िस्था रहेको छ। संविधानको धारा २४१ मा राष्ट्रपमि र 
उपराष्ट्रपमिको कार्ाालर्, सिोच्च अदालि, संघीर् संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीर् िह, संिैधामनक मनकार् िा सोको 
कार्ाालर्, अदालि, महान्र्ार्ामधिक्ताको कार्ाालर् र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी िा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगार्िका सबै संघीर् 
र प्रदेश सरकारी कार्ाालर्को लेखाकानूनबमोजिम मनर्ममििा, ममिव्र्वर्िा, कार्ादक्षिा, प्रभािकाररिा र औजचत्र् समेिको विचार गरी 
महालेखापरीक्षकबा  लेखापरीक्ष  हनुे उ्लेख छ । महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको कामको िावषाक प्रमििेदन राष्ट्रपमि समक्ष 
पेश गने र राष्ट्रपमिले प्रधानमन्रीमाफा ि उक्त प्रमििेदन व्र्िस्थावपका-संसद समक्ष पेश गने साथै संसद र सािािमनक लेखा 
समममिमा छलफल हनुे गरेको छ।  

२. समस्र्ा िथा चनुौिी  

लेखापरीक्ष को ग ुस्िर अमभिृवि गना आिश्र्क स्रोि साधनमा कमी हनु,ु विद्यमान संगठन संरचना अनसुार विमभन्न 
विषर्विज्ञ कमाचारीको पररचालन व्र्िस्था िथा िजृि विकासका लामग दीघाकालीन िनशजक्त र्ोिना ििुामा गरी कार्ाान्िर्नमा 
्र्ाउन नसवकन,ु लेखापरीक्ष का क्रममा औँ् र्ाइएका बेरुि ु प्रभािकारी रुपमा फछ्र्र्ौ  हनुनसक्न ुर्स क्षेरका प्रमखु समस्र्ा 
िथा चनुौिी हनु।्  

३. सोच  

िनवहिका लामग ििाफदेवहिा, पारदजशािा र मनष्ठा प्रिधान गने विश्वसनीर् संस्थाको रुपमा स्थावपि गने। 

४. उद्दशे्र्  

सािािमनक स्रोिको प्रभािकारी व्र्िस्थापन िथा उपर्ोगको लामग राष्ट्रला  ग ुस्िरीर् लेखापरीक्ष  सेिा प्रदान गनुा। 

५. र नीमि 

1. सािािमनक मनकार्का पदामधकारीला  बढी भन्दा बढी ििाफदेही बनाइ रािश्व पररचालन, आमथाक अनशुासन िथा सािािमनक 
खचा व्र्िस्थापनमा सधुार गने िफा  संगठनला  उन्मखु बनाउने।  

2. संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको लेखापरीक्ष  प्रमििेदनला  अन्िरावष्ट्रर् मापदण्ड अनरुुप बनाउने। 

६. विषर् के्षरगि नमििा सूचक र लक्ष्र् 

सूचक 
 

एका  
२०७6/७7 
सम्मको  
उपलजधध 

२०७7/७8 
को अनमुामनि 
उपलजधध 

मध्र्मकालीन लक्ष्र् 

२०७8/७9 २०७9/ 80 २०80/81 

सेिाकालीन िामलम िना - 60 60   
चा डा एकाउन् ेन्  अध्र्र्न िना - 2 2   
ग ुस्िर आश्वस्ििा िामलम प क - 3 3   
कमाचारी क्षमिा अमभबवृि िामलम  िना - 6 10 10 10 

स्थानीर् िह/सािािमनक खररद/रािस्ि 
लेखापरीक्ष  िामलम 

िना - 300 484 484 484 

अनिरि व्र्िसावर्क पेशागि िामलम िना - 400 500 500 500 
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सूचक 
 

एका  
२०७6/७7 
सम्मको  
उपलजधध 

२०७7/७8 
को अनमुामनि 
उपलजधध 

मध्र्मकालीन लक्ष्र् 

२०७8/७9 २०७9/ 80 २०80/81 

क्षेरगि लेखापरीक्ष  मागादशान िर्ारी प्रमि - 1000 - - - 

वििीर् लेखापरीक्ष  सम्बन्धी िामलम िना - - 484 484 484 

कार्ामूलक लेखापरीक्ष  िामलम िना 26 40 40 40 40 

ड्राइमभङ्ग िामलम िना 3 20 20   
कार्ामूलक लेखापरीक्ष  ि ा 17 7 7 10 10 
लेखापरीक्ष को प्रभाि मू्र्ाङ्कन सम्बन्धी 
अध्र्र्न 

प क 1 1 1 1 1 

लेखापरीक्ष  ग ुस्िर मनर्न्र  िथा 
ग ुस्िर आश्वस्ििा सम्बन्धी िामलम 

प क - 1 1 1 1 

महालेखापरीक्षकको िावषाक प्रमििेदन 
प्रकाशन 

प्रमि 3520 7500 8000 8000 8000 

लेखापरीक्ष को ग ुस्िर आश्वस्ििा मु् र्ाङ्कन संख्र्ा 69 150 150 170 200 
प्रदेशस्िरीर् अन्िरवक्रर्ा प क 6 7 7 7 7 
लेखापरीक्ष  व्र्िस्थापन सूचना प्र ाली 
संचालन 

ि ा - 1 1 1 1 

स्लाहकार समममिको बैठक  प क 1 4 4 4 4 
प्राविमधक समममिको बैठक प क 1 4 4 4 4 
सजचि/विभामगर् प्रमखुसँग अन्िरवक्रर्ा प क 2 2 2 2 2 
संस्थान प्रमखुसँग अन्िरवक्रर्ा प क 1 1 1 1 1 
सञ्चारकमीसँग अन्िरवक्रर्ा प क 1 3 4 3 4 
र्ोिना ििुामा गोष्ठी प क 1 1 1 1 1 
कार्ामूलक लेखापरीक्ष को चेकमलष्ट िर्ारी ि ा 17 30 30 30 30 
लेखापरीक्ष  बलेुव न प्रकाशन प क 3 3 3 3 3 

७. विषर् क्षरेगि खचा िथा स्रोिको मरिषीर् अनमुान 

       

रकम रु. लाखमा 

आमथाक िषा 
विमनर्ोिन िथा प्रक्षपे  स्रोि 

कुल चाल ु पुिँीगि वििीर् व्र्िस्था नपेाल सरकार 
िैदेजशक 

अनदुान 
िैदेजशक ऋ  

२०७८/७९    5,676     4,828       848         -       5,676         -           -    

२०७९/८०    5,930     4,997       933         -       5,930         -           -    

२०८०/८१    6,198     5,172     1,026         -       6,198         -           -    
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८. कार्ाक्रमको संजक्षप्त वििर  

कार्ाक्रम िथा आर्ोिनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्र्, आर्ोिना अिमध, लागि र अपेजक्षि नमििा सवहिको संजक्षप्त वििर  देहार्को िामलकामा प्रस्ििु गररएको छ।कार्ाक्रम िथा 
आर्ोिनाको हालसम्मको प्रगमि जस्थमि, आगामी िीन िषाको उपलजधध सूचक र आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनुे प्रमखु वक्रर्ाकलाप िलको िामलकामा प्रस्ििु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. कार्ाक्रम/आर्ोिना 
क्षरेगि 
र मनिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्र् 
आर्ोिना अिमध 

(सरुू र समामप्त) 
 

लागि  रू 
लाखमा 

अपजेक्षि नमििा 
हालसम्मको 
प्रगमि जस्थमि 

आगामी िीन िषाको 
अपजेक्षि उपलजधध सूचक 

आ.ि. 2078/79 मा 
सञ्चालन हनु ेप्रमखु 
वक्रर्ाकलाप 

२०८00००१ महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् १    
 

 
 

 

२०८०00११ महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् 
(प्रशासमनक खचा समेि) 

१ सािािमनक स्रोिको 
प्रभािकारी 
व्र्िस्थापन िथा 
उपर्ोगको लामग 
राष्ट्रला  ग ुस्िरीर् 
लेखापरीक्ष  सेिा 
प्रदान गनुा। 

 

सालिसाली 

 

वििीर् सशुासन 
कार्म भएको हनुे । 

 

 

क्षमिा विकासका मबमभन्न 
िामलमहरु संचालन भएको 
हनु।े 

विजिर् सशुासन कार्म 
भएको हनुे।  

कुल खचामा बेरुिकुो अंश 
घ ेको हनुे। 

वििीर् लेखापरीक्ष  
सम्बन्धी प्रजशक्षक िामलम 

वििीर् लेखापरीक्ष  
सम्बन्धी िामलम 

कार्ामूलक लेखापरीक्ष  
िामलम 

लेखापरीक्ष को प्रभाि 
मू्र्ाङ्कन सम्बन्धी 
अध्र्र्न 

लेखापरीक्ष  ग ुस्िर 
मनर्न्र  िथा ग ुस्िर 
आश्वस्ििा सम्बन्धी 
िामलम 

९. िोजखम पक्ष िथा अनमुान   

 संघीर्िाको ममा अनरुुप काननु मनमाा , संगठन संरचना, िनशजक्त व्र्िस्थापन समेिका आधारमा ग ुस्िरीर् लेखापरीक्ष  सेिा प्रदान गना कठठनाइ हनुकुा साथै बिे को सैिाजन्िक 
आधार विपररि खचा गने पररपा ीले ग ुस्िरीर् लेखापरीक्ष  गने कार्ा िोजखममा पने अिस्था रहन्छ। 
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९.7 लोक सेवा आयोग 

१. पषृ्ठभमूि 

 मिजािती सेवाको पदका साथै सरुक्षा मिकाय र संगठित संस्थाहरुका लामग योग्य उम्िेदवार छिौट गरी ववमभन्न पदहरुिा 
मियकु्तिको लामग मसफाररश गिन संवैधामिक अंगको रुपिा लोक सेवा आयोगको िहत्वपूर्न स्थाि रह दै आएको छ।आयोगको िखु्य 
उद्देश्य मिष्पक्ष रुपिा सेवाका लामग गणु्सस्तरीय उम्िेदवार छिौट गिुन रहेको छ।साथै संववधाििा उल्लेक्तित सिािताको हकलाई 
व्यवहारिा उतािन उत्कृष्टता, मिष्पक्षताप्रमत सिवपनत रही योग्यता प्रर्ालीलाई आफ्िो िखु्य आदशन िान्दै यसको संरक्षर् गिे िखु्य 
अमभभारा मलएको छ। मिजािती सेवाका किनचारीहरुको सरुक्षा र प्रमतरक्षाका लामग दररलो आधार स्तम्भका रुपिा रहेको छ। 

२. सिस्या तथा चिुौती  

 ववमभन्न ववज्ञापिहरुिा परीक्षाथीहरुको दरिास्त संख्यािा अत्यमधक ववृिको कारर् परीक्षा सञ्चालि लगायत िचनिा 
अत्यमधक ववृि भएकोले बजेटको अभाव हिु,ु कम््यटुर सीप परीक्षर्को पाठ्यक्रि अिसुार केन्र, क्षेत्र तथा अञ्चल कायानलयहरुिा 
कम््यटुर ल्याब स्थापिा हिु िसक्ि,ु भौमतक स्रोत साधिको किी हिु,ु सरुक्षा मिकाय तथा संगठित संघ संस्थािहरुको परीक्षा 
सञ्चालिलाई प्रभावकारी बिाउि,ु आयोगले ठदएका परािशनहरु प्रभावकारी रुपिा कायानन्वयि हिुे वातारर् तयार गिुन, प्रदेश लोक 
सेवा आयोग सम्बन्धी आधार, िापदण्सड तथा ििूिा काििुको तजुनिा गिुन र प्रदेश लोक सेवा आयोगको सबलीकरर् एवं पिमत 
ववकास गिुन जस्ता सिस्या तथा चिुौती रहेका छि।्  

३. सोच   

      मिजािती सेवाको पदका साथै ववमभन्न सरुक्षा मिकाय (िेपाली सेिा, िेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, राविय अिसुन्धाि 
ववभाग) अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदिा छिौट गिे कायनलाई मिष्पक्ष मछटो, छररतो र ववश्वसिीय, पारदशी  
बिाउिे एवं आयोगबाट ठदिे परािशनलाई गरु्स्तरीयता र प्रभावकाररता। 

४. उद्दशे्य  

1. संववधाििा उल्लेक्तित सिािताको हकलाई व्यवहारिा उतािन उत्कृष्टता र मिष्पक्षता प्रमत सिवपनत रहि।ु  

2. मिजािती सेवा लगायत ववमभन्न सरुक्षा मिकाय र अन्य संगठित संस्थाहरुको पदिा उम्िेदवार छिौट गिे कायनलाई 
मिष्पक्ष, मछटो, छररतो र ववश्वसिीय गराउि।ु 

3. मिजािती किनचारीहरुको सरुक्षा र प्रमतरक्षाको लामग दररलो िाध्यि बन्नु।  

4. सेवािा कायनरत किनचारीहरुलाई स्वच्छाचारी रुपिा हटाउि वा कारवाही गिनबाट जोगाउि संरक्षकत्वको भमूिका मिवानह 
गिुन।  

५. रर्िीमत   

१. स्वच्छताको मसिान्तिा आधाररत भई कायनहरू सम्पादि गिे। 

२. मिष्पक्षताको मसिान्तिा आधाररत भई मिर्नय मलिे। 

३. सिाि अवसरको मसिान्तिा आधाररत रही परीक्षा सञ्चालि गराउिे। 
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६. ववषय क्षते्रगत िमतजा सूचक र लक्ष्य  

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्िको 
उपलक्तधध 

207७/7८ 
को अििुामित 
उपलक्तधध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

भवि मििानर् संख्या 2 2 २ 2 2 

किनचारी क्षिता अमभववृि तामलि पटक 7 6 8 10 12 

पाठ्यक्रि मििानर्  संख्या 10 30 १५ १८ २२ 

७. ववषय क्षते्रगत िचन तथा स्रोतको मत्रवषीय अििुाि  

       

रकि रु. लाििा 

आमथनक वषन 
ववमियोजि तथा प्रक्षपेर् स्रोत 

कुल चाल ु पु जीगत ववत्तीय व्यवस्था िपेाल सरकार 
वैदेक्तशक 

अिदुाि 
वैदेक्तशक ऋर् 

२०७८/७९    9,090     8,879       211         -       9,090         -           -    

२०७९/८०    9,422     9,190       232         -       9,422         -           -    

२०८०/८१    9,768     9,512       256         -       9,768         -           -    
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८. कायनक्रि/आयोजिाको संक्तक्षप्त वववरर्  

कायनक्रि तथा आयोजिाको ब.उ.शी.िं., उद्देश्य, आयोजिा अवमध, लागत र अपेक्तक्षत िमतजा सवहतको संक्तक्षप्त वववरर् देहायको तामलकािा प्रस्ततु गररएको छ।कायनक्रि 
तथा आयोजिाको हालसम्िको प्रगमत क्तस्थमत, आगािी तीि वषनको उपलक्तधध सूचक र आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालि हिुे प्रििु वक्रयाकलाप तलको तामलकािा प्रस्ततु गररएको 
छ। 

ब.उ.शी.िं. 
कायनक्रि/ 

आयोजिा 

क्षते्रगत 
रर्िीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य आयोजिा 
अवमध  

लागत रू 
लाििा 

अपके्तक्षत िमतजा 
हालसम्िको 

प्रगमत क्तस्थमत 
आगािी तीि बषनको उपलक्तधध सूचक 

आ.व.२०७८/७९िा संचालि 
हिु ेप्रििु वक्रयाकलाप 

२१००000१ लोक सेवा 
आयोग 

१ संवैधामिक मिकायको 
हैमसयतले कायन 
सम्पादि गिे 

सालवसाली 274 सािान्य मसिान्त 
र परािशनको 
पालिा  भएको 
हिुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्वीकृत ववषनक 
कायनतामलका 
अिसुार परीक्षा 
सञ्चालि देक्ति 
मसफाररश 
सम्िको कायन 
सम्पन्न भएको 
। 

 

सेवा प्रवाहिा सधुार भएको हिुे । 

ववज्ञहरु र सेवाग्राहीहरुको संलग्िता 
अमभववृि हिु े 

संस्थागत क्षिता सदुृविकरर् भएको 
हिुे  

Competency Based छिौट 
प्रर्ाली लाग ुहिु े 

आयोगको पररवमतनत 
क्तजम्िेवारी र िवीिति 
परीक्षर् ववमधहरुको प्रयोग 
गररि े

२१०00०११ लोक सेवा 
आयोग 
(प्रशासमिक 
िचन सिेत) 

१ स्वीकृत बावषनक 
कायनतामलका अिसुार 
परीक्षा सञ्चालि देक्ति 
मसफाररश सम्ि कायन 
सम्पन्न गिे 

सालवसाली 22131 बावषनक तामलका 
अिसुार पररक्षा 
संचालि देिी 
मसफाररससम्िका 
कायनहरु भएको 
हिुे। 

संस्थागत 
क्षिता 
अमभववृिका 
साथै भौमतक 
स्रोत 
साधिहरुको 
पररचालि  

भएको । 

ववमभन्न सेवा सिूहहरुको पाठ यक्रि 
मििानर् भएको हिु े 

दक्ष जिशक्ति उत्पादि भएको हिु े 

आयोगिा रहेको परुािा िेशीिरी 
औजार प्रमतस्थापि गरी िया  पूमतन 
भएको हिु े 

परुािा सवारी साधि ववस्थावपत गरी 
िया  सवारी साधि िररद भएको हिुे 

Case analysis र in basket 

को सम्बन्धी तामलि सम्पन्न 
भएको हिु े। 

ववमभन्न सेवा, सिूहहरुको 
पाठ्यक्रि मििानर् भएको 
हिुे । 

सरुक्षा मिकाय तथा संगठित 
संस्थाहरुको ववमभन्न सेवा र 
पदहरुको परीक्षा संचालि 
भएको हिु े 
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ब.उ.शी.िं. 
कायनक्रि/ 

आयोजिा 

क्षते्रगत 
रर्िीमतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य आयोजिा 
अवमध  

लागत रू 
लाििा 

अपके्तक्षत िमतजा 
हालसम्िको 

प्रगमत क्तस्थमत 
आगािी तीि बषनको उपलक्तधध सूचक 

आ.व.२०७८/७९िा संचालि 
हिु ेप्रििु वक्रयाकलाप 

२१०91011 लोक सेवा 
आयोग,  
कायानलयहरू  

२ स्वीकृत बावषनक 
कायनतामलका अिसुार 
परीक्षा सञ्चालि देक्ति 
मसफाररश सम्ि कायन 
सम्पन्न गिे 

सालवसाली 
 

 

 

10784 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बावषनक तामलका 
अिसुार पररक्षा 
संचालि देिी 
मसफाररससम्िका 
कायनहरु भएको 
हिुे । 

संस्थागत 
क्षिता 
अमभववृिका 
साथै भौमतक 
स्रोत 
साधिहरुको 
पररचालि  

भएको । 

आयोग िातहिा ६ वटा भवि 
मििानर् भएको हिु े। 

 

जलेश्वर र दाङिा भवि 
मििानर् शरुु भएको हिुे  
 

९. जोक्तिि पक्ष तथा अििुाि  

 लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालि हिुे परीक्षाहरू सियिै सञ्चालि हिु िसकेिा तथा भौगोमलक दृवष्टले ववकट स्थािका योग्यता पगुेका िागररकसम्ि परीक्षा प्रर्ालीको 
पहु च पगु्ि िसकेिा आयोगले मलएको उद्देश्य पूरा गिन किीि हिुे देक्तिन्छ।   
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९.8 निर्वाचि आयोग  

1. पषृ्ठभनूि 

 निर्वाचि व िवध्यिबवट संघीय, प्रदेश र स्थविीय तह व  वयापवनि व र व्यर्स्थवपप व गठि भई संघीय िो तवन्त्रि  
गणतरिवत्ि  व्यर्स्थव सदुृढ गरवउि योगदवि पगुे ो छ। निर्वाचि आयोगिे संघीय  विूिहरु ो पररनिनभि रही सम्र्त ्२०७४ 
सवििव रवष्ट्रपनत, उपरवरवष्ट्रपनत संघीय संसद व सदस्य, प्रदेश सभव व सदस्य, स्थविीय तह व सदस्य ो निर्वाचि स्र्च्छ, स्र्तरि 
एर्ि ् निष्षक्ष रुपिव सम्पन्न गरे ो छ।सवथै ररक्त पदहरू ो  उपनिर्वाचि सिेत सम्पन्न गररए ो छ। सिविपुवनत  सिवरे्शी 
रुपिव पर्नभन्न क्षेि, र्गा, निङ्ग, सिदुवय, जवतजवनत सिेपटिे गरी जम्िव ३५,९२७ जिप्रनतनिनि निर्वान्त्चत भई िो तवन्त्रि  
अनि वर ो अभ्यवस ो थवििी भए ो छ। निर्वाचि न्त्शक्षव व िवध्यिबवट ितदवतविवई ससूुन्त्चत गदै निर्वाचििव सम्पूणा ितदवतव ो 
अथापूणा सहभवनगतव सनुिश्चततव गिा आर्श्य  रहे ो छ। निर्वाचि सञ्चविि तथव व्यर्स्थवपि ो सिय सवपेक्ष सिुवर गदै भपर्श्यिव 
सञ्चविि हिुे आर्नि  निर्वाचििव प्रपर्नििवई सिेत प्रयोगिव ल्यवउि जरुरी भए ो छ। 

2. सिस्यव तथव चिुौती 

 आयोग ो संस्थवगत क्षितविवई िजबूत गरवउि िसक्ि,ु अिगुिि तथव िूल्यवङ्कि प्रणविीिवई र्स्तनुिष्ठ िनतजविव आिवररत 
र पर्श्वसिीय बिवउि िसक्ि,ु ितदवतव पररचय पि ो प्रयोग प्रभवर् वरी बिवउि िसक्ि,ु आयोग र अरतगात  वयारत 
 िाचवरीहरू ो क्षितव अनभर्पृि तथव स्थवपयत्र्  वयि गिा िसक्ि,ु प्रदेश तथव न्त्जल्िव निर्वाचि  वयवाियहरू ो भर्ि नििवाण गिे 
 वया प्रभवर् वरी हिु िसक्ि,ु न्त्जरसी सविग्री तथव उप रण ो प्रभवर् वरी व्यर्स्थवपििव  ठठिवइ हिु,ु आर्श्य तव अिसुवर पयवाप्त 
स्रोत सविि उपिब्ि िहिु ुजस्तव सिस्यव रहे व छि।् ितदवतव िविवर्िी दतवा तथव अद्यवर्नि   वया थप प्रभवर् वरी बिवउिे, 
पर्देशिव रहे व िेपविी िवगरर हरू ो ितदवतव िविवर्िीिव िवि दतवा गरी निर्वाचििव सहभवगी गरवउिे, निर्वाचि व्यर्स्थवपििव 
िर्ीि प्रपर्नि ो प्रयोग गिे तथव निररतरतव ठदिे, रवजिीनत  दि ो नियिि तथव व्यर्स्थवपि जस्तव पर्षयहरु चिुौनत ो रुपिव 
रहे व छि।् 

3. सोच  

स्र्च्छ, स्र्तरि, निष्पक्ष, पर्श्वसिीय एर्ि ्नितव्ययी निर्वाचि ो सञ्चविि एर्ि ्व्यर्स्थवपि। 

4. उद्दशे्य  

१. निर्वाचि सम्बरिी ऐि, नियि,  वयापर्नि र निदेन्त्श विव सिसविपय  सिुवर एर्ि ् निर्वाचि चक्र व सम्पूणा 
पक्रयव िवपिवई प्रपर्नियकु्त र नितव्ययी बिवई स्र्च्छ, निष्पक्ष, स्र्तरि, पर्श्वसिीय एर्ि ्भयरपहत निर्वाचि प्रणविी ो 
िवध्यिबवट िवगरर  ो ितवनि वर ो सनुिन्त्श्चततव गदै िो तरि ो संस्थवगत पर् वसिव योगदवि गिुा। 

२. सरो वरर्विवहरू बीच ो आपसी सम्बरििवई सिरर्यवत्ि , सहयोगवत्ि  र सदुृढ बिवउँदै निर्वाचि  वयाक्रि र 
प्रपक्रयविव िहससु हिुे गरी सिुवर गदै िैजवि।ु 

३. निर्वाचि न्त्शक्षव िवर्ा त ितदवतविवई सशक्ती रण गरी निर्वाचििवई बढीभरदव बढी सहभवनगतविूि   
बिवउि।ु  

5. रणिीनत  
1. निर्वाचि सम्बरिी  वििुिव थप पररिवजाि तथव पररष् ृत गदै िीनतगत सिुवर गिे।  
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2. प्रभवर् वरी निर्वाचि न्त्शक्षव सञ्चविि तथव िर्ीिति प्रपर्नि ो उच्चति प्रयोग गरी ितदवतव िविवर्िी दतवा, अद्यवर्नि , 
ितदवि र ितगणिव गिे। 

3. सबै रवजिीनत  दि, सरो वरर्विव र सरुक्षव नि वयबीच ो आपसी सिरर्यबवट पर्श्ववनसिो र्वतवर्रण नसजािव  गरी 
निर्वाचि सरुक्षविवई िजबतु र भरपदो बिवउिे। 

4. निर्वाचि आयोग ो संस्थवगत सदुृढी रण गिे। 

6. पर्षय के्षिगत िनतजव सूच  तथव िक्ष्य 

सूच  ए वइ 
२०७६/७७ 
सम्ि ो 
उपिन्त्ब्ि 

२०७७/७८ 
 ो अििुवनित 
उपिन्त्ब्ि 

िध्यि विीि  

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/०८१ 

भर्ि नििवाण गोटव 18 2 2 2 3 

ििात सिुवर गोटव 78 78 78 78 15 

ए ी ृत डवटवरे्स सफ्टरे्यर गोटव 0 1 0 0 0 

निर्वाचि  वििु ो तजुािव गोटव 58 15 5 10 15 

ितदवतव िविवर्िी सं िि र दतवा 
अद्यवर्नि  

जिव 
िवख 

2.7 5 6 7 7 

निर्वाचि न्त्शक्षव पर्षय  प्रन्त्शक्षण जिव 2400 3500 1500 2000 2000 

पर्नभन्न िोड्यूििव निज  वयाशविव जिव 300 300 150 200 250 

सविवन्त्ज  न्त्शक्षव अध्ययि न्त्शक्ष  
प्रन्त्शक्षण 

न्त्जल्िव 
10 10 7 10 11 

 िाचवरी ो क्षितव पर् वस तवनिि जिव 70 50 80 120 120 

  

7. पर्षय के्षिगत खचा तथव स्रोत ो निर्षीय अििुवि 

 
 

     

            र ि रु. िवखिव 

आनथा  र्षा 

पर्नियोजि तथव प्रक्षपेण स्रोत 

 ुि चवि ु पुजँीगत 
पर्त्तीय 
व्यर्स्थव 

िपेवि सर वर 
रै्देन्त्श  

अिदुवि 
रै्देन्त्श  ऋण 

२०७८/७९    5,544     4,495     1,049         -       5,544         -           -    

२०७९/८०    5,806     4,652     1,154         -       5,806         -           -    

२०८०/८१    6,084     4,814     1,270         -       6,084         -           -    
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8.  वयाक्रि/आयोजिव ो संन्त्क्षप्त पर्र्रण  

 वयाक्रि तथव आयोजिव ो ब.उ.शी.िं., उद्देश्य, आयोजिव अर्नि, िवगत र अपेन्त्क्षत िनतजव सपहत ो संन्त्क्षप्त पर्र्रण देहवय ो तवनि विव प्रस्ततु गररए ो छ। वयाक्रि तथव आयोजिव ो 
हविसम्ि ो प्रगनत न्त्स्थनत, आगविी तीि र्षा ो उपिन्त्ब्ि सूच  र आ.र्. २०७८/७९ िव सञ्चविि हिुे प्रिखु पक्रयव िवप ति ो तवनि विव प्रस्ततु गररए ो छ।    

ब.उ.शी.िं.  वयाक्रि/आयोजिव 
क्षिेगत 
रणिीनत  
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजिव 
अर्नि 

(सरुु र 
सिवनप्त) 

िवगत 

रु. 
िवखिव 

अपने्त्क्षत 
िनतजव 

हविसम्ि ो प्रगनत 
आगविी तीि बषा ो 
उपिन्त्ब्ि सूच  

आ.र्. २०७८/७९ िव सञ्चविि हिु े
प्रिखु पक्रयव िवप 

२१२००००१ निर्वाचि आयोग १ नियनित  वया सविर्सविी   वयाक्रि 
सम्पन्न 
भए ो हिु े

नियनित  वया  नियनित प्रशवसनि  खचा, 
न्त्जल्िवन्त्स्थत एर् एि, रेनडयो तथव 
छवपवर्वट सूचिव तथव सरदेश प्रसवरण, 

न्त्जल्िव स्तरिव सविवन्त्ज  अध्ययि 
न्त्शक्ष  प्रन्त्शक्षण,  
पर्द्यवियस्तरिव निर्वाचि  न्त्शक्षव  वयाक्रि  

निररतर ितदवतव िविवर्िी सङ्किि तथव 
अद्यवर्नि   वयाक्रि, 

 म््यटुर सफ्टरे्यर नििवाण तथव खररद 
 वयाक्रि, 

निर्वाचि सम्बरिी  विूि तजुािव तथव 
संशोिि  वयाक्रि, 

अिगुिि, िूल्यवङ्कि तथव सिीक्षव 
 वयाक्रि . 

२१२०००११ निर्वाचि आयोग  
(प्रशवसनि  खचा 
सिेत) 

२ नियनित  वया सविर्सविी   वयाक्रि 
सम्पन्न 
भए ो हिु े

नियनित  वया आगविी आर्नि  
निर्वाचि सम्पन्न 
भए ो हिुे। 

२१२०००१२ ितदवतव िविवर्िी 
अद्यवर्नि  सं िि 
पररचयपि सिेत 

२ ितदवतव 
िविवर्िी 
सं िि तथव  
अद्यवर्नि । 

सविर्सविी   वयाक्रि 
सम्पन्न 
भए ो हिु े

नियनित  वया, 
हविसम्ि 
ितदवतव ो संख्यव:            
१  रोड ६२ िवख 
४३ हजवर ११० 
जिव 
 

ितदवतव िविवर्िी 
सं िि तथव  
अद्यवर्नि  भए ो 
हिुे। 

२१२९१०११ निर्वाचि  वयवाियहरु 
(प्रशवसनि  खचा 
सिेत) 

३ नियनित  वया सविर्सविी   वयाक्रि 
सम्पन्न 
भए ो हिु े

नियनित  वया आगविी आर्नि  
निर्वाचि सम्पन्न 
भए ो हिुे। 

 

9. जोन्त्खि पक्ष तथव अििुवि 
 ितदवतव िविवर्िी दतवा, ितदवि, ितगणिव िगवयत व निर्वाचि सम्बरिी पक्रयव िवपहरूिव प्रपर्नि ो प्रयोग, सरो वरर्विवहरुबवट निर्वाचि आचवर संपहतव ो पूणा पररपवििव 
एर्ि ्आर्श्य  पूर्वािवर नििवाण हिु िस ेिव िक्ष्य प्रवप्त गिा िसक्िे जोन्त्खि देन्त्खरछ।  
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९.9 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग 

1. पषृ्ठभधूम   

मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र सम्मानको लाधग नेपालको संष्ट्रविानको भाग २५ को िारा २४८ र २४९ मा राष्ट्रिय 
मानव अधिकार आयोग सम्बन्िी व्यवस्था रहेको छ। मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ बमोजिम २०५७ िेठ १३ मा 
स्थापना भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको अन्तररम संष्ट्रविान, २०६३ बाट संवैिाधनक हैधसयत प्राप्त गरेको 
देजिन्छ। संष्ट्रविानको मानव अधिकार सम्बन्िी िारा २४९ मा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा त्यसको 
प्रभावकारी कायधन्वयनलाई सधुनजित गनुध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कतधव्य हनुे उल्लेि छ। आयोगले संष्ट्रविान र ऐनमा 
उल्लेजित कायाधदेशधभत्र रही आफ्ना गधतष्ट्रवधिलाई धनयधमत गदै आएको छ। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनको लाधग 
आयोगले सरकार, राज्यका अन्य अङ्गहरु तथा नागररक समािसँग सहकायध गदै आएको छ।  

2. समस्या तथा चनुौती  

समािमा अझै पधन भेदभाव, छुवाछुत, लैष्ट्रङ्गक ष्ट्रहंसा िस्ता कुप्रथा कायम रहन,ु आयोगका धसफाररस प्रभावकारी रुपमा 
कायाधन्वयन नहनु,ु आम नागररकसम्म रािनीधतक सामाजिक एवम ्मानव अधिकारको आिारभतू ज्ञान, मूल्य मान्यता र संस्कारको 
पर्द्धत स्थाष्ट्रपत हनु नसक्न ुिस्ता ष्ट्रवषयहरू मानव अधिकारको प्रत्याभधूतका लाधग प्रमिु समस्याको रुपमा रहेका छन।्  

 मानव अधिकार प्रधतको सचेतनामा अधभवरृ्द्ी भएको भएता पधन सेवाग्राही नागररक अधिकारका वाहक हनु ् भने मानव 
अधिकार संस्कृधतको ष्ट्रवकास गराउन,ु प्रभावकारी रूपमा कानूनको पालना गनुध गराउन,ु परुातन वा संरचनागत रुपमा रहेको 
रुढीवादी मानधसकता तथा सामाजिक ष्ट्रवभेदलाई अन्त्य गनुध र संष्ट्रविान, कानून र अन्तराधष्ट्रिय प्रधतवर्द्ता अनरुुप दण्डहीनताको 
अन्त्य गनुध प्रमिु चनुौतीको रुपमा रहेका छन।् 

3. सोच  

समावेशी,  मयाधददत, समतामूलक र स्वअनशुाधसत समाि धनमाधण। 

4. उद्दशे्य  

१. राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रधतबर्द्ता अनरुूप मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गनुध। 

२. सीमान्तकृत, ष्ट्रवपन्न, लैष्ट्रङ्गक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका एवम ् ष्ट्रपछधडएका क्षेत्र, वगध, र समदुायको अधिकार सधुनजित  

गनुध। 

३. मानव अधिकार प्रवर्द्धनको सदृढीकरण एवम ्मानव अधिकारमैत्री शासन पद्घधतको ष्ट्रवस्तार गनुध।  

5.  रणनीधत 

1. मौधलक हक कायाधन्वयन गनध धनमाधण भएका काननु प्रभावकारी रूपमा कायाधन्वयन गने। 

2. समािमा ष्ट्रवद्यमान सबै प्रकारका भेदभाव, छुवाछुत, ष्ट्रहंसा तथा कुप्रथाको अन्त्य गने। 

3. मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीधडतलाई क्षधतपूधतधको सधुनजितता गने। 

4. मानव अधिकार संस्कृधतको ष्ट्रवकास गरी मानव अधिकार सम्बन्िी अन्तराधष्ट्रिय महासजन्ि तथा प्रधतबर्द्ताबाट धसजिधत 
दाष्ट्रयत्व कायाधन्वयन गने। 

5. तीन तहका सरकारबाट सम्पन्न गररने योिना तथा कायधक्रम कायाधन्वयन गदाध मानव अधिकारमिुी पद्घधत अपनाउने। 
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6. ष्ट्रवषय के्षत्रगत नधतिा सूचक र लक्ष्य 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलजधि 

207७/7८ 
को अनमुाधनत 
उपलजधि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

मानव अधिकार उल्लंघनका 
घटना, उिरुी अनसुन्िान  

वटा ७९५ 
उिूरीको 
अनसुन्िान 

५०० उिूरी 
अनसुन्िान 

९००  १००० ११०० 

मानव अधिकार अवस्था अनगुमन पटक १२८ पटक 
अनगुमन 

१२० पटक 
अनगुमन 

२०० २५० ३०० 

मानव अधिकार प्रविधन  वटा २५० 
कायधक्रम 

१५० ३०० ३२५ ३५० 

७. ष्ट्रवषय क्षते्रगत िचध तथा स्रोतको धत्रवषीय अनमुान 

       

रकम रु. लािमा 

आधथधक वषध 
ष्ट्रवधनयोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुिँीगत ष्ट्रवत्तीय व्यवस्था नपेाल सरकार 
वैदेजशक 

अनदुान 
वैदेजशक ऋण 

२०७८/७९    2,616     2,582         34         -       2,616         -           -    

२०७९/८०    2,709     2,672         37         -       2,709         -           -    

२०८०/८१    2,806     2,765         41         -       2,806         -           -    
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८. कायधक्रम/आयोिनाको संजक्षप्त ष्ट्रववरण 

कायधक्रम तथा आयोिनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोिना अवधि, लागत र अपेजक्षत नधतिा सष्ट्रहतको संजक्षप्त ष्ट्रववरण देहायको ताधलकामा प्रस्ततु गररएको छ।कायधक्रम तथा 
आयोिनाको हालसम्मको प्रगधत जस्थधत, आगामी तीन वषधको उपलजधि सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनुे प्रमिु ष्ट्रक्रयाकलाप तलको ताधलकामा प्रस्ततु गररएको 
छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायधक्रम/ 
आयोिना 

क्षते्रगत 
रणनीधतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 
आयोिना 

अवधि (सरुु 
र समाधप्त) 

लगत 

(रु) 
अपजेक्षत नधतिा 

हालसम्मको प्रगधत 
जस्थधत 

आगामी तीन 
वषधको उपलजधि 

सूचक 

आ.व. 
२०७८/७९मा 

सञ्चालन हनु ेप्रमिु 
ष्ट्रक्रयाकलाप 

२१४००००१ राष्ट्रिय मानव 
अधिकार आयोग 

 मानव अधिकारको 
सम्मान, संरक्षण र 
संवर्द्धन तथा त्यसको 
प्रभावकारी 
कायाधन्वयनको 
सधुनजितता 

सालबसाली  मानव अधिकार 
उल्लंघनका उिरुी 
अनसुन्िानमा वषृ्ट्रर्द्, 

मानव अधिकारका 
ष्ट्रवषयमा स्थानीय 
स्तरसम्म 
िनचेतनामा वषृ्ट्रर्द् 

मानव अधिकार 
संरक्षण, अनगुमन, 

संविधन तथा प्रविधन 
तथा धसफाररश 
कायाधन्वयनमा वषृ्ट्रर्द् 

मानव अधिकार 
उल्लंघनका 
घटनाको 
आयोगबाट 
गररएको 
धसफाररस 
कायाधन्वयनमा 
वषृ्ट्रर्द्। 
 

मानव अधिकार 
संरक्षण संविधन तथा 
प्रविधन सम्बन्िी 
ष्ट्रक्रयाकलापहरु िस्तै 
मानव अधिकार 
उल्लंघनका उिरी 
अनसुन्िान, अनगुमत 
तथा अन्य 
प्रविधनात्मक 
कायधक्रमहरू 

२१४०००११ राष्ट्रिय मानव 
अधिकार 
आयोग 
(प्रशासधनक िचध 
समेत) 

९. िोजिम तथा अनमुान पक्ष 

आयोगमा पयाधप्त भौधतक तथा मानव स्रोत सािनको कमी रहन,ु उिरुीहरूको धसफाररस कायाधन्वयन नहनु,ु मानव अधिकारसम्बन्िी सूचना, ज्ञान र िानकारी आम 
नागररक र सबै धनकायका अधिकारीसम्म पगु्न नसक्न,ु मानव अधिकारको ष्ट्रवषयमा सरकार, रािनीधतक दल तथा कानून कायाधन्वयन गने धनकायको कम ध्यान िान ुिस्ता 
ष्ट्रवषयले मानव अधिकारको संरक्षण गने कायधमा अपेजक्षत उपलजधि हाधसल हनु नसक्न ेिोजिम रहन सक्छ। यसैगरी  कोधभड १९ को महामारीको अवस्था कायम रहेमा 
स्वीकृत कायधक्रमहरु सञ्चालन गनध कठीन हनु िाने देजिन्छ।  
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9.१0 राष्ट् िय प्र कृताक स्क त तथ् ्िा त आयो  य प्रथ  

1. प ्  ठभसूि 

सङ् घीय प्र सासप कृतला ीिा ्ीप ्हका सरकारबीच  ररएकथ राज्य प्रसष्टिकथ बााँडफााँट ाई  ास््त क अिथिा काय प्राथन् य प्रप  पथका 
 ास  देसिा उप ब्ध कृताक स्क ए ि ्त आयोीय प्र त तथ्हरूकथ न्य प्राय प्रथष्टच् त ्रल ससुपष्ट च्  पथ पेपा कथ संत धापकथ भा -२६, धारा 
२५० िा राष्ट् िय प्र कृताक स्क त तथ् ्िा त आयो  य प्रथ कथ स्य प्र स्िा  ररएकथ   । िू ्ः य प्रस  य प्रथ  े संघ, कृतदेस र स्िापीय प्र ्हका 
सरकारहरूबीच हपुे राजस् कथ बााँडफााँट, त आयोीय प्र सिापीकरल अपदुाप, सस्थ अपदुाप ्िा  न््ररक ऋल र कृताक स्क त तथ्कथ 
रथय प्रल्टी बााँटफााँटका सम्बन्धिा ससफारीस  पे काय प्रथ  दथ । त्य प्रस््ै, पेपा  सरकार, कृतदेस र स्िापीय प्र ्ह े राजस्  अस ुीिा 
 पुथपपे सधुारका सम्बन्धिा सझुा  ददपे, कृताक स्क त तथ्कथ पररचा पका ्ीप ्हका सरकार े  पे   ापीकथ तहस्सा सपधाथरल  री 
ससफाररस  पे, कृताक स्क त तथ् पररचा पिा सरकारहरूबीच हपु सक्पे सम्भात ् त  ाद सपरुपलिा भसूिका सप ाथह  पे ्िा 
कृताक स्क त तथ् पररचा प र बााँडफााँटबाट  ा्ा रलिा पपे असरका सम्बन्धिा अध्य प्रय प्रप अपसुन्धाप  री पेपा  सरकार ाई 
ससफाररस  पे  य प्रथ कथ सं ैधासपक ष्टजम्िे ारी रहेकथ  ।  

2. सिस्य प्रा ्िा चपुौ्ी 

अन््र-सरकारी त आयो स्य प्र स्िापप ्िा कृताक स्क त तथ्कथ पररचा पिा कृतदेस र स्िापीय प्र ्हसम्िकथ खण्डीक ् ्थ्य प्राङ्क पहपु,ु 
कृतदेस र स्िापीय प्र ्हिा त आयो स्य प्र स्िापपसम्बन्धी क्षि्ा किजथर रहप,ु कृतदेस र स्िापीय प्र ्हकथ खचथकथ   य प्रक्ा पतहचाप  पथ 
स्प े  पुथपपे काय प्रथहरूकथ स थस् ीकाय प्रथ  ा ् त   ेषण ल पहपु,ु  कृतदेस र स्िापीय प्र ्ह ाई राजस्  असधकार भए ्ापसप स्पकथ 
 ास््त क राजस्  क्षि्ा पतहचाप पहपु,ु कृताक स्क त तथ् पररचा प र य प्रसकथ कृतस्फ कथ बााँडफााँटिा सरकारका ्ह र स्िापीय प्र 
सिदुाय प्र ाई बााँडफााँट  पथका  ास  एकीक ् संघीय प्र कापूपकथ अभा  रहप ुजस््ा कृतिखु सिस्य प्राहरू रहेका  प।्   

्ीपै ्ह े संत धापकृतदआयो काय प्रथ ष्टजम्िे ारी पूरा  पथ   य प्रक त तथ्कथ पतहचाप  री स्य प्र स्िापप  पे, कृतदेस र स्िापीय प्र ्हकथ 
्थ्य प्राङ्क ाई त   सपीय प्र र भरपददो  बपाउपे, कृतदेस र स्िापीय प्र ्हकथ खचथकथ   य प्रक्ा पूस्थ  पथका  ास  त सभन् प कृतकारका 
त आयोीय प्र हस््ान््रलकथ उपय प्रथ  ्् ् ्् ् कृतय प्रथजपका  ास  हपुे ससुपष्ट च्  पे, कृतदेस र स्िापीय प्र ्हिा खचथ र त तथ्कथ 
उपय प्रथ सम्बन्धी क्षि्ा त कास  पे, देसिा उप ब्ध कृताक स्क त तथ् साधपकथ संरक्षल, सं र्द्थप र दी थ कृतय प्रथ   पे र य प्रसबाट कृताप् ्  
कृतस्फ कथ न्य प्राय प्रथष्टच् त ्रल  पे सं ैधासपक पीस्अपरुूप क्षेत्र ् कापूपहरू ाई पररिाजथप  री एकरुप्ा ल्य प्राउपे,   ह् ्
सा थजसपक तह् कृत र्द्थप  दै कृताक स्क त तथ् पररचा प  पे सन्दभथिा सरकारका ्हहरू ्िा सरथकार ा हरू बीच त  ाद हपु 
पददपे   ाय प्र्का िखु्य प्र चपुौ्ीहरू रहेका  प।्  

3. सथच 

त आयोीय प्र सङ्घीय प्र्ा िाफथ ् ्सि र्द् र सिाज ाद उन्िखु अिथ् न्त्र सपिाथल। 

4. उद्देय प्र 

1. संघ, कृतदेस र स्िापीय प्र ्ह ाई खचथकथ   य प्रक्ा सम्बथधप हपुे री न्य प्राय प्रथष्टच्, सन््सु ् र पररपूरक रूपिा त तथ् 
उप ब्ध  राउप।ु 

2. ्ीप ्हकथ त आयोीय प्र  धार (Fiscal Space)   तर्द्  पुथ। 

5. रलपीस्  

1. ्ीप ्हका एक  ्िा साझा काय प्रथ ष्टजम्िे ारीहरू सािञ् जस्य प्रपूलथ ङ्गबबाट पूरा  पथ त तथ् स्य प्र स्िापप  पे। 

2. अन््र सरकारी त आयो हस््ान््रल ाई पारदसी, अपिुापय प्रथग्य प्र र न्य प्राय प्रथष्टच् बपाउपे। 
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3. सङ्घ, कृतदेस र स्िापीय प्र ्हिा सा थजसपक त आयो स्य प्रस्िापपसम्बन्धी क्षि्ा त कास  पे। 

4. सङ्घ, कृतदेस र स्िापीय प्र ्हिा त आयोीय प्र ससुासप काय प्रि  पे। 

6. त षण य प्र के्षत्र ् पस्जा सूचक र  क्ष्य प्र 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्िकथ 
उप ष्टब्ध 

207७/7८ 
कथ अपिुासप् 
उप ष्टब्ध 

िध्य प्रिका ीप  क्ष्य प्र 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

पेपा  सरकार ाई त आयोीय प्र हस््ान््रल 
(राजस्  बााँडफााँट, त आयोीय प्र सिापीकरल 
अपदुाप, सस्थ अपदुाप,  न््ररक ऋल, 
कृताक स्क त तथ्कथ रथय प्रल्टी बााँडफााँट) 
ससफाररस 

पटक ५ ५ ५ ५ ५ 

कृतदेस सरकार ाई त आयोीय प्र हस््ान््रल 
(राजस्  बााँडफााँट, त आयोीय प्र सिापीकरल 
अपदुाप, सस्थ अपदुाप,  न््ररक ऋल, 
स ारी साधप कर बााँडफााँट) ससफाररस 

पटक ५ ५ ५ ५ ५ 

अध्य प्रय प्रप ्िा अन््रतिय प्रा काय प्रथिि  टा ३ ९ 20 20 20 

 

7. त षण य प्र क्षते्र ् खचथ ्िा त तथ्कथ  सत्र षण ीय प्र अपिुाप 

       

रकि रु.  ाखिा 

 सिथक  षण थ 
त सपय प्रथजप ्िा कृतक्षपेल त तथ् 

कु  चा  ु पुाँजी ् त आयोीय प्र स्य प्र स्िा पपेा  सरकार 
 ैदेष्टसक 

अपदुाप 
 ैदेष्टसक ऋल 

२०७८/७९      880       844         36         -         880         -           -    

२०७९/८०      913       873         40         -         913         -           -    

२०८०/८१      947       903         44         -         947         -           -    
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8. काय प्रथिि/ य प्रथजपाकथ संष्टक्षप्त त  रल 

9. जथष्टखि पक्ष ्िा अपिुाप 

राष्ट् िय प्र कृताक स्क त तथ् ्िा त आयो  य प्रथ का ससफाररससम्बन्धी काय प्रथहरू रातिय प्र, कृतदेस ्िा स्िापीय प्र ्हकथ ्थ्य प्राङ्किा भरपपे हपुा े ्थ्य प्राङ्ककथ भरपददो  त तथ् अपररहाय प्रथ 
 । सिय प्रिै, सही  र खण्डीक ् ्थ्य प्राङ्क कृताप् ् पहपुे र त्य प्रसबाट सिापीकरल अपदुाप ्िा राजस्  बााँडफााँटकथ सूचकहरुकथ सूत्र कृतभात ् हपुे जथष्टखि हपुे ।  य प्रथ  े  पे 
ससफाररसकथ  धारकथ रूपिा रहेकथ त षण य प्र ् अध्य प्रय प्रप-अपसुन्धापकथ  ास  ठू थ त आयोीय प्र त तथ्   य प्रक हपुे ्र सा बसा ी रुपिा कृताप्त हपुे सीसि् रकिबाट   ह्  अध्य प्रय प्रप-
अपसुन्धाप  पथ सम्भ  पहपुे हुाँदा य प्रसकथ पस्जाकथ कृतय प्रथ  जथष्टखिय प्रिु हपुे देष्टखन् । त्य प्रसै री कृताक स्क त तथ्कथ अ ष्टस्िस्, पररचा पकथ त द्यिाप अ स्िा र कृताक स्क 
त तथ्िासिकथ स्िापीय प्र सपभथर्ा ाई य प्रिािथ रुपिा पतहचाप  पथ पसतकएिा त्य प्रसबाट त  ाद हपुे सम्भा पा रहन् । कृताक स्क त तथ्बाट कृताप् ् रथय प्रल्टी बााँडफााँटिा  ाभग्राही स्िापीय प्र 
्हकथ पतहचापिा सिे्  तहरथ अध्य प्रय प्रप र त   ेषण लकथ   य प्रक्ा  । 

ब.उ.सी.पं. 
काय प्रथिि/ 
 य प्रथजपा 

क्षते्र ् 
रलपीस्क 
स््म्भ 

उद्देय प्र 

 य प्रथजपा 
अ सध 

(सरुु र 
सिासप्त) 

 ा ् 

(रू.) 
अपषे्टक्ष् पस्जा हा सम्िकथ कृत स् ष्टस्िस् 

  ािी ्ीप  षण थकथ 
उप ष्टब्ध सूचक 

 .  .२०७८/७९ 
िा सञ्चा प हपु ेकृतिखु 

तिय प्राक ाप 

२२०००००१ राष्ट् िय प्र 
कृताक स्क त तथ् 
्िा त आयो 
 य प्रथ  

१,२ 

 

 

सं ैधासपक काय प्रथ ष्टजम्िे ारी पूरा  पे, सा बसा ी  

 

 

  ्ीप ्हका 
सरकार ाई 
  य प्रक 
ससफाररस भएकथ 
हपुे  

  

२२००००११ राष्ट् िय प्र 
कृताक स्क त तथ् 
्िा त आयो 
 य प्रथ  

१,२ स् ीक ् काय प्रथिि बिथष्टजि 
अध्य प्रय प्रप/अपसुन्धाप र परािसथ  री  
पेपा  सरकार, कृतदेस सरकार र 
स्िापीय प्र ्ह ाई राजस्  बााँडफााँट, 

अन््र-सरकारी त आयो हस््ान््रल, 

कृताक स्क त तथ् पररचा प सम्बन्धी 
ससफाररस  पे, 

सा बसा ी  

 

 

त आयोीय प्र 
संघीय प्र्ाकथ 
त षण य प्रिा कृतदेस 
्िा स्िापीय प्र 
्हहरुकथ क्षि्ा 
त कास भएकथ 
हपुे।  

संघ कृतदेस र स्िापीय प्र 
राजस्  बााँडफााँट, अन््र-
सरकारी त आयो हस््ान््रल, 

कृताक स्क त तथ् पररचा प 
सम्बन्धी ससफाररस  पे, 

अध्य प्रय प्रप 
अपसुन्धाप ्िा 
परािसथ भएकथ 
हपु े

अध्य प्रय प्रप, अपसुन्धाप, 
कृतदेस ्िा स्िापीय प्र 
्हिा   थष्ठी, 
  फ  ्िा 
अन््रतिय प्रा 
काय प्रथिि 
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९.११ राष्ट् िय महि ा आया  य महि   

१. पृ्  ठभूमिा 

ा आयाक  आक आत संरक्षण तथा संवर्धन  नध र ा आयाआरुयाई  वकासक  ामयप्रवाआाा साा आत  नध तत्कायीन 
ाष्टरिपररषदक  िनणधय महिानसुार  व.सं. २०५८ ाा राष्ट् िय महि ा आया  य महि  क  पथापना भूहक  आ   २०७२ सायक  नेपायक  
सं वर्ानये ा आया  य महि  याई संवैर्ािनक आैिसय महित प्रदान  रे पश्चात तीन ा आना पमवध ााि पदािर्कारी िनय महिषु्टि भूहक  अवपथा छ  
नेपायक  सं वर्ानये यै िक साानता तथा ा आया सशिीकरण सम्बरर्ी काय महिधक्राक  अन ुान  ने, ा आया  आंसा य ाय महितका 
ा आया सम्बरर्ी ादु्दाआरुक  बारेाा सरकारयाई राय महि सझुाव ददने, स सँ  सम्बष्टरर्त कानमनी व्य महिवपथाक  अध्य महिय महिन अनसुरर्ान  री 
भू व्य महिाा  नुधपने सरु्ारका सम्बरर्ाा सम्बष्टरर्त िनकाय महियाई िसफाररस  ने, ा आयाक  आक आत सँ  सम्बष्टरर्त कानमन वा नेपाय 
पक्ष भूहक  अरतराधष्ट् िय महि सष्टरर् वा सम्झअता अरत धतका दा य महित्व काय महिाधरवय महिन भूह नभूहक   वषय महिाा अन ुान  री त्य महिसक  
प्रभूावकारी काय महिाधरवय महिनक  उपाय महि स आत नेपाय सरकारयाई सझुाव ददने  री य महिस  य महि  क  काा कतधव्य महि िनर्ाधरण  रेक  छ  
सं वर्ानये अिीकार  रे अनसुार ा आयायाई  वना भेूदभूाव सम्पमणध अिर्कारक  प्रत्य महिाभूमित स आत सारभूमत यै िक साानताका याि  
ठ स पआयआरु  नध  वश्य महिक छ  सादृ्ध नेपाय, सखुी नेपायीक  राष्ट् िय महि  कांक्षा आािसय  नध  ा ा आयाआरुक  साान 
सआभूाि ता, िसर्धनशीय य महि  दान र अग्रपङ्क्िीय महि नेततृ्व अपररआाय महिध छ  वतधाान संघीय महि शासन प्रणायीाा ा आया अिर्कारका सापत 
 वषय महिआरुक  सम्ब र्नका याि  तीनै तआका सरकारबीच सआकाय महिध, सारवय महि र अरतरसम्बरर् पथा पत  री हकीकृत रुपाा प्रचार  नध 
अत्य महिरत र्रुरी छ  स  सरदभूधाा  य महि  ये यै िक साानता तथा ा आया सशिीकरणका  वषय महिाा नेपाय पक्ष भूहक  अरतराधष्ट् िय महि 
सष्टरर्/सम्झअताक  काय महिाधरवय महिन अवपथाक  अन ुानका साथै ा आया  आंसा सम्बरर्ी उर्रुीक  याि  चअवीसै घण्टा फ न  नध िाल्ने 
११४५ आेल्पयाइन सेवा, र्नचेतनाामयक काय महिधक्रा तथा सासाा य महिक  वषय महिाा अध्य महिय महिन-अनसुरर्ान तथा िसफाररसका काय महिधक्रा 
संचायन  दै  हक  छ  नेपायक  सं वर्ान हवं राष्ट् िय महि ा आया  य महि    न, २०७४ ये  य महि  याई त केक  ष्टर्म्ाेवारी तथा  
दद    वकासका यक्ष्य महि र  पररौँ य महि र्नााा त  कहका यक्ष्य महि अनसुार नै   ााी ददनका काय महिधक्राआरु प्रपताव  ररहका छन ् 

२. सापय महिा तथा चनुअती 

साार्ाा रआेक  यै िक  वभेूदका कारण स्र त र सार्नाािथ ा आयाक  पआुँच पगु्न नसक्न,ु ा आयाक   िथधक 
परिनभूधरताक  कारण घरेय ु  आंसा तथा ा आया  आंसााा बढ त्तरी आनु ु र ा आयायाई आेने साााष्टर्क दृष्ट् टक णाा पररवतधन आनु 
नसक्नकुा कारणये ा आया सशिीकरणाा उल्येख्य महि नितर्ा आािसय आनु सकेक  छैन  नेपाय सरकारये ा आयाक  आक अिर्कार 
संरक्षण र  वभेूद िनामधयीकरण सम्बरर्ाा र्नाहका अरतराधष्ट् िय महि प्रितबद्धता तथा नेपायक   सं वर्ान तथा  वद्याान  न, कानमनक  
प्रभूावकारी काय महिाधरवय महिन आनु नसक्न,ु सं वर्ानाा संघ, प्रदेश र पथानीय महि तआक  हकय तथा साझा अिर्कार समचीाा यै िक साानता 
र  ा आया सशिीकरणक   वषय महि साावेश नै नआनु,ु पथानीय महि सरकार सञ् चायन  न, २०७४ ाा वडाका काय महिधआरुाा ााि ा आया 
तथा बायबाियकासम्बरर्ी ष्टर्म्ाेवारी सीिात आनु,ु यै िक साानता र ा आया सशिीकरण  वशेष काय महिधक्राका याि  अथध 
ारिायय महिबाट  वश्य महिक सशतध अनदुानक  बरे्ट व्य महिवपथा नआनु,ु पथानीय महि तआक  सािठिनक संरचनााा यै िक साानता तथा 
ा आया सशिीकरण शाखाक  छुटै्ट व्य महिवपथा नआनु,ु उत्पीिडत, दियत तथा  विभून्न प्रकारका  वभेूदक  ााराा परेका अित  वपर न 
ा आयाका याि   वशेषतः यष्टक्षत  काय महिधक्रा चा आरछ भूर ने पथानीय महि तआाा ब र् आनु नसक्न ुाखु्य महि सापय महिाका रुपाा रआेका छन ् 
अपय महिाधप् त बरे्ट,  फ्नै भूअितक संरचनाक  अभूाव,  य महि  क  प्रादेष्टशक तथा ष्टर्ल्या तआाा सम्पकध  काय महिाधयय महिक  अभूाव र कानमनाा 
येष्टखहका ा आयाक  अिर्कारआरु काय महिाधरवय महिनाा रआेका सापय महिाबारे पय महिाधप् त अध्य महिय महिन अनसुरर्ान नआनु ु तथा केरद्रददेष्टख सादुाय महि 
तआसम्ाक  यै िक खण्डीकृत तथ्य महिाङ्क तथा समचना प्रणायी पथापना नआनुरु्पता  वषय महिआरु प्राखु चनुअतीका रुपाा रआेका छन ् 
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३. स च 

यै िक साानताामयक रा् िक  िनााधण  

४. उद्दशे्य महि 

1= यै िक उत्तरदाय महिी शासन व्य महिवपथायाई संपथा त  दै ा आयाक  सम्ाािनत र्ीवनय महिापनक  वातावरण सिुनष्टश् चत  नुध  

2= ा आया  वरुद्ध आनुे सबै प्रकारका भेूदभूाव,  आंसा र श षणक  अरत्य महि  नुध  

3=  िथधक सा ृद्ध र दद    वकासका याि  ा आयाक  साान  अग्रसरता र नेततृ्वदाय महिी भूमिाका पथा पत  दै स्र त, सार्न, 
अवसर तथा याभूाा ा आयाक  पआुँच सिुनष्टश् चत  नुध  

५. रणनीित 

1= राज्य महिका सबै तआ र क्षेिये यै िक साानता सम्बरर्ी क्षेि त नीित, कानमन तथा काय महिधक्रा तर्ुधाा  ने  

2= राज्य महिका सबै तआक  सरकार, क्षेि तथा िनकाय महिआरुाा यै िक उत्तरदाय महिी शासन पद्धित अवयम्बन  ने  

3= राज्य महिका सबै तआक  सरकाराा यै िक उत्तरदाय महिी बरे्ट  विनय महि र्न पद्धितयाई संपथा त  ने  

4= यै िक साानता तथा सशिीकरण ाापन  ने तथ्य महिाङ्क प्रणायीक   वकास  ने  

5=  िथधक रूपये  वपर न र साााष्टर्क रुपये पछािड परेका ा आयायाई  वशेष प्राथिाकता ददँदै  िथधक सशिीकरण र 
साााष्टर्क रुपारतरण  ने  

6= ा आया  वरुद्ध आनुे सबै प्रकारका  आंसा, श षण र भेूदभूाव अरत्य महिका याि  िनर र्ात्ाक, संरक्षणात्ाक उपाय महिद्वारा रय महिाय महिाा 
पआुँच अिभूव ृद्ध  ने  

६.  वषय महि के्षि त समचक तथा यक्ष्य महि 

समचक हकाइ 

२०७६/७७ 
सम्ाक   
उपयष्टधर् 

२०७७/७८ 
क  अनाुािनत 

उपयष्टधर् 

ाध्य महिाकायीन यक्ष्य महि 

2078/79 2079/80 2080/81 

यै िक साानता ा आया सशिीकरण र 
ा आया अिर्कारक  बारेाा सचेतना 
अिभूव ृद्ध 

संख्य महिा १० ८ १२ १४ १६ 

सम्बष्टरर्त सेवा प्रदाय महिक िनकाय महिक  
अन ुान 

संख्य महिा १० १० १६ १७ १८ 

ा आया अिर्कार काय महिाधरवय महिनक  अवपथा 
वारे अध्य महिय महिन, अनसुरर्ान र िसफाररस 

संख्य महिा ३ ४ २ ४ ५ 

घरेय ु आंसा तथा ा आया  आंसाका उर्रुी 
फर ्छ्यअट, िसफाररस 

संख्य महिा ११09 1200 1100 1000 900 
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७.  वषय महि क्षिे त खचध तथा स्र तक  ििवष य महि अनाुान 

       

रका रु. याखाा 

 िथधक वषध 
 विनय महि र्न तथा प्रक्षपेण स्र त 

कुय चाय ु पुरँ्ी त  वत्तीय महि व्य महिवपथा नपेाय सरकार 
वैदेष्टशक 

अनदुान 
वैदेष्टशक ऋण 

२०७८/७९    1,094     1,067         27         -       1,094         -           -    

२०७९/८०    1,135     1,105         30         -       1,135         -           -    

२०८०/८१    1,177     1,144         33         -       1,177         -           -    
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८. काय महिधक्रा  य महि र्नाक  संष्टक्षप् त  ववरण 

काय महिधक्रा तथा  य महि र्नाक  ब.उ.शी.नं., उद्देश्य महि,  य महि र्ना अविर्, या त र अपेष्टक्षत नितर्ा स आतक  संष्टक्षप्त  ववरण देआाय महिक  ताियकााा प्रपततु  ररहक  छ काय महिधक्रा तथा 
 य महि र्नाक  आायसम्ाक  प्र ित ष्टपथित,   ााी तीन वषधक  उपयष्टधर् समचक र  .व. २०७८/७९ ाा सञ्चायन आनुे प्राखु  क्रय महिाकयाप तयक  ताियकााा प्रपततु  ररहक  छ  

ब.उ.शी.नं. 
काय महिधक्रा÷ 

 य महि र्ना 

 
क्षिे त 
रणनी
ितक 
पतम्भू 

उद्दशे्य महि 

 य महि र्ना 
अविर् 

(सरुु र 
साािप्त) 

या त (रू 
याखाा) 

अपषे्टक्षत नितर्ा आायसम्ाक  प्र ित ष्टपथित 

  ााी तीन 
वषधक  

उपयष्टव्र् 
समचक 

 .व .२०७८/७९ ाा 
सञ्चायन आनु ेप्राखु 

 क्रय महिाकयाप 

२2200००१ राष्ट् िय महि 
ा आया 
 य महि   

  सायवसायी  

 

   

२2200०११ राष्ट् िय महि 
ा आया 
 य महि   

६ उपयधर् स्र त 
सार्नआरूाा ा आयाक  
पआुँच, उनीआरूक  आक, 
 आतक  संरक्षण र 
सम्वद्धधन तथा 
सशष्टिकरण  नुध,  

यैंि क साानता, ा आया 
सशिीकरण तथा 
ा आयासं  सम्बष्टरर्त 
काननुी व्य महिवपथाक  
अध्य महिय महिन, अनसुरर्ान र 
िसफाररस  नुध,  

 

सायवसायी   ा ना ररकाा 
ा आया आक आत तथा 
 आंसा िनय महिरिणका 
 वषय महिाा सचेतना 
व ृद्ध भूहक  आनुेछ, 

CEDAW क  सझुाव 
काय महिाधरवय महिन भूहक  
आनुेछ,  

CEDAW र बेइष्टर्ि 
प्येटफाधक  
प्रितवेदन पठाइहक  
आनुेछ,  

नीित तथा 

घरेय ु आंसा तथा ा आया 
 आंसार्रय महि कररब ११०० वटा 
उर्रुीआरुक  िसफाररस तथा 
काय महिाधरवय महिन,  

िसड सिाितक  िन्कषध 
सझुावक  काय महिाधरवय महिन 
सम्बरर्ाा अध्य महिय महिन,  

ा आयाक  रय महिाय महिाा पआचु 
सम्बरर्ाा सर कारवाया 
िनकाय महि रय महिा य महिक िनकाय महि र 
सेवाग्रा आआरु सँ  अरतर क्रय महिा 
काय महिधक्रा,  

ा आया ाािथ आनुे  आंसा 
िनवारणक  सम्बरर्ाा ष्टशक्षक‚ 

सचेतना 
अिभूव ृद्ध  

प्रितवेदन   

नीित तथा 
काननुआरुाा 
सरु्ार  

प्रदेशपतराा 
 य महि  क  
काय महिाधयय महि 
 वपतार  

११४५ 
आेल्पयाइन 

 श्रय महिपथय,ओिसहािस,  

ा आया तथा वायवाियका 
सेवा केरद्रद य ाय महितक  
अन ुान र प्रितवेदन तथा 
िसफाररस,  

ा आया अिर्कार र ा आया 
 आंसा  वरुद्धका समचना 
ायुक काय महिधक्राआरु उत्पादन 
तथा प्रसारण,  

अरतरकृय महिा, सचेतना 
काय महिधक्रा,   ष्ठी, तथा 
ा आया सशिीकरण,  

य महि  ााय महिा ा आया र्ा रण 
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ब.उ.शी.नं. 
काय महिधक्रा÷ 

 य महि र्ना 

 
क्षिे त 
रणनी
ितक 
पतम्भू 

उद्दशे्य महि 

 य महि र्ना 
अविर् 

(सरुु र 
साािप्त) 

या त (रू 
याखाा) 

अपषे्टक्षत नितर्ा आायसम्ाक  प्र ित ष्टपथित 

  ााी तीन 
वषधक  

उपयष्टव्र् 
समचक 

 .व .२०७८/७९ ाा 
सञ्चायन आनु ेप्राखु 

 क्रय महिाकयाप 

काननुआरुाा भूहका 
ा आया  आंसा 
सम्बरर्ी काी 
कार् रीआरुक  
प आचान भूई 
कानमनाा सरु्ार 
 हक  आनुेछ,  

प्रदेशपतराा 
 य महि  क  काय महिाधयय महि 
 वपतार भूहक  
आनुेछ,  

११४५ आेल्पयाइन 
सेवाक   वपतार 
भूहक  आनुेछ   

 वद्याथ  र  वद्यायय महि 
व्य महिवपथापनका पदािर्कारीसँ  
 वद्यायय महि पतराा 
अिभूाषु्टखकरण काय महिधक्रा 

साार्ाा  वद्याान रआेका 
आािनकारक अभ्य महिासआरू 
(बाय ववाआ, बआ ुववाआ, 

दाइर् प्रथा, ब क्सीक   र प 
य ाय महितका प्रथाआरु)सम्बरर्ाा 
अरतर क्रय महिा काय महिधक्रा 

सेवाक  
 वपतार  

काय महिधक्रा,  

अध्य महिय महिन, अनसुरर्ान र 
िसफाररस 

 

९. र् ष्टखा पक्ष तथा अन ुान 

क िभूड-१९ का कारण य महिस  िथधक वषधाा साेत कितपय महि पवीकृत काय महिधक्राआरु सम्पन्न आनु नसकेक ाा   ााी  िथधक वषधाा साेत य महिसक  असर पमवाधनाुान  नध नस कने अवपथा 
रआेक  छ  ११४५ आेल्पयाइन सेवायाई देशैभूरर  वपतार  नुध र य महिसक   णुपतर तथा प्रभूावकाररता व ृद्ध  नुध चनुअतीपमणध रआेक  छ   
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९.१२ राष्ट्रिय दलित आयोग 

१. पषृ्ठभलूि 

राष्ट्रिय दलित आयोग नेपािको संष्ट्रिधानको धारा २५५ बिोजिि गठन गररएको एक संिैधालनक आयोग हो । यस 
आयोगिा एक अध्यक्ष र अन्य चार िना सदस्य रहने व्यिस्था छ । दलित सिदुायको सिग्र जस्थलतको अध्ययन तथा अन्िेषण 
गरी तत ्सम्बन्धिा गनुपुने नीलतगत, काननुी र संस्थागत सधुारका ष्ट्रिषय पष्ट्रहचान गरी नेपाि सरकारिाई लसफाररश गन ुर िातीय 
छुिाछुत तथा ष्ट्रिभेदको अन््य गन ुनीलत तथा कायकु्रि तिुिुा गरी, दलित ष्ट्रहतसँग सम्बजन्धत काननु कायाुन्ियन भए नभएको 
अनगुिन गने, अन्तराुष्ट्रिय सजन्ध सम्झौतािा नेपाििे पठाउन ेप्रलतिेदन सम्बन्धिा दलितको हक प्रयोग गन ुनददएको िा िजित 
गरेको ष्ट्रिषयिा िदु्दा दायर गनुपुने आिश्यकता देजिएिा सम्बजन्धत लनकाय सिक्ष िा नपेाि सरकार सिक्ष राय सझुाि िा 
लसफाररस गने उद्देश्यिे यस आयोगको स्थापना भएको हो ।   

२. सिस्या तथा चनुौती  

दलित सिदुाय र सिािका अन्य िगकुा बीच सािाजिक क्षेत्रिा ठूिो अन्तर रहन,ु राज्यको स्रोत, साधन, अिसर र िाभिा 
्यस्ता िग,ु सिदुाय एिि ्क्षेत्रको न्यायोजचत पहुँच नहनु,ु रािनीलतक र प्रशासलनक संरचनािा उजचत प्रलतलनलध्ि नहनु ुयस क्षेत्रका 
प्रििु सिस्याको रूपिा रहेका छन ्। ष्ट्रिलभन्न िग ुर क्षेत्रका सिदुाय र दलित सिदुाय िीच आलथकु, सािाजिक तथा शैजक्षक 
क्षेत्रिाई सिान स्तरिा पयुाुउन,ु राज्यको स्रोत, साधन, अिसर र िाभिा दलित सिदुायको न्यायोजचत पहुँच स्थाष्ट्रपत गन,ु दलित 
सिदुाय लभत्रको नकरा्िक सािाजिक िूल्य िान्यता र िैष्ट्रिक ष्ट्रहसांको अन््य गनु ुयस आयोगका प्रििु चनुौतीह ह हनु ्। 

3. सोच  

सिुी, सिदृ्व र गणुस्तरीय िीिन भएका दलित िगकुा िनताको ष्ट्रिकास। 

4. उद्दशे्य 

1. दलित सिदुायको हक, ष्ट्रहतको संरक्षण र सम्िरु्द्न तथा सशजिकरण गनु ु। 

2. ष्ट्रिभेद तथा छुिाछुत अन्त गरी राि लनिाुण तथा िूल्प्रिाहीकरण गनु।ु 

3. दलित सिदुायको आलथकु सािाजिक र भौलतक ष्ट्रिकास गनु।ु 

4. दलित सिदुायबाट लनरक्षरता उन्िूिन गनु।ु 

5. दलित सिदुायको पेशा र सीपको संरक्षण र सम्बरु्द्न गनु।ु 

6. िैष्ट्रिक ष्ट्रिभेद तथा ष्ट्रहंसाको अन््य गनु ु।  

५. रणनीलत 

1. ििुकुिा उपिब्ध स्रोत साधनह हिा दलित सिदुायको सिानपुालतक पहुँच बढाउने । 

2. दलित सिदुायको हक, ष्ट्रहतको संरक्षण र सम्िरु्द्न तथा सशजिकरण गने। 

3. राज्यका तीनै तहिा हनुे लनणयु प्रष्ट्रक्रया तथा यसका प्रशासलनक संरचनािा सकारा्िक ष्ट्रिभेद र आरक्षणको िाध्यिबाट 
दलित सिदुायको सहभालगता सलुनजित गने । 
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4. दलित सिदुायको क्षिता ष्ट्रिकास िालग सीप ष्ट्रिकास सम्बन्धी कायकु्रि सिािन गरी ििुकुिा उपिब्ध रोिगारी अिसर 
उपयोग गन ुसक्न ेसक्षि िनशजिको ष्ट्रिकास गने। 

5. दलित सिदुायिा जशक्षाको ष्ट्रिस्तार र संस्कृलतको संरक्षण एिंि संम्बरु्द्न गने । 

6. ष्ट्रिषय के्षत्रगत नलतिा सूचक र िक्ष्य 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्िको 
उपिजब्ध 

207७/7८ 
को अनिुालनत 
उपिजब्ध 

िध्यिकािीन िक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

िाष्ट्रषकु प्रलतिेदन िटा १ १ १ १ १ 

सफ्टिेयर लनिाुण िटा - 1 1 - - 

अध्ययन अनसुन्धान िटा २ २ १० १० १० 

अन्तष्ट्रकु्रया कायकु्रि पटक १ २ २५ २५ २५ 

प्रचारप्रसार पटक - - 10 10 10 

अनगुिन पटक ४ ४ २५ २५ २५ 

७. ष्ट्रिषय क्षते्रगत िच ुतथा स्रोतको लत्रिषीय अनिुान 

                 रकि  ह. िाििा 

आलथकु िष ु
ष्ट्रिलनयोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुि चाि ु पुिँीगत ष्ट्रित्तीय व्यिस्था नपेाि सरकार 
िैदेजशक 

अनदुान 
िैदेजशक ऋण 

२०७८/७९      333       323         10         -         333         -           -    

२०७९/८०      345       334         11         -         345         -           -    

२०८०/८१      358       346         12         -         358         -           -    
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८. कायकु्रि÷आयोिनाको संजक्षप्त ष्ट्रििरण 

कायकु्रि तथा आयोिनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोिना अिलध, िागत र अपेजक्षत नलतिा सष्ट्रहतको संजक्षप्त ष्ट्रििरण देहायको तालिकािा प्रस्ततु गररएको छ।कायकु्रि 
तथा आयोिनाको हािसम्िको प्रगलत जस्थलत, आगािी तीन िषकुो उपिजब्ध सूचक र आ.ि. २०७८/७९ िा सिािन हनुे प्रििु ष्ट्रक्रयाकिाप तिको तालिकािा प्रस्ततु गररएको 
छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायकु्रि÷ 

आयोिना 

 

क्षते्रगत 
रणनीलतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अिलध 

(स ुह र 
सिालप्त) 

िागत (रू 
िाििा) 

अपजेक्षत नलतिा 
हािसम्िको 
प्रगलत जस्थलत 

आगािी तीन 
िषकुो उपिजव्ध 

सूचक 

आ.ि. २०७८/७९ िा सिािन हनु े
प्रििु ष्ट्रक्रयाकिाप 

२२४००००१ दलित 
आयोग 

   
 

    

२२४०००११ दलित 
आयोग 

 क्षिता ष्ट्रिकास  

गने, 

अन्तरष्ट्रक्रया 
कायकु्रि गने,  

अध्ययन 
अनसुन्धान गने, 

अनगुिन तथा 
िूल्याकन गने । 

साििसािी  क्षिता ष्ट्रिकास, 
अन्तरष्ट्रक्रया 
कायकु्रि, अध्ययन 
अनसुन्धान र 
अनगुिन तथा 
िूल्याकन  

िाष्ट्रषकु 
प्रलतिेदन 
प्रकाजशत 
भएको, 
सफ्टिेयर 
लनिाुण गने 
काय ुश ुह 
भएको, २ िटा 
अध्ययन 
भैरहेको, २ 
िटा 
सचेतनािूिक 
गोष्ठी भएको । 

िाष्ट्रषकु 
प्रलतिेदन छपाई, 
सचेतना 
कायकु्रि, 
क्षिता ष्ट्रिकास, 
अनगुिन 

आयोगको दीर्कुािीन सोच िक्ष्य 
उद्दशे्य नीलत तथा रणनीलत लनिाणु 

जिल्िा/स्थानीय तह स्तरीय 
कायकु्रि, ५ पटक 
सरोकारिािासँग अन्तष्ट्रकु्रया 
कायकु्रि, ४ पटक 

दलित अलधकार सम्बन्धी ऐन लनयि 
प्रचारप्रसार तथा  सचेनािूिक 
कायकु्रि, ६ िटा 
िोक सेिा तयारी कक्षा संचािन 

िातीय पष्ट्रहचान सम्बन्धी अध्ययन, 
१० िटा 
आचारसंष्ट्रहता कायषु्ट्रिलधको िस्यौदा 
लनिाुण 

दलित सिदुायको सिानपुालतक 
सिािेजशताको अध्ययन 

छुिाछुत र्टनाको स्थिगत अध्ययन, 
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ब.उ.शी.नं. 
कायकु्रि÷ 

आयोिना 

 

क्षते्रगत 
रणनीलतक 
स्तम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अिलध 

(स ुह र 
सिालप्त) 

िागत (रू 
िाििा) 

अपजेक्षत नलतिा 
हािसम्िको 
प्रगलत जस्थलत 

आगािी तीन 
िषकुो उपिजव्ध 

सूचक 

आ.ि. २०७८/७९ िा सिािन हनु े
प्रििु ष्ट्रक्रयाकिाप 

६ पटक 

दलित अलधकार सम्बन्धी 
प्रिर्द्ुना्िक सािाग्री लनिाणु 

स्थानीय तहका दलित 
िनप्रलतलनलधह हको क्षिता ष्ट्रिकास 
कायकु्रि 

दलित अलधकार सम्बन्धी 
सचेतनािूिक डकुिेन्री लनिाुण 

िातीय छुिाछुतष्ट्रि हर्द् साष्ट्रहज्यक 
रचना तथा किाकाररता क्षेत्रका स्रष्टा 
सम्िान 

िातीय छुिाछुतष्ट्रि हर्द्  सांलगलतक 
अलभयान 

दलित र गैरदलितबीच अन्तरिातीय 
ष्ट्रििाह गरी ष्ट्रिस्थापनिा परेका 
िोडीिाई पनुस्थापनािा सहयोग 

९. िोजिि तथा अनिुान पक्ष 

कोलभड-१९, स्रोत साधनको किी र परुातनिादी सोचिे दलित सिदुायह हिा िष्ट्रहिा िजक्षत आलथकु सािाजिक क्षेत्रका सधुारका कायकु्रि सिािन गदाु केही ष्ट्रिरोधका 
आिाि आउन सक्ने िोजिि रहेको अनिुान छ ।    
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९.१३ राष्ट्रिय समावेशी आयोग 
१. पषृ्ठभमूम 

  नेपाल यगुौदेखि ष्ट्रवमभन्न सम्प्रदाय, संस्कृमि, जािजािी, भाषाभाषी र समदुायको सममश्रणको रुपमा रष्ट्रिआएको छ। भौगोमलक 
वनावटका ष्ट्रिसावले पमन ष्ट्रिमाल, पिाड, िराई मधेश सखम्प्ममलि सााँखचिकै सनु्दर र अनपुम छ। रािीन सभ्यिा र संस्कृमिको धनी 
यस मलुकुको स्वरुप र िररत्र नै समावेशी ष्ट्रकमसमको छ। त्यसैले यस मलुकुमा वसोवास गने िस आयय, ष्ट्रपछडावगय, आददवासी 
जनजािी, दमलि, अपाङ्ग, असिाय, मष्ट्रिला, मधेसी, अल्पसंख्यक ष्ट्रपछमडएको वगय र क्षेत्र लगायि सवै जामि, वगय र क्षेत्र एवं आमथयक 
रुपमा ष्ट्रवपन्न र सीमान्िीकृि समदुायको राष्ट्रिय जनजीवनमा समानपुामिक समावेशीकरण अपररिायय शिय िो। यसै वास्िष्ट्रवकिालाई 
आत्मसाि गदै नेपालको संष्ट्रवधानको रस्िावनामा नै “बिजुािीय, बिभुाष्ट्रषक, बिधुाममयक, बिसुांस्कृमिक िथा भौगोमलक ष्ट्रवष्ट्रवधिायकु्त 
ष्ट्रवशेषिालाई आत्मसाि ् गरी ष्ट्रवष्ट्रवधिा बीिको एकिा, सामाखजक सांस्कृमिक ऐक्यबद्धिा, सष्ट्रिष्णिुा र सद्भावलाई संरक्षण एवं 
रवधयन गदै; वगीय, जािीय, क्षेत्रीय, भाष्ट्रषक, धाममयक, लैंमगक ष्ट्रवभेद र सबै रकारका जािीय छुवाछूिको अन्त्य गरी आमथयक समानिा, 
समषृ्ट्रद्ध र सामाखजक न्याय समुनखिि गनय समानपुामिक समावेशी र सिभामगिामूलक मसद्धान्िका आधारमा समिामूलक समाजको 
मनमायण गने” उदघोष गररएको छ। यो नै समानपुामिक समावेशी राज्य व्यवस्थाको मूल आधार िो। संष्ट्रवधानले ष्ट्रवशेषि नेपालका 
ष्ट्रवष्ट्रवध जाि जामि र भौगोमलक क्षेत्रको पष्ट्रििान स्थाष्ट्रपि गरी न्यायोखिि र समिामूलक समावेशी ष्ट्रवकासको माध्यमबाट ष्ट्रवद्यमान 
आमथयक, सामाखजक र राजनीमिक ष्ट्रवभेदिरूको अन्त्य गने उद्देश्य रािेको िो। मष्ट्रिला, दमलि, आददवासी जनजािी, थारु, दमलि, 

मधेसी र मखुश् लम समदुायिरुको िक अमधकारको संरक्षणको लामग छुट्टाछुटै्ट संवैधामनक आयोगको व्यवस्था गरेपमछ िस आयय, 
ष्ट्रपछडावगय, अपाङ्गिा भएका व्यखक्त, ज्येष्ठ नागररक, श्रममक, ष्ट्रकसान, अल्प संख्यक एवं सीमान्िीकृि समदुाय िथा ष्ट्रपछमडएको वगय र 
कणायली एवं आमथयक रुपले ष्ट्रवपन्न लगायिका समदुायको िक अमधकारको संरक्षणको लामग छुटै्ट संवैधामनक आयोगको रुपमा 
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था नेपालको संष्ट्रवधानको भाग २७ को धारा २५८ मा गररएको  िो। 

२. समस्या िथा िनुौिी  

 आयोगमा िालसम्प्म पदामधकारीिरु पूणय रुपमा मनयखुक्त नभएको, ष्ट्रवमभन्न आयोगिरुको अमधकार क्षेत्रमा दोिोरोपना साथै 
लखक्षि वगयिरु पररभाष्ट्रषि िनु बााँकी, कमजोर भौमिक संरिना, पयायप्त जनशखक्त र आमथयक स्रोिको अभाव मखु्य समस्याको रुपमा 
देिा परेका छन।् यस आयोगको काययक्षेत्र मभत्र पने लखक्षि वगयको िखडडि िथयांकको अभाव िनु,ु ष्ट्रवत्तीय स्रोिको लामग 
सरकारसाँग मनभयर रिन,ु राजनीमिक वादिरुमा ष्ट्रवभाखजि लखक्षि वगय र जािीय संगठनिरु रिन ु साथै संष्ट्रवधानका रावधान 
बमोखजम संघीय कानून नबनेको अवस्था रिन ुजस्िा िनुौिी छन।् 

3. सोि  

नेपालको शासन व्यवस्था र राज्य रणालीमा समानपुामिक मसद्धान्िलाई अत्मसाि गदै समावेशी राज्य मनमायण। 

4. उद्दशे्य 

1. लखक्षि वगय पष्ट्रििान गरी सामाखजक सांस्कृमिक िथा आमथयक रुपले कमजोर र ष्ट्रवपन्न वगयको सशखक्तकरण िथा ष्ट्रवशेष 
संरक्षणको माध्यमबाट पिुाँि स्थाष्ट्रपि गनय कानूनी सक्षमिा ष्ट्रवकास गनुय। 

2. लखक्षि वगय िथा समदुायको समानपुामिक रमिमनमधत्व, जािीय, वगीय िथा क्षेत्रीय पष्ट्रििान र शसक्तीकरणको माध्यमबाट 
राज्य रणालीमा पिाँि एवम ्सिभामगिा समुनखिि गनय राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदुृढीकरण गनुय। 

483



५. रणनीमि 

1. िस आयय, ष्ट्रपछडा वगय, अपांगिा भएका व्यखक्त, ज्येष्ठ नागररक, श्रममक, ष्ट्रकसान, अल्पसंख्यक एवं मसमान्िीकृि समदुाय िथा 
ष्ट्रपछमडएको वगय र कणायली िथा आमथयक रूपले ष्ट्रवपन्न वगय लगायिका समदुायको िक अमधकारको संरक्षणका लामग 
अध्ययन िथा अनसुन्धान गने। 

2. नयााँ नीमि िथा कानून मनमायण र पनुरावलोकन गनय सरकारलाई मसफाररस गने। 

3. लखक्षि वगयको सशक्तीकरण गने। 

4. लखक्षि वगयको थर सूखिकृि गरी पष्ट्रििान गने। 

6. ष्ट्रवषय के्षत्रगि नमिजा सूिक र लक्ष्य 

सूिक एकाइ 

207६/7७ 
सम्प्मको 
उपलखधध 

207७/7८ 
को अनमुामनि 
उपलखधध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

भवन ममयि सधुार वटा १ - १ - - 

अध्ययन अनसुन्धान वटा ३ ३ ७ ७ ७ 

अन्िष्ट्ररय या काययरम  वटा / रदेश 4 4 7 ७ ७ 

अनगुमन  वटा / रदेश ४ ४ 7 ७ ७ 

७. ष्ट्रवषय क्षते्रगि ििय िथा स्रोिको मत्रवषीय अनमुान 

       

रकम रु. लािमा 

आमथयक वषय 
ष्ट्रवमनयोजन िथा रक्षपेण स्रोि 

कुल िाल ु पुाँजीगि ष्ट्रवत्तीय व्यवस्था नपेाल सरकार 
वैदेखशक 

अनदुान 
वैदेखशक ऋण 

२०७८/७९      308       296         12         -         308         -           -    

२०७९/८०      319       306         13         -         319         -           -    

२०८०/८१      330       316         14         -         330         -           -    
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८. काययरम÷आयोजनाको संखक्षप्त ष्ट्रववरण 

काययरम िथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमध, लागि र अपेखक्षि नमिजा सष्ट्रििको संखक्षप्त ष्ट्रववरण देिायको िामलकामा रस्ििु गररएको छ।काययरम 
िथा आयोजनाको िालसम्प्मको रगमि खस्थमि, आगामी िीन वषयको उपलखधध सूिक र आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालन िनुे रमिु ष्ट्ररयाकलाप िलको िामलकामा रस्ििु गररएको 
छ। 

ब.उ.शी.नं. 
काययरम÷ 

आयोजना 

 

क्षते्रगि 
रणनीमिक 
स्िम्प्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना 
अवमध 

(सरुु र 
समामप्त) 

लागि (रू 
लािमा) 

अपखेक्षि नमिजा 
िालसम्प्मको रगमि 

खस्थमि 
आगामी िीन वषयको 
उपलखव्ध सूिक 

आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालन 
िनु ेरमिु ष्ट्ररयाकलाप 

२२६००००१ 

 

समावेशी 
आयोग 

        

२२६०००११ 

 

समावेशी 
आयोग 

१-४ अन्िरष्ट्ररया 
काययरम 
गने।  

अध्ययन 
अनसुन्धान 
गने। 

अनगुमन 
िथा 
मूल्याकन 
गने 

सालवसाली - क्षमिा ष्ट्रवकास, 
अन्िरष्ट्ररया 
काययरम, 

अध्ययन 
अनसुन्धान र 
अनगुमन िथा 
मूल्याकन  

िस आययको थर 
सूिीकरण, ष्ट्रवपन्न 
वगय पष्ट्रििान गने 
ष्ट्रवमध मनमायण र 
आरक्षण 
व्यवस्थाको 
पनुरावलोकन 
सम्प्बन्धी ष्ट्रवषयमा 
अध्ययन गनय 
ष्ट्रवज्ञसाँग सम्प्झौिा 
भएको। 

अन्िष्ट्ररय या काययरम 

अध्ययन अनसुन्धान 

अनगुमन िथा 
मूल्याङ्कन 

िस आययको सूिीकरण 
रमिवेदनको स्िरोन्नमि, कणायली 
क्षेत्रको अध्ययन, 

सावयजमनक क्षेत्रका करारका 
कमयिारीको समावेशीकरण, 
ष्ट्रपछडावगयको थर सूिीकरण, 

संघ, रदेश र स्थानीय ििका 
लखक्षि वगयका रमिमनमधिरुको 
अन्िरसम्प्बन्धको खस्थमि 

अनौपिाररक श्रममकलाई 
औपिाररक बनाउने उपाय 

ज्येष्ठ नागररकको जीवन 
मयायददि बनाउन ेउपायको 
अध्ययन लगायिका ष्ट्रवमभन्न ७ 
ष्ट्रवषयमा अध्ययन गने 
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ब.उ.शी.नं. 
काययरम÷ 

आयोजना 

 

क्षते्रगि 
रणनीमिक 
स्िम्प्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना 
अवमध 

(सरुु र 
समामप्त) 

लागि (रू 
लािमा) 

अपखेक्षि नमिजा 
िालसम्प्मको रगमि 

खस्थमि 
आगामी िीन वषयको 
उपलखव्ध सूिक 

आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालन 
िनु ेरमिु ष्ट्ररयाकलाप 

क्षमिा ष्ट्रवकास काययरम 
संिालन गने 

अन्िरष्ट्ररया काययरम संिालन 
गने 

जनिेिनामूलक काययरम 
संिालन गने 

जनिेिनामूलक सामाग्री मनमायण 
गने 

९. जोखिम िथा अनमुान पक्ष 

आमथयक स्रोि, भौमिक पूवायधार र समयमा जनशखक्त पररपूमिय िनु नसकेमा आयोगले उद्दशे्य अनसुारको कायय गनय नसक्ने जोखिम रिने देखिन्छ।  
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९.१४ आदिवासी जनजाति आयोग  

१. पषृ्ठभतूि 

नेपालको संववधानले वहजुातिय, वहभुाविक, वहधुातििक, वहसुांस्कृतिक ववशेििालाई स्वीकार गरी ववववधिावीचको एकिा 
सािाजजक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धिा, सवहष्णिुा र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्धिन गने, वगीय, जातिय र सािाजजक न्याय सतुनजिि गनि 
सिानपुातिक सिावेशी र सहभातगिािूलक तसद्धान्िको आधारिा सििािूलक सिाजको तनिािण गने संकल्प गरेको छ। धारा ३२ 
िा भािा िथा संस्कृतिको हक र धारा ४२ िा सािाजजक न्यायको हक व्यवस्था रहेको छ भने धारा ५१ (ञ) ८ िा आदिवासी 
जनजातिको पवहचान सवहि सम्िानपूविक वाच्न पाउने अतधकार सतुनजिि गनि अवसर िथा लाभका लातग ववशेि ब्यवस्था गिै यस 
सििुायसँग सरोकार राख्न े तनणियहरुिा सहभागी गराउने िथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय सििुायको परम्परागि ज्ञान, सीप, 
संस्कृति, सािाजजक परम्परा र अनभुवलाई संरक्षण िथा प्रवद्धिन गने नीति तलेने उल्लेछ छ। आदिवासी जनजाति आयोग ऐन 
२०७४ ले आदिवासी जनजाति सििुायको गौरविय ेतिहास र संस्कृतिको पवहचान, हक वहिको संरक्षण िथा सम्बद्धिन िथा 
आदिवासी जनजाति सििुायको सशक्तीकरण गने उद्देश्य राछेको छ। दिगो ववकास लक्ष्यको लक्ष्य १६ िा शाजन्िपूणि र सिावशी 
सिाजको प्रवद्धिन िथा न्यायिा सवैको पहुँच बढाउिै सशुासन अतभबवृद्ध गने कुरा उल्लेछ छ। 

२. सिस्या िथा चनुौिी  

राज्यको श्रोि साधन, अवसर र लाभिा आदिवासी जनजाति सििुायको न्यायोजचि पहुँच नहनु,ु राजनीति र प्रशासतनक 
संरचनािा  उजचि प्रतितनतधत्व नहनु ु प्रिछु सिस्या रहेको छ।आदिवासी जनजाति सििुायिा व्याप्त गररवी घटाउन, आतथिक, 
सािाजजक िथा शैजक्षक क्षेत्रिा रहेको अन्िर कि गनुि, राज्यको स्रोि साधन िथा सेवा सवुवधािा आदिवासी जनजाति सििुायको 
न्यायोजचि पहुँच स्थावपि गनुि र राज्यको संरचनािा आदिवासी जनजाति सििुायलाई अपेजक्षि प्रतितनतधत्व गराउन ुचनुौतिको रुपिा 
रहेको छ।  

3. सोच  

राज्यका सवै नागररकको उपजस्थति र अथिपूणि सहभातगिािा सिावेशी ववकास। 

4. उद्दशे्य 

आतथिक सािाजजक िथा राजनैतिक अवसरवाट वजिििा परेका लजक्षि वगिका लातग िलुकुिा उपलब्ध साधन श्रोि िथा 
सवुवधािा सिानपुातिक सिावेशी पहुँचको सतुनिििा गनुि। 

५. रणनीति 

1. िलुकुिा उपलव्ध श्रोि साधनहरुिा लजक्षि वगिको सिानपुातिक पहुँच बढाउने। 

2. राज्यका िीन िहिा हनुे तनणिय प्रकृया िथा यसका प्रशासतनक संरचनािा सकारात्िक ववभेि र आरक्षणको िाध्यिबाट 
अथिपूणि सहभातगिा सतुनिि गने। 

3. सीप ववकास िातलि प्रिान गरी िलुकुिा उपलब्ध रोजगारीको अवसर उपयोग गनि सक्षि वनाउने। 

4. आदिवासी जनजाति सििुायको भािा िथा संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्बद्धिन गने।  
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6. वविय के्षत्रगि नतिजा सूचक र लक्ष्य 

सूचक एकाे 

207६/7७ सम्िको 
उपलजब्ध 

207७/7८ को अनिुातनि 
उपलजब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

अध्ययन  

अनसुन्धान िथा 
परािशि सेवा 
 

संख्या 
 

आयोगका 
पिातधकारीहरुको 
तनयजुक्त नभएका 
कारण कायिक्रि 
संचालन हनु नसकेको 

 

१. संस्कृति संरक्षण र 

सम्बद्धिनका तनजम्ि जीववि 
संग्रहालय स्थापना सम्बजन्ध 
अवधारणापत्र ियार हनुे। 

२. आदिवासी जनजाति संग 
सम्बजन्धि ६ वटा  अध्ययन 
हनुे। 

४ १० १० 

सीप ववकास 
िथा जनचेिना 
िातलि गोष्ठी 
 

संख्या 
 

आयोगका 
पिातधकारीहरुको 
तनयजुक्त नभएका 
कारण कायिक्रि 
संचालन हनु नसकेको 

आदिवासी जनजाति सििुायका 
सरोकारवालाहरुसँग प्रिेशस्िरीय 
चेिनािूलक अन्िवक्रि या िथा 
छलफल कायिक्रि सम्पन्न हनुे। 

२ १० १० 

अनगुिन 
िूल्यांकन 

 

संख्या 
 

संघ, प्रिेश र स्थानीय 
िहबाट संचातलि 
आदिवासी जनजाति 
लजक्षि कायिक्रिहरुको 
अनगुिन भएको 

सािै वटा प्रिेशहरुिा संघ, प्रिेश 
र स्थातनय िहबाट संचातलि 
कायिक्रिहरुको अनगुिन हनुे। 

५० ५० ५० 

७. वविय क्षते्रगि छचि िथा स्रोिको तत्रविीय अनिुान 

       

रकि रु. लाछिा 

आतथिक विि 
ववतनयोजन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुजँीगि 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
नपेाल सरकार 

वैिेजशक 

अनिुान 
वैिेजशक ऋण 

२०७८/७९      280       267         13         -         280         -           -    

२०७९/८०      290       276         14         -         290         -           -    

२०८०/८१      300       285         15         -         300         -           -    
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८. कायिक्रि÷आयोजनाको संजक्षप्त वववरण 

कायिक्रि िथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अवतध, लागि र अपेजक्षि नतिजा सवहिको संजक्षप्त वववरण िेहायको िातलकािा प्रस्ििु गररएको छ।कायिक्रि 
िथा आयोजनाको हालसम्िको प्रगति जस्थति, आगािी िीन वििको उपलजब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ िा सिालन हनुे प्रिछु वक्रयाकलाप िलको िातलकािा प्रस्ििु गररएको 
छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायिक्रि ÷ 

आयोजना 

 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना 
अवतध 

(सरुु र 
सिातप्त) 

लागि 
(रू 

लाछिा) 
अपजेक्षि नतिजा हालसम्िको प्रगति जस्थति 

आगािी िीन वििको 
उपलजव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
िा सिालन हनु ेप्रिछु 

वक्रयाकलाप 

२२८००००१ 

 
आदिवासी 
जनजाति 
आयोग  

 

९ सिावेशी 
सिानपुातिक 
पहुँचिा 
ववृद्ध गने  

सालबसाली ६८ सो सििुायको 
आतथिक, 

सािाजजक िथा 
साँस्कृतिक 

अवस्थाको 
प्रोफाेल ियार 
हनुे   
परम्परागि सीप, 

प्रववतध  ववजशष्ट 
ज्ञानको  संरक्षण 
र प्रवद्धिन गरी 
ब्यवसावयक 
प्रयोगिा ल्याउन 
सहयोग हनुे। 

अध्ययन  

अनसुन्धान िथा 
परािशि सेवा सम्बन्धी 
अवधारणा पत्र सवहि 
७ वटा अध्ययन को 
कायि अगाडी बढाएको 
छ।  

 

साि वटै प्रिेशिा 
आदिवासी जनजातिको 
भािा, संस्कृति र कला एवं 
अतधकार सम्बन्धी 
अध्ययन भएको हनु े 

सवै जजल्लाहरु र ५० 
प्रतिशि पातलकाहरुिा िा 
सशजक्तकरण िथा 
चेिनािलुक कायिक्रि 

सिालन भएको हनु े
लजक्षि सििुायको 
परम्परागि सीप्रबद्धिनका 
लातग जजल्ला िथा 
पातलकास्िीय कायिक्रि 
सिालन भएको हनुे।  

साि वटै प्रिेशिा जजववि 
संग्रहालय तनिािणका लातग 
सम्भाव्यिा अध्ययन 

आदिवासी जनजाति 
सििुायको सिग्र 
जस्थतिको अध्ययन 
गने। 

संघ, प्रिेश र स्थानीय 
िहबाट आदिवासी 
जनजातिसँग सम्बजन्धि 
नीति िथा 
कायिक्रिहरुको िजुििा 
र कायािन्वयनको 
अवस्था अनगुिन गरी 
नेपाल सरकारलाई 
सझुाव दिने 
आदिवासी जनजातिको 
िानव अतधकार हनन ्
भएको अवस्थािा हनन ्
भएको अतधकार 
स्थावपि गराउन 
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ब.उ.शी.नं. 
कायिक्रि ÷ 

आयोजना 

 
क्षते्रगि 
रणनीतिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना 
अवतध 

(सरुु र 
सिातप्त) 

लागि 
(रू 

लाछिा) 
अपजेक्षि नतिजा हालसम्िको प्रगति जस्थति 

आगािी िीन वििको 
उपलजव्ध सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
िा सिालन हनु ेप्रिछु 

वक्रयाकलाप 

भएको हनु।े ित्काल 
अध्यन/अनगुिन गने 

२२८०००११ 

 

आदिवासी 
जनजाति 
आयोग  

 

६ सिावेजश 
सिानपुातिक 
पहुँचिा 
ववृद्ध गने 

सालबसाली २४७ आदिवासी 
जनजातिसँग 
सम्बजन्धि नीति 
िथा 
कायिक्रिहरुको 
कायािन्वयनिा 
गणुस्िर प्रबद्धिन 

भई तििव्यीिा 
कायि गनि 
सहयोग पगु्न े

सीप ववकास िथा 
जनचेिना सम्वन्धी ४ 
वटा गोष्ठी िथा 
अिरवक्रया छलफल 
कायिक्रि कायिक्रि 
गररएको छ  
८ वटा अनगुिन 
िूल्यांकन को कायि 
सम्पन्न गररएको छ। 

 

आदिवासी जनजातिसँग 
सम्बजन्धि नेपाल 
सरकारको िीनै िहबाट 
सिालन भएका 
कायिक्रिहरुको अनगुिन 
भई सझुाव नेपाल 
सरकारलाई तसफाररस 
भएको हनु े 

नेपालका आदिवासी 
जनजातिहरुको अभौतिक 
संस्कृतिहरुको अध्ययन 
गरी ववश्व सम्पिा सूजचिा 
सूजचकरण भएको हनु े

आदिवासी 
जनजातिहरुको 
परम्परागि प्रिशिनकारी 
कलाहरुको अध्ययन 
गने 

९. जोजछि िथा अनिुान पक्ष 

सरोकारवालाहरुको सकारात्िक सहयोग प्राप्त हनुे र कायिक्रि सिालनका लातग श्रोि साधनको व्यवस्था हनुे अपेक्षा गररएको छ। िीनै िहका सरकार लगायि  
सरोकारवाला सबैको सहयोग हनु नसकेिा आयोगलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गनि कठीन हनुे िेजछन्छ।  
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९.१५ मधेशी आयोग 

१. पषृ्ठभमूम  

मधेशी समदुायको इमिहास र संस्कृमिको पहहचान, हक, हहिको संरक्षण र सम्वधधन िथा सशक्तीकरण गनधको लामग मधेशी 
आयोग संवैधामनक मनकायको रुपमा स्थाहपि भएको हो। आयोगले आफ्नो स्थापनाकाल देखि संवैधामनक व्यवस्था बमोखिम 
कायधसम्पादन गदै आएको छ। मधेशी समदुायलाई हवमभन्न हवषयमा िानकारी गराउन चेिनामूलक कायधक्रम गदै आएको छ। 

आयोगले मधेशी समदुायको आचँ आउने गरी अमधकार उल्लङ्घन गने व्यखक्त वा संस्थाका हवरुद्ध उिरुी संकलन गरी सो उपर 
छानहवन िथा िहहककाि गनध सम्बखधधि मनकायमा मसफाररस गने गरेको छ। संघीय संरचनामा आयोगको भमूमका अझै महत्वपूणध 
छ।आयोगले आवश्यकिा अनसुार प्रदेश िहमा समेि कायाधलय स्थापना गनध सक्न े काननुी व्यवस्था रहेको छ। मूलि: यस 
आयोगले मधेशी समदुायको समग्र खस्थमिको अध्ययन गरी ित्सम्बधधमा गनुध पने नीमिगि, कानूनी र संस्थागि सधुारका हवषयमा 
नेपाल सरकार समक्ष मसफाररस गने कायध गदधछ। 

२. समस्या िथा चनुौिी 

आयोगको  कायधक्षेत्र र खिम्मेवारी अनसुार काम गनध आफ्नै छुटै्ट कायाधलय भवन सहहिको संरचना, िनशखक्त लगायि अधय 
स्रोि साधन धयून हनु,ु  अध्ययन अनसुधधान र हवश्लषेणमा आधाररि काम कारवाही गनुधपने भएिा पमन आवश्यक िथयांकहरुको 
अभाव हनु,ु  धयून बिेट, िनचेिनाको अभाव र मधेशी समदुायमामथ हनुे सबै प्रकारका भेदभाव र हहंसाको धयूनीकरण गने कायध 
समस्या िथा चनुौिीका रुपमा रहेका छन।् 

3. सोच  

मधेशी समदुायको अमधकारको संरक्षण, सम्वधधन र सशक्तीकरणका लामग सबै प्रकारका हवभेदहरु अधत्य गरी समावेशी,    
मयाधददि र समिामूलक समािको मनमाधण।   

4. उद्दशे्य  

१.  मधेशी समदुायको हकहहिको संरक्षण र सम्वधधन गनुध। 

२. मधेशी समदुायको अमधकारलाई व्यवहाररक रुपमा समुनखिि गनुध।  

3. मधेशी समदुायको सशखक्तकरण गनुध।  

५. रणनीमि 

1. मधेशी समदुायमा रहेका सबै व्याखक्तको मानव अमधकारको संरक्षण, सम्वद्धधन गदै उनीहरुको समग्र हवकास गने। 

2. राज्यका हवभन्न क्षेत्रमा  मधेशी समदुायको समानपुामिक, सामाखिक समावेशी िथा अथधपूणध सहभामगिाका साथै लैंमगक  
एवम ्फरक क्षमिाका व्यखक्तहरुको मूलप्रवाहीकरण समुनखिि गने। 

3. मधेशी समदुायको सम्बधधमा नेपाल पक्ष भएको अधिराधहिय सखधध सम्झौिा कायाधधवयन भए नभएको प्रभावकारी          
अनगुमन गने। 

4. मधेशी समदुायको अमधकारलाई समुनखिि गराई हवकासको मूलप्रवाहमा सहभागी हनु उत्प्ररेरि गने। 

5. सबै क्षेत्रको प्रमिमनमधत्व व्यवखस्थि गने। 
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6. हवषय के्षत्रगि नमििा सूचक र लक्ष्य 

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्मको 
उपलखधध 

207७/7८ 
को अनमुामनि 
उपलखधध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

िामलम संख्या १० ५ ५ ५ ५ 

अनगुमन संख्या ८ ५ २० २० २० 

७. हवषय क्षते्रगि िचध िथा स्रोिको मत्रवषीय अनमुान 

       
रकम रु. लािमा 

आमथधक वषध 
हवमनयोिन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुिँीगि हवत्तीय व्यवस्था नपेाल सरकार 
वैदेखशक 

अनदुान 
वैदेखशक ऋण 

२०७८/७९      339       333          6         -         339         -           -    

२०७९/८०      351       344          7         -         351         -           -    

२०८०/८१      364       356          8         -         364         -           -    
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८. कायधक्रम÷आयोिनाको संखक्षप्त हववरण 

कायधक्रम िथा आयोिनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोिना अवमध, लागि र अपेखक्षि नमििा सहहिको संखक्षप्त हववरण देहायको िामलकामा प्रस्ििु गररएको छ।कायधक्रम 
िथा आयोिनाको हालसम्मको प्रगमि खस्थमि, आगामी िीन वषधको उपलखधध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालन हनुे प्रमिु हक्रयाकलाप िलको िामलकामा प्रस्ििु गररएको 
छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायधक्रम ÷ 

आयोिना 

क्षते्रगि 
रणनीमिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्य 

आयोिना 
अवमध 

 

लागि (रू 
लािमा) 

अपखेक्षि 
नमििा 

हालसम्मको 
प्रगमि खस्थमि 

आगामी िीन वषधको उपलखव्ध 
सूचक 

आ.व. २०७८/७९ 
मा सञ्चालन हनु ेप्रमिु 

हक्रयाकलाप 

२३०००००१  मधेशी आयोग 
 

 

 

 

 सालवसाली ५६.७५   मधेशी समदुायको समानपुामिक, 

सामाखिक समावेशी िथा अथधपूणध 
सहभामगिाका समुनखिि गने। 

मधेशी समदुायको सम्बधधमा 
नेपाल पक्ष भएको अधिराधहिय 
सखधध सम्झौिा कायाधधवयन भए 
नभएको प्रभावकारी          
अनगुमन गने 

मधेशी समदुायको 
सशखक्तकरणको लामग 
िामलम सञ्चालन िथा 
व्यवस्थापन गने। 

 

 

२३००००११  मधेशी आयोग मधेशी समदुायको  
इमिहास र 
संस्कृमिको पहहचान 
हक हहिको 
संरक्षण र सम्वद्धधन 
िथा सशक्तीकरण  

सालवसाली २८९.२५ १० वटा 
िामलम र ८ 
वटा 
अनगुमनको 
कायध सम्पन्न 
भएको हनु े। 

५ वटा 
िामलम र ५ 
वटा 
अनगुमनको 
कायध सम्पन्न 
भएको। 

मधेशी समदुायको अमधकारलाई 
समुनखिि गराई हवकासको 
मूलप्रवाहमा सहभागी हनु साि 
वटै प्रदेशस्िररय िामलमको  
गने। 

 

मधेशी समदुायमा हक 
अमधकारको समुनखिि 
भएको नभएको 
सम्वधधमा प्रभावकारी 
अनगुमन गने। 

९. िोखिम िथा अनमुान पक्ष 

 पयाधप्त बिेट हवमनयोिन गनध नसहकएमा, आयोगमा पदामधकारी मनयकु्त हनु ुभैसकेिापमन कायाधलयको संस्थागि क्षमिा हवकास हनु नसकेको र हवज्ञ कमधचारीको अभावले 
यस आयोगको अपेक्षा अनसुारको आफूलाई िोहकएको खिम्मेवारी परुा गनध नसक्न ेिोखिम रहेको छ। 
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९.१६ थारू आयोग 

१. पषृ्ठभमूि  

   थारु सिदुायको इमिहास र संस्कृमिको पहहचान, हक, हहिको संरक्षण र सम्वर्धन िथा थारु सिदुायको सशक्तीकरण 
गनधको लामग संवैर्ामनक मनकायको रुपिा यस आयोगको स्थापना भएको हो। आयोगले नेपालको संहवर्ान, संघीय कानून िथा 
थारु आयोग ऐन,२०७४ अन्िगधि रहेर कायधसम्पादन गदै आएको छ। थारु सिदुायको हक हहिको संरक्षण र सम्वर्द्धन िथा 
त्यस्िो सिदुायको सशक्तीकरणको लामग चेिनािूलक कायधक्रि संचालनका साथै नीमि िथा कायधक्रि ियार गनध आयोग 
हक्रयाशील छ। आयोगले थारु सिदुायको अमर्कार उल्लङ्घन गने व्यक्तक्त वा संस्थाका हवरुर्द् उजरुी संकलन गरी सो उपर 
छानहवन िथा िहहककाि गनध सम्बक्तन्र्ि मनकायिा मसरासरस गनध सछछ। संघीय संरचनािा आयोगको भमूिका अझै प्रभावकारी 
बनाउन आवश्यकिानसुार प्रदेश िहिा सिेि कायाधलय स्थापना गनध सछने काननुी व्यवस्था रहेको छ। िूलिः यस आयोगले थारु 
सिदुायको सिग्र बस्ि ु क्तस्थमिको अ्ययन गरी सो सम्बन्र्िा गनुध पने नीमिगि, कानूनी र संस्थागि सरु्ारका हवषयिा नेपाल 
सरकार सिक्ष मसरासरस गने र सझुाव ददने कायध गदधछ। 

२. सिस्या िथा चनुौिी  

  आयोगको कायधक्षेत्र र क्तजम्िेवारी अनसुार काि गनध आफ्नै छुटै्ट कायाधलय भवन सहहिको संरचना र सो बिोक्तजिको 
जनशक्तक्त लगायि अन्य श्रोि सहुवर्ा नहनु,ु सिदुाय सम्बर्द् खक्तडिकृि िथयांकहरूको अभाव हनु ुिथा आयोगको हवगििा रहेको 
दरबन्दी सिेि कटौमि हुुँदा जनशक्त व्यवस्थापनको सिस्याका रहेको छ। 

आयोगका काि कारवाही पयाधप्त अ्ययन अनसुन्र्ान र हवश्लषेणबाट हनुपुने भएकाले आगािी ददनिा सम्बक्तन्र्ि हवषयिा 
गहन अ्ययन अनसुन्र्ान गनुध गराउन ुचनुौिीका रुपिा रहेको छ। साथै थारु सिदुायको अमर्कार संरक्षण गनुध, थारु सिदुाय 
िामथ हनुे सबै प्रकारका भेदभाव र हहंसाको प्रभावकारी रुपिा अनगुिन गनुध चनुौिीपूणध रहेको छ। संवैर्ामनक अंग भएर पमन १३ 
जना िात्र किधचारीको स्थायी दरबन्दी कायि गसरन,ु हवक्तशष्ट शे्रणीको पदामर्कारी सक्तचव रहने ऐनको व्यवस्था संशोर्न हनु ुिथा 
थारु आयोग ऐन, २०७४ िा थप पसरिाजधन गनुध चनुौिीका रूपिा रहेका छन।् 

३. सोच  

      थारु सिदुायको हक हहिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सशक्तक्तकरण गदै सबै जाि जामि, भाषा भाषी र र्िध संस्कृमिका वीच 
सह-कायध, सह-अक्तस्ित्व र सहहष्णिुा कायि गरी सिरृ्द् नेपाल मनिाधण। 

४. उद्दशे्य  

1. थारु सिदुायको हकहहिको संरक्षण, सम्वर्द्धन िथा सशक्तक्तकरण गनुध। 

2. थारु सिदुायको लामग िलुकुिा उपलब्र् सार्न स्रोि िथा सहुवर्ािा सिानपुामिक सिावेशी पहूुँचको समुनक्ततििा गनुध। 

3. थारु सिदुायको अमर्कारप्रमिको प्रमिबर्द्िालाई व्यवहासरक रुपिा समुनक्तति गनुध।  

५. रणनीमि  

1. सबै क्षेत्रका थारुहरूको िानव अमर्कारको संरक्षण र हवकास गने। 

2. िलुकुिा उपलब्र् स्रोि सार्निा थारु सिदुायका लक्तक्षि वगधको सिानपुामिक पहुुँच बउाउने। 
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3. राज्यका िीन िहिा हनुे मनणधय प्रहक्रया/ प्रशासमनक संरचनािा सकारात्िक हवभेद र आरक्षणको िा्यिाबाट अथधपूणध 
सहभामगिा बउाउन।े 

4. सीप हवकास िामलि प्रदान गसर िलुकुिा उपलब्र् रोजगारीका अवसर उपयोग गनध सक्षि बनाउने। 

5. थारु सिदुायको भाषा संस्कृमिको संरक्षण र संबर्द्धन गने। 

6. थारु सिदुायको सम्बन्र्िा नेपाल पक्ष भएको अन्िराधहिय सक्तन्र् सम्झौिा कायाधन्वयन भए नभएको अनगुिन गने। 

7. थारु सिदुायको अमर्कारलाई हवकासका िदु्दाहरूसंग संरचनागि र कायाधत्िक रुपले जोड्ने। 

8. थारु आददवासी  सिदुायको हहि हवपरीिका िौजदुा नीमि िथा काननुहरूको पसरिाजधनको लामग अ्ययन गसर सरु्ारको 
लामग सझुाव ियार गने। 

6. हवषय के्षत्रगि नमिजा सूचक र लक्ष्य 

७. हवषय क्षते्रगि खचध िथा स्रोिको मत्रवषीय अनिुान  

       
रकि रु. लाखिा 

आमथधक वषध 
हवमनयोजन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुुँजीगि 
हवत्तीय 

व्यवस्था 
नपेाल सरकार 

वैदेक्तशक 

अनदुान 
वैदेक्तशक ऋण 

२०७८/७९      446       416         30         -         446         -           -    

२०७९/८०      463       430         33         -         463         -           -    

२०८०/८१      481       445         36         -         481         -           -    

सूचक एकाइ 

207६/7७ 
सम्िको 
उपलक्तब्र् 

207७/7८ 
को अनिुामनि 
उपलक्तब्र् 

ि्यिकालीन लक्ष्य 

207८/7९ 207९/८० 20८०/८१ 

थारु सिदुायको ऐमिहामसक 
साुँस्कृमिक सम्पदा सूचीकरण 

संख्या 
१ २ ७ ७ ७ 

थारु सिदुायको सिग्र क्तस्थमिको 
अ्ययन 

संख्या 
- १ अन्य हवषयगि 

क्षेत्र 

२ ३ 

थारु क्तचत्रकला सम्बक्तन्र् अ्ययन 
अनसुन्र्ान 

पटक 
- १ ७ ४ ५ 

सीप हवकास िथा क्षििा हवकास 
सम्बक्तन्र् िामलि कायधक्रि 

प्रदेश 
- २ ५ ७ ७ 

मसकलसेल एनेमिया सम्बक्तन्र्      
कायधहवमर् मनिाधण 

संख्या 
- १ कायधहवमर् 

कायाधन्वयन 
- - 

िानक भाषा सम्बक्तन्र् छलरल 
कायधक्रि 

संख्या 
- १ - २ २ 

थारु िहहला र हवशेष क्षेत्रिा 
चेिनािूलक कायधक्रि  

पटक 
- ७ ७ ७ ८ 

थारु साहहत्यको अ्ययन िथा 
अनसुन्र्ान  

संख्या 
- १ २ २ ३ 
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८. कायधक्रि÷आयोजनाको संक्तक्षप्त हववरण 

कायधक्रि िथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमर्, लागि र अपेक्तक्षि नमिजा सहहिको संक्तक्षप्त हववरण देहायको िामलकािा प्रस्ििु गसरएको छ।कायधक्रि िथा आयोजनाको 
हालसम्िको प्रगमि क्तस्थमि, आगािी िीन वषधको उपलक्तब्र् सूचक र आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनुे प्रिखु हक्रयाकलाप िलको िामलकािा प्रस्ििु गसरएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायधक्रि ÷ 

आयोजना 

 
क्षते्रगि 
रणनीमिक 
स्िम्भ 

उद्दशे्य 

आयोजना 
अवमर् 

(सरुु र 
सिामप्त) 

लागि 
(रू 

लाखिा) 
अपके्तक्षि नमिजा 

हालसम्िको प्रगमि 
क्तस्थमि 

आगािी िीन वषधको 
उपलक्तव्र् सूचक 

आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चालन हनु े
प्रिखु हक्रयाकलाप 

232000०1 थारु 
आयोग 

 

 

 

१-८ 

आयोगको 
प्रभावकासरिा 
अमभवहृर्द् 
गने। 

सालवसाली  आयोगको 
कायधक्षििािा अमभवहृर्द् 
भएको हनुे। 

थारु सिदुायको 
ऐमिहामसक सांस्कृमिक 
सम्पदा २ वटा 
सूचीकरण सम्पन्न भएको  

सरोकारवाला 
मनकायहरूसंग 
प्रभावकारी सिन्वय 
भएको हनुे। 

परम्परागि ज्ञान,सीप र क्षििाको संरक्षण 
र प्रवर्द्धन गसरने छ  

राय सझुाव संकलन गने। 

232000१1 थारु 
आयोग 
 

थारु 
सिदुायको 
सशक्तक्तकरण 
िथा हवकास 
गने। 

 

सालवसाली 
 चेिनािलुक  

शसक्तक्तकरण  
अनसुन्र्ान कायधक्रि 
सञ्चालन भएको हनुे।  

 

२ वटा प्रदेशिा क्षििा 
हवकास िामलि, िानक 
भाषा छलरल कायधक्रि 
१ वटा प्रदेशिा, १ 
वटा अ्ययनको कायध 
सम्पन्न भएको छ। 

थारु सिदुायको 
शसक्तक्तकरण िथा 
हवकासिा केहह 
उपलक्तब्र् भएको 
हनुे। 

साि वटै प्रदेशिा चेिनािलुक कायधक्रि,  

अ्ययन अनसुन्र्ान सम्बक्तन्र् कायधक्रि, 
ऐमिहामसक,साुँस्कृमिक,परुािात्वीक स्थलको 
अ्ययन अनसुन्र्ान, 
थारु लोक साहहत्य, कला, सुँस्कृमि, 
परम्पराको अ्ययन अनसुन्र्ान, 
थारु उद्गिस्थलको अ्ययन अनसुन्र्ान । 

९. जोक्तखि पक्ष िथा अनिुान  

आयोग प्रमि थारु सिदुायको अपेक्षा बउी भएको सन्दभधिा आवश्यकिा अनसुार किधचारीको व्यवस्था र बजेट हवमनयोजन हनु सकेिा आयोगले संहवर्ानको पसरमर्मभत्र रही आफ्नो उद्देश्य 
अनरुुप कायध गनध सक्षि हनुेछ। सो हनु नसकेिा आयोगले अपेक्षा अनसुार कायध गनध जोक्तखि रहने छ।   
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९.१७ मसु्लिम आयोग 
1. पषृ्ठभमूम 

मसु्लिम समदुायको इमिहास र संलकृमिको पहहचान, हक, हहिको संरक्षण र सम्वर्द्धन िथा सशस्िकरणका िामग संहवधानको 
धारा २६४ मा संवैधामनक आयोगको रुपमा मसु्लिम आयोगको व्यवलथा भएको र मसु्लिम आयोग ऐन, २०७४ अनसुार मसु्लिम 
आयोग गठन भई संचािनमा रहेको छ। यस आयोगको मखु्य कायध मसु्लिम समदुायको हक हहिको संरक्षण र सम्वर्द्धन िथा 
सशिीकरणका िामग नेपाि सरकारिाई नीमिगि, कानूनी िथा संलथागि सझुाव ददने, आयोगिे गरेका मसफाररस वा ददएका सझुाव 
कायाधन्वयनको सम्बन्धमा अनगुमन गने, मसु्लिम समदुायको हक हहिको संरक्षण र सम्बर्द्धन िथा सशस्िकरणको िामग 
चेिनामूिक कायधक्रम संचािन गनुध रहेका छन।् मसु्लिम समदुाय नेपािको सन्दभधमा मानव हवकास सूचकाङ्कको दृहिकोणिे 
सबैभन्दा कमजोर अवलथामा रहेको छ। सो समदुाय िथा व्यस्िहरूको उत्थान एवम ् हवकासका िामग सीप हवकास िामिम, 

छात्रवसृ्ि, कजाध र रोजगारमूिक िस्क्षि कायधक्रम, स्शक्षा िथा सावधजमनक क्षेत्रको रोजगारीमा आरक्षण, मािभृाषाको संरक्षण र 
सम्वर्द्धन सम्बन्धी कायधक्रम सञ्चािन गनुध अत्यावश्यक रहेको छ। अि: यस समदुायको सामास्जक आमथधक एवम ् सालकृमिक 
हवकासका िामग रणनैमिक कायधयोजना बनाई प्रभावकारी रुपमा कायधक्रम कायाधन्वयन गनुध पने देस्िन्छ।  

2. समलया िथा चनुौिी 

हवमभन्न वगध र क्षेत्रका समदुाय र मसु्लिम समदुाय वीच आमथधक, सामास्जक िथा शैस्क्षक  क्षेत्रमा ठुिो अन्िर रहन,ु राज्यको 
स्रोि, साधन, अवसर र िाभमा मसु्लिम समदुायको न्यायोस्चि पहुुँच नहनु,ु राजनीमिक र प्रशासमनक संरचनामा मसु्लिम समदुायको 
उस्चि प्रमिमनमधत्व नहनु,ु मसु्लिम समदुायका अमधकांश जनिा गररवीको रेिामनुी रहेकािे आमथधक सामास्जक िथा राजनीमिक 
क्षेत्रमा पछामि पनुध, मसु्लिम समदुाय मभत्रको नकरात्मक सामास्जक मूल्य मान्यिा र िैहिक हहसांको अन्त्य गनुध प्रमिु समलया र 
चनुौिी हनु।् 

3. सोच 

सिुी, समदृ्व र आत्ममनभधर मसु्लिम समदुाय। 

4. उद्दशे्य  

1. मसु्लिम समदुायको हक, हहिको संरक्षण र सम्बर्द्धन िथा सशिीकरण गने, 

2. मसु्लिम समदुायको आमथधक, सामास्जक, राजनैमिक क्षेत्रमा अथधपूणध सहभामगिा समुनस्िि गने, 

3. मिुकुमा उपिब्ध स्रोि िथा साधनहरुमा मसु्लिम समदुायको पहुुँच वहृर्द् गने, 

4. ऐमिहामसक, साुँलकृमिक एवं धाममधक क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गने, 

5. िैहिक हवभेद िथा हहंसाको न्यूनीकरण गने। 

5. रणनीमि 

1. मिुकुमा उपिब्ध स्रोि साधनहरूमा मसु्लिम समदुायको समानपुामिक पहुुँच बढाउने। 

2. मसु्लिम समदुायको हक, हहिको संरक्षण र सम्वर्द्धन िथा सशस्िकरण गने। 

3. राज्यका िीनै िहमा हनुे मनणधय प्रहक्रया िथा यसका प्रशासमनक संरचनामा सकारात्मक हवभेद र आरक्षणको माध्यमबाट 
मसु्लिम समदुायको सहभामगिा समुनस्िि गने। 

497



4. मसु्लिम समदुायको क्षमिा हवकास िामग सीप हवकास सम्बन्धी कायधक्रम सञ्चािन गरी मिुकुमा उपिब्ध रोजगारीका 
अवसर उपयोग गनध सक्न ेसक्षम जनशस्िको हवकास गने। 

5. मसु्लिम समदुायको मािभृाषा एवम ्मदरसा स्शक्षा र संलकृमिको संरक्षण एवम ्सम्वर्द्धन गने। 

6. ऐमिहामसक  ,साुँलकृमिक एवं धाममधक क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी अनसुन्धानमूिक कायध गने, 

7. िैहिक हवभेद िथा हहंसाको न्यूनीकरण गनध हवहवध कायधक्रम सञ्चािन गने। 

6. हवषयके्षत्रगि नमिजा सूचक 

सूचक एकाइ २०७६/७७ 
सम्मको उपिस्ब्ध 

२०७७/७८ को 
अनमुामनि उपिस्ब्ध 

मध्यमकािीन िक्ष्य 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

अन्िहक्रध या/सचेिना 
कायधक्रम 

संख्या 
 

१० १२ ४४ ४५ ४६ 

िोक सेवा ियारी 
कक्षा जना ३३  - - - - 

सीप हवकास 
कायधक्रम जना १३१ 90 - - - 

अध्ययन 
अनसुन्धान  संख्या २ २ 4 ५ ६ 

7. हवषय के्षत्रगि िचध िथा स्रोिको मत्रवषीय अनमुान 

       
रकम रु. िािमा 

आमथधक वषध 
हवमनयोजन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुि चाि ु पुुँजीगि हविीय व्यवलथा नपेाि सरकार 
वैदेस्शक 

अनदुान 
वैदेस्शक ऋण 

२०७८/७९      452       395         57         -         452         -           -    

२०७९/८०      472       409         63         -         472         -           -    

२०८०/८१      493       424         69         -         493         -           -    
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8. कायधक्रम/आयोजनाको संस्क्षप्त हववरण 

कायधक्रम िथा आयोजनाको ब.उ.शी.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमध, िागि र अपेस्क्षि नमिजा सहहिको संस्क्षप्त हववरण देहायको िामिकामा प्रलििु गररएको 
छ।कायधक्रम िथा आयोजनाको हािसम्मको प्रगमि स्लथमि, आगामी िीन वषधको उपिस्ब्ध सूचक र आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चािन हनुे प्रमिु हक्रयाकिाप ििको 
िामिकामा प्रलििु गररएको छ। 

ब.उ.शी.नं. 
कायधक्रम/ 

आयोजना 

क्षते्रगि 
रणनीमिक 
लिम्भ  

उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 

(सरुू र समामप्त) 
 

िागि  

रू िािमा 
हािसम्मको प्रगमि 

स्लथमि 

िीन वषधको अपसे्क्षि 
उपिस्ब्ध सूचक 

आ.व. २०७८।७९ मा 
सञ्चािन हनु ेप्रमिु 

हक्रयाकिाप 

२३४00००१ मसु्लिम आयोग १,२,३,४ उपिब्ध स्रोि साधनहरूमा 
मसु्लिम समदुायको पहुुँच, 
उनीहरूको हक, हहिको 
संरक्षण र सम्वर्द्धन िथा 
सशिीकरण गनुध, राज्यका 
िीनै िहमा हनु ेमनणधय 
प्रहक्रया िथा प्रशासमनक 
संरचनामा सकारात्मक 
हवभेद र आरक्षणको 
माध्यमबाट मसु्लिम 
समदुायको सहभामगिा 
समुनस्िििा  

सािवसािी   

१९ स्जल्िाका    
९० जनािाई सीप 
हवकास िामिम 
ददन अस्ि 
बढाइएको ।   

२ वटा अध्ययन 
अनसुन्धान कायध 
अस्ि बढाइएको, 
िस्क्षि 
कायधक्रमको 
अनगुमन िथा 
मूल्याकन कायध 
भएको। 

 ४४ वटा अन्िहक्रध या 
िथा सचेिनामूिक 
कायधक्रम सञ्चािन 
हनु,े 

४ अध्ययन िथा 
अनसुन्धान हनु,े  
िस्क्षि 
कायधक्रमहरुको 
अनगुमन िथा 
मूल्याकन हनु,े  
मसु्लिमसम्बन्धी 
राहिय नीमि िजुधमा 
हनुे  
मसु्लिम आयोगको 
मनयमाविी िजुधमा हनुे  

 

२३४०00११ मसु्लिम आयोग  १,२,३,४ सािवसािी  मसु्लिम समदुायको 
मािभृाषा एवम ्मदरसा 
स्शक्षा र संलकृमिको 
संरक्षण एवम ्संम्बर्द्धन 
भएको हनु,े  मसु्लिम 
समदुायको आमथधक िथा 
सामास्जक  हवकास 
भएको हनु,े मसु्लिम 
समदुाय मभत्रको गररवी 
न्यूमनकरण  भएको 
हनु।े  

 
 

9. जोस्िम पक्ष िथा अनमुान  

आयोगमा दरबन्दी कटौिी भई कमधचारीको संख्या कम भएकोिे कायधसम्पादन असर पने जोस्िम रहेको छ। 
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९.१८ न्याय परिषद् 
१. पषृ्ठभमूि 

 स्वतन्र न्यायपामिका िोकतान्त्न्रक शासन प्रणािीको आधािस्तम्भ हो। न्याययक स्वतन्रताको संवर्द्धनका िामि संयवधानिे 
धािा १५३ िा न्याय परिषदको व्यवस्था ििेको छ। परिषदिे नेपािको संयवधानिे व्यवस्था ििेको ३ तहका अदाितहरूिा िहने 
अब्बि न्यायाधशशहरूको छनौट ििी मनयनु्त्ि, कािवाही ि बर्ाधस्तश आददको मसफारिस िने कायध िदै आएको  
छ।साथै न्याय सेवाका िाजपरांयकत अमधकृतहरूको मनयनु्त्ि, सरुवा बढुवा ि कािवाही सम्बन्त्न्ध यवषयिा पमन मसफारिस िने कायध 
िदधछ। संयवधानको धािा १५४ बिोन्त्जि न्याय सेवा आयोिको सन्त्िवाियको भमूिका सिेत यसै न्याय परिषद सन्त्िवाियिे मनवाधह 
िदै आएको छ। 

२. सिस्या तथा िनुौतश 
 न्याय परिषदिा आवश्यक दक्ष जनशन्त्ि ि स्रोत साधनको अभाव िहन,ु सिय सापेक्ष तामििको अभाविे सन्तोषजनक 
नमतजा ददन नसक्न,ु न्याय परिषदिे न्यायाधशशहरूको काि कािवाहीको अनिुिन ि मनििानश व्यवन्त्स्थत ि प्रभावकािी बनाउन ुपने 
न्त्जम्िेवािी अनरुूप सो कायध दक्ष जनशन्त्ि ि उन्त्ित स्रोत साधनको अभाविा मनयमित ि प्रभावकािी रूपिा संिािन िनध नसक्न ु
ििायतका सिस्याहरू िहेका छन।् यश सिस्याहरूको  वावजदु अन्य मनकायहरूको सिन्वयिा मसमित स्रोत साधनबाट सिाधान 
िदै न्याय परिषदको काि कािवाहीिाई प्रभावकािी बनाउन ुपने िनुौतश िहेको छ। 

३. सोि 

स्वतन्र, सक्षि ि मनष्पक्ष न्यायपामिका िाफध त सबैका िामि स्वच्छ ि प्रभावकािी न्याय प्रदान िनुध। 

४. उद्दशे्य 

१. न्याय प्रशासनिाई मछटो छरितो, सवधसिुभ, मितव्ययश, मनष्पक्ष, प्रभावकािी ि जनउत्तिदायश बनाउन।ु 

२. सबैका िामि न्याय समुनन्त्ित िनध न्यायिा सहज पहुुँि बनाउन।ु 

५.िणनशमत 

1. सिावेशश िोकतान्त्न्रक िूल्य िान्यता अनरुूपको सक्षि न्याय प्रशासनको यवकास ििी नािरिक उन्िरु् काननुश 
शासन स्थापना  िनुधका साथै सवधसाधािणको न्यायिा पहुुँि स्थायपत ििी िानव अमधकािको संिक्षण िरिने। 

2. न्यायियिा कायधबोझको अनपुातिा आवश्यक जनशन्त्ि उपिब्ध ििाई न्याय प्रशासनिाई व्यवसाययक रूपिा दक्ष 
बनाउन न्याय सेवािाई प्रमतस्पधाधत्िक ि आकषधक हनुे यवमभन्न कायधक्रि सञ् िािन िरिने। 

६. यवषय क्षरेित नमतजा सूिक ि िक्ष्य  

सूिक एकाइ 

२०७6/७7 सम्िको 
उपिन्त्ब्ध 

२०७7/७8 को 
अनिुामनत उपिन्त्ब्ध 

िध्यिकािीन िक्ष्य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०८०/8१ 

िोष्ठश, सेमिनाि संख्या 3 3 5 7 6 

अनिुिन मनििानश संख्या 24 24 24 24 24 

न्त्जल्िा न्यायामधश 
परिक्षा सञ्चािन 

पटक 
१ १ १ १ १ 
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सूिक एकाइ 

२०७6/७7 सम्िको 
उपिन्त्ब्ध 

२०७7/७8 को 
अनिुामनत उपिन्त्ब्ध 

िध्यिकािीन िक्ष्य 

२०७8/७9 २०७9/80 २०८०/8१ 

न्यायामधश उपि 
उजिुी छानयवन 

संख्या 
109 130 150 155 155 

 

७. यवषय के्षरित र्िध तथा स्रोतको मरवषीय अनिुान 

       

िकि रु. िार्िा 

आमथधक वषध 
यवमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुि िाि ु पुुँजशित 
यवत्तशय 

व्यवस्था 
नपेाि सिकाि 

वैदेन्त्शक 

अनदुान 
वैदेन्त्शक ऋण 

२०७८/७९         483          462         21         -            483         -           -    

२०७९/८०         501          478         23         -            501         -           -    

२०८०/८१         519          494         25         -            519         -           -    
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८. कायधक्रि/आयोजनाको संन्त्क्षप्त यवविण 

कायधक्रि तथा आयोजनाको ब.उ.शश.नं., उद्देश्य, आयोजना अवमध, िाित ि अपेन्त्क्षत नमतजा सयहतको संन्त्क्षप्त यवविण देहायको तामिकािा प्रस्ततु िरिएको छ।कायधक्रि 
तथा आयोजनाको हािसम्िको प्रिमत न्त्स्थमत, आिािश तशन वषधको उपिन्त्ब्ध सूिक ि आ.व. २०७८/७९ िा सञ्चािन हनुे प्रिरु् यक्रयाकिाप तिको तामिकािा प्रस्ततु  
िरिएको छ। 

ब.उ.न्त्श.नं. 
कायधक्रि/  

आयोजना 

क्षरेित िणनशमतक 
स्तम्भ उद्दशे्य 

 

आयोजना अवमध 

(सरुू ि सिामप्त) 
 

िाित (रु)  अपने्त्क्षत नमतजा 

हािसम्िको प्रिमत 
न्त्स्थमत आिािश तशन वषधको 

उपिन्त्ब्ध सूिक 

आ.व.२०७८/७९ िा 
सन्िािन हनु ेप्रिरु् 

यक्रयाकिाप 

२१८०00०१ न्याय 
परिषद 

  १,२  सािवसािी      

२१८०001१ न्याय 
परिषद 

१,२ सक्षि न्याय 
प्रणािीको 
समुनितता 

सािवसािी   मनष्पक्ष, 
प्रभावकािी ि 
उत्तिदायश 
न्याय प्रशासन 

 अनिुिन कायध 
भएको, 
 न्ययाधशश उपि 
प्राप्त उजिुीिा 
छानमबन िरिएको 

 प्रमतष्पधाधबाट 
न्यायाधशश मनयनु्त्ि 
भएको हनु,े न्याययक 
अनिुिन मनििानश ि 
उजिुी छानयवन 
अनसुन्धान भएको हनुे  
 

 

 न्यायाधशश मनयनु्त्िको  परिक्षा 
सन्िािन 

 न्याययक अनिुिन,  

-अनसुन्धान तथा अमभयोजन 

९. जोन्त्र्ि पक्ष तथा अनिुान 

नेपािको संयवधान, न्याय परिषद ऐन, २०७३ िे न्याय परिषद सन्त्िवाियको कायधक्षेर यवस्ताि ििे पिात िदित संििन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण िनध िदित समिमतिे 
मसफारिस ििे बिोन्त्जिको दिबन्दी स्वशकृत भएिा सन्त्िवाियको िक्ष्य तथा उद्देश्यहरू पिुा हनुे देन्त्र्न्छ। सो हनु नसकेिा िक्ष्य हामसि हनु नसक्ने जोन्त्र्ि िहेको छ।  
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अनसूुचीहरू 





(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था

१ राष्ट्रपततको कायाालय 1,499 1,459 1,265 194 0 1,523 1,310 213 0 1,590 1,356 234 0
२ उपराष्ट्रपततको कायाालय 523 489 474 15 0 507 490 17 0 526 507 19 0
३ प्रदेश प्रमखुहरु 2,240 2,068 2,018 50 0 2,144 2,089 55 0 2,227 2,167 60 0
४ संघीय संसद 12,243 12,511 12,191 320 0 12,970 12,618 352 0 13,446 13,059 387 0
५ अदालत 70,274 69,198 48,805 20,393 0 72,946 50,514 22,432 0 76,958 52,283 24,675 0
६ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 12,084 13,162 10,253 2,909 0 13,812 10,612 3,200 0 14,504 10,984 3,520 0
७ महालेखा परीक्षकको कायाालय 5,772 5,676 4,828 848 0 5,930 4,997 933 0 6,198 5,172 1,026 0
८ लोक सेिा आयोग 8,999 9,090 8,879 211 0 9,422 9,190 232 0 9,768 9,512 256 0

९ तनिााचन आयोग 11,544 5,544 4,495 1,049 0 5,806 4,652 1,154 0 6,084 4,814 1,270 0
१० रावष्ट्रय मानि अतधकार आयोग 2,580 2,616 2,582 34 0 2,709 2,672 37 0 2,806 2,765 41 0
११ न्याय पररषद् 468 483 462 21 0 501 478 23 0 519 494 25 0

१२
रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग

857 880 844 36 0 913 873 40 0 947 903 44 0

१३ रावष्ट्रय मवहला आयोग 1,042 1,094 1,067 27 0 1,135 1,105 30 0 1,177 1,144 33 0
१४ रावष्ट्रय दतलत आयोग 320 333 323 10 0 345 334 11 0 358 346 12 0
१५ रावष्ट्रय समािेशी आयोग 334 308 296 12 0 319 306 13 0 330 316 14 0
१६ आददिासी जनजातत आयोग 306 280 267 13 0 290 276 14 0 300 285 15 0

१७ मधेशी आयोग 356 339 333 6 0 351 344 7 0 364 356 8 0
१८ थारू आयोग 514 446 416 30 0 463 430 33 0 481 445 36 0
१९ मखु्स्लम आयोग 422 452 395 57 0 472 409 63 0 493 424 69 0

२०
प्रधानमन्री तथा मख्न्रपररषद्को कायाालय

38,786 41,787 36,392 5,395 0 43,600 37,664 5,936 0 45,511 38,981 6,530 0

२१ अथा मन्रालय 301,613 466,575 278,906 103,469 84,200 535,146 274,756 128,890 131,500 572,629 283,870 147,259 141,500
२२ उद्योग, िाख्िज्य तथा आपूतता मन्रालय 82,421 113,156 53,908 56,465 2,783 100,199 46,775 49,024 4,400 112,662 49,966 57,856 4,840
२३ उजाा, जलस्रोत तथा तसंचाई मन्रालय 726,263 1,164,043 42,477 379,379 742,187 1,336,178 54,567 506,924 774,687 1,506,578 64,331 575,503 866,744

२४
कानून, न्याय तथा संसदीय मातमला 
मन्रालय

4,947 5,156 4,940 216 0 5,350 5,113 237 0 5,552 5,292 260 0

२५ कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्रालय 238,698 363,137 286,930 36,207 40,000 400,828 324,505 36,323 40,000 428,471 343,867 44,604 40,000
२६ खानपेानी मन्रालय 281,028 391,406 10,020 240,323 141,063 526,806 9,373 348,089 169,344 566,260 10,091 395,825 160,344
२७ गहृ मन्रालय 1,348,327 1,655,619 1,573,240 82,379 0 1,685,637 1,612,651 72,986 0 1,735,052 1,654,767 80,285 0

२८
संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डययन 
मन्रालय

215,365 266,259 38,533 19,641 208,085 249,282 31,794 27,643 189,845 263,502 35,608 35,094 192,800

२९ परराष्ट्र मन्रालय 63,610 71,305 56,583 14,722 0 81,875 65,695 16,180 0 76,880 58,630 18,250 0
३० िन तथा िातािरि मन्रालय 101,111 121,684 78,626 43,058 0 124,573 85,588 38,985 0 132,391 91,329 41,062 0

३१
भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी 
तनिारि मन्रालय

79,662 76,867 56,990 14,877 5,000 79,795 56,220 18,075 5,500 86,114 60,184 19,880 6,050

३२
भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्रालय

986,274 1,630,079 102,950 1,522,129 5,000 1,895,105 106,967 1,783,138 5,000 2,026,886 111,207 1,910,679 5,000

अनसूुची १.१
मन्रालय/तनकायगत तरिषीय खचाको अनमुान तथा प्रके्षपि

क्र.सं. मन्रालय /तनकाय
आ. ि. २०७७/७८ 
को संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०७८/७९ को वितनयोजन आ.ि. २०७९/८० को खचा प्रके्षपि आ.ि. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपि
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था
क्र.सं. मन्रालय /तनकाय

आ. ि. २०७७/७८ 
को संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०७८/७९ को वितनयोजन आ.ि. २०७९/८० को खचा प्रके्षपि आ.ि. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपि

३३
मवहला बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 
मन्रालय

6,784 9,079 7,517 1,562 0 9,513 8,174 1,339 0 10,408 8,936 1,472 0

३४ यिुा तथा खेलकूद मन्रालय 16,623 21,993 16,616 5,377 0 26,163 19,470 6,693 0 28,035 20,917 7,118 0
३५ रक्षा मन्रालय 529,106 510,440 446,019 64,421 0 532,495 461,631 70,864 0 555,738 477,788 77,950 0
३६ शहरी विकास मन्रालय 247,319 334,345 38,254 282,899 13,192 366,808 46,983 310,964 8,861 423,201 58,103 355,351 9,747
३७ ख्शक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्रालय 432,175 601,067 597,257 3,810 0 690,220 685,645 4,575 0 742,350 737,714 4,636 0
३८ सञ्चार तथा सूचना प्रवितध मन्रालय 77,640 77,385 52,749 19,636 5,000 84,624 54,363 26,961 3,300 97,533 56,376 37,527 3,630

३९
संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्रालय

198,855 200,367 74,578 125,789 0 348,434 88,058 260,376 0 379,989 95,173 284,816 0

४० स्िास््य तथा जनसंतया मन्रालय 417,790 907,545 750,575 156,970 0 681,543 481,182 200,361 0 729,725 521,848 207,877 0

४१
श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा 
मन्रालय

44,082 60,861 59,468 1,393 0 69,408 67,767 1,641 0 69,488 67,878 1,610 0

४२ रावष्ट्रय योजना आयोग 35,145 32,014 31,609 405 0 10,626 10,115 511 0 9,743 9,343 400 0
४३ रावष्ट्रय पनुतनामााि प्रातधकरि 477,837 335,513 21,372 314,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0

४४
अथा मन्रालय- आन्तररक ऋि भकु्तानी

648,044 850,709 367,519 0 483,190 1,046,373 452,049 0 594,324 1,391,676 601,225 0 790,451

४५
अथा मन्रालय- िैदेख्शक ऋि भकु्तानी 
(बहपुक्षीय)

272,539 332,262 56,604 0 275,658 375,456 63,963 0 311,493 424,265 72,278 0 351,987

४६
अथा मन्रालय- िैदेख्शक ऋि भकु्तानी 
(दिपक्षीय)

70,627 95,239 20,821 0 74,418 107,620 23,527 0 84,093 121,611 26,585 0 95,026

४७
अथा मन्रालय- कमाचारी सवुिधा तथा 
सेिातनितृ सवुिधा

749,034 912,031 912,031 0 0 963,039 963,039 0 0 1,020,821 1,020,821 0 0

४८ अथा  मन्रालय- विविध 177,581 834,244 612,456 221,788 0 641,346 390,146 251,200 0 603,216 341,896 261,320 0
४९ प्रदेश 1,041,855 1,037,025 742,217 294,808 0 1,108,832 773,832 335,000 0 1,159,618 804,474 355,144 0
५० स्थानीय तह 2,619,128 2,830,147 2,515,238 314,909 0 2,968,673 2,634,673 334,000 0 3,115,426 2,769,226 346,200 0
५१ नयाुँ कायाक्रम/आयोजना 702,895 332,895 280,000 90,000 1,397,593 567,593 700,000 130,000

12,662,646 16,475,767 10,043,588 4,352,403 2,079,776 17,931,000 10,372,879 5,145,774 2,412,347 19,978,000 11,173,629 6,006,252 2,798,119जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
िैदेख्शक 
अनदुान

िैदेख्शक ऋि कुल नपेाल सरकार
िैदेख्शक 
अनदुान

िैदेख्शक ऋि कुल नपेाल सरकार
िैदेख्शक 
अनदुान

िैदेख्शक ऋि

१ राष्ट्रपततको कायाालय 1,459 1,459 0 0 1,523 1,523 0 0 1,590 1,590 0 0
२ उपराष्ट्रपततको कायाालय 489 489 0 0 507 507 0 0 526 526 0 0
३ प्रदेश प्रमखुहरु 2,068 2,068 0 0 2,144 2,144 0 0 2,227 2,227 0 0
४ संघीय संसद 12,511 12,511 0 0 12,970 12,970 0 0 13,446 13,446 0 0
५ अदालत 69,198 69,198 0 0 72,946 72,946 0 0 76,958 76,958 0 0
६ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 13,162 13,162 0 0 13,812 13,812 0 0 14,504 14,504 0 0
७ महालेखा परीक्षकको कायाालय 5,676 5,676 0 0 5,930 5,930 0 0 6,198 6,198 0 0
८ लोक सेिा आयोग 9,090 9,090 0 0 9,422 9,422 0 0 9,768 9,768 0 0
९ तनिााचन आयोग 5,544 5,544 0 0 5,806 5,806 0 0 6,084 6,084 0 0
१० रावष्ट्रय मानि अतधकार आयोग 2,616 2,616 0 0 2,709 2,709 0 0 2,806 2,806 0 0
११ न्याय पररषद् 483 483 0 0 501 501 0 0 519 519 0 0
१२ रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग 880 880 0 0 913 913 0 0 947 947 0 0
१३ रावष्ट्रय मवहला आयोग 1,094 1,094 0 0 1,135 1,135 0 0 1,177 1,177 0 0
१४ रावष्ट्रय दतलत आयोग 333 333 0 0 345 345 0 0 358 358 0 0
१५ रावष्ट्रय समािेशी आयोग 308 308 0 0 319 319 0 0 330 330 0 0
१६ आददिासी जनजातत आयोग 280 280 0 0 290 290 0 0 300 300 0 0
१७ मधेशी आयोग 339 339 0 0 351 351 0 0 364 364 0 0
१८ थारू आयोग 446 446 0 0 463 463 0 0 481 481 0 0
१९ मखु्स्लम आयोग 452 452 0 0 472 472 0 0 493 493 0 0
२० प्रधानमन्री तथा मख्न्रपररषद्को कायाालय 41,787 40,767 1,020 0 43,600 42,500 1,100 0 45,511 45,011 500 0
२१ अथा मन्रालय 466,575 350,951 91,020 24,604 535,146 334,902 92,386 107,858 572,629 335,447 109,653 127,529
२२ उद्योग, िाख्िज्य तथा आपूतता मन्रालय 113,156 81,523 20,373 11,260 100,199 86,538 4,300 9,361 112,662 102,044 2,002 8,616
२३ उजाा, जलस्रोत तथा तसंचाई मन्रालय 1,164,043 355,689 40,255 768,099 1,336,178 540,743 55,346 740,089 1,506,578 631,497 36,824 838,257

२४
कानून, न्याय तथा संसदीय मातमला 
मन्रालय

5,156 5,156 0 0 5,350 5,350 0 0 5,552 5,552 0 0

२५ कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्रालय 363,137 205,775 28,663 128,699 400,828 287,953 12,515 100,360 428,471 327,966 7,610 92,895
२६ खानपेानी मन्रालय 391,406 228,379 15,449 147,578 526,806 257,106 5,900 263,800 566,260 292,540 3,066 270,654
२७ गहृ मन्रालय 1,655,619 1,613,857 11,792 29,970 1,685,637 1,673,957 0 11,680 1,735,052 1,722,817 0 12,235

२८
संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डययन 
मन्रालय

266,259 93,368 2,051 170,840 249,282 139,999 283 109,000 263,502 168,642 0 94,860

२९ परराष्ट्र मन्रालय 71,305 71,305 0 0 81,875 81,875 0 0 76,880 76,880 0 0
३० िन तथा िातािरि मन्रालय 121,684 103,963 17,621 100 124,573 108,612 15,761 200 132,391 114,736 17,534 121

३१
भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी 
तनिारि मन्रालय

76,867 76,407 460 0 79,795 78,795 1,000 0 86,114 85,490 624 0

३२ भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्रालय 1,630,079 680,341 46,569 903,169 1,895,105 1,153,755 20,200 721,150 2,026,886 1,368,395 20,814 637,677

अनसूुची १.२
मन्रालय/तनकायगत तरिषीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपि

क्र.सं. मन्रालय/तनकाय

आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपि आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपि
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
िैदेख्शक 
अनदुान

िैदेख्शक ऋि कुल नपेाल सरकार
िैदेख्शक 
अनदुान

िैदेख्शक ऋि कुल नपेाल सरकार
िैदेख्शक 
अनदुान

िैदेख्शक ऋि
क्र.सं. मन्रालय/तनकाय

आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपि आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपि

३३
मवहला बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 
मन्रालय

9,079 8,969 110 0 9,513 9,363 150 0 10,408 10,228 180 0

३४ यिुा तथा खेलकूद मन्रालय 21,993 21,993 0 0 26,163 26,163 0 0 28,035 28,035 0 0
३५ रक्षा मन्रालय 510,440 510,440 0 0 532,495 532,495 0 0 555,738 555,738 0 0
३६ शहरी विकास मन्रालय 334,345 217,210 0 117,135 366,808 239,236 0 127,572 423,201 297,539 0 125,662
३७ ख्शक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्रालय 601,067 447,023 40,865 113,179 690,220 508,907 54,693 126,620 742,350 550,894 39,939 151,517
३८ सञ्चार तथा सूचना प्रवितध मन्रालय 77,385 77,385 0 0 84,624 84,624 0 0 97,533 97,533 0 0

३९
संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्रालय

200,367 101,797 39,543 59,027 348,434 127,326 41,108 180,000 379,989 137,518 45,971 196,500

४० स्िास््य तथा जनसंतया मन्रालय 907,545 412,070 83,475 412,000 681,543 526,983 114,560 40,000 729,725 397,914 113,609 218,202

४१
श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा 
मन्रालय

60,861 48,248 3,574 9,039 69,408 51,744 7,776 9,888 69,488 57,666 1,000 10,822

४२ रावष्ट्रय योजना आयोग 32,014 32,014 0 0 10,626 10,626 0 0 9,743 9,743 0 0
४३ रावष्ट्रय पनुतनामााि प्रातधकरि 335,513 114,049 91,800 129,664 0 0 0 0 0 0 0 0
४४ अथा मन्रालय- आन्तररक ऋि भकु्तानी 850,709 850,709 0 0 1,046,373 1,046,373 0 0 1,391,676 1,391,676 0 0

४५
अथा मन्रालय- िैदेख्शक ऋि भकु्तानी 
(बहपुक्षीय)

332,262 332,262 0 0 375,456 375,456 0 0 424,265 424,265 0 0

४६
अथा मन्रालय- िैदेख्शक ऋि भकु्तानी 
(दिपक्षीय)

95,239 95,239 0 0 107,620 107,620 0 0 121,611 121,611 0 0

४७
अथा मन्रालय- कमाचारी सवुिधा तथा 
सेिातनितृ सवुिधा

912,031 912,031 0 0 963,039 963,039 0 0 1,020,821 1,020,821 0 0

४८ अथा  मन्रालय- विविध 834,244 834,244 0 0 641,346 641,346 0 0 603,216 603,216 0 0
४९ प्रदेश 1,037,025 990,803 37,342 8,880 1,108,832 1,058,626 40,561 9,645 1,159,618 1,077,642 31,981 49,995
५० स्थानीय तह 2,830,147 2,708,678 61,780 59,689 2,968,673 2,846,312 62,361 60,000 3,115,426 2,973,355 49,712 92,359
५१ नयाुँ कायाक्रम/आयोजना 702,895 398,118 22,000 282,777 1,397,593 1,130,513 18,981 248,099

16,475,767 12,749,073 633,762 3,092,932 17,931,000 14,479,000 552,000 2,900,000 19,978,000 16,302,000 500,000 3,176,000जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था

1 कृवष तथा पशपुन्छी विकास 238,698 363,137 286,930 36,207 40,000 400,828 324,505 36,323 40,000 428,471 343,867 44,604 40,000
2 भतूम व्यिस्था 72,682 71,398 51,708 14,690 5,000 73,419 51,313 16,606 5,500 78,970 54,656 18,264 6,050
3 सहकारी तथा गररबी तनिारि 6,980 5,469 5,282 187 0 6,376 4,907 1,469 0 7,144 5,528 1,616 0
4 िन तथा िातािरि 101,111 121,684 78,626 43,058 0 124,573 85,588 38,985 0 132,391 91,329 41,062 0
5 अथा 301,613 466,575 278,906 103,469 84,200 535,146 274,756 128,890 131,500 572,629 283,870 147,259 141,500
6 उद्योग 63,045 77,816 40,919 34,114 2,783 74,192 33,053 36,739 4,400 85,697 34,673 46,184 4,840
7 िाख्िज्य तथा आपूतता 19,376 35,340 12,989 22,351 0 26,007 13,722 12,285 0 26,965 15,293 11,672 0
8 संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन 215,365 266,259 38,533 19,641 208,085 249,282 31,794 27,643 189,845 263,502 35,608 35,094 192,800
9 ख्शक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध 432,175 601,067 597,257 3,810 0 690,220 685,645 4,575 0 742,350 737,714 4,636 0
10 स्िास््य तथा जनसंतया 417,790 907,545 750,575 156,970 0 681,543 481,182 200,361 0 729,725 521,848 207,877 0
11 खानपेानी तथा सरसफाइ 281,028 391,406 10,020 240,323 141,063 526,806 9,373 348,089 169,344 566,260 10,091 395,825 160,344
12 यिुा तथा खेलकुद 16,623 21,993 16,616 5,377 0 26,163 19,470 6,693 0 28,035 20,917 7,118 0
13 मवहला,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 6,784 9,079 7,517 1,562 0 9,513 8,174 1,339 0 10,408 8,936 1,472 0
14 श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा 44,082 60,861 59,468 1,393 0 69,408 67,767 1,641 0 69,488 67,878 1,610 0
15 ऊजाा 540,827 884,706 29,824 112,695 742,187 952,688 38,465 139,536 774,687 1,079,865 46,158 166,963 866,744
16 जलस्रोत 40,613 60,764 2,898 57,866 0 79,641 3,976 75,665 0 87,577 4,176 83,401 0
17 तसुँचाइ 132,206 207,314 7,176 200,138 0 291,579 9,106 282,473 0 325,821 10,682 315,139 0
18 जल तथा मौसम विज्ञान 12,617 11,259 2,579 8,680 0 12,270 3,020 9,250 0 13,315 3,315 10,000 0
19 भौततक पूिााधार तथा यातायात 986,274 1,630,079 102,950 1,522,129 5,000 1,895,105 106,967 1,783,138 5,000 2,026,886 111,207 1,910,679 5,000
20 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध 77,640 77,385 52,749 19,636 5,000 84,624 54,363 26,961 3,300 97,533 56,376 37,527 3,630
21 शहरी विकास 247,319 334,345 38,254 282,899 13,192 366,808 46,983 310,964 8,861 423,201 58,103 355,351 9,747
22 पनुतनामााि 477,837 335,513 21,372 314,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 प्रधानमन्री तथा मख्न्रपररषद् 38,786 41,787 36,392 5,395 0 43,600 37,664 5,936 0 45,511 38,981 6,530 0
24 संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन 198,855 200,367 74,578 125,789 0 348,434 88,058 260,376 0 379,989 95,173 284,816 0
25 काननु, न्याय तथा संसदीय मातमला 4,947 5,156 4,940 216 0 5,350 5,113 237 0 5,552 5,292 260 0
26 गहृ 1,348,327 1,655,619 1,573,240 82,379 0 1,685,637 1,612,651 72,986 0 1,735,052 1,654,767 80,285 0
27 रक्षा 529,106 510,440 446,019 64,421 0 532,495 461,631 70,864 0 555,738 477,788 77,950 0
28 परराष्ट्र 63,610 71,305 56,583 14,722 0 81,875 65,695 16,180 0 76,880 58,630 18,250 0
29 योजना तथा त्यांक 35,145 32,014 31,609 405 0 10,626 10,115 511 0 9,743 9,343 400 0
30 राष्ट्रपततको कायाालय 1,499 1,459 1,265 194 0 1,523 1,310 213 0 1,590 1,356 234 0
31 उपराष्ट्रपततको कायाालय 523 489 474 15 0 507 490 17 0 526 507 19 0
32 संघीय संसद 12,243 12,511 12,191 320 0 12,970 12,618 352 0 13,446 13,059 387 0
33 अदालत 70,274 69,198 48,805 20,393 0 72,946 50,514 22,432 0 76,958 52,283 24,675 0

34 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग
12,084 13,162 10,253 2,909 0 13,812 10,612 3,200 0 14,504 10,984 3,520 0

35 महालेखा परीक्षकको कायाालय 5,772 5,676 4,828 848 0 5,930 4,997 933 0 6,198 5,172 1,026 0
36 लोक सेिा आयोग 8,999 9,090 8,879 211 0 9,422 9,190 232 0 9,768 9,512 256 0
37 तनिााचन आयोग 11,544 5,544 4,495 1,049 0 5,806 4,652 1,154 0 6,084 4,814 1,270 0
38 रावष्ट्रय मानि अतधकार आयोग 2,580 2,616 2,582 34 0 2,709 2,672 37 0 2,806 2,765 41 0

39 रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग
857 880 844 36 0 913 873 40 0 947 903 44 0

अनसूुची २.१
विषय के्षरगत तरिषीय खचाको अनमुान तथा प्रके्षपि

क्र.सं. विषय के्षर
आ.ि. 

२०७७/७८ को 
संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०७८/७९ को वितनयोजन आ.ि. २०७९/८० को खचा प्रके्षपि आ.ि. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपि
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था
क्र.सं. विषय के्षर

आ.ि. 
२०७७/७८ को 
संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०७८/७९ को वितनयोजन आ.ि. २०७९/८० को खचा प्रके्षपि आ.ि. २०८०/८१ को खचा प्रके्षपि

40 रावष्ट्रय मवहला आयोग 1,042 1,094 1,067 27 0 1,135 1,105 30 0 1,177 1,144 33 0
41 रावष्ट्रय दतलत आयोग 320 333 323 10 0 345 334 11 0 358 346 12 0
42 रावष्ट्रय समािेशी आयोग 334 308 296 12 0 319 306 13 0 330 316 14 0
43 आददिासी जनजातत आयोग 306 280 267 13 0 290 276 14 0 300 285 15 0
44 मधेशी आयोग 356 339 333 6 0 351 344 7 0 364 356 8 0
45 थारू आयोग 514 446 416 30 0 463 430 33 0 481 445 36 0
46 मखु्स्लम आयोग 422 452 395 57 0 472 409 63 0 493 424 69 0
47 न्याय पररषद् 468 483 462 21 0 501 478 23 0 519 494 25 0
48 प्रदेश प्रमखु 2,240 2,068 2,018 50 0 2,144 2,089 55 0 2,227 2,167 60 0

49
अथा मन्रालय - ऋिको साुँिा तथा 
ब्याज भकु्तानी

991,210 1,278,210 444,944 0 833,266 1,529,449 539,539 0 989,910 1,937,552 700,088 0 1,237,464

50 अथा मन्रालय - विविध (साधारि) 882,633 1,536,105 1,389,987 146,118 0 1,381,730 1,234,730 147,000 0 1,392,991 1,243,791 149,200 0
51 अथा मन्रालय - विविध (विकास) 43,982 210,170 134,500 75,670 0 222,655 118,455 104,200 0 231,046 118,926 112,120 0
52 प्रदेश 1,041,855 1,037,025 742,217 294,808 0 1,108,832 773,832 335,000 0 1,159,618 804,474 355,144 0
53 स्थानीय तह 2,619,128 2,830,147 2,515,238 314,909 0 2,968,673 2,634,673 334,000 0 3,115,426 2,769,226 346,200 0
54 नयाुँ कायाक्रम/आयोजना 702,895 332,895 280,000 90,000 1,397,593 567,593 700,000 130,000

12,662,646 16,475,767 10,043,588 4,352,403 2,079,776 17,931,000 10,372,879 5,145,774 2,412,347 19,978,000 11,173,629 6,006,252 2,798,119जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
िैदेख्शक 
अनदुान

िैदेख्शक ऋि कुल नपेाल सरकार
िैदेख्शक 
अनदुान

िैदेख्शक ऋि कुल नपेाल सरकार
िैदेख्शक 
अनदुान

िैदेख्शक ऋि

1 कृवष तथा पशपुन्छी विकास 363,137 205,775 28,663 128,699 400,828 287,953 12,515 100,360 428,471 327,966 7,610 92,895
2 भतूम व्यिस्था 71,398 70,938 460 0 73,419 72,419 1,000 0 78,970 78,346 624 0
3 सहकारी तथा गररबी तनिारि 5,469 5,469 0 0 6,376 6,376 0 0 7,144 7,144 0 0
4 िन तथा िातािरि 121,684 103,963 17,621 100 124,573 108,612 15,761 200 132,391 114,736 17,534 121
5 अथा 466,575 350,951 91,020 24,604 535,146 334,902 92,386 107,858 572,629 335,447 109,653 127,529
6 उद्योग 77,816 67,391 10,425 0 74,192 72,792 1,400 0 85,697 85,679 18 0
7 िाख्िज्य तथा आपूतता 35,340 14,132 9,948 11,260 26,007 13,746 2,900 9,361 26,965 16,365 1,984 8,616
8 संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन 266,259 93,368 2,051 170,840 249,282 139,999 283 109,000 263,502 168,642 0 94,860
9 ख्शक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध 601,067 447,023 40,865 113,179 690,220 508,907 54,693 126,620 742,350 550,894 39,939 151,517
10 स्िास््य तथा जनसंतया 907,545 412,070 83,475 412,000 681,543 526,983 114,560 40,000 729,725 397,914 113,609 218,202
11 खानपेानी तथा सरसफाइ 391,406 228,379 15,449 147,578 526,806 257,106 5,900 263,800 566,260 292,540 3,066 270,654
12 यिुा तथा खेलकुद 21,993 21,993 0 0 26,163 26,163 0 0 28,035 28,035 0 0
13 मवहला,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 9,079 8,969 110 0 9,513 9,363 150 0 10,408 10,228 180 0
14 श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा 60,861 48,248 3,574 9,039 69,408 51,744 7,776 9,888 69,488 57,666 1,000 10,822
15 ऊजाा 884,706 202,426 31,910 650,370 952,688 230,076 32,846 689,766 1,079,865 264,902 14,373 800,590
16 जलस्रोत 60,764 35,779 6,550 18,435 79,641 60,141 19,500 0 87,577 66,077 21,500 0
17 तसुँचाइ 207,314 106,225 1,795 99,294 291,579 238,256 3,000 50,323 325,821 287,203 951 37,667
18 जल तथा मौसम विज्ञान 11,259 11,259 0 0 12,270 12,270 0 0 13,315 13,315 0 0
19 भौततक पूिााधार तथा यातायात 1,630,079 680,341 46,569 903,169 1,895,105 1,153,755 20,200 721,150 2,026,886 1,368,395 20,814 637,677
20 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध 77,385 77,385 0 0 84,624 84,624 0 0 97,533 97,533 0 0
21 शहरी विकास 334,345 217,210 0 117,135 366,808 239,236 0 127,572 423,201 297,539 0 125,662
22 पनुतनामााि 335,513 114,049 91,800 129,664 0 0 0 0 0 0 0 0
23 प्रधानमन्री तथा मख्न्रपररषद् 41,787 40,767 1,020 0 43,600 42,500 1,100 0 45,511 45,011 500 0
24 संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन 200,367 101,797 39,543 59,027 348,434 127,326 41,108 180,000 379,989 137,518 45,971 196,500
25 काननु, न्याय तथा संसदीय मातमला 5,156 5,156 0 0 5,350 5,350 0 0 5,552 5,552 0 0
26 गहृ 1,655,619 1,613,857 11,792 29,970 1,685,637 1,673,957 0 11,680 1,735,052 1,722,817 0 12,235
27 रक्षा 510,440 510,440 0 0 532,495 532,495 0 0 555,738 555,738 0 0
28 परराष्ट्र 71,305 71,305 0 0 81,875 81,875 0 0 76,880 76,880 0 0
29 योजना तथा त्यांक 32,014 32,014 0 0 10,626 10,626 0 0 9,743 9,743 0 0
30 राष्ट्रपततको कायाालय 1,459 1,459 0 0 1,523 1,523 0 0 1,590 1,590 0 0
31 उपराष्ट्रपततको कायाालय 489 489 0 0 507 507 0 0 526 526 0 0
32 संघीय संसद 12,511 12,511 0 0 12,970 12,970 0 0 13,446 13,446 0 0
33 अदालत 69,198 69,198 0 0 72,946 72,946 0 0 76,958 76,958 0 0
34 अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 13,162 13,162 0 0 13,812 13,812 0 0 14,504 14,504 0 0
35 महालेखा परीक्षकको कायाालय 5,676 5,676 0 0 5,930 5,930 0 0 6,198 6,198 0 0
36 लोक सेिा आयोग 9,090 9,090 0 0 9,422 9,422 0 0 9,768 9,768 0 0
37 तनिााचन आयोग 5,544 5,544 0 0 5,806 5,806 0 0 6,084 6,084 0 0
38 रावष्ट्रय मानि अतधकार आयोग 2,616 2,616 0 0 2,709 2,709 0 0 2,806 2,806 0 0

अनसूुची २.२
विषय के्षरगत तरिषीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपि

क्र.सं. विषय के्षर
आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपि आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपि

509



(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
िैदेख्शक 
अनदुान

िैदेख्शक ऋि कुल नपेाल सरकार
िैदेख्शक 
अनदुान

िैदेख्शक ऋि कुल नपेाल सरकार
िैदेख्शक 
अनदुान

िैदेख्शक ऋि
क्र.सं. विषय के्षर

आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपि आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपि

39 रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग
880 880 0 0 913 913 0 0 947 947 0 0

40 रावष्ट्रय मवहला आयोग 1,094 1,094 0 0 1,135 1,135 0 0 1,177 1,177 0 0
41 रावष्ट्रय दतलत आयोग 333 333 0 0 345 345 0 0 358 358 0 0
42 रावष्ट्रय समािेशी आयोग 308 308 0 0 319 319 0 0 330 330 0 0
43 आददिासी जनजातत आयोग 280 280 0 0 290 290 0 0 300 300 0 0
44 मधेशी आयोग 339 339 0 0 351 351 0 0 364 364 0 0
45 थारू आयोग 446 446 0 0 463 463 0 0 481 481 0 0
46 मखु्स्लम आयोग 452 452 0 0 472 472 0 0 493 493 0 0
47 न्याय पररषद् 483 483 0 0 501 501 0 0 519 519 0 0
48 प्रदेश प्रमखु 2,068 2,068 0 0 2,144 2,144 0 0 2,227 2,227 0 0

49
अथा मन्रालय - ऋिको साुँिा तथा 
ब्याज भकु्तानी

1,278,210 1,278,210 0 0 1,529,449 1,529,449 0 0 1,937,552 1,937,552 0 0

50 अथा मन्रालय - विविध (साधारि) 1,536,105 1,536,105 0 0 1,381,730 1,381,730 0 0 1,392,991 1,392,991 0 0
51 अथा मन्रालय - विविध (विकास) 210,170 210,170 0 0 222,655 222,655 0 0 231,046 231,046 0 0
52 प्रदेश 1,037,025 990,803 37,342 8,880 1,108,832 1,058,626 40,561 9,645 1,159,618 1,077,642 31,981 49,995
53 स्थानीय तह 2,830,147 2,708,678 61,780 59,689 2,968,673 2,846,312 62,361 60,000 3,115,426 2,973,355 49,712 92,359
54 नयाुँ कायाक्रम/आयोजना 702,895 398,118 22,000 282,777 1,397,593 1,130,513 18,981 248,099

16,475,767 12,749,073 633,762 3,092,932 17,931,000 14,479,000 552,000 2,900,000 19,978,000 16,302,000 500,000 3,176,000जम्मा
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रकम रू. लाखमा

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेख्शक अनदुान िैदेख्शक ऋि

1 राष्ट्रपततको कायाालय 1,584            1,499            1,459            1,265            194           -             1,459           -          -            
2 उपराष्ट्रपततको कायाालय 464              523              489              474              15             -             489             -          -            
3 प्रदेश प्रमखुहरू 1,445            2,240            2,068            2,018            50             -             2,068           -          -            
4 संघीय संसद 11,797           12,243           12,511          12,191           320           -             12,511          -          -            
5 अदालत 47,686           70,274           69,198          48,805           20,393        -             69,198          -          -            

6
अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोग

9,534            12,084           13,162          10,253           2,909         -             13,162          -          -            

7 महालेखा परीक्षकको कायाालय 4,884            5,772            5,676            4,828            848           -             5,676           -          -            
8 लोक सेिा आयोग 6,710            8,999            9,090            8,879            211           -             9,090           -          -            
9 तनिााचन आयोग 5,307            11,544           5,544            4,495            1,049         -             5,544           -          -            
10 रावष्ट्रय मानि अतधकार आयोग 1,886            2,580            2,616            2,582            34             -             2,616           -          -            
11 न्याय पररषद् 629              468              483              462              21             -             483             -          -            

12
रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त 
आयोग

462              857              880              844              36             -             880             -          -            

13 रावष्ट्रय मवहला आयोग 611              1,042            1,094            1,067            27             -             1,094           -          -            
14 रावष्ट्रय दतलत आयोग 129              320              333              323              10             -             333             -          -            
15 रावष्ट्रय समािेशी आयोग 162              334              308              296              12             -             308             -          -            
16 आददिासी जनजातत आयोग 90                306              280              267              13             -             280             -          -            
17 मधेशी आयोग 240              356              339              333              6              -             339             -          -            
18 थारू आयोग 276              514              446              416              30             -             446             -          -            
19 मखु्स्लम आयोग 244              422              452              395              57             -             452             -          -            

20
प्रधानमन्री तथा मख्न्रपररषद्को 
कायाालय

35,062           38,786           41,787          36,392           5,395         -             40,767          1,020       -            

21 अथा मन्रालय 127,928         301,613         466,575         278,906         103,469       84,200         350,951         91,020      24,604        

22
उद्योग, िाख्िज्य तथा आपूतता 
मन्रालय

41,297           82,421           113,156         53,908           56,465        2,783          81,523          20,373      11,260        

23 उजाा, जलस्रोत तथा तसंचाई मन्रालय 611,245         726,263         1,164,043       42,477           379,379       742,187        355,689         40,255      768,099       

24
कानून, न्याय तथा संसदीय मातमला 
मन्रालय

2,824            4,947            5,156            4,940            216           -             5,156           -          -            

25 कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्रालय 210,870         238,698         363,137         286,930         36,207        40,000         205,775         28,663      128,699       

अनसूुची ३.१ आ.ि. २०७८/७९ को मन्रालय/तनकायगत बजेट वितनयोजन

क्र.सं. मन्रालय/तनकाय
आ.ि. २०७८/७९ को विषय के्षरगत व्यय र स्रोतको अनमुानआ.ि. २०७७/७८ 

को संशोतधत अनमुान
आ.ि. २०७६/७७ 

को यथाथा
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कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेख्शक अनदुान िैदेख्शक ऋि
क्र.सं. मन्रालय/तनकाय

आ.ि. २०७८/७९ को विषय के्षरगत व्यय र स्रोतको अनमुानआ.ि. २०७७/७८ 
को संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०७६/७७ 
को यथाथा

26 खानपेानी मन्रालय 176,060         281,028         391,406         10,020           240,323       141,063        228,379         15,449      147,578       
27 गहृ मन्रालय 1,296,680       1,348,327       1,655,619       1,573,240       82,379        -             1,613,857       11,792      29,970        

28
संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक 
उड्डययन मन्रालय

123,862         215,365         266,259         38,533           19,641        208,085        93,368          2,051       170,840       

29 परराष्ट्र मन्रालय 38,114           63,610           71,305          56,583           14,722        -             71,305          -          -            
30 िन तथा िातािरि मन्रालय 97,219           101,111         121,684         78,626           43,058        -             103,963         17,621      100            

31
भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा 
गररबी तनिारि मन्रालय

51,844           79,662           76,867          56,990           14,877        5,000          76,407          460         -            

32
भौततक पूिााधार तथा यातायात 
मन्रालय

846,301         986,274         1,630,079       102,950         1,522,129     5,000          680,341         46,569      903,169       

33
मवहला बालबातलका तथा जेष्ठ 
नागररक मन्रालय

4,317            6,784            9,079            7,517            1,562         -             8,969           110         -            

34 यिुा तथा खेलकूद मन्रालय 46,513           16,623           21,993          16,616           5,377         -             21,993          -          -            
35 रक्षा मन्रालय 502,695         529,106         510,440         446,019         64,421        -             510,440         -          -            
36 शहरी विकास मन्रालय 250,327         247,319         334,345         38,254           282,899       13,192         217,210         -          117,135       

37 ख्शक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्रालय 394,804         432,175         601,067         597,257         3,810         -             447,023         40,865      113,179       

38 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध मन्रालय 58,090           77,640           77,385          52,749           19,636        5,000          77,385          -          -            

39
संघीय मातमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रालय

162,802         198,855         200,367         74,578           125,789       -             101,797         39,543      59,027        

40 स्िास््य तथा जनसंतया मन्रालय 308,558         417,790         907,545         750,575         156,970       -             412,070         83,475      412,000       

41
श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा 
मन्रालय

9,999            44,082           60,861          59,468           1,393         -             48,248          3,574       9,039          

42 रावष्ट्रय योजना आयोग 5,464            35,145           32,014          31,609           405           -             32,014          -          -            
43 रावष्ट्रय पनुतनामााि प्रातधकरि 525,404         477,837         335,513         21,372           314,141       -             114,049         91,800      129,664       

44
अथा मन्रालय- आन्तररक ऋि 
भकु्तानी

547,993         648,044         850,709         367,519         -            483,190        850,709         -          -            

45
अथा मन्रालय- िैदेख्शक ऋि 
भकु्तानी (बहपुक्षीय)

232,436         272,539         332,262         56,604           -            275,658        332,262         -          -            

46
अथा मन्रालय- िैदेख्शक ऋि 
भकु्तानी (दिपक्षीय)

55,544           70,627           95,239          20,821           -            74,418         95,239          -          -            

47
अथा - कमाचारी सवुिधा तथा सेिा 
तनितृ्त सवुिधा

542,654         749,034         912,031         912,031         -            -             912,031         -          -            

48 अथा - विविध 8,445            177,581         834,244         612,456         221,788       -             834,244         -          -            
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कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेख्शक अनदुान िैदेख्शक ऋि
क्र.सं. मन्रालय/तनकाय

आ.ि. २०७८/७९ को विषय के्षरगत व्यय र स्रोतको अनमुानआ.ि. २०७७/७८ 
को संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०७६/७७ 
को यथाथा

49 प्रदेश 1,074,093       1,041,855       1,037,025       742,217         294,808       -             990,803         37,342      8,880          
50 स्थानीय तह 2,429,747       2,619,128       2,830,147       2,515,238       314,909       -             2,708,678       61,780      59,689        

कुल 10,913,331      12,662,646     16,475,767     10,043,588      4,352,403    2,079,776     12,749,073     633,762    3,092,932     
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रकम रू. लाखमा

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेख्शक अनदुान िैदेख्शक ऋि

1 कृवष तथा पशपुन्छी विकास 186,727     218,549     340,224     265,275      34,949       40,000      185,262      28,663    126,299      

2 भतूम व्यिस्था 13,817      31,843      28,239       11,224       12,015       5,000        28,239       -        -           

3
सहकारी तथा गररबी तनिारि

3,377       5,120       4,006        3,844        162          -          4,006         -        -           

4 िन तथा िातािरि 46,824      48,499      61,662       23,329       38,333       -          43,941       17,621    100          
5 अथा 87,039      235,757     406,963     226,372      96,391       84,200      291,339      91,020    24,604       
6 उद्योग 12,432      32,975      45,543       13,093       29,667       2,783        35,118       10,425    -           

7 िाख्िज्य तथा आपूतता 7,086       10,309      25,622       4,356        21,266       -          4,414         9,948     11,260       

8
संस्कृतत, पयाटन तथा 
नागररक उड्डयन

114,918     205,252     252,315     26,716       17,514       208,085     79,424       2,051     170,840      

9 ख्शक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध 40,318      49,581      171,420     170,960      460          -          47,935       18,706    104,779      
10 स्िास््य तथा जनसंतया 244,160     316,573     829,293     673,259      156,034     -          333,982      83,311    412,000      
11 खानपेानी 166,232     264,657     382,882     4,547        237,272     141,063     219,885      15,419    147,578      
12 यिुा तथा खेलकुद 3,019       1,093       1,197        1,127        70            -          1,197         -        -           
13 मवहला,बालबातलका तथा 2,682       4,716       6,802        5,344        1,458        -          6,802         -        -           
14 श्रम, रोजगार तथा 3,253       23,941      50,142       49,501       641          -          37,529       3,574     9,039        
15 ऊजाा 458,915     535,681     878,866     27,029       109,650     742,187     196,586      31,910    650,370      
16 जलस्रोत 37,725      40,108      59,903       2,414        57,489       -          34,918       6,550     18,435       
17 तसुँचाइ 90,072      128,422     206,041     5,926        200,115     -          104,952      1,795     99,294       
18 जल तथा मौसम विज्ञान 4,720       6,298       4,394        1,466        2,928        -          4,394         -        -           

19
भौततक पूिााधार तथा 
यातायात

750,848     897,171     1,521,991   16,201       1,500,790   5,000        577,253      41,569    903,169      

20 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध 5,751       9,382       12,422       1,584        5,838        5,000        12,422       -        -           
21 शहरी विकास 243,254     238,702     324,120     32,419       278,509     13,192      206,985      -        117,135      

अनसूुची ३.२ आ.ि. २०७८/७९ को विकास कायाक्रम/बजेट र स्रोतको अनमुान

क्र. सं. विषय के्षर
आ.ि. 

२०७६/७७ को 
यथाथा

आ.ि. 
२०७७/७८ को 
संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०७८/७९ को विषय के्षरगत व्यय र स्रोतको अनमुान
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कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेख्शक अनदुान िैदेख्शक ऋि
क्र. सं. विषय के्षर

आ.ि. 
२०७६/७७ को 

यथाथा

आ.ि. 
२०७७/७८ को 
संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०७८/७९ को विषय के्षरगत व्यय र स्रोतको अनमुान

22 पनुतनामााि 1,247       477,837     335,513     21,372       314,141     -          114,049      91,800    129,664      

23
संघीय मातमला तथा सामान्य 
प्रशासन

153,007     180,869     180,157     56,633       123,524     -          81,587       39,543    59,027       

24 गहृ 771         3,425       25,544       10,702       14,842       -          2,348         1,792     21,404       
25 योजना तथा त्याङ्क 1,277       29,476      26,446       26,165       281          -          26,446       -        -           
26 अथा - विविध (विकास) 5,574       43,982      210,170     134,500      75,670       -          210,170      -        -           

2,685,045  4,040,218  6,391,877   1,815,358   3,330,009   1,246,510   2,891,183    495,697  3,004,997   जम्मा
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रकम रू. लाखमा

1 2 3 4 5 6 7 8
1 कृवष तथा पशपुन्छी विकास 103,229       220,306     10,285      1,294       5,110       340,224        
2 भतूम व्यिस्था 5,861       6,849       5,000       10,529     28,239          
3 सहकारी तथा गररबी तनिारि 972         3,034      4,006           
4 िन तथा िातािरि 15,323         4,290          3,328       38,721      61,662          
5 अथा 91,054        82,694      205,960     27,255     406,963        
6 उद्योग 42,726         349         2,468       45,543          
7 िाख्िज्य तथा आपूतता 9,394          15,668        560         25,622          
8 संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन 35,344         192,132      98           24,741    252,315        
9 ख्शक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध 171,420       171,420        
10 स्िास््य तथा जनसंतया 754,293       75,000      829,293        
11 खानपेानी 5,732          376,025       1,125       382,882        
12 यिुा तथा खेलकुद 565            632           1,197           

13
मवहला,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक

2,499          1,979       2,324      6,802           

14 श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा 3,574          9,340          37,228      50,142          
15 ऊजाा 203,454       397,573      276,389     1,450       878,866        
16 जलस्रोत 100         59,803      59,903          

17 तसुँचाइ 108,853       97,188      206,041        

18 जल तथा मौसम विज्ञान 4,394       4,394           
19 भौततक पूिााधार तथा यातायात 542,871       82,542         891,501      5,077       1,521,991      
20 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध 7,422         5,000       12,422          
21 शहरी विकास 1,070          238,835      8,320       75,895     324,120        
22 पनुतनामााि 335,513     335,513        

23 संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन 889            146,695      6,471        149        25,953     180,157        

24 गहृ 1,860      23,684      25,544          
25 योजना तथा त्याङ्क 26,446     26,446          
26 अथा - विविध (विकास) 155,000      25,170      30,000     210,170        

1,063,605     1,409,828     2,136,512    694,316    131,341    32,108    711,777    212,390    6,391,877      जम्मा

अनसूुची ३.३ आ.ि. २०७८/७९ को िावषाक विकास कायाक्रम/बजेटको पन्रौं योजनाको रिनीततक स्तम्भ अनसुारको वितनयोख्जत बजेट

क्र. सं. विषय के्षर
रिनीततक स्तम्भ

जम्मा
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रकम रू. लाखमा

1 2
1 कृवष तथा पशपुन्छी विकास 338,524        1,700        340,224                   
2 भतूम व्यिस्था 28,239          28,239                    
3 सहकारी तथा गररबी तनिारि 2,199           1,807        4,006                     
4 िन तथा िातािरि 60,786          876          61,662                    
5 अथा 357,320        49,643       406,963                   
6 उद्योग 45,543          45,543                    
7 िाख्िज्य तथा आपूतता 25,622          25,622                    

8 संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन 180,972        71,343       252,315                   

9 ख्शक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध 165,589        5,831        171,420                   
10 स्िास््य तथा जनसंतया 793,713        35,580       829,293                   
11 खानपेानी 281,353        101,529      382,882                   
12 यिुा तथा खेलकुद 1,197           1,197                     
13 मवहला,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 6,802           6,802                     
14 श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा 46,568          3,574        50,142                    
15 ऊजाा 878,336        530          878,866                   
16 जलस्रोत 58,959          944          59,903                    
17 तसुँचाइ 202,477        3,564        206,041                   
18 जल तथा मौसम विज्ञान 4,394           4,394                     
19 भौततक पूिााधार तथा यातायात 1,387,265      134,726      1,521,991                 
20 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध 12,422          12,422                    
21 शहरी विकास 276,151        47,969       324,120                   
22 पनुतनामााि 335,513        335,513                   
23 संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन 161,948        18,209       180,157                   
24 गहृ 25,544          25,544                    
25 योजना तथा त्याङ्क 18,581          7,865        26,446                    

26 अथा - विविध (विकास) 155,170        55,000       210,170                   

5,851,187      540,690     6,391,877                जम्मा

अनसूुची ३.४ आ.ि. २०७८/७९ को िावषाक विकास कायाक्रम/बजेटको प्राथतमकताक्रम अनसुारको वितनयोख्जत बजेट

क्र. सं. विषय के्षर
प्राथतमकताक्रम

जम्मा
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 कृवष तथा पशपुन्छी विकास  340,224  340,224 

2 भतूम व्यिस्था  14,880  11,849  1,510  28,239 

3 सहकारी तथा गररबी तनिारि  4,006  4,006 

4 िन तथा िातािरि  20,266  41,396  61,662 

5 अथा  39,994  11,108  133,754  205,960  6,543  9,604  406,963 

6 उद्योग  45,543  45,543 

7 िाख्िज्य तथा आपूतता  1,700  23,922  25,622 

8
संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक 
उड्डयन  19,489  208,085  24,741  252,315 

9 ख्शक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध  5,656  165,764  171,420 

10 स्िास््य तथा जनसंतया  829,293  829,293 

11 खानपेानी  36,636  346,246  382,882 

12 यिुा तथा खेलकुद  1,197  1,197 

13
मवहला,बालबातलका तथा जेष्ठ 
नागररक  1,295  3,528  1,979  6,802 

14 श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा  50,142  50,142 

15 ऊजाा  827,066  -    51,800  878,866 

16 जलस्रोत  58,278  1,625  59,903 

17 तसुँचाइ  206,041  206,041 

18 जल तथा मौसम विज्ञान  4,394  4,394 

19 भौततक पूिााधार तथा यातायात  98,558  23,000  1,375,235  25,198  1,521,991 

20 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध  12,422  12,422 

21 शहरी विकास  7,037  1,857  258,894  34,474  21,796  62  324,120 

22 पनुतनामााि  335,513  335,513 

23 संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन  30,047  1,671  889  149  4,800  127,648  8,000  -    6,953  180,157 

24 गहृ  92  23,684  1,768  25,544 

25 योजना तथा त्याङ्क  8,842  17,604  26,446 

26 अथा - विविध (विकास)  155,000  25,170  30,000  210,170 

 139,562  602,810  831,974  166,961  40,164  353,432  827,066  108,539  2,059,544  22,670  735,794  257,760  49,969  -    77,380  84,664  33,588  6,391,877 जम्मा

अनसूुची ३.५ आ.ि. २०७८/७९ को िावषाक विकास कायाक्रम/बजेटको ददगो विकास लक्ष्य अनसुारको वितनयोख्जत बजेट

क्र. सं. विषय के्षर
ददगो विकास संकेत

जम्मा
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रकम रू. लाखमा

1 2 3

1 कृवष तथा पशपुन्छी विकास 256,910       51,879        31,435          340,224        

2 भतूम व्यिस्था 11,849        6,162          10,228          28,239          

3 सहकारी तथा गररबी तनिारि 2,779          1,227           4,006           

4 िन तथा िातािरि 39,575        21,101        986             61,662          

5 अथा 82,694        97,597        226,672        406,963        

6 उद्योग 14,978        349            30,216          45,543          

7 िाख्िज्य तथा आपूतता 25,062        560             25,622          

8 संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन 115,519       48,585        88,211          252,315        

9 ख्शक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध 171,420       171,420        

10 स्िास््य तथा जनसंतया 641,405       187,888       829,293        

11 खानपेानी 146,037       147,972       88,873          382,882        

12 यिुा तथा खेलकुद 632            565             1,197           

13 मवहला,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 6,802          6,802           

14 श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा 12,914        37,228          50,142          

15 ऊजाा 340,741       315,737       222,388        878,866        

16 जलस्रोत 58,278        1,625           59,903          

17 तसुँचाइ 52,056        129,374       24,611          206,041        

18 जल तथा मौसम विज्ञान 1,085          3,309           4,394           

19 भौततक पूिााधार तथा यातायात 15,418        1,112,647     393,926        1,521,991      

20 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध 5,000          7,422           12,422          

21 शहरी विकास 63,274        218,118       42,728          324,120        

22 पनुतनामााि 335,513        335,513        

23 संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन 7,991          172,166       180,157        

24 गहृ 23,776        1,768           25,544          

25 योजना तथा त्याङ्क 17,463        1,259          7,724           26,446          

26 अथा - विविध (विकास) 20,000        190,170       210,170        

2,004,132     2,830,530     1,557,215      6,391,877      जम्मा

अनसूुची ३.६ आ.ि. २०७८/७९ को िावषाक विकास कायाक्रम/बजेटको लैंतगक संकेत अनसुारको वितनयोख्जत बजेट

क्र. सं. विषय के्षर
लैंतगक संकेत

जम्मा
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रकम रू. लाखमा

1 2 3
1 कृवष तथा पशपुन्छी विकास 26,571      263,440       50,213        340,224           
2 भतूम व्यिस्था 5,000       23,239        28,239            
3 सहकारी तथा गररबी तनिारि 4,006          4,006              
4 िन तथा िातािरि 36,658      25,004        61,662            
5 अथा 127,054       279,909       406,963           
6 उद्योग 12,195        33,348        45,543            
7 िाख्िज्य तथा आपूतता 560         25,062        25,622            
8 संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डयन 35,280        217,035       252,315           
9 ख्शक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध 171,420       171,420           

10 स्िास््य तथा जनसंतया 146,403       682,890       829,293           

11 खानपेानी 161,833    132,176       88,873        382,882           
12 यिुा तथा खेलकुद 1,197          1,197              
13 मवहला,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 6,802          6,802              
14 श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा 9,039          41,103        50,142            
15 ऊजाा 345,991    172,587       360,288       878,866           
16 जलस्रोत 51,566      6,732          1,605          59,903            
17 तसुँचाइ 62,573      105,817       37,651        206,041           
18 जल तथा मौसम विज्ञान 1,085       3,309          4,394              
19 भौततक पूिााधार तथा यातायात 25,460      425,567       1,070,964     1,521,991         
20 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध 12,422        12,422            
21 शहरी विकास 34,474      43,632        246,014       324,120           
22 पनुतनामााि 335,513       335,513           
23 संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन 149         32,560        147,448       180,157           
24 गहृ 23,684        1,860          25,544            
25 योजना तथा त्याङ्क 26,446        26,446            
26 अथा - विविध (विकास) 35,000      100,000       75,170        210,170           

786,920    1,661,170     3,943,787     6,391,877         जम्मा

अनसूुची ३.७ आ.ि. २०७८/७९ को िावषाक विकास कायाक्रम/बजेटको जलिाय ुसंकेत अनसुारको वितनयोख्जत बजेट

क्र. सं. विषय के्षर
जलिाय ुसंकेत

जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

4.1 कृवि तथा पशपुन्छी विकास
१ 31200011 कृवि तथा पशपुन्छी विकास मन्रालय 3,100 5,347 4,491 856 0 3,720 3,420 300 0 3,850 3,800 50 0 9 1 2 2 3

२ 31200101
कृवि  विकास रणनीतत अनगुमन तथा 
समन्िय काययक्रम

5,818 7,507 7,209 298 0 8,045 8,045 0 0 10,000 10,000 0 0 4 1 2 2 3

३ 31200102 विशेि कृवि उत्पादन काययक्रम 69,040 120,034 120,034 0 0 132,000 132,000 0 0 150,000 150,000 0 0 4 1 2 1 2

४ 31200103 बीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनयन्रण काययक्रम 372 387 365 22 0 475 440 35 0 552 502 50 0 4 1 2 2 2

५ 31200104
प्लान्ट क्िारेन्टाइन तथा वििादद 
ब्यिस्थापन काययक्रम

1,473 1,550 1,416 134 0 1,900 1,650 250 0 2,315 2,015 300 0 4 1 2 2 2

६ 31200105 कृवि सूचना तथा प्रशशक्षण काययक्रम 1,057 1,056 967 89 0 1,256 1,176 80 0 1,305 1,255 50 0 8 1 2 2 3

७ 31200106 प्रधानमन्री कृवि आधतुनवककरण पररयोजना 30,939 31,794 29,299 2,495 0 37,690 35,040 2,650 0 43,520 40,500 3,020 0 1 1 2 1 2

८ 31200107 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 15,132 31,435 23,009 8,426 0 32,000 27,600 4,400 0 30,446 22,646 7,800 0 1 1 2 3 3
९ 31200108 खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सधुार आयोजना 4,644 10,285 10,228 57 0 10,600 10,500 100 0 10,800 10,700 100 0 5 1 2 1 1
१० 31200109 कृवि के्षर विकास काययक्रम 4,632 16,286 15,876 410 0 18,459 17,734 725 0 10,534 10,109 425 0 4 1 2 1 1

११ 31200111
जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण 
आयोजना (कृवि व्यिस्थापन तथा सूचना 
प्रणाली)

62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 2 3

१२ 31200112 नपेाल कृवि बजार विकास काययक्रम 1,059 3,006 2,995 11 0 3,015 3,000 15 0 3,320 3,300 20 0 4 1 2 1 3
१३ 31200113 नपेाल कृवि सेिा विकास काययक्रम 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 2 2

१४ 31200118
ग्रामीण उद्यम तथा आतथयक विकास 
काययक्रम

0 12,430 6,189 6,241 0 13,615 7,428 6,187 0 15,050 8,070 6,980 0 4 1 2 1 2

१५ 31201011 कृवि विभाग 11,211 10,950 10,923 27 0 12,840 12,810 30 0 13,552 13,520 32 0 4 1 2 2 3

१६ 31201101
राविय आल,ु तरकारी तथा मसला विकास 
काययक्रम

1,272 1,424 1,085 339 0 1,707 1,302 405 0 1,953 1,403 550 0 4 1 2 1 2

१७ 31201102 राविय फलफूल विकास काययक्रम 2,780 3,325 1,750 1,575 0 4,100 2,100 2,000 0 4,600 2,200 2,400 0 4 1 2 2 2
१८ 31201103 व्यिसायीक कीट विकास काययक्रम 901 1,039 827 212 0 1,304 1,024 280 0 1,375 1,075 300 0 4 2 2 2 3

१९ 31201104
िाली तबकास तथा जैविक विविधता 
संरक्षण काययक्रम

1,393 1,294 1,015 279 0 1,715 1,215 500 0 1,852 1,302 550 0 7 1 2 2 2

२० 31201105 केशन्िय कृवि प्रयोगशाला काययक्रम 621 661 600 61 0 819 744 75 0 950 850 100 0 4 2 2 2 3

२१ 31201106
कृवि पूिायधार विकास तथा कृवि 
याशन्रकरण प्रिधयन काययक्रम

2,318 2,774 594 2,180 0 3,214 714 2,500 0 3,500 800 2,700 0 4 1 2 1 3

२२ 31201107
रानी जमरा कुलररया तसचाई 
आयोजना–प्रणाली आधतुनवककरण कृवि 
काययक्रम

1,535 2,735 2,695 40 0 3,290 3,240 50 0 3,395 3,320 75 0 4 1 2 2 3

२३ 31201111
समदुाय व्यिशस्थत तसंशचत कृवि के्षर 
काययक्रम(कृवि)

317 351 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2
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२४ 31202011 पश ुसेिा विभाग 3,273 3,857 3,620 237 0 4,050 3,800 250 0 4,500 4,200 300 0 4 1 2 1 3
२५ 31202101 मत्स्य विकास काययक्रम 1,729 2,258 1,222 1,036 0 2,127 1,425 702 0 2,200 1,500 700 0 4 1 2 2 2

२६ 31202102
पश ुस्िास््य, रोग अन्िेशण सेिा तथा  
क्िारेन्टाईन काययक्रम

5,900 7,433 5,154 2,279 0 8,530 6,425 2,105 0 9,000 6,800 2,200 0 4 1 2 1 2

२७ 31202103
पशपुन्छी स्रोत ब्यिस्थापन तथा प्रिर्द्यन 
काययक्रम

5,518 6,625 4,790 1,835 0 7,610 5,905 1,705 0 8,250 6,250 2,000 0 4 1 2 1 2

२८ 31202104
पश ुआहारा तथा लाइभस्टक गणु 
ब्यिस्थापन काययक्रम

384 414 341 73 0 631 451 180 0 630 480 150 0 4 1 2 1 2

२९ 31203101 खाद्य पोिण तथा प्रवितध काययक्रम 5,392 4,054 3,561 493 0 4,880 4,278 602 0 6,285 4,785 1,500 0 8 1 2 1 2
३० 31221011 राविय वकसान आयोग 356 485 452 33 0 665 605 60 0 805 715 90 0 5 1 2 2 2

३१ 31231011
राविय शचया, कफी तथा अलैँची विकास 
बोर्य

1,236 1,266 1,193 73 0 1,564 1,464 100 0 1,680 1,560 120 0 4 2 2 2 3

३२ 31231012 राविय दगु्ध विकास बोर्य 593 611 588 23 0 672 660 12 0 695 680 15 0 4 2 2 2 3
३३ 31241011 नपेाल पश ुशचवकत्सा पररिद् 92 132 125 7 0 135 120 15 0 137 125 12 0 8 2 2 3 3
३४ 31241101 कृवि अनसुन्धान काययक्रम 25,654 30,067 23,703 6,364 0 37,840 27,840 10,000 0 41,050 29,050 12,000 0 4 1 2 2 2
३५ 31281011 कपास विकास सतमतत 288 265 263 2 0 360 350 10 0 370 355 15 0 4 2 2 2 3
३६ 50112101 समािेशी कृवि रूपान्तरण काययक्रम 28,440 40,000 0 0 40,000 40,000 0 0 40,000 40,000 0 0 40,000 1 1 2 1 2

238,698 363,137 286,930 36,207 40,000 400,828 324,505 36,323 40,000 428,471 343,867 44,604 40,000
4.2 भतूम व्यिस्था

१ 33600011
भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी 
तनिारण मन्रालय

3,487 3,257 3,152 105 0 4,014 3,799 215 0 4,415 4,179 236 0 9 1 16 2 3

२ 33600103
जग्गा प्रशासन सदुृढीकरण तथा 
अनौपचाररक भसूम्बन्ध ब्यिस्थापन 
काययक्रम

3,099 6,849 6,463 386 0 2,738 2,072 666 0 3,012 2,280 732 0 5 1 10 1 3

३ 33601011 भतूम व्यिस्थापन तथा अतभलेख विभाग 1,188 1,075 1,056 19 0 1,185 1,142 43 0 1,303 1,256 47 0 7 1 2 3 3
४ 33601012 भतूम सधुार तथा मालपोत कायायलयहरु 17,848 19,006 18,146 860 0 20,900 19,954 946 0 22,040 21,000 1,040 0 8 1 2 3 3

५ 33601101
मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण 
काययक्रम

3,499 4,652 1,021 3,631 0 5,085 1,012 4,073 0 5,593 1,113 4,480 0 8 1 2 2 3

६ 33602011 नापी विभाग 720 543 495 48 0 715 684 31 0 787 753 34 0 8 1 2 3 3
७ 33602012 नापी कायायलयहरु 16,475 18,037 16,660 1,377 0 20,350 18,854 1,496 0 21,545 19,900 1,645 0 8 1 2 3 3

८ 33602101
वकत्ता नापी तथा नापी कायायलय सधुार 
काययक्रम

4,143 5,877 1,630 4,247 0 5,320 1,100 4,220 0 5,852 1,210 4,642 0 8 1 2 3 3

९ 33602102
स्थलरुप नापी तथा भ-ूउपयोग 
व्यिस्थापन काययक्रम

15,085 4,351 1,553 2,798 0 4,400 1,320 3,080 0 4,840 1,452 3,388 0 4 1 2 3 3

१० 33602103 खगोल तथा भ-ूमापन काययक्रम 1,017 1,510 557 953 0 2,002 352 1,650 0 2,202 387 1,815 0 4 1 15 2 3
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११ 33604011 भतूम व्यिस्थापन प्रशशक्षण केन्ि 1,121 1,241 975 266 0 1,210 1,024 186 0 1,331 1,126 205 0 8 2 1 2 3
१२ 50136101 भतूम बैंक कम्पनी 5,000 5,000 0 0 5,000 5,500 0 0 5,500 6,050 0 0 6,050 7 1 10 1 1

72,682 71,398 51,708 14,690 5,000 73,419 51,313 16,606 5,500 78,970 54,656 18,264 6,050
4.3 सहकारी तथा गररबी तनिारण

१ 33600101
गररब घर पररिार पवहचान तथा पररचय 
पर वितरण काययक्रम (गररि लशक्षत 
विशेि काययक्रम)

1,112 1,227 1,192 35 0 2,657 1,700 957 0 3,053 2,000 1,053 0 6 1 1 3 3

२ 33600102 गररबसंग विश्वशे्वर काययक्रम 2,384 1,807 1,807 0 0 1,980 1,980 0 0 2,178 2,178 0 0 6 2 1 2 3
३ 33603011 सहकारी विभाग 271 296 296 0 0 198 198 0 0 218 218 0 0 8 1 16 3 3
४ 33603012 सहकारी प्रशशक्षण तथा अनसुन्धान केन्ि 546 402 387 15 0 441 424 17 0 484 466 18 0 8 1 1 1 3

५ 33603101
सहकारी के्षर सदुृढीकरण तथा प्रणाली 
सधुार काययक्रम

1,624 972 845 127 0 1,100 605 495 0 1,211 666 545 0 4 1 1 2 3

६ 33631011 राविय सहकारी विकास बोर्य 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 3 3
७ 33651011 गररिी तनिारण कोि 506 765 755 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 9 1 2

6,980 5,469 5,282 187 0 6,376 4,907 1,469 0 7,144 5,528 1,616 0
4.4 िन तथा िातािरण

१ 32900011 िन तथा िातािरण मन्रालय 2,138 2,058 2,040 18 0 2,210 2,100 110 0 2,421 2,300 121 0 9 1 13 3 3

२ 32900101 नपेाल जलिाय ुपररितयन सहयोग काययक्रम 2,586 4,338 4,256 82 0 8,800 7,700 1,100 0 9,680 8,470 1,210 0 7 1 13 2 1

३ 32900102 रेर् फरेिी तथा जलिाय ुपररितयन काययक्रम 1,316 1,321 1,321 0 0 1,430 1,430 0 0 1,573 1,573 0 0 7 1 13 2 1

४ 32900103
पहार्ी साना वकसानका लातग अनकूुलन 
आयोजना

5,459 8,638 832 7,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 13 2 2

५ 32900104 रािपतत चरेु संरक्षण काययक्रम 13,807 15,323 1,386 13,937 0 17,120 1,526 15,594 0 18,831 1,678 17,153 0 1 1 15 1 1
६ 32900105 सम्िवृर्द्का लातग िन 415 1,100 750 350 0 1,210 770 440 0 1,331 847 484 0 2 1 13 1 1
७ 32900107 स्िच्छ िातािरण काययक्रम 1,146 1,290 180 1,110 0 1,441 220 1,221 0 1,585 242 1,343 0 2 1 13 2 1
८ 32900108 जलिाय ुउत्थानशशल चरेु काययक्रम 638 1,900 1,525 375 0 2,090 1,650 440 0 2,299 1,815 484 0 2 1 13 1 1
९ 32901011 िन तथा भ-ूसंरक्षण विभाग 2,092 2,273 1,923 350 0 2,630 2,300 330 0 2,963 2,600 363 0 7 1 15 2 3

१० 32901012
तर्तभजन िन कायायलयहरु (िन सरुक्षा 
सैतनक समेत)

1,508 4,843 3,801 1,042 0 4,843 3,801 1,042 0 4,993 3,993 1,000 0 7 1 15 2 3

११ 32901101
राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन 
काययक्रम

1,266 940 285 655 0 1,210 550 660 0 1,331 605 726 0 7 1 15 1 1

१२ 32901102
जलाधार संरक्षण तथा सीमसार 
ब्यिस्थापन काययक्रम

2,403 3,577 335 3,242 0 4,259 440 3,819 0 4,685 484 4,201 0 7 1 15 2 1

१३ 32901104 प्रकृततमा आधाररत पययटन काययक्रम 2,382 2,267 666 1,601 0 2,492 732 1,760 0 2,741 805 1,936 0 4 1 15 1 1

१४ 32901106
जलाधारमा आधाररत जलिाय ुउत्थानशशल 
जीविकोपाजयन आयोजना

0 1,679 990 689 0 1,881 1,181 700 0 2,130 1,330 800 0 7 1 13 1 1

१५ 32902011 िनस्पतत विभाग 1,774 1,868 1,744 124 0 1,870 1,650 220 0 2,057 1,815 242 0 7 1 15 2 3
१६ 32902101 जतर्बटुी विकास काययक्रम 1,347 1,061 573 488 0 1,210 660 550 0 1,331 726 605 0 4 1 15 2 1
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१७ 32902103
िनस्पतत अनसुन्धान संरक्षण तथा उद्यान 
विकास काययक्रम

940 986 486 500 0 1,100 550 550 0 1,210 605 605 0 7 1 15 3 1

१८ 32903011
राविय तनकुन्ज तथा िन्यजन्त ुसंरक्षण 
विभाग

5,048 4,024 2,933 1,091 0 5,390 3,850 1,540 0 5,929 4,235 1,694 0 7 1 15 3 3

१९ 32903012 राविय तनकुन्ज सरुक्षा टोली (नपेाली सेना) 34,749 39,566 39,221 345 0 40,550 40,000 550 0 42,105 41,500 605 0 8 2 15 2 3

२० 32903013 हाशत्तसारहरु 1,760 1,951 1,600 351 0 1,925 1,760 165 0 2,118 1,936 182 0 7 2 15 3 3
२१ 32903101 राविय तनकुन्ज तथा आरक्ष आयोजना 12,635 16,366 8,934 7,432 0 15,500 9,000 6,500 0 15,125 9,680 5,445 0 7 1 15 1 2
२२ 32904011 िन अनसुन्धान तथा सिेक्षण विभाग 567 533 515 18 0 572 550 22 0 629 605 24 0 7 1 15 2 3
२३ 32904101 बन अनसुन्धान तथा सभेक्षण आयोजना 1,159 876 810 66 0 1,210 1,100 110 0 1,331 1,210 121 0 7 2 15 2 1
२४ 32905011 िातािरण विभाग 2,899 2,841 1,462 1,379 0 3,520 1,980 1,540 0 3,872 2,178 1,694 0 7 1 13 3 1
२५ 32906011 केन्िीय िन तातलम तथा प्रसार केन्ि 77 65 58 7 0 110 88 22 0 121 97 24 0 8 2 15 2 2
२६ 50129101 जतर्बटुी उत्पादन तथा कम्पनी तलतमटेर् 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 15 1 1

101,111 121,684 78,626 43,058 0 124,573 85,588 38,985 0 132,391 91,329 41,062 0
419,471 561,688 422,546 94,142 45,000 605,196 466,313 93,383 45,500 646,976 495,380 105,546 46,050
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िैदेशशक ऋण

4.1 कृवि तथा पशपुन्छी विकास
१ 31200011 कृवि तथा पशपुन्छी विकास मन्रालय 5,347 2,947 0 2,400 3,720 2,040 0 1,680 3,850 2,122 0 1,728

२ 31200101 कृवि  विकास रणनीतत अनगुमन तथा समन्िय काययक्रम 7,507 7,507 0 0 8,045 8,045 0 0 10,000 10,000 0 0

३ 31200102 विशिे कृवि उत्पादन काययक्रम 120,034 73,034 17,000 30,000 132,000 132,000 0 0 150,000 150,000 0 0
४ 31200103 बीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनयन्रण काययक्रम 387 387 0 0 475 475 0 0 552 552 0 0
५ 31200104 प्लान्ट क्िारेन्टाइन तथा वििादद ब्यिस्थापन काययक्रम 1,550 1,550 0 0 1,900 1,900 0 0 2,315 2,315 0 0
६ 31200105 कृवि सूचना तथा प्रशशक्षण काययक्रम 1,056 1,056 0 0 1,256 1,256 0 0 1,305 1,305 0 0
७ 31200106 प्रधानमन्री कृवि आधतुनवककरण पररयोजना 31,794 31,794 0 0 37,690 37,690 0 0 43,520 43,520 0 0
८ 31200107 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 31,435 3,007 0 28,428 32,000 3,060 0 28,940 30,446 5,446 0 25,000
९ 31200108 खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सधुार आयोजना 10,285 1,885 8,400 0 10,600 1,600 9,000 0 10,800 6,676 4,124 0
१० 31200109 कृवि के्षर विकास काययक्रम 16,286 2,982 257 13,047 18,459 4,459 500 13,500 10,534 1,929 166 8,439
११ 31200112 नपेाल कृवि बजार विकास काययक्रम 3,006 0 3,006 0 3,015 0 3,015 0 3,320 0 3,320 0
१२ 31200118 ग्रामीण उद्यम तथा आतथयक विकास काययक्रम 12,430 504 0 11,926 13,615 555 0 13,060 15,050 610 0 14,440
१३ 31201011 कृवि विभाग 10,950 10,950 0 0 12,840 12,840 0 0 13,552 13,552 0 0
१४ 31201101 राविय आल,ु तरकारी तथा मसला विकास काययक्रम 1,424 1,424 0 0 1,707 1,707 0 0 1,953 1,953 0 0
१५ 31201102 राविय फलफूल विकास काययक्रम 3,325 3,325 0 0 4,100 4,100 0 0 4,600 4,600 0 0
१६ 31201103 व्यिसायीक कीट विकास काययक्रम 1,039 1,039 0 0 1,304 1,304 0 0 1,375 1,375 0 0
१७ 31201104 िाली तबकास तथा जैविक विविधता संरक्षण काययक्रम 1,294 1,294 0 0 1,715 1,715 0 0 1,852 1,852 0 0
१८ 31201105 केशन्िय कृवि प्रयोगशाला काययक्रम 661 661 0 0 819 819 0 0 950 950 0 0

१९ 31201106
कृवि पूिायधार विकास तथा कृवि याशन्रकरण प्रिधयन 
काययक्रम

2,774 2,774 0 0 3,214 3,214 0 0 3,500 3,500 0 0

२० 31201107
रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना–प्रणाली 
आधतुनवककरण कृवि काययक्रम

2,735 86 0 2,649 3,290 110 0 3,180 3,395 107 0 3,288

२१ 31201111 समदुाय व्यिशस्थत तसंशचत कृवि के्षर काययक्रम(कृवि) 351 102 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0
२२ 31202011 पश ुसेिा विभाग 3,857 3,857 0 0 4,050 4,050 0 0 4,500 4,500 0 0
२३ 31202101 मत्स्य विकास काययक्रम 2,258 2,258 0 0 2,127 2,127 0 0 2,200 2,200 0 0

२४ 31202102
पश ुस्िास््य, रोग अन्िेशण सेिा तथा  क्िारेन्टाईन 
काययक्रम

7,433 7,433 0 0 8,530 8,530 0 0 9,000 9,000 0 0

२५ 31202103 पशपुन्छी स्रोत ब्यिस्थापन तथा प्रिर्द्यन काययक्रम 6,625 6,625 0 0 7,610 7,610 0 0 8,250 8,250 0 0

अनसूुची ४.२
कृवि¸ भतूम व्यिस्था, सहकारी तथा िन के्षरको तरििीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना
आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण
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२६ 31202104 पश ुआहारा तथा लाइभस्टक गणु ब्यिस्थापन काययक्रम 414 414 0 0 631 631 0 0 630 630 0 0

२७ 31203101 खाद्य पोिण तथा प्रवितध काययक्रम 4,054 4,054 0 0 4,880 4,880 0 0 6,285 6,285 0 0
२८ 31221011 राविय वकसान आयोग 485 485 0 0 665 665 0 0 805 805 0 0
२९ 31231011 राविय शचया, कफी तथा अलैँची विकास बोर्य 1,266 1,266 0 0 1,564 1,564 0 0 1,680 1,680 0 0
३० 31231012 राविय दगु्ध विकास बोर्य 611 611 0 0 672 672 0 0 695 695 0 0
३१ 31241011 नपेाल पश ुशचवकत्सा पररिद् 132 132 0 0 135 135 0 0 137 137 0 0
३२ 31241101 कृवि अनसुन्धान काययक्रम 30,067 30,067 0 0 37,840 37,840 0 0 41,050 41,050 0 0
३३ 31281011 कपास विकास सतमतत 265 265 0 0 360 360 0 0 370 370 0 0
३४ 50112101 समािेशी कृवि रूपान्तरण काययक्रम 40,000 0 0 40,000 40,000 0 0 40,000 40,000 0 0 40,000

363,137 205,775 28,663 128,699 400,828 287,953 12,515 100,360 428,471 327,966 7,610 92,895
4.2 भतूम व्यिस्था

१ 33600011 भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी तनिारण मन्रालय 3,257 2,797 460 0 4,014 3,014 1,000 0 4,415 3,791 624 0

२ 33600103
जग्गा प्रशासन सदुृढीकरण तथा अनौपचाररक भसूम्बन्ध 
ब्यिस्थापन काययक्रम

6,849 6,849 0 0 2,738 2,738 0 0 3,012 3,012 0 0

३ 33601011 भतूम व्यिस्थापन तथा अतभलेख विभाग 1,075 1,075 0 0 1,185 1,185 0 0 1,303 1,303 0 0
४ 33601012 भतूम सधुार तथा मालपोत कायायलयहरु 19,006 19,006 0 0 20,900 20,900 0 0 22,040 22,040 0 0
५ 33601101 मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण काययक्रम 4,652 4,652 0 0 5,085 5,085 0 0 5,593 5,593 0 0
६ 33602011 नापी विभाग 543 543 0 0 715 715 0 0 787 787 0 0
७ 33602012 नापी कायायलयहरु 18,037 18,037 0 0 20,350 20,350 0 0 21,545 21,545 0 0
८ 33602101 वकत्ता नापी तथा नापी कायायलय सधुार काययक्रम 5,877 5,877 0 0 5,320 5,320 0 0 5,852 5,852 0 0
९ 33602102 स्थलरुप नापी तथा भ-ूउपयोग व्यिस्थापन काययक्रम 4,351 4,351 0 0 4,400 4,400 0 0 4,840 4,840 0 0
१० 33602103 खगोल तथा भ-ूमापन काययक्रम 1,510 1,510 0 0 2,002 2,002 0 0 2,202 2,202 0 0
११ 33604011 भतूम व्यिस्थापन प्रशशक्षण केन्ि 1,241 1,241 0 0 1,210 1,210 0 0 1,331 1,331 0 0
१२ 50136101 भतूम बैंक कम्पनी 5,000 5,000 0 0 5,500 5,500 0 0 6,050 6,050 0 0

71,398 70,938 460 0 73,419 72,419 1,000 0 78,970 78,346 624 0
4.3 सहकारी तथा गररबी तनिारण

१ 33600101
गररब घर पररिार पवहचान तथा पररचय पर वितरण 
काययक्रम (गररि लशक्षत विशिे काययक्रम)

1,227 1,227 0 0 2,657 2,657 0 0 3,053 3,053 0 0

२ 33600102 गररबसंग विश्वशे्वर काययक्रम 1,807 1,807 0 0 1,980 1,980 0 0 2,178 2,178 0 0
३ 33603011 सहकारी विभाग 296 296 0 0 198 198 0 0 218 218 0 0
४ 33603012 सहकारी प्रशशक्षण तथा अनसुन्धान केन्ि 402 402 0 0 441 441 0 0 484 484 0 0

५ 33603101 सहकारी के्षर सदुृढीकरण तथा प्रणाली सधुार काययक्रम 972 972 0 0 1,100 1,100 0 0 1,211 1,211 0 0

जम्मा

जम्मा
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६ 33651011 गररिी तनिारण कोि 765 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,469 5,469 0 0 6,376 6,376 0 0 7,144 7,144 0 0

4.4 िन तथा िातािरण
१ 32900011 िन तथा िातािरण मन्रालय 2,058 2,058 0 0 2,210 2,210 0 0 2,421 2,421 0 0
२ 32900101 नपेाल जलिाय ुपररितयन सहयोग काययक्रम 4,338 0 4,338 0 8,800 0 8,800 0 9,680 0 9,680 0
३ 32900102 रेर् फरेिी तथा जलिाय ुपररितयन काययक्रम 1,321 188 1,133 0 1,430 230 1,200 0 1,573 224 1,349 0
४ 32900103 पहार्ी साना वकसानका लातग अनकूुलन आयोजना 8,638 1,831 6,807 0 0 0 0 0 0 0 0 0
५ 32900104 रािपतत चरेु संरक्षण काययक्रम 15,323 15,323 0 0 17,120 17,120 0 0 18,831 18,831 0 0
६ 32900105 सम्िवृर्द्का लातग िन 1,100 950 50 100 1,210 910 100 200 1,331 1,149 61 121
७ 32900107 स्िच्छ िातािरण काययक्रम 1,290 1,290 0 0 1,441 1,441 0 0 1,585 1,585 0 0
८ 32900108 जलिाय ुउत्थानशशल चरेु काययक्रम 1,900 451 1,449 0 2,090 590 1,500 0 2,299 546 1,753 0
९ 32901011 िन तथा भ-ूसंरक्षण विभाग 2,273 2,273 0 0 2,630 2,630 0 0 2,963 2,963 0 0
१० 32901012 तर्तभजन िन कायायलयहरु (िन सरुक्षा सैतनक समेत) 4,843 4,843 0 0 4,843 4,843 0 0 4,993 4,993 0 0
११ 32901101 राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन काययक्रम 940 940 0 0 1,210 1,210 0 0 1,331 1,331 0 0
१२ 32901102 जलाधार संरक्षण तथा सीमसार ब्यिस्थापन काययक्रम 3,577 3,577 0 0 4,259 4,259 0 0 4,685 4,685 0 0
१३ 32901104 प्रकृततमा आधाररत पययटन काययक्रम 2,267 301 1,966 0 2,492 412 2,080 0 2,741 364 2,377 0

१४ 32901106
जलाधारमा आधाररत जलिाय ुउत्थानशशल जीविकोपाजयन 
आयोजना

1,679 0 1,679 0 1,881 0 1,881 0 2,130 0 2,130 0

१५ 32902011 िनस्पतत विभाग 1,868 1,868 0 0 1,870 1,870 0 0 2,057 2,057 0 0
१६ 32902101 जतर्बटुी विकास काययक्रम 1,061 1,061 0 0 1,210 1,210 0 0 1,331 1,331 0 0

१७ 32902103 िनस्पतत अनसुन्धान संरक्षण तथा उद्यान विकास काययक्रम 986 986 0 0 1,100 1,100 0 0 1,210 1,210 0 0

१८ 32903011 राविय तनकुन्ज तथा िन्यजन्त ुसंरक्षण विभाग 4,024 4,024 0 0 5,390 5,390 0 0 5,929 5,929 0 0
१९ 32903012 राविय तनकुन्ज सरुक्षा टोली (नपेाली सेना) 39,566 39,566 0 0 40,550 40,550 0 0 42,105 42,105 0 0
२० 32903013 हाशत्तसारहरु 1,951 1,951 0 0 1,925 1,925 0 0 2,118 2,118 0 0
२१ 32903101 राविय तनकुन्ज तथा आरक्ष आयोजना 16,366 16,167 199 0 15,500 15,300 200 0 15,125 14,941 184 0
२२ 32904011 िन अनसुन्धान तथा सिेक्षण विभाग 533 533 0 0 572 572 0 0 629 629 0 0
२३ 32904101 बन अनसुन्धान तथा सभेक्षण आयोजना 876 876 0 0 1,210 1,210 0 0 1,331 1,331 0 0
२४ 32905011 िातािरण विभाग 2,841 2,841 0 0 3,520 3,520 0 0 3,872 3,872 0 0
२५ 32906011 केन्िीय िन तातलम तथा प्रसार केन्ि 65 65 0 0 110 110 0 0 121 121 0 0

121,684 103,963 17,621 100 124,573 108,612 15,761 200 132,391 114,736 17,534 121
561,688 386,145 46,744 128,799 605,196 475,360 29,276 100,560 646,976 528,192 25,768 93,016

जम्मा

जम्मा
कुल जम्मा
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कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था

5.1 अथय
१ 30500011 अथय मन्रालय 12,848 3,868 3,658 210 0 4,202 4,111 91 0 4,352 4,247 105 0 9 1 16 2 3
२ 30500012 ऋण असलुी  पनुरािेदन न्यायतधकरण 203 206 199 7 0 253 245 8 0 262 253 9 0 8 1 16 3 3
३ 30500013 ऋण असलुी न्यायतधकरण 352 368 362 6 0 451 443 8 0 466 457 9 0 8 1 16 3 3

४ 30500014
अन्तरायिीय संघ, संस्था सदस्यता शलु्क 
अनदुान विविध

4,856 5,003 5,003 0 0 5,889 5,889 0 0 6,084 6,084 0 0 9 1 16 3 3

५ 30500101
साना वकसान विकास बैंक (तबशत्तय 
संस्था), विविध

1,359 400 400 0 0 1,654 1,654 0 0 1,708 1,708 0 0 4 2 2 1 3

६ 30500102
लघ ुविमा सहयोग काययक्रम (पश,ु 
बाली, स्िास््य )

3,491 3,594 3,594 0 0 4,185 4,185 0 0 4,324 4,324 0 0 4 1 2 1 3

७ 30500105 बजेट सधुार आयोजना 97 1,043 143 900 0 122 122 0 0 126 126 0 0 8 2 16 2 3
८ 30500108 तमतलतनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नपेाल 51,563 91,054 7,551 83,503 0 117,778 9,078 108,700 0 133,570 9,380 124,190 0 3 1 9 2 2

९ 30500113
आतथयक पनुरुत्थान, राहत तथा सहतुलयत 
काययक्रम

79,734 205,960 205,960 0 0 197,965 197,965 0 0 204,530 204,530 0 0 7 1 12 3 3

१० 30501011 महालेखा तनयन्रक कायायलय 1,313 1,483 1,303 180 0 1,872 1,748 124 0 1,948 1,806 142 0 8 1 16 3 3
११ 30501012 तनिशृत्तभरण व्यिस्थापन कायायलय 501 508 493 15 0 608 588 20 0 631 608 23 0 8 1 16 3 3

१२ 30501013
कुमारी चोक तथा केन्िीय तहतसल 
कायायलय

178 193 185 8 0 244 234 10 0 254 242 12 0 8 1 16 3 3

१३ 30501014 कोि तथा लेखा तनयन्रक कायायलयहरु 7,740 8,604 7,323 1,281 0 8,949 7,279 1,670 0 9,429 7,521 1,908 0 8 1 16 3 3

१४ 30501101
साियजतनक वित्तीय व्यिस्थापन सधुार 
काययक्रम

6,898 11,108 7,665 3,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 8 3 3

१५ 30502011 साियजतनक वित्त व्यिस्थापन तातलम केन्ि 722 780 710 70 0 1,011 920 91 0 1,054 950 104 0 8 1 16 3 3

१६ 30503011 भन्सार तबभाग 1,425 1,595 1,566 29 0 2,046 1,960 86 0 2,123 2,025 98 0 8 1 16 3 3
१७ 30503012 भन्सार कायायलयहरु 10,142 9,872 9,030 842 0 11,312 10,213 1,099 0 11,808 10,552 1,256 0 8 1 16 3 3
१८ 30503101 भन्सार सधुार काययक्रम 4,866 9,604 1,059 8,545 0 12,858 1,482 11,376 0 14,529 1,532 12,997 0 8 1 17 3 3
१९ 30504011 आन्तररक राजस्ि विभाग 6,909 9,625 7,580 2,045 0 11,920 9,289 2,631 0 12,604 9,598 3,006 0 8 1 16 3 3
२० 30504012 आन्तररक राजस्ि कायायलयहरू 18,257 17,078 14,753 2,325 0 19,795 16,897 2,898 0 20,769 17,458 3,311 0 8 1 16 3 3
२१ 30505011 साियजतनक ऋण ब्यिस्थापन कायायलय 410 429 369 60 0 532 454 78 0 558 469 89 0 8 1 16 3 3
२२ 50105101 लगानी -विविध 50,584 42,700 0 0 42,700 90,000 0 0 90,000 100,000 0 0 100,000 4 2 9 1 3

२३ 50105102
पशपुालन (मासजुन्य र दगु्धजन्य) कजाय 
तथा पशधुन काययक्रम

31,665 36,000 0 0 36,000 36,000 0 0 36,000 36,000 0 0 36,000 4 1 2 1 2
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२४ 50105103 साियजतनक संस्थान सधुार काययक्रम 5,500 5,500 0 0 5,500 5,500 0 0 5,500 5,500 0 0 5,500 8 2 16 2 3
301,613 466,575 278,906 103,469 84,200 535,146 274,756 128,890 131,500 572,629 283,870 147,259 141,500

5.2 उद्योग
१ 30700011 उद्योग, िाशणज्य तथा आपतुतय मन्रालय 11,544 12,516 11,756 760 0 15,328 12,461 2,867 0 17,071 13,209 3,862 0 9 1 9 1 3
२ 30700012 केशन्िय कारागार कारखाना 116 118 102 16 0 139 122 17 0 160 139 21 0 4 1 1 2 3
३ 30700013 सैतनक सामग्री उत्पादन तनदेशनालय 2,654 3,312 1,421 1,891 0 3,575 1,589 1,986 0 4,293 1,811 2,482 0 4 1 9 3 3

४ 30700101
औद्योतगक पूिायधार विकास काययक्रम 
(विशेि आतथयक के्षर समेत)

22,377 27,748 283 27,465 0 29,154 315 28,839 0 36,408 359 36,049 0 1 1 9 3 3

५ 30700102 औद्योतगक लगानी प्रिर्द्यन काययक्रम 331 349 349 0 0 391 391 0 0 446 446 0 0 4 1 9 2 3

६ 30700109
ग्रामीण उद्यम तथा विप्रिेण पररयोजन 
(समवृर्द्)

4,289 12,195 12,173 22 0 1,642 1,632 10 0 21 21 0 0 1 1 9 1 2

७ 30701011 उद्योग विभाग 10,266 10,039 9,755 284 0 11,372 11,074 298 0 12,997 12,625 372 0 4 1 9 3 3
८ 30702011 खानी तथा भगूभय विभाग 1,220 1,242 1,108 134 0 1,386 1,246 140 0 1,595 1,420 175 0 7 1 9 3 3
९ 30702101 खतनज अन्िेिण तथा विकास आयोजना 593 1,996 93 1,903 0 867 103 764 0 1,073 118 955 0 7 1 9 3 3
१० 30702102 पेट्रोतलयम अन्िेिण पररयोजना 216 273 102 171 0 294 114 180 0 355 130 225 0 7 1 9 3 3

११ 30702103
भ-ूिैज्ञातनक सभेक्षण तथा अनसुन्धान 
आयोजना

169 199 93 106 0 225 108 117 0 269 123 146 0 7 1 9 3 3

१२ 30703011 नपेाल गणुस्तर तथा नापतौल विभाग 1,067 1,324 675 649 0 1,400 709 691 0 1,673 809 864 0 8 1 9 3 3
१३ 30703012 गणुस्तर तथा नापतौल कायायलयहरु 830 917 798 119 0 1,015 809 206 0 1,181 923 258 0 8 1 16 3 3
१४ 30704011 कम्पनी रशजिारको कायायलय 591 1,061 498 563 0 1,146 556 590 0 1,371 633 738 0 8 1 16 3 3
१५ 30761011 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठान 153 162 157 5 0 179 173 6 0 205 198 7 0 4 2 8 1 3
१६ 30781014 घरेल ुतथा साना उद्योग प्रियर्द्न केन्ि 1,629 1,582 1,556 26 0 1,679 1,651 28 0 1,739 1,709 30 0 4 1 9 3 3
१७ 50107101 धौिादी फलाम कारखाना 5,000 2,783 0 0 2,783 4,400 0 0 4,400 4,840 0 0 4,840 1 1 9 1 3

63,045 77,816 40,919 34,114 2,783 74,192 33,053 36,739 4,400 85,697 34,673 46,184 4,840
5.3 िाशणज्य तथा आपूततय

१ 30700014
नपेाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी 
तलतमटेर्

5,706 5,875 5,825 50 0 6,745 6,745 0 0 7,689 7,689 0 0 5 1 2 3 3

२ 30700103
कण्ठरोग तनयन्रण काययक्रम (नपेाल 
साल्ट टे्रतर्ङ्ग तलतमटेर्)

1,683 1,700 1,700 0 0 1,989 1,989 0 0 2,268 2,268 0 0 2 1 3 2 3

३ 30700104
व्यापार सूचना तथा तनयायत सहयोग 
आयोजना- बहपुक्षीय तथा के्षरीय 
व्यापार सदुृढीकरण

465 400 400 0 0 448 448 0 0 511 511 0 0 3 1 17 2 3

४ 30700105
नपेाल भारत के्षरीय व्यापार तथा 
पारिहन आयोजना

7,810 15,268 1,504 13,764 0 3,261 261 3,000 0 1,600 100 1,500 0 3 1 17 2 3

५ 30700110
रणनीततक सर्क संजाल तथा व्यापार 
सधुार आयोजना

351 7,694 192 7,502 0 8,394 194 8,200 0 9,023 208 8,815 0 2 1 17 2 3
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६ 30700111
नपेालको शचया तनयायत अतभबवृर्द्मा 
ददगोपना

0 560 560 0 0 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 0 0 4 1 17 3 1

७ 30705011
िाशणज्य, आपतुतय तथा उपभोक्ता संरक्षण 
विभाग

704 790 579 211 0 861 640 221 0 1,005 729 276 0 8 1 12 2 3

८ 30705012
िाशणज्य, आपतुतय तथा उपभोक्ता संरक्षण 
कायायलयहरू

475 504 479 25 0 559 534 25 0 641 609 32 0 8 1 12 2 3

९ 30781011 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्यन केन्ि 2,182 2,549 1,750 799 0 2,750 1,911 839 0 3,228 2,179 1,049 0 4 1 17 2 3
19,376 35,340 12,989 22,351 0 26,007 13,722 12,285 0 26,965 15,293 11,672 0

५.४ स स्कृतत , पययटन तथा नागररक उड्डर्यन

१ 32500011
स स्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डर्यन 
मन्रालय

1,275 1,909 1,857 52 0 2,144 2,100 44 0 4,142 4,094 48 0 9 1 8 3 3

२ 32500101
पियतीय पययटन तथा पययटन प्रिर्द्यन 
आयोजना

78 98 98 0 0 111 105 6 0 161 155 6 0 4 2 8 3 3

३ 32500102
दशक्षण एशशया पययटन पिुायधार विकास 
आयोजना

1,537 64 6 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 3 3

४ 32500103 संस्कृतत प्रिर्द्यन काययक्रम 4,347 1,401 1,201 200 0 1,704 1,700 4 0 1,805 1,800 5 0 6 2 11 1 3
५ 32500105 सांस्कृततक संस्थान 0 160 160 0 0 166 166 0 0 172 172 0 0 1 2 11 3 3
६ 32501011 पययटन विभाग 1,442 1,480 1,445 35 0 1,600 1,500 100 0 1,900 1,700 200 0 4 1 8 3 3
७ 32501106 पययटन पूिायधार विकास आयोजना 24,734 19,327 6,885 12,442 0 23,485 2,885 20,600 0 30,058 3,058 27,000 0 3 1 8 1 3
८ 32502011 परुातत्ि विभाग 1,525 1,867 467 1,400 0 1,880 480 1,400 0 1,920 520 1,400 0 6 1 8 3 3
९ 32502012 राविय संग्राहालय (छाउनी) 381 397 296 101 0 440 310 130 0 480 330 150 0 6 1 8 3 3

१० 32502013
केन्िीय सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण 
प्रयोगशाला

49 70 21 49 0 72 32 40 0 80 35 45 0 6 1 8 3 3

११ 32502014 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 941 1,109 959 150 0 970 970 0 0 995 995 0 0 6 1 8 3 3
१२ 32502015 राविय कला संग्रहालय (भक्तपरु) 176 168 142 26 0 196 157 39 0 208 166 42 0 6 1 8 1 3
१३ 32502016 के्षरीय संग्रहालयहरु 115 78 67 11 0 156 77 79 0 169 82 87 0 6 1 8 1 3
१४ 32502017 संग्रहालयहरु (जातीय संग्रहालय समेत) 270 290 244 46 0 305 251 54 0 325 266 59 0 6 1 8 1 3
१५ 32502018 ऐततहातसक दरबारहरु 799 786 767 19 0 913 860 53 0 978 920 58 0 6 1 8 1 3

१६ 32502019
स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह 
कायायलय (भक्तपरु)

127 142 124 18 0 133 119 14 0 142 126 16 0 6 1 8 1 3

१७ 32502101 परुाताशत्िक स्थल संरक्षण आयोजना 3,371 4,791 15 4,776 0 4,536 36 4,500 0 5,238 38 5,200 0 6 1 11 1 3
१८ 32502102 विश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोजना 122 49 11 38 0 183 13 170 0 240 13 227 0 6 1 11 3 3
१९ 32503011 राविय अतभलेखालय 607 428 244 184 0 604 244 360 0 742 258 484 0 6 1 8 3 3

२० 32504011
नपेाल प्रतततलवप अतधकार रशजिारको 
कायायलय

140 170 140 30 0 178 143 35 0 202 152 50 0 8 1 16 3 3

२१ 32521011 भािा आयोग 624 513 507 6 0 768 753 15 0 815 798 17 0 6 1 11 3 3
२२ 32541011 बहृतर जनकपरु के्षर विकास पररिद् 475 397 397 0 0 456 456 0 0 483 483 0 0 6 1 11 1 3
२३ 32551011 पशपुतत के्षर विकास कोि 6,409 3,500 3,500 0 0 3,710 3,710 0 0 3,933 3,933 0 0 6 1 11 3 3
२४ 32551012 लशुम्बनी विकास कोि 9,103 15,000 15,000 0 0 10,600 10,600 0 0 11,236 11,236 0 0 6 1 11 3 3
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२५ 32561011
नपेाल पययटन तथा होटल व्यिस्थापन 
प्रततष्ठान

427 400 400 0 0 420 420 0 0 440 440 0 0 2 2 8 2 3

२६ 32561012 नपेाल प्रज्ञा प्रततष्ठान 0 1,498 1,498 0 0 1,550 1,550 0 0 1,604 1,604 0 0 1 2 11 3 3
२७ 32561013 नपेाल लतलतकला प्रज्ञा प्रततष्ठान 0 523 523 0 0 541 541 0 0 560 560 0 0 1 2 11 3 3
२८ 32561014 नपेाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रततष्ठान 0 774 774 0 0 801 801 0 0 829 829 0 0 1 2 11 3 3

२९ 32581011
बौर्द् दशयन प्रिर्द्यन तथा गमु्बा विकास 
सतमतत

740 785 785 0 0 815 815 0 0 845 845 0 0 6 1 11 2 2

३० 50125101 नपेाल नागररक उड्डयन प्रातधकरण 10,315 13,305 0 0 13,305 9,845 0 0 9,845 27,800 0 0 27,800 3 1 9 2 3

३१ 50125102 हिाई यातायात क्षमता अतभिवृि आयोजना 25,831 34,500 0 0 34,500 50,000 0 0 50,000 50,000 0 0 50,000 3 2 9 3 3

३२ 50125103
दशक्षण एशशया पययटन पिुायधार विकास 
आयोजना

36,527 35,280 0 0 35,280 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 1 2 9 2 2

३३ 50125104 पोखरा के्षरीय अन्तरायविय विमानस्थल 77,878 85,000 0 0 85,000 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 3 1 9 1 3

३४ 50125105
दोस्रो अन्तरायविय विमानस्थल तनजगढ, 
बारा

5,000 5,000 0 0 5,000 70,000 0 0 70,000 70,000 0 0 70,000 3 1 9 1 3

३५ 50125109
सासेक- हिाई यातायात क्षमता अतभिवृर्द् 
आयोजना

0 35,000 0 0 35,000 45,000 0 0 45,000 45,000 0 0 45,000 3 1 9 3 3

215,365 266,259 38,533 19,641 208,085 249,282 31,794 27,643 189,845 263,502 35,608 35,094 192,800
599,399 845,990 371,347 179,575 295,068 884,627 353,325 205,557 325,745 948,793 369,444 240,209 339,140
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कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक ऋण कुल नपेाल सरकार
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अनदुान

िैदेशशक ऋण कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक ऋण

5.1 अथय
१ 30500011 अथय मन्रालय 3,868 3,868 0 0 4,202 4,202 0 0 4,352 4,352 0 0
२ 30500012 ऋण असलुी  पनुरािेदन न्यायतधकरण 206 206 0 0 253 253 0 0 262 262 0 0
३ 30500013 ऋण असलुी न्यायतधकरण 368 368 0 0 451 451 0 0 466 466 0 0

४ 30500014
अन्तरायिीय संघ, संस्था सदस्यता शलु्क 
अनदुान विविध

5,003 5,003 0 0 5,889 5,889 0 0 6,084 6,084 0 0

५ 30500101
साना वकसान विकास बैंक (तबशत्तय संस्था), 
विविध

400 400 0 0 1,654 1,654 0 0 1,708 1,708 0 0

६ 30500102
लघ ुविमा सहयोग काययक्रम (पश,ु बाली, 
स्िास््य )

3,594 3,594 0 0 4,185 4,185 0 0 4,324 4,324 0 0

७ 30500105 बजेट सधुार आयोजना 1,043 1,043 0 0 122 122 0 0 126 126 0 0
८ 30500108 तमतलतनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नपेाल 91,054 10,132 80,922 0 117,778 26,392 91,386 0 133,570 24,870 108,700 0

९ 30500113
आतथयक पनुरुत्थान, राहत तथा सहतुलयत 
काययक्रम

205,960 205,000 960 0 197,965 196,965 1,000 0 204,530 203,577 953 0

१० 30501011 महालेखा तनयन्रक कायायलय 1,483 1,483 0 0 1,872 1,872 0 0 1,948 1,948 0 0
११ 30501012 तनिशृत्तभरण व्यिस्थापन कायायलय 508 508 0 0 608 608 0 0 631 631 0 0
१२ 30501013 कुमारी चोक तथा केन्िीय तहतसल कायायलय 193 193 0 0 244 244 0 0 254 254 0 0
१३ 30501014 कोि तथा लेखा तनयन्रक कायायलयहरु 8,604 8,604 0 0 8,949 8,949 0 0 9,429 9,429 0 0

१४ 30501101 साियजतनक वित्तीय व्यिस्थापन सधुार काययक्रम 11,108 1,970 9,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१५ 30502011 साियजतनक वित्त व्यिस्थापन तातलम केन्ि 780 780 0 0 1,011 1,011 0 0 1,054 1,054 0 0
१६ 30503011 भन्सार तबभाग 1,595 1,595 0 0 2,046 2,046 0 0 2,123 2,123 0 0
१७ 30503012 भन्सार कायायलयहरु 9,872 9,872 0 0 11,312 11,312 0 0 11,808 11,808 0 0
१८ 30503101 भन्सार सधुार काययक्रम 9,604 0 0 9,604 12,858 0 0 12,858 14,529 0 0 14,529
१९ 30504011 आन्तररक राजस्ि विभाग 9,625 9,625 0 0 11,920 11,920 0 0 12,604 12,604 0 0
२० 30504012 आन्तररक राजस्ि कायायलयहरू 17,078 17,078 0 0 19,795 19,795 0 0 20,769 20,769 0 0
२१ 30505011 साियजतनक ऋण ब्यिस्थापन कायायलय 429 429 0 0 532 532 0 0 558 558 0 0
२२ 50105101 लगानी -विविध 42,700 42,700 0 0 90,000 10,000 0 80,000 100,000 9,000 0 91,000

२३ 50105102
पशपुालन (मासजुन्य र दगु्धजन्य) कजाय तथा 
पशधुन काययक्रम

36,000 21,000 0 15,000 36,000 21,000 0 15,000 36,000 14,000 0 22,000

२४ 50105103 साियजतनक संस्थान सधुार काययक्रम 5,500 5,500 0 0 5,500 5,500 0 0 5,500 5,500 0 0
466,575 350,951 91,020 24,604 535,146 334,902 92,386 107,858 572,629 335,447 109,653 127,529

5.2 उद्योग
१ 30700011 उद्योग, िाशणज्य तथा आपतुतय मन्रालय 12,516 12,516 0 0 15,328 15,328 0 0 17,071 17,071 0 0
२ 30700012 केशन्िय कारागार कारखाना 118 118 0 0 139 139 0 0 160 160 0 0
३ 30700013 सैतनक सामग्री उत्पादन तनदेशनालय 3,312 3,312 0 0 3,575 3,575 0 0 4,293 4,293 0 0

जम्मा

अनसूुची ५.२
आतथयक के्षरको तरििीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण
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४ 30700101
औद्योतगक पूिायधार विकास काययक्रम (विशिे 
आतथयक के्षर समेत)

27,748 27,748 0 0 29,154 29,154 0 0 36,408 36,408 0 0

५ 30700102 औद्योतगक लगानी प्रिर्द्यन काययक्रम 349 349 0 0 391 391 0 0 446 446 0 0

६ 30700109 ग्रामीण उद्यम तथा विप्रिेण पररयोजन (समवृर्द्) 12,195 1,770 10,425 0 1,642 242 1,400 0 21 3 18 0

७ 30701011 उद्योग विभाग 10,039 10,039 0 0 11,372 11,372 0 0 12,997 12,997 0 0
८ 30702011 खानी तथा भगूभय विभाग 1,242 1,242 0 0 1,386 1,386 0 0 1,595 1,595 0 0
९ 30702101 खतनज अन्िेिण तथा विकास आयोजना 1,996 1,996 0 0 867 867 0 0 1,073 1,073 0 0
१० 30702102 पेट्रोतलयम अन्िेिण पररयोजना 273 273 0 0 294 294 0 0 355 355 0 0

११ 30702103 भ-ूिैज्ञातनक सभेक्षण तथा अनसुन्धान आयोजना 199 199 0 0 225 225 0 0 269 269 0 0

१२ 30703011 नपेाल गणुस्तर तथा नापतौल विभाग 1,324 1,324 0 0 1,400 1,400 0 0 1,673 1,673 0 0
१३ 30703012 गणुस्तर तथा नापतौल कायायलयहरु 917 917 0 0 1,015 1,015 0 0 1,181 1,181 0 0
१४ 30704011 कम्पनी रशजिारको कायायलय 1,061 1,061 0 0 1,146 1,146 0 0 1,371 1,371 0 0
१५ 30761011 औद्योतगक व्यिसाय विकास प्रततष्ठान 162 162 0 0 179 179 0 0 205 205 0 0
१६ 30781014 घरेल ुतथा साना उद्योग प्रियर्द्न केन्ि 1,582 1,582 0 0 1,679 1,679 0 0 1,739 1,739 0 0
१७ 50107101 धौिादी फलाम कारखाना 2,783 2,783 0 0 4,400 4,400 0 0 4,840 4,840 0 0

77,816 67,391 10,425 0 74,192 72,792 1,400 0 85,697 85,679 18 0
5.3 िाशणज्य तथा आपूततय

१ 30700014 नपेाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी तलतमटेर् 5,875 5,875 0 0 6,745 6,745 0 0 7,689 7,689 0 0

२ 30700103
कण्ठरोग तनयन्रण काययक्रम (नपेाल साल्ट 
टे्रतर्ङ्ग तलतमटेर्)

1,700 1,700 0 0 1,989 1,989 0 0 2,268 2,268 0 0

३ 30700104
व्यापार सूचना तथा तनयायत सहयोग आयोजना- 
बहपुक्षीय तथा के्षरीय व्यापार सदुृढीकरण

400 400 0 0 448 448 0 0 511 511 0 0

४ 30700105
नपेाल भारत के्षरीय व्यापार तथा पारिहन 
आयोजना

15,268 0 9,388 5,880 3,261 0 1,900 1,361 1,600 0 984 616

५ 30700110
रणनीततक सर्क संजाल तथा व्यापार सधुार 
आयोजना

7,694 2,314 0 5,380 8,394 394 0 8,000 9,023 1,023 0 8,000

६ 30700111 नपेालको शचया तनयायत अतभबवृर्द्मा ददगोपना 560 0 560 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0

७ 30705011 िाशणज्य, आपतुतय तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग 790 790 0 0 861 861 0 0 1,005 1,005 0 0

८ 30705012
िाशणज्य, आपतुतय तथा उपभोक्ता संरक्षण 
कायायलयहरू

504 504 0 0 559 559 0 0 641 641 0 0

९ 30781011 व्यापार तथा तनकासी प्रिर्द्यन केन्ि 2,549 2,549 0 0 2,750 2,750 0 0 3,228 3,228 0 0
35,340 14,132 9,948 11,260 26,007 13,746 2,900 9,361 26,965 16,365 1,984 8,616जम्मा

जम्मा
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५.४

१ 32500011
स स्कृतत, पययटन तथा नागररक उड्डर्यन 
मन्रालय

1,909 1,909 0 0 2,144 2,144 0 0 4,142 4,142 0 0

२ 32500101 पियतीय पययटन तथा पययटन प्रिर्द्यन आयोजना 98 98 0 0 111 111 0 0 161 161 0 0

३ 32500102 दशक्षण एशशया पययटन पिुायधार विकास आयोजना 64 13 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

४ 32500103 संस्कृतत प्रिर्द्यन काययक्रम 1,401 1,401 0 0 1,704 1,704 0 0 1,805 1,805 0 0
५ 32500105 सांस्कृततक संस्थान 160 160 0 0 166 166 0 0 172 172 0 0
६ 32501011 पययटन विभाग 1,480 1,480 0 0 1,600 1,600 0 0 1,900 1,900 0 0
७ 32501106 पययटन पूिायधार विकास आयोजना 19,327 19,327 0 0 23,485 23,485 0 0 30,058 30,058 0 0
८ 32502011 परुातत्ि विभाग 1,867 1,867 0 0 1,880 1,880 0 0 1,920 1,920 0 0
९ 32502012 राविय संग्राहालय (छाउनी) 397 397 0 0 440 440 0 0 480 480 0 0

१० 32502013 केन्िीय सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण प्रयोगशाला 70 70 0 0 72 72 0 0 80 80 0 0

११ 32502014 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 1,109 1,109 0 0 970 970 0 0 995 995 0 0
१२ 32502015 राविय कला संग्रहालय (भक्तपरु) 168 168 0 0 196 196 0 0 208 208 0 0
१३ 32502016 के्षरीय संग्रहालयहरु 78 78 0 0 156 156 0 0 169 169 0 0
१४ 32502017 संग्रहालयहरु (जातीय संग्रहालय समेत) 290 290 0 0 305 305 0 0 325 325 0 0
१५ 32502018 ऐततहातसक दरबारहरु 786 786 0 0 913 913 0 0 978 978 0 0

१६ 32502019
स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कायायलय 
(भक्तपरु)

142 142 0 0 133 133 0 0 142 142 0 0

१७ 32502101 परुाताशत्िक स्थल संरक्षण आयोजना 4,791 4,791 0 0 4,536 4,536 0 0 5,238 5,238 0 0
१८ 32502102 विश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोजना 49 49 0 0 183 183 0 0 240 240 0 0
१९ 32503011 राविय अतभलेखालय 428 428 0 0 604 604 0 0 742 742 0 0

२० 32504011 नपेाल प्रतततलवप अतधकार रशजिारको कायायलय 170 170 0 0 178 178 0 0 202 202 0 0

२१ 32521011 भािा आयोग 513 513 0 0 768 768 0 0 815 815 0 0
२२ 32541011 बहृतर जनकपरु के्षर विकास पररिद् 397 397 0 0 456 456 0 0 483 483 0 0
२३ 32551011 पशपुतत के्षर विकास कोि 3,500 3,500 0 0 3,710 3,710 0 0 3,933 3,933 0 0
२४ 32551012 लशुम्बनी विकास कोि 15,000 15,000 0 0 10,600 10,600 0 0 11,236 11,236 0 0

२५ 32561011 नपेाल पययटन तथा होटल व्यिस्थापन प्रततष्ठान 400 400 0 0 420 420 0 0 440 440 0 0

२६ 32561012 नपेाल प्रज्ञा प्रततष्ठान 1,498 1,498 0 0 1,550 1,550 0 0 1,604 1,604 0 0
२७ 32561013 नपेाल लतलतकला प्रज्ञा प्रततष्ठान 523 523 0 0 541 541 0 0 560 560 0 0
२८ 32561014 नपेाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रततष्ठान 774 774 0 0 801 801 0 0 829 829 0 0

२९ 32581011 बौर्द् दशयन प्रिर्द्यन तथा गमु्बा विकास सतमतत 785 785 0 0 815 815 0 0 845 845 0 0

३० 50125101 नपेाल नागररक उड्डयन प्रातधकरण 13,305 13,305 0 0 9,845 9,845 0 0 27,800 27,800 0 0
३१ 50125102 हिाई यातायात क्षमता अतभिवृि आयोजना 34,500 13,500 0 21,000 50,000 0 0 50,000 50,000 0 0 50,000

स स्कृतत , पययटन तथा नागररक उड्डर्यन
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३२ 50125103 दशक्षण एशशया पययटन पिुायधार विकास आयोजना 35,280 3,300 2,000 29,980 5,000 517 283 4,200 0 0 0 0

३३ 50125104 पोखरा के्षरीय अन्तरायविय विमानस्थल 85,000 0 0 85,000 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0
३४ 50125105 दोस्रो अन्तरायविय विमानस्थल तनजगढ, बारा 5,000 5,000 0 0 70,000 70,000 0 0 70,000 70,000 0 0

३५ 50125109
सासेक- हिाई यातायात क्षमता अतभिवृर्द् 
आयोजना

35,000 140 0 34,860 45,000 200 0 44,800 45,000 140 0 44,860

266,259 93,368 2,051 170,840 249,282 139,999 283 109,000 263,502 168,642 0 94,860
845,990 525,842 113,444 206,704 884,627 561,439 96,969 226,219 948,793 606,133 111,655 231,005

जम्मा
कुल जम्मा
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वित्तीय 
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कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

6.1 शशक्षा , विज्ञान तथा प्रवितध

१ 35000011
शशक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध 
मन्रालय

5,356 12,580 11,797 783 0 8,602 8,266 336 0 9,453 9,092 361 0 9 1 4 2 3

२ 35000012
पसु्तकालयहरु-३ (तर्ल्लीरमण, 
केशर, राविय)

1,026 1,318 303 1,015 0 1,300 300 1,000 0 1,420 320 1,100 0 2 2 4 1 3

३ 35000101
शशक्षाका लातग खाद्य 
काययक्रम(प्राथतमक विद्यालय 
पौविक आहार)

2,564 5,656 5,646 10 0 6,219 6,208 11 0 6,625 6,612 13 0 2 2 1 1 3

४ 35000102
सबैका लातग शशक्षा- शशश ुविकास 
काययक्रम

68 175 175 0 0 193 193 0 0 205 205 0 0 2 2 4 1 3

५ 35000103
व्यिसावयक शशक्षा तथा तातलम 
अतभिवृर्द् योजना- दोस्रो

14,961 39,702 39,534 168 0 33,049 33,045 4 0 35,205 35,193 12 0 2 1 4 1 3

६ 35000104 पढाई सीप प्रिर्द्यन काययक्रम 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 3

७ 35000108
विद्यालय के्षर विकास काययक्रम- 
केन्ि स्तर

22,312 19,502 19,220 282 0 62,340 61,982 358 0 60,471 60,111 360 0 2 1 4 1 3

८ 35000109 रािपतत शैशक्षक सधुार काययक्रम 0 100,000 100,000 0 0 110,000 110,000 0 0 120,000 120,000 0 0 2 1 4 1 3

९ 35001011
शशक्षा तथा मानि स्रोत विकास 
केन्ि

17,253 13,549 13,518 31 0 5,525 5,478 47 0 5,891 5,835 56 0 2 1 4 2 3

१० 35001013 शशक्षा विकास तथा समन्िय इकाई 6,291 8,169 7,685 484 0 9,893 8,838 1,055 0 12,715 11,965 750 0 2 1 4 2 3

११ 35002011 पाठ्यक्रम तबकास केन्ि 598 671 627 44 0 740 685 55 0 790 730 60 0 2 2 4 2 3
१२ 35003011 शैशक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्ि 201 205 205 0 0 226 226 0 0 240 240 0 0 2 1 4 3 3
१३ 35004011 विद्यालय शशक्षक वकतािखाना 301 288 270 18 0 317 297 20 0 340 316 24 0 8 1 4 2 3
१४ 35004012 शशक्षक सेिा तनितृ्त सवुिधा 174,810 180,000 180,000 0 0 190,000 190,000 0 0 200,000 200,000 0 0 5 1 4 2 3
१५ 35021011 विश्वविद्यालय अनदुान आयोग 154,617 183,462 183,462 0 0 200,000 200,000 0 0 220,000 220,000 0 0 2 2 4 2 3
१६ 35021012 शशक्षक सेिा आयोग 1,458 1,538 1,528 10 0 1,919 1,719 200 0 2,831 1,831 1,000 0 2 2 4 2 3

१७ 35021013
यूनसे्कोका तनतमत्त नपेाल राविय 
आयोग

161 170 170 0 0 187 184 3 0 296 196 100 0 2 2 4 2 3

१८ 35021014 शचवकत्सा शशक्षा आयोग 5,289 8,209 8,194 15 0 14,831 14,500 331 0 18,800 18,500 300 0 2 1 4 2 2
१९ 35021101 उच्च शशक्षा सधुार पररयोजना 9,072 6,385 6,385 0 0 7,700 7,700 0 0 8,201 8,201 0 0 2 1 4 1 3
२० 35031011 राविय परीक्षा बोर्य 2,914 3,000 3,000 0 0 3,300 3,300 0 0 3,515 3,515 0 0 2 2 4 1 3

२१ 35041011
प्रावितधक शशक्षा तथा व्यिसावयक 
तातलम पररिद् (विशिे काययक्रम 
समेत)

8,741 12,863 12,863 0 0 30,000 30,000 0 0 31,950 31,950 0 0 2 2 4 1 3

२२ 35061011
नपेाल विज्ञान तथा प्रवितध प्रज्ञा 
प्रततष्ठान

3,578 3,625 2,675 950 0 3,879 2,724 1,155 0 3,402 2,902 500 0 4 2 9 3 3

432,175 601,067 597,257 3,810 0 690,220 685,645 4,575 0 742,350 737,714 4,636 0
6.2 स्िास््य तथा जनसंख्या

१ 37000011 स्िास््य तथा जनसंख्या मन्रालय 23,298 18,143 18,118 25 0 30,100 30,042 58 0 33,713 33,647 66 0 9 1 3 2 3
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अनसूुची ६.१
सामाशजक के्षरको तरििीय खचयको अनमुान तथा प्रके्षपण एिम ्काययक्रमको प्राथतमकीकरण तथा सांकेतीकरण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना
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२ 37000013
पशपुतत होतमयो शचवकत्सालय र 
यनुानी औिधालय

180 240 209 31 0 203 179 24 0 229 201 28 0 2 2 3 2 3

३ 37000101 काशन्त बाल अस्पताल 4,652 3,364 3,364 0 0 3,795 3,795 0 0 4,250 4,250 0 0 2 2 3 1 3
४ 37000102 शकु्रराज ट्रवपकल अस्पताल 1,850 1,589 1,589 0 0 1,793 1,793 0 0 2,008 2,008 0 0 2 2 3 2 3
५ 37000103 परोपकार प्रसतुी अस्पताल 5,092 4,157 4,157 0 0 4,544 4,544 0 0 5,089 5,089 0 0 2 2 3 1 3
६ 37000104 नपेाल आखाुँ अस्पताल 291 368 368 0 0 336 336 0 0 376 376 0 0 2 2 3 2 3

७ 37000105
बी.पी. कोईराला मेमोररयल 
क्यान्सर अस्पताल

2,337 2,367 2,367 0 0 680 680 0 0 761 761 0 0 2 2 3 2 3

८ 37000106
मनमोहन कातर्ययोथेरातसक 
भस्कुलर तथा ट्रान्स्प्लान्ट केन्ि, 
महाराजगंज

2,811 2,518 2,518 0 0 1,532 1,532 0 0 1,716 1,716 0 0 2 2 3 2 3

९ 37000107 शवहद गंगालाल ह्रदय केन्ि 4,543 4,829 4,829 0 0 4,873 4,873 0 0 5,458 5,458 0 0 2 2 3 2 3

१० 37000108
 तर. वि.शशक्षण अस्पताल (सरेुश 
िाग्ले स्मतृत क्यान्सर केन्द समेत)

4,074 5,636 5,636 0 0 3,498 3,498 0 0 3,917 3,917 0 0 2 2 3 2 3

११ 37000109
स्िास््य कर कोिबाट संचातलत 
काययक्रमहरु

3,817 4,000 4,000 0 0 4,480 4,480 0 0 5,018 5,018 0 0 2 2 3 2 3

१२ 37000110 आयिेुद शचवकत्सालय, नरदेिी 810 773 773 0 0 843 843 0 0 945 945 0 0 2 2 3 1 3
१३ 37000111 तसहंदरबार िैद्यखाना 168 253 253 0 0 286 286 0 0 320 320 0 0 2 2 3 2 3

१४ 37000112
बी.पी. कोईराला लायन्स नरे 
अध्ययन केन्ि

110 100 100 0 0 112 112 0 0 125 125 0 0 2 2 3 2 3

१५ 37000113 नपेाल नरे ज्योतत संघ 418 630 630 0 0 482 482 0 0 539 539 0 0 2 2 3 2 3
१६ 37000114 स्िास््य के्षर सधुार काययक्रम 31,721 104,923 99,808 5,115 0 150,497 125,443 25,054 0 159,039 133,008 26,031 0 2 1 3 1 3
१७ 37000115 मानि अंग प्रत्यारोपण केन्ि 3,796 3,590 3,590 0 0 4,021 4,021 0 0 4,503 4,503 0 0 2 1 3 1 3

१८ 37000116
एवककृत स्िास््य पूिायधार विकास 
काययक्रम

68,176 146,403 0 146,403 0 168,745 0 168,745 0 174,556 0 174,556 0 2 1 3 2 2

१९ 37000118
कोतभर्-१९ रोकथाम तथा 
तनयन्रण काययक्रम

79,268 365,755 365,740 15 0 60,751 60,751 0 0 61,593 61,593 0 0 2 1 3 1 3

२० 37001011 स्िास््य सेिा विभाग 1,889 2,886 2,797 89 0 1,375 1,375 0 0 1,540 1,540 0 0 2 1 3 2 3
२१ 37001101 क्षयरोग तनयन्रण 5,128 7,293 7,187 106 0 8,239 7,869 370 0 8,906 8,480 426 0 2 1 3 2 3
२२ 37001102 एड्स तथा यौन रोग तनयन्रण 3,162 5,664 5,664 0 0 6,164 6,164 0 0 6,715 6,715 0 0 2 1 3 1 3
२३ 37001103 पररिार कल्याण काययक्रम 15,192 51,092 48,101 2,991 0 32,022 28,403 3,619 0 33,554 29,650 3,904 0 2 1 3 1 3
२४ 37001105 महामारी रोग तनयन्रण काययक्रम 4,679 5,919 5,812 107 0 7,101 6,774 327 0 7,770 7,394 376 0 2 1 3 2 3
२५ 37001107 स्िास््य ब्यिस्थापन काययक्रम 5,215 2,053 1,585 468 0 2,935 2,680 255 0 3,106 2,812 294 0 2 1 3 2 3

२६ 37001109
राविय स्िास््य शशक्षा, सूचना 
तथा संचार केन्ि

933 1,066 1,061 5 0 1,184 1,178 6 0 1,300 1,293 7 0 2 2 3 1 3

२७ 37001110 राविय स्िास््य तातलम काययक्रम 964 983 964 19 0 1,220 1,195 25 0 1,323 1,294 29 0 2 2 3 2 3

२८ 37001111
वकटजन्य रोग तनयन्रण 
अनसुन्धान तथा तातलम केन्ि

239 217 217 0 0 242 242 0 0 271 271 0 0 2 2 3 2 3

२९ 37001112 राविय जनस्िास््य प्रयोगशाला 2,578 2,730 1,925 805 0 3,109 2,183 926 0 3,510 2,445 1,065 0 2 2 3 2 3
३० 37001115 उपचारात्मक सेिा काययक्रम 928 531 531 0 0 1,085 1,067 18 0 1,216 1,195 21 0 2 1 3 1 3
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३१ 37001116
नतसयङ तथा सामाजवक सरुक्षा सेिा 
काययक्रम

13,441 25,490 25,490 0 0 28,653 28,650 3 0 32,092 32,088 4 0 2 1 3 1 3

३२ 37002011 औितध व्यिस्था विभाग 1,507 1,672 1,438 234 0 1,860 1,577 283 0 2,091 1,766 325 0 2 1 3 2 3
३३ 37003011 आयिेुद सेिा काययक्रम 876 968 522 446 0 1,134 614 520 0 1,285 687 598 0 2 2 3 2 3
३४ 37031101 स्िास््य िीमा बोर्य 50,180 75,000 75,000 0 0 84,000 84,000 0 0 94,080 94,080 0 0 5 1 3 1 3
३५ 37041011 स्िास््य अनसुन्धान पररिद् 1,928 1,986 1,986 0 0 2,224 2,224 0 0 2,491 2,491 0 0 2 2 3 2 3
३६ 37061011 केशन्िय अस्पताल तथा प्रततष्ठान 24,410 22,478 22,478 0 0 27,732 27,732 0 0 31,060 31,060 0 0 2 1 3 1 3

३७ 37061012
शचवकत्सा विज्ञान राविय प्रततष्ठान 
( िीर अस्पताल समेत)

21,413 12,399 12,399 0 0 14,027 14,027 0 0 15,710 15,710 0 0 2 2 3 2 3

३८ 37061013
बी.पी कोईराला स्िास््य विज्ञान 
प्रततष्ठान

10,851 4,752 4,752 0 0 5,365 5,365 0 0 6,009 6,009 0 0 2 2 3 2 3

३९ 37061014 कणायली स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान 4,787 4,207 4,096 111 0 4,720 4,592 128 0 5,290 5,143 147 0 2 2 3 1 3
४० 37061015 पाटन स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान 1,683 4,512 4,512 0 0 1,381 1,381 0 0 1,547 1,547 0 0 2 2 3 1 3
४१ 37061016 राप्ती स्िास््य विज्ञान प्रशततठान 2,265 1,438 1,438 0 0 1,758 1,758 0 0 1,969 1,969 0 0 2 1 3 1 3
४२ 37061017 पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रशततठान 6,130 2,571 2,571 0 0 2,442 2,442 0 0 2,735 2,735 0 0 2 1 3 1 3

417,790 907,545 750,575 156,970 0 681,543 481,182 200,361 0 729,725 521,848 207,877 0
6.3 खानपेानी तथा सरसफाई

१ 31300011 खानपेानी मन्रालय 771 1,111 1,027 84 0 1,155 1,063 92 0 1,201 1,100 101 0 9 1 6 2 1
२ 31300101 मेलम्ची खानपेानी आयोजना 34,667 5,732 796 4,936 0 80,991 1,048 79,943 0 100,792 1,205 99,587 0 1 1 6 2 1

३ 31300102
काठमाण्र्ौं उपत्यका थोक 
खानपेानी प्रशारण आयोजना 
(दोश्रो)

0 29,357 0 29,357 0 40,000 0 40,000 0 40,000 0 40,000 0 2 1 6 3 3

४ 31301011 खानपेानी विभाग 7,030 2,226 683 1,543 0 2,825 700 2,125 0 2,285 710 1,575 0 2 1 6 2 2
५ 31301012 जनसाधन विकास काययक्रम 352 517 391 126 0 257 177 80 0 295 195 100 0 8 2 6 1 2

६ 31301013
संघीय खानपेानी तथा ढल 
ब्यिस्थापन आयोजनाहरु

2,393 3,299 2,971 328 0 3,600 3,200 400 0 3,950 3,500 450 0 2 1 6 3 3

७ 31301101
राविय सूचना व्यिस्थापन तथा 
अनगुमन आयोजना

868 1,125 912 213 0 645 120 525 0 505 130 375 0 8 2 6 2 1

८ 31301102
खानपेानी सेिा विस्तार तथा 
पनुस्थायपना काययक्रम

23,818 33,004 17 32,987 0 37,535 35 37,500 0 45,050 50 45,000 0 2 1 6 2 1

९ 31301103
खानपेानी तथा गणुस्तर सधुार  
काययक्रम

4,069 5,620 131 5,489 0 6,686 135 6,551 0 8,542 140 8,402 0 2 1 6 1 1

१० 31301104
तेस्रो साना सहरी खानपेानी तथा 
सरसफाई आयोजना

4,258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1 2

११ 31301105
जलिाय ुअनकुुतलत िहृत 
खानपेानी आयोजना

30,164 36,636 385 36,251 0 39,411 411 39,000 0 44,447 447 44,000 0 2 2 5 1 1

१२ 31301106 ढल तनमायण तथा प्रशोधन काययक्रम 14,547 21,208 152 21,056 0 23,158 158 23,000 0 26,176 176 26,000 0 2 2 6 2 2

१३ 31301107
खानपेानी तथा सरसफाई सह-
लगानी काययक्रम

18,877 26,842 403 26,439 0 29,437 437 29,000 0 34,850 450 34,400 0 2 1 6 1 1

१४ 31301108
सहरी खानपेानी तथा सरसफाइ 
(के्षरगत) आयोजना

22,157 45,661 1,454 44,207 0 40,477 804 39,673 0 25,193 758 24,435 0 2 1 6 3 3
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१५ 31301113 केशन्िय खानपेानी आयोजना 13,925 25,438 88 25,350 0 27,595 95 27,500 0 30,600 100 30,500 0 2 1 6 1 2

१६ 31301114
एवककृत खानपेानी तथा ढल 
व्यिस्थापन आयोजना

763 7,741 91 7,650 0 18,485 485 18,000 0 36,525 525 36,000 0 2 1 6 1 1

१७ 31301115 कोतभर्-१९ रेस्पोन्स आयोजना 0 1,162 113 1,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 3 3
१८ 31301116 ददगो सरसफाइ आयोजना 0 2,088 0 2,088 0 3,500 0 3,500 0 3,500 0 3,500 0 2 1 6 3 3

१९ 31301117
खानपेानी सशुासन तथा पिुायधार 
प्रिधयन काययक्रम

0 205 5 200 0 205 5 200 0 205 5 200 0 2 1 6 3 3

२० 31351011
ग्रातमण खानपेानी तथा सरसफाइ 
कोि

5,825 1,371 401 970 0 1,500 500 1,000 0 1,800 600 1,200 0 2 1 6 2 1

२१ 50113101 खानपेानी उत्पादन बवृर्द् काययक्रम 12,050 28,060 0 0 28,060 15,000 0 0 15,000 15,000 0 0 15,000 2 2 6 1 2

२२ 50113102
खानपेानी तथा ढल तनकास 
काययक्रम

8,735 14,500 0 0 14,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 1 1

२३ 50113103
काठमांर्ौ उपत्यका खानपेानी 
व्यिस्थापन बोर्य

19,970 19,970 0 0 19,970 20,000 0 0 20,000 21,000 0 0 21,000 2 1 6 2 2

२४ 50113105
काठमाण्र्ौं उपत्यका खानपेानी 
सधुार आयोजना

35,616 37,500 0 0 37,500 74,344 0 0 74,344 64,344 0 0 64,344 2 1 6 2 2

२५ 50113106
काठमार्ौं उपत्यका ढल 
व्यिस्थापन आयोजना

18,973 29,433 0 0 29,433 20,000 0 0 20,000 20,000 0 0 20,000 2 1 6 2 1

२६ 50113107 ढल प्रशोधन केन्ि 1,200 1,200 0 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 1 1

२७ 50113108
काठमाण्र्ौं उपत्यका खानपेानी 
सधुार आयोजना- दोश्रो

0 10,400 0 0 10,400 40,000 0 0 40,000 40,000 0 0 40,000 2 1 6 3 3

281,028 391,406 10,020 240,323 141,063 526,806 9,373 348,089 169,344 566,260 10,091 395,825 160,344
6.4 यिुा तथा खेलकूद

१ 34300011 यिुा तथा खेलकुद मन्रालय 481 513 495 18 0 635 600 35 0 835 800 35 0 9 1 4 2 3
२ 34300101 राविय यिुा पररचालन काययक्रम 158 342 342 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 3 1 4 2 3
३ 34300102 खेलकुद विकास काययक्रम 207 290 290 0 0 400 400 0 0 400 400 0 0 3 1 4 2 3
४ 34300103 नपेाल स्काउट 728 565 495 70 0 2,722 1,722 1,000 0 2,722 1,722 1,000 0 2 1 4 3 3
५ 34341011 राविय खेलकुद पररिद् 12,892 17,978 12,738 5,240 0 19,326 13,693 5,633 0 20,775 14,720 6,055 0 6 1 4 2 3
६ 34341012 राविय यिुा पररिद् 928 1,003 968 35 0 1,054 1,045 9 0 1,170 1,160 10 0 6 1 4 3 3
७ 34351011 यिुा स्िरोजगार कोि 1,229 1,302 1,288 14 0 1,526 1,510 16 0 1,633 1,615 18 0 1 1 1 2 3

16,623 21,993 16,616 5,377 0 26,163 19,470 6,693 0 28,035 20,917 7,118 0
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6.5 मवहला ,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक

१ 34000011
मवहला,बालबातलका तथा जेष्ठ 
नागररक मन्रालय

1,036 1,090 1,026 64 0 1,380 1,206 174 0 1,518 1,327 191 0 9 1 5 1 3

२ 34000012 पशपुती िरृ्द्ाश्रम 286 311 306 5 0 341 335 6 0 374 368 6 0 5 1 3 1 3

३ 34000101
लैवङ्गक वहंसा तनिारण तथा मानि 
बेचविखन तनयन्रण काययक्रम

364 423 423 0 0 468 468 0 0 514 514 0 0 6 1 5 1 3

४ 34000102 सामाशजक विकास काययक्रम 1,371 1,979 1,409 570 0 1,874 1,456 418 0 2,062 1,602 460 0 5 1 10 1 3
५ 34000103 बाल विकास काययक्रम 1,384 1,295 776 519 0 1,154 803 351 0 1,269 883 386 0 6 1 1 1 3

६ 34000105
रािपतत मवहला सशशक्तकरण 
पररयोजना

823 2,499 2,389 110 0 2,750 2,629 121 0 3,025 2,892 133 0 1 1 5 1 3

७ 34001101 मवहला तथा बालबातलका विभाग 774 606 347 259 0 634 404 230 0 698 445 253 0 6 1 5 1 3
८ 34041011 समाज कल्याण पररिद् 64 35 35 0 0 39 39 0 0 42 42 0 0 6 2 16 1 3
९ 34081011 राविय बाल अतधकार पररिद् 682 841 806 35 0 873 834 39 0 906 863 43 0 6 2 1 1 3

6,784 9,079 7,517 1,562 0 9,513 8,174 1,339 0 10,408 8,936 1,472 0
6.6 श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुक्षा

१ 37100011
श्रम, रोजगार तथा सामाशजक 
सरुक्षा मन्रालय

12,756 2,032 1,957 75 0 2,317 2,200 117 0 2,646 2,500 146 0 9 1 8 2 3

२ 37100012 िैदेशशक रोजगार न्यायातधकरण 252 294 255 39 0 314 259 55 0 354 288 66 0 6 2 8 2 3
३ 37100101 रोजगार प्रिर्द्यन काययक्रम 1,324 3,574 3,511 63 0 7,776 7,500 276 0 1,000 1,000 0 0 1 2 8 2 3
४ 37100102 प्रधानमन्री रोजगार काययक्रम 22,408 37,228 37,228 0 0 39,780 39,773 7 0 44,242 44,162 80 0 5 1 8 3 3

५ 37100103
यिुा रोजगारीका लातग रुपान्तरण 
पहल पररयोजना

0 9,039 8,490 549 0 9,888 9,339 549 0 10,822 10,273 549 0 2 1 8 2 2

६ 37101011
श्रम तथा ब्यिसायजन्य सरुक्षा 
विभाग

314 386 341 45 0 397 342 55 0 446 380 66 0 5 1 8 2 3

७ 37101012 श्रम  तथा रोजगार कायायलयहरु 1,286 2,035 1,711 324 0 2,461 2,075 386 0 2,764 2,304 460 0 5 1 8 2 3

८ 37101102
व्यिसायजन्य सरुक्षा तथा 
स्िास््य केन्ि

209 301 272 29 0 258 228 30 0 289 253 36 0 2 1 8 2 3

९ 37102011 िैदेशशक रोजगार विभाग 1,399 1,783 1,632 151 0 1,540 1,485 55 0 1,717 1,649 68 0 8 1 8 2 3

१० 37103011
व्यािसावयक तथा सीप विकास 
तातलम प्रततष्ठान

3,955 3,995 3,877 118 0 4,469 4,358 111 0 4,978 4,839 139 0 2 1 8 1 3

११ 37131011 िैदेशशक रोजगार बोर्य 179 194 194 0 0 208 208 0 0 230 230 0 0 5 2 8 3 2
44,082 60,861 59,468 1,393 0 69,408 67,767 1,641 0 69,488 67,878 1,610 0

1,198,482 1,991,951 1,441,453 409,435 141,063 2,003,653 1,271,611 562,698 169,344 2,146,266 1,367,384 618,538 160,344
जम्मा

कुल जम्मा

जम्मा
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6.1 शशक्षा , विज्ञान तथा प्रवितध
१ 35000011 शशक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्रालय 12,580 8,270 4,310 0 8,602 5,702 2,900 0 9,453 6,214 3,239 0

२ 35000012 पसु्तकालयहरु-३ (तर्ल्लीरमण, केशर, राविय) 1,318 1,318 0 0 1,300 1,300 0 0 1,420 1,420 0 0

३ 35000101
शशक्षाका लातग खाद्य काययक्रम(प्राथतमक 
विद्यालय पौविक आहार)

5,656 965 4,691 0 6,219 1,119 5,100 0 6,625 1,130 5,495 0

४ 35000102 सबैका लातग शशक्षा- शशश ुविकास काययक्रम 175 0 175 0 193 0 193 0 205 0 205 0

५ 35000103
व्यिसावयक शशक्षा तथा तातलम अतभिवृर्द् योजना-
 दोस्रो

39,702 88 0 39,614 33,049 149 0 32,900 35,205 78 0 35,127

६ 35000108 विद्यालय के्षर विकास काययक्रम- केन्ि स्तर 19,502 16,597 2,840 65 62,340 43,940 8,400 10,000 60,471 32,471 8,000 20,000
७ 35000109 रािपतत शैशक्षक सधुार काययक्रम 100,000 24,500 11,000 64,500 110,000 29,000 10,000 71,000 120,000 35,000 5,000 80,000
८ 35001011 शशक्षा तथा मानि स्रोत विकास केन्ि 13,549 13,549 0 0 5,525 5,525 0 0 5,891 5,891 0 0
९ 35001013 शशक्षा विकास तथा समन्िय इकाई 8,169 8,169 0 0 9,893 9,893 0 0 12,715 12,715 0 0
१० 35002011 पाठ्यक्रम तबकास केन्ि 671 671 0 0 740 740 0 0 790 790 0 0
११ 35003011 शैशक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्ि 205 205 0 0 226 226 0 0 240 240 0 0
१२ 35004011 विद्यालय शशक्षक वकतािखाना 288 288 0 0 317 317 0 0 340 340 0 0
१३ 35004012 शशक्षक सेिा तनितृ्त सवुिधा 180,000 180,000 0 0 190,000 190,000 0 0 200,000 200,000 0 0
१४ 35021011 विश्वविद्यालय अनदुान आयोग 183,462 165,062 10,000 8,400 200,000 178,200 9,800 12,000 220,000 196,610 8,000 15,390
१५ 35021012 शशक्षक सेिा आयोग 1,538 1,538 0 0 1,919 1,919 0 0 2,831 2,831 0 0
१६ 35021013 यूनसे्कोका तनतमत्त नपेाल राविय आयोग 170 170 0 0 187 187 0 0 296 296 0 0
१७ 35021014 शचवकत्सा शशक्षा आयोग 8,209 8,209 0 0 14,831 14,831 0 0 18,800 18,800 0 0
१८ 35021101 उच्च शशक्षा सधुार पररयोजना 6,385 5,785 0 600 7,700 6,980 0 720 8,201 7,201 0 1,000
१९ 35031011 राविय परीक्षा बोर्य 3,000 3,000 0 0 3,300 3,300 0 0 3,515 3,515 0 0

२० 35041011
प्रावितधक शशक्षा तथा व्यिसावयक तातलम पररिद् 
(विशिे काययक्रम समेत)

12,863 5,014 7,849 0 30,000 11,700 18,300 0 31,950 21,950 10,000 0

२१ 35061011 नपेाल विज्ञान तथा प्रवितध प्रज्ञा प्रततष्ठान 3,625 3,625 0 0 3,879 3,879 0 0 3,402 3,402 0 0
601,067 447,023 40,865 113,179 690,220 508,907 54,693 126,620 742,350 550,894 39,939 151,517

6.2 स्िास््य तथा जनसंख्या
१ 37000011 स्िास््य तथा जनसंख्या मन्रालय 18,143 18,143 0 0 30,100 30,100 0 0 33,713 33,713 0 0

२ 37000013 पशपुतत होतमयो शचवकत्सालय र यनुानी औिधालय 240 240 0 0 203 203 0 0 229 229 0 0

३ 37000101 काशन्त बाल अस्पताल 3,364 3,364 0 0 3,795 3,795 0 0 4,250 4,250 0 0
४ 37000102 शकु्रराज ट्रवपकल अस्पताल 1,589 1,589 0 0 1,793 1,793 0 0 2,008 2,008 0 0
५ 37000103 परोपकार प्रसतुी अस्पताल 4,157 4,157 0 0 4,544 4,544 0 0 5,089 5,089 0 0
६ 37000104 नपेाल आखाुँ अस्पताल 368 368 0 0 336 336 0 0 376 376 0 0

७ 37000105 बी.पी. कोईराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पताल 2,367 2,367 0 0 680 680 0 0 761 761 0 0

जम्मा

अनसूुची ६.२
सामाशजक के्षरको तरििीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना
आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण
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८ 37000106
मनमोहन कातर्ययोथेरातसक भस्कुलर तथा 
ट्रान्स्प्लान्ट केन्ि, महाराजगंज

2,518 2,518 0 0 1,532 1,532 0 0 1,716 1,716 0 0

९ 37000107 शवहद गंगालाल ह्रदय केन्ि 4,829 4,829 0 0 4,873 4,873 0 0 5,458 5,458 0 0

१० 37000108
 तर. वि.शशक्षण अस्पताल (सरेुश िाग्ले स्मतृत 
क्यान्सर केन्द समेत)

5,636 5,636 0 0 3,498 3,498 0 0 3,917 3,917 0 0

११ 37000109 स्िास््य कर कोिबाट संचातलत काययक्रमहरु 4,000 4,000 0 0 4,480 4,480 0 0 5,018 5,018 0 0
१२ 37000110 आयिेुद शचवकत्सालय, नरदेिी 773 773 0 0 843 843 0 0 945 945 0 0
१३ 37000111 तसहंदरबार िैद्यखाना 253 253 0 0 286 286 0 0 320 320 0 0
१४ 37000112 बी.पी. कोईराला लायन्स नरे अध्ययन केन्ि 100 100 0 0 112 112 0 0 125 125 0 0
१५ 37000113 नपेाल नरे ज्योतत संघ 630 630 0 0 482 482 0 0 539 539 0 0
१६ 37000114 स्िास््य के्षर सधुार काययक्रम 104,923 44,063 860 60,000 150,497 39,550 70,947 40,000 159,039 55,039 60,000 44,000
१७ 37000115 मानि अंग प्रत्यारोपण केन्ि 3,590 3,590 0 0 4,021 4,021 0 0 4,503 4,503 0 0
१८ 37000116 एवककृत स्िास््य पूिायधार विकास काययक्रम 146,403 20,903 24,000 101,500 168,745 151,085 17,660 0 174,556 23,923 18,615 132,018

१९ 37000118 कोतभर्-१९ रोकथाम तथा तनयन्रण काययक्रम 365,755 103,615 11,640 250,500 60,751 59,651 1,100 0 61,593 17,449 1,960 42,184

२० 37001011 स्िास््य सेिा विभाग 2,886 2,722 164 0 1,375 1,297 78 0 1,540 1,452 88 0
२१ 37001101 क्षयरोग तनयन्रण 7,293 4,735 2,558 0 8,239 5,339 2,900 0 8,906 5,782 3,124 0
२२ 37001102 एड्स तथा यौन रोग तनयन्रण 5,664 1,921 3,743 0 6,164 2,094 4,070 0 6,715 2,277 4,438 0
२३ 37001103 पररिार कल्याण काययक्रम 51,092 14,418 36,674 0 32,022 19,122 12,900 0 33,554 13,469 20,085 0
२४ 37001105 महामारी रोग तनयन्रण काययक्रम 5,919 4,016 1,903 0 7,101 4,821 2,280 0 7,770 5,272 2,498 0
२५ 37001107 स्िास््य ब्यिस्थापन काययक्रम 2,053 697 1,356 0 2,935 995 1,940 0 3,106 1,054 2,052 0

२६ 37001109 राविय स्िास््य शशक्षा, सूचना तथा संचार केन्ि 1,066 848 218 0 1,184 944 240 0 1,300 1,034 266 0

२७ 37001110 राविय स्िास््य तातलम काययक्रम 983 624 359 0 1,220 775 445 0 1,323 840 483 0

२८ 37001111
वकटजन्य रोग तनयन्रण अनसुन्धान तथा तातलम 
केन्ि

217 217 0 0 242 242 0 0 271 271 0 0

२९ 37001112 राविय जनस्िास््य प्रयोगशाला 2,730 2,730 0 0 3,109 3,109 0 0 3,510 3,510 0 0
३० 37001115 उपचारात्मक सेिा काययक्रम 531 531 0 0 1,085 1,085 0 0 1,216 1,216 0 0
३१ 37001116 नतसयङ तथा सामाजवक सरुक्षा सेिा काययक्रम 25,490 25,490 0 0 28,653 28,653 0 0 32,092 32,092 0 0
३२ 37002011 औितध व्यिस्था विभाग 1,672 1,672 0 0 1,860 1,860 0 0 2,091 2,091 0 0
३३ 37003011 आयिेुद सेिा काययक्रम 968 968 0 0 1,134 1,134 0 0 1,285 1,285 0 0
३४ 37031101 स्िास््य िीमा बोर्य 75,000 75,000 0 0 84,000 84,000 0 0 94,080 94,080 0 0
३५ 37041011 स्िास््य अनसुन्धान पररिद् 1,986 1,986 0 0 2,224 2,224 0 0 2,491 2,491 0 0
३६ 37061011 केशन्िय अस्पताल तथा प्रततष्ठान 22,478 22,478 0 0 27,732 27,732 0 0 31,060 31,060 0 0

३७ 37061012
शचवकत्सा विज्ञान राविय प्रततष्ठान ( िीर 
अस्पताल समेत)

12,399 12,399 0 0 14,027 14,027 0 0 15,710 15,710 0 0

३८ 37061013 बी.पी कोईराला स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान 4,752 4,752 0 0 5,365 5,365 0 0 6,009 6,009 0 0
३९ 37061014 कणायली स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान 4,207 4,207 0 0 4,720 4,720 0 0 5,290 5,290 0 0
४० 37061015 पाटन स्िास््य विज्ञान प्रततष्ठान 4,512 4,512 0 0 1,381 1,381 0 0 1,547 1,547 0 0
४१ 37061016 राप्ती स्िास््य विज्ञान प्रशततठान 1,438 1,438 0 0 1,758 1,758 0 0 1,969 1,969 0 0
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४२ 37061017 पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रशततठान 2,571 2,571 0 0 2,442 2,442 0 0 2,735 2,735 0 0
907,545 412,070 83,475 412,000 681,543 526,983 114,560 40,000 729,725 397,914 113,609 218,202

6.3 खानपेानी तथा सरसफाई
१ 31300011 खानपेानी मन्रालय 1,111 1,111 0 0 1,155 1,155 0 0 1,201 1,201 0 0
२ 31300101 मेलम्ची खानपेानी आयोजना 5,732 5,567 0 165 80,991 10,991 0 70,000 100,792 20,792 0 80,000

३ 31300102
काठमाण्र्ौं उपत्यका थोक खानपेानी प्रशारण 
आयोजना (दोश्रो)

29,357 10,397 0 18,960 40,000 8,000 0 32,000 40,000 8,000 0 32,000

४ 31301011 खानपेानी विभाग 2,226 2,226 0 0 2,825 2,825 0 0 2,285 2,285 0 0
५ 31301012 जनसाधन विकास काययक्रम 517 487 30 0 257 257 0 0 295 278 17 0

६ 31301013
संघीय खानपेानी तथा ढल ब्यिस्थापन 
आयोजनाहरु

3,299 3,299 0 0 3,600 3,600 0 0 3,950 3,950 0 0

७ 31301101
राविय सूचना व्यिस्थापन तथा अनगुमन 
आयोजना

1,125 1,100 25 0 645 645 0 0 505 494 11 0

८ 31301102 खानपेानी सेिा विस्तार तथा पनुस्थायपना काययक्रम 33,004 13,004 0 20,000 37,535 37,535 0 0 45,050 45,050 0 0

९ 31301103 खानपेानी तथा गणुस्तर सधुार  काययक्रम 5,620 5,595 25 0 6,686 6,686 0 0 8,542 8,504 38 0

१० 31301104
तेस्रो साना सहरी खानपेानी तथा सरसफाई 
आयोजना

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

११ 31301105 जलिाय ुअनकुुतलत िहृत खानपेानी आयोजना 36,636 26,636 0 10,000 39,411 39,411 0 0 44,447 44,447 0 0
१२ 31301106 ढल तनमायण तथा प्रशोधन काययक्रम 21,208 11,183 25 10,000 23,158 20,258 2,900 0 26,176 26,176 0 0

१३ 31301107 खानपेानी तथा सरसफाई सह-लगानी काययक्रम 26,842 26,842 0 0 29,437 29,437 0 0 34,850 34,850 0 0

१४ 31301108
सहरी खानपेानी तथा सरसफाइ (के्षरगत) 
आयोजना

45,661 12,894 0 32,767 40,477 6,777 0 33,700 25,193 3,193 0 22,000

१५ 31301113 केशन्िय खानपेानी आयोजना 25,438 25,438 0 0 27,595 27,595 0 0 30,600 30,600 0 0

१६ 31301114
एवककृत खानपेानी तथा ढल व्यिस्थापन 
आयोजना

7,741 7,741 0 0 18,485 4,485 0 14,000 36,525 6,525 0 30,000

१७ 31301115 कोतभर्-१९ रेस्पोन्स आयोजना 1,162 106 1,056 0 0 0 0 0 0 0 0 0
१८ 31301116 ददगो सरसफाइ आयोजना 2,088 300 1,788 0 3,500 500 3,000 0 3,500 500 3,000 0

१९ 31301117 खानपेानी सशुासन तथा पिुायधार प्रिधयन काययक्रम 205 205 0 0 205 205 0 0 205 205 0 0

२० 31351011 ग्रातमण खानपेानी तथा सरसफाइ कोि 1,371 1,371 0 0 1,500 1,500 0 0 1,800 1,800 0 0
२१ 50113101 खानपेानी उत्पादन बवृर्द् काययक्रम 28,060 28,060 0 0 15,000 15,000 0 0 15,000 15,000 0 0
२२ 50113102 खानपेानी तथा ढल तनकास काययक्रम 14,500 2,000 12,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२३ 50113103 काठमांर्ौ उपत्यका खानपेानी व्यिस्थापन बोर्य 19,970 19,970 0 0 20,000 20,000 0 0 21,000 21,000 0 0
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२४ 50113105 काठमाण्र्ौं उपत्यका खानपेानी सधुार आयोजना 37,500 10,528 0 26,972 74,344 9,344 0 65,000 64,344 8,844 0 55,500

२५ 50113106 काठमार्ौं उपत्यका ढल व्यिस्थापन आयोजना 29,433 10,119 0 19,314 20,000 6,900 0 13,100 20,000 5,000 0 15,000

२६ 50113107 ढल प्रशोधन केन्ि 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२७ 50113108
काठमाण्र्ौं उपत्यका खानपेानी सधुार आयोजना- 
दोश्रो

10,400 1,000 0 9,400 40,000 4,000 0 36,000 40,000 3,846 0 36,154

391,406 228,379 15,449 147,578 526,806 257,106 5,900 263,800 566,260 292,540 3,066 270,654
6.4 यिुा तथा खेलकूद

१ 34300011 यिुा तथा खेलकुद मन्रालय 513 513 0 0 635 635 0 0 835 835 0 0
२ 34300101 राविय यिुा पररचालन काययक्रम 342 342 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0
३ 34300102 खेलकुद विकास काययक्रम 290 290 0 0 400 400 0 0 400 400 0 0
४ 34300103 नपेाल स्काउट 565 565 0 0 2,722 2,722 0 0 2,722 2,722 0 0
५ 34341011 राविय खेलकुद पररिद् 17,978 17,978 0 0 19,326 19,326 0 0 20,775 20,775 0 0
६ 34341012 राविय यिुा पररिद् 1,003 1,003 0 0 1,054 1,054 0 0 1,170 1,170 0 0
७ 34351011 यिुा स्िरोजगार कोि 1,302 1,302 0 0 1,526 1,526 0 0 1,633 1,633 0 0

21,993 21,993 0 0 26,163 26,163 0 0 28,035 28,035 0 0
6.5 मवहला , बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक

१ 34000011 मवहला,बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक मन्रालय 1,090 1,090 0 0 1,380 1,380 0 0 1,518 1,518 0 0

२ 34000012 पशपुती िरृ्द्ाश्रम 311 311 0 0 341 341 0 0 374 374 0 0

३ 34000101
लैवङ्गक वहंसा तनिारण तथा मानि बेचविखन 
तनयन्रण काययक्रम

423 423 0 0 468 468 0 0 514 514 0 0

४ 34000102 सामाशजक विकास काययक्रम 1,979 1,979 0 0 1,874 1,874 0 0 2,062 2,062 0 0
५ 34000103 बाल विकास काययक्रम 1,295 1,295 0 0 1,154 1,154 0 0 1,269 1,269 0 0
६ 34000104 लैवङ्गक वहंसा तनिारण काययक्रम (विभाग) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
७ 34000105 रािपतत मवहला सशशक्तकरण पररयोजना 2,499 2,499 0 0 2,750 2,750 0 0 3,025 3,025 0 0
८ 34001101 मवहला तथा बालबातलका विभाग 606 606 0 0 634 634 0 0 698 698 0 0
९ 34041011 समाज कल्याण पररिद् 35 35 0 0 39 39 0 0 42 42 0 0
१० 34081011 राविय बाल अतधकार पररिद् 841 731 110 0 873 723 150 0 906 726 180 0

9,079 8,969 110 0 9,513 9,363 150 0 10,408 10,228 180 0
6.6 श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुक्षा

१ 37100011 श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुक्षा मन्रालय 2,032 2,032 0 0 2,317 2,317 0 0 2,646 2,646 0 0

२ 37100012 िैदेशशक रोजगार न्यायातधकरण 294 294 0 0 314 314 0 0 354 354 0 0
३ 37100101 रोजगार प्रिर्द्यन काययक्रम 3,574 0 3,574 0 7,776 0 7,776 0 1,000 0 1,000 0
४ 37100102 प्रधानमन्री रोजगार काययक्रम 37,228 37,228 0 0 39,780 39,780 0 0 44,242 44,242 0 0

५ 37100103
यिुा रोजगारीका लातग रुपान्तरण पहल 
पररयोजना

9,039 0 0 9,039 9,888 0 0 9,888 10,822 0 0 10,822

६ 37101011 श्रम तथा ब्यिसायजन्य सरुक्षा विभाग 386 386 0 0 397 397 0 0 446 446 0 0
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७ 37101012 श्रम  तथा रोजगार कायायलयहरु 2,035 2,035 0 0 2,461 2,461 0 0 2,764 2,764 0 0
८ 37101102 व्यिसायजन्य सरुक्षा तथा स्िास््य केन्ि 301 301 0 0 258 258 0 0 289 289 0 0
९ 37102011 िैदेशशक रोजगार विभाग 1,783 1,783 0 0 1,540 1,540 0 0 1,717 1,717 0 0

१० 37103011 व्यािसावयक तथा सीप विकास तातलम प्रततष्ठान 3,995 3,995 0 0 4,469 4,469 0 0 4,978 4,978 0 0

११ 37131011 िैदेशशक रोजगार बोर्य 194 194 0 0 208 208 0 0 230 230 0 0
१२ 37151011 सामाशजक सरुक्षा कोि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60,861 48,248 3,574 9,039 69,408 51,744 7,776 9,888 69,488 57,666 1,000 10,822
1,991,951 1,166,682 143,473 681,796 2,003,653 1,380,266 183,079 440,308 2,146,266 1,337,277 157,794 651,195
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7.1.1 ऊजाय

१ 30800011
ऊजाय, जलस्रोत तथा तसंचाई 
मन्रालय

1,620 1,680 1,599 81 0 2,004 1,884 120 0 2,405 2,261 144 0 9 1 7 3 3

२ 30800101
बढुी गण्र्की जलविद्यतु 
आयोजना

58,332 79,967 333 79,634 0 96,138 460 95,678 0 115,366 552 114,814 0 1 1 7 1 1

३ 30800102
विद्यतु विकास दशक सम्बन्धी 
कायययोजना

578 138 83 55 0 192 96 96 0 230 115 115 0 4 1 7 3 3

४ 30800103 िैकशल्पक उजाय प्रिर्द्यन केन्ि 10,073 10,627 9,185 1,442 0 13,200 11,232 1,968 0 15,840 13,478 2,362 0 4 1 7 1 1

५ 30800104
राविय ग्रामीण तथा 
निीकरणीय उजाय काययक्रम

16,507 16,974 16,974 0 0 22,800 22,800 0 0 27,360 27,360 0 0 4 1 7 1 1

६ 30801011 विद्यतु विकास विभाग 1,138 1,269 832 437 0 1,730 1,002 728 0 2,075 1,202 873 0 4 1 7 3 3

७ 30801101
विद्यतु विकासमा तनजी के्षरको 
प्रिर्द्यन

16 15 15 0 0 18 18 0 0 22 22 0 0 4 1 7 1 1

८ 30801102
सप्तकोशी बहउुदे्दश्यीय 
आयोजना

360 446 132 314 0 563 174 389 0 676 209 467 0 1 2 7 2 1

९ 30801103 पंचेश्वर बहउुदे्दश्यीय आयोजना 80 84 52 32 0 98 60 38 0 118 72 46 0 1 2 7 2 1
१० 30801104 जलविद्यतु आयोजना अध्ययन 7,168 12,822 0 12,822 0 16,839 0 16,839 0 20,206 0 20,206 0 3 1 7 1 1
११ 30801106 बढुीगंगा जलविद्यतु आयोजना 8,636 15,606 255 15,351 0 19,906 306 19,600 0 23,407 367 23,040 0 4 1 7 1 1
१२ 30821012 जल तथा ऊजाय आयोग 649 872 343 529 0 1,489 409 1,080 0 1,787 491 1,296 0 8 1 7 2 3

१३ 30821013
नदद बेतसन योजना तथा 
जलविद्यतु विकास गरुुयोजना 
तजुयमा आयोजना

1,739 2,019 21 1,998 0 3,024 24 3,000 0 3,629 29 3,600 0 7 1 7 2 1

१४ 50108101
१३२ के.भी. तथा अन्य 
प्रसारण लाईन विस्तार

144,399 178,600 0 0 178,600 209,892 0 0 209,892 251,870 0 0 251,870 3 1 7 2 3

१५ 50108102
थानकोट-चापागाउं-भक्तपरु 
१३२ के.भी

100 100 0 0 100 120 0 0 120 144 0 0 144 3 1 7 2 3

१६ 50108103
अन्य ३३ के.भी. तथा सि-
स्टेशन आयोजनाहरु

56,909 68,500 0 0 68,500 79,200 0 0 79,200 95,040 0 0 95,040 3 1 7 3 3

१७ 50108104
जलविद्यतु सदुृढीकरण 
आयोजना

2,164 1,730 0 0 1,730 2,076 0 0 2,076 2,491 0 0 2,491 4 1 7 1 2

१८ 50108105
सामदुावयक तथा अन्य ग्रामीण 
विद्यतुीकरण

38,555 40,000 0 0 40,000 4,200 0 0 4,200 4,400 0 0 4,400 3 1 7 3 2

१९ 50108106
कुलेखानी तेस्रो जलविद्यतु 
आयोजना (१४ मे.िा.)

500 500 0 0 500 600 0 0 600 720 0 0 720 4 1 7 2 2

२० 50108107
चमेतलयागार् जल विद्यतु 
आयोजना (३० मे.िा.)

500 100 0 0 100 120 0 0 120 144 0 0 144 4 1 7 2 2
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आ.ि. २०७८/७९ को वितनयोजन आ.ि. २०७९/८० को खचय प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को खचय प्रके्षपण

रण
नी
ततक

 स्
तम्

भ
प्राथ

तम
क
ता
  

क्र
मआ. ि. 

२०७७/७८ 
को संशोतधत 

अनमुान

२१ 50108108
जलाशययकु्त आयोजनाहरुको 
छनौट तथा संभाव्यता अध्ययन

900 1,450 0 0 1,450 2,040 0 0 2,040 2,448 0 0 2,448 7 1 7 2 1

२२ 50108109
ठुला तथा मझौला जलविद्यतु 
अध्ययन आयोजना

500 200 0 0 200 240 0 0 240 288 0 0 288 4 1 7 2 2

२३ 50108110
मातथल्लो तामाकोशी 
जलविद्यतु आयोजना (४५६ 
मे. िा.)

7,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 2 2

२४ 50108111
मातथल्लो तरशलुी (३ए) 
जलविद्यतु आयोजना (६० 
मे.िा.)

7,966 11,800 0 0 11,800 8,160 0 0 8,160 9,792 0 0 9,792 4 1 7 2 2

२५ 50108112
राहघुाट जलविद्यतु आयोजना 
(२७ मे.िा. )

11,939 16,700 0 0 16,700 20,040 0 0 20,040 24,048 0 0 24,048 4 1 7 2 2

२६ 50108113
तनहुुँ  जलविद्यतु आयोजना 
(१४० मे.िा.)

29,740 42,500 0 0 42,500 70,000 0 0 70,000 61,200 0 0 61,200 1 1 7 2 2

२७ 50108114
मातथल्लो मोदी जल विद्यतु 
आयोजना

800 800 0 0 800 1,800 0 0 1,800 2,160 0 0 2,160 4 1 7 3 2

२८ 50108115 नपेाल भारत विद्यतु  प्रशारण 34,463 40,751 0 0 40,751 48,901 0 0 48,901 58,681 0 0 58,681 3 1 7 3 3

२९ 50108116
पनुयनविकरणीय तथा क्षमता 
विस्तार आयोजना

35,986 51,800 0 0 51,800 62,160 0 0 62,160 74,592 0 0 74,592 3 1 12 2 2

३० 50108117
तामाकोशी पाचौँ  जलतबद्यतु 
आयोजना

1,428 1,325 0 0 1,325 1,680 0 0 1,680 2,016 0 0 2,016 1 1 7 2 2

३१ 50108118
जलविद्यतु लगानी तथा विकास 
कम्पनी तलतमटेर्

3,192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 9 3 3

३२ 50108120
विद्यतु उत्पादन कम्पनी 
तलतमटेर्

2,500 2,500 0 0 2,500 3,000 0 0 3,000 3,600 0 0 3,600 4 1 7 3 3

३३ 50108121
राविय प्रशारण ग्रीर् कम्पनी 
तलतमटेर्

5,000 5,000 0 0 5,000 12,000 0 0 12,000 14,400 0 0 14,400 3 1 7 3 3

३४ 50108122
अपर अरुण जलविद्यतु 
आयोजना कम्पनी तलतमटेर्

2,000 5,132 0 0 5,132 6,158 0 0 6,158 7,390 0 0 7,390 1 1 7 2 2

३५ 50108123
पािर सेक्टर ररफय म ऐण्र् 
सस्टेनबल हाईड्रोपािर 
रे्भलपमेन्ट प्रोजेक्ट

6,307 42,499 0 0 42,499 2,460 0 0 2,460 2,952 0 0 2,952 4 1 7 3 3

३६ 50108124
नलगार् हाइड्रोपािर कम्पनी 
तलतमटेर्

4,000 5,000 0 0 5,000 9,000 0 0 9,000 10,800 0 0 10,800 4 1 7 2 1

३७ 50108127
विद्यतु विकास दशक सम्बन्धी 
कायययोजना

8,857 22,200 0 0 22,200 26,640 0 0 26,640 31,968 0 0 31,968 4 1 7 3 3

३८ 50108128
सासेक- विद्यतु प्रशारण तथा 
वितरण प्रणाली सदुृढीकरण 
आयोजना

6,165 63,000 0 0 63,000 63,000 0 0 63,000 64,400 0 0 64,400 4 1 7 1 1
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३९ 50108129
नपेाल वितरण प्रणाली 
स्तरोन्नती तथा विस्तार 
आयोजना

17,984 66,000 0 0 66,000 67,200 0 0 67,200 67,200 0 0 67,200 4 1 7 1 1

४० 50108130
दधुकोसी जलाशययकु्त 
आयोजना

3,967 74,000 0 0 74,000 74,000 0 0 74,000 74,000 0 0 74,000 1 1 7 1 1

540,827 884,706 29,824 112,695 742,187 952,688 38,465 139,536 774,687 1,079,865 46,158 166,963 866,744
7.1.2 जलस्रोत

१ 30803106 नदी तनयन्रण 22,516 39,118 1,939 37,179 0 42,000 3,000 39,000 0 42,000 3,000 39,000 0 7 1 11 2 1

२ 30803107
जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्रण 
प्रवितध पररयोजना

722 944 49 895 0 1,260 60 1,200 0 4,270 70 4,200 0 7 2 11 2 1

३ 30803108
भारतीय अनदुान सहयोगमा 
संचातलत नदी तनयन्रण 
आयोजना

4,563 6,632 0 6,632 0 20,000 0 20,000 0 22,000 0 22,000 0 7 1 11 2 2

४ 30803118 टार - बजार संरक्षण काययक्रम 4,143 2,400 0 2,400 0 2,800 0 2,800 0 3,800 0 3,800 0 7 1 11 2 1

५ 30803126
नयाुँ प्रवितधमा आधाररत नदद 
तनयन्रण काययक्रम

6,887 9,084 134 8,950 0 9,635 135 9,500 0 10,145 145 10,000 0 7 1 11 2 1

६ 30803148
पिुी राप्ती लोथर- सौराहा नदद 
तनयन्रण आयोजना

291 100 0 100 0 400 0 400 0 420 0 420 0 4 1 11 2 2

७ 30803154 जलस्रोत संरक्षण आयोजना 0 20 0 20 0 550 50 500 0 760 60 700 0 7 1 13 3 1

८ 30804101
जलस्रोत अनसुन्धान तथा 
विकास केन्ि

986 1,605 292 1,313 0 2,080 230 1,850 0 3,206 382 2,824 0 7 1 13 3 3

९ 30881011
भतूमगत जलस्रोत विकास 
सतमतत

505 861 484 377 0 916 501 415 0 976 519 457 0 7 2 16 2 2

40,613 60,764 2,898 57,866 0 79,641 3,976 75,665 0 87,577 4,176 83,401 0
7.1.3 तसुँचाइ

१ 30803011 जलस्रोत तथा तसंचाइ विभाग 2,559 1,273 1,250 23 0 1,929 1,912 17 0 2,315 2,294 21 0 7 1 2 2 3
२ 30803012 तसंचाइ व्यिस्थापन तर्तभजन 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 2 3
३ 30803013 याशन्रक कायायलय 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 2 1 1

४ 30803101
तसंचाइ  संस्थागत विकास 
काययक्रम

234 1,027 233 794 0 1,070 270 800 0 1,352 352 1,000 0 4 2 2 2 1

५ 30803102
तसंचाइ  तथा जलस्रोत 
व्यिस्थापन आयोजना (तसंचाइ 
)

223 249 133 116 0 517 217 300 0 597 247 350 0 4 1 2 1 1

६ 30803103
तसंचाइ संभाव्यता अध्ययन 
तथा तनमायण गणुस्तर काययक्रम

2,351 1,983 35 1,948 0 1,720 20 1,700 0 1,922 22 1,900 0 4 2 2 1 1

७ 30803104 याशन्रक व्यिस्थापन काययक्रम 141 554 262 292 0 953 344 609 0 1,185 414 771 0 4 2 2 2 3

८ 30803105
समदुाय व्यिशस्थत तसंशचत 
कृवि के्षर आयोजना

1,638 3,241 224 3,017 0 3,551 232 3,319 0 3,891 240 3,651 0 4 1 2 1 1
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९ 30803109 ममयत संभार आयोजनाहरु 2,044 4,791 1,245 3,546 0 5,583 1,583 4,000 0 6,400 1,900 4,500 0 4 1 2 1 1

१० 30803110
बहृत सरकारी तसंचाई 
योजनाको पनुस्थायपना तथा 
व्यिस्थापन हस्तान्तरण

2,996 3,619 89 3,530 0 4,608 108 4,500 0 5,130 130 5,000 0 4 1 2 1 2

११ 30803111 बागमती तसंचाइ आयोजना 5,683 8,370 296 8,074 0 9,630 500 9,130 0 10,770 550 10,220 0 4 1 2 2 2
१२ 30803112 बबई तसंचाइ आयोजना 8,927 14,440 275 14,165 0 25,370 370 25,000 0 30,400 400 30,000 0 1 1 2 1 1

१३ 30803113
महाकाली तसंचाइ आयोजना 
(कन्चनपरु)

3,245 12,486 239 12,247 0 34,982 320 34,662 0 53,340 340 53,000 0 4 1 2 2 3

१४ 30803114
सनु्सरी मोरङ तसंचाइ 
आयोजना (तेस्रो)

4,631 6,982 372 6,610 0 8,700 500 8,200 0 11,600 600 11,000 0 4 1 2 2 2

१५ 30803115
प्रगन्ना तथा बड्कापथ  तसंचाइ 
आयोजना, दाङ

2,200 3,475 110 3,365 0 4,120 120 4,000 0 4,632 132 4,500 0 4 1 2 2 2

१६ 30803116 तसक्टा तसंचाइ आयोजना 9,557 15,584 351 15,233 0 20,400 400 20,000 0 22,450 450 22,000 0 1 1 2 2 2

१७ 30803117
पालङुटार- कुण्र्टुार तसंचाइ 
आयोजना

491 859 102 757 0 1,080 80 1,000 0 1,290 90 1,200 0 4 1 2 2 2

१८ 30803119
रानी जमरा  कुलररया तसंचाइ 
आयोजना ( प्रणाली 
आधतुनकीकरण समेत)

12,205 23,534 497 23,037 0 25,591 591 25,000 0 29,145 645 28,500 0 1 1 2 2 2

१९ 30803120
भेरी - ििई  र्ाइभसयन 
बहउुदे्दश्यीय आयोजना

18,996 30,684 278 30,406 0 40,320 320 40,000 0 20,320 320 20,000 0 1 1 2 2 2

२० 30803121
प्राथातमकता प्राप्त नदद बेशशन 
बाढी जोशखम ब्यिस्थापन 
आयोजना

3,633 13,397 250 13,147 0 21,916 180 21,736 0 7,098 272 6,826 0 4 1 2 2 1

२१ 30803122
तसंचाइ पनुस्थायपना आयोजना 
(कुिेत फण्र्)

2,115 288 106 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2

२२ 30803123
समरृ्द् तराई मधेस तसंचाइ 
विशिे काययक्रम

21,241 23,445 287 23,158 0 25,265 265 25,000 0 26,265 265 26,000 0 4 1 2 1 1

२३ 30803124
सनुकोशी मररन र्ाईभसयन 
बहउुदे्दशशय आयोजना

14,047 24,611 159 24,452 0 40,190 190 40,000 0 70,300 300 70,000 0 1 1 2 3 3

549



(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था ददग

ो 
विक

ास
 ल

क्ष्य
 सं

के
त

लैंत
गक

 सं
के
त

जल
िा
य ु

संके
त

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७८/७९ को वितनयोजन आ.ि. २०७९/८० को खचय प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को खचय प्रके्षपण

रण
नी
ततक

 स्
तम्

भ
प्राथ

तम
क
ता
  

क्र
मआ. ि. 

२०७७/७८ 
को संशोतधत 

अनमुान

२४ 30803125
बहृद् दाङ उपत्यका तसंचाई 
आयोजना

2,231 3,393 132 3,261 0 4,100 300 3,800 0 4,750 350 4,400 0 4 1 2 2 2

२५ 30803127
एकीकृत उजाय तथा तसंचाई 
वििशे काययक्रम

9,593 9,029 251 8,778 0 9,984 284 9,700 0 10,669 369 10,300 0 4 1 2 2 2

132,206 207,314 7,176 200,138 0 291,579 9,106 282,473 0 325,821 10,682 315,139 0
7.1.4 जल तथा मौसम विज्ञान

१ 30802011 जल तथा मौसम विज्ञान विभाग 6,319 6,865 1,113 5,752 0 7,350 1,250 6,100 0 7,825 1,375 6,450 0 7 1 13 1 1

२ 30802101
जल तथा मौसम विज्ञान 
काययक्रम

2,121 3,309 1,412 1,897 0 3,800 1,700 2,100 0 4,220 1,870 2,350 0 7 1 13 3 3

३ 30802102
जलिाय ुप्रकोप समतु्थान 
तनमायण आयोजना

4,177 1,085 54 1,031 0 1,120 70 1,050 0 1,270 70 1,200 0 7 1 13 2 1

12,617 11,259 2,579 8,680 0 12,270 3,020 9,250 0 13,315 3,315 10,000 0

7.2 भौततक पूिायधार तथा यातायात

१ 33700011
भौततक पूिायधार तथा यातायात 
मन्रालय

1,152 2,523 1,205 1,318 0 2,031 1,400 631 0 2,125 1,404 721 0 9 1 16 1 3

२ 33700012 नपेाल पानीजहाज कायायलय 626 867 192 675 0 902 197 705 0 2,179 804 1,375 0 3 1 9 3 3

३ 33700101
काठमांर्ौ-तराई मधेश फाि 
ट्रयाक

51,895 89,310 906 88,404 0 151,329 1,329 150,000 0 201,375 1,375 200,000 0 1 1 9 2 3

४ 33700102 जल मागय 67 43 29 14 0 49 33 16 0 53 35 18 0 3 1 9 1 3
५ 33701011 सर्क विभाग 2,747 6,730 1,590 5,140 0 5,156 1,656 3,500 0 6,714 1,714 5,000 0 3 1 11 1 3
६ 33701012 तर्तभजन सर्क कायायलयहरु 6,101 5,814 5,484 330 0 6,693 5,693 1,000 0 8,892 5,892 3,000 0 3 1 11 1 3
७ 33701013 हेभी इशक्िप्मेन्ट तर्तभजनहरु 4,845 4,812 4,036 776 0 5,169 4,169 1,000 0 6,315 4,315 2,000 0 3 2 11 1 3
८ 33701014 मेकातनकल तातलम 230 257 217 40 0 253 223 30 0 311 231 80 0 2 2 11 1 3

९ 33701015
गणुस्तर अनसुन्धान तथा 
विकास केन्ि

411 642 242 400 0 5,248 248 5,000 0 6,057 257 5,800 0 4 2 11 3 3

१० 33701017
प्रदेश राजधानी जोड्न े
राजमागय स्तरोन्नतत काययक्रम

0 70,000 0 70,000 0 70,000 0 70,000 0 70,000 0 70,000 0 1 1 9 2 2

११ 33701018 अरूण कोररर्ोर 0 1,800 0 1,800 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 3 1 9 2 2
१२ 33701019 बटुिल तलंक रोर् (बाइपास) 0 1,800 0 1,800 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 3 1 9 2 2

१३ 33701101
सगरमाथा राजमागय(गाईघाट-
ददके्तल खण्र्)

1,335 2,597 97 2,500 0 2,099 99 2,000 0 4,102 102 4,000 0 3 1 9 2 3

१४ 33701102
िी.पी. राजमागय (सयुयविनायक-
धतुलखेल, धतुलखेल-तसन्धलुी- 
बददयिास सर्क आयोजना)

3,069 9,173 173 9,000 0 9,154 154 9,000 0 12,159 159 12,000 0 3 1 9 2 3

१५ 33701103
महाकाली कोररर्ोर (ब्रम्हदेि-
झलुाघाट-दाच ुयला-वटङकर)

2,389 10,300 108 10,192 0 13,112 112 13,000 0 15,116 116 15,000 0 3 1 9 2 3

१६ 33701104 काशन्त राजपथ 1,393 3,118 118 3,000 0 2,622 122 2,500 0 2,626 126 2,500 0 3 1 1 2 3
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१७ 33701105
गंगटे-समनु्िटार-गल्फुभन्ज्याङ 
सर्क

400 400 0 400 0 800 0 800 0 950 0 950 0 3 1 1 2 3

१८ 33701106
कक्रहिा- रुिपरु- सालझण्र्ी-
सशन्धखकय - ढोरपाटन सर्क

1,334 3,594 94 3,500 0 6,098 98 6,000 0 12,101 101 12,000 0 3 1 1 2 3

१९ 33701107 दमक-शचसापानी सर्क 1,963 3,000 0 3,000 0 3,500 0 3,500 0 4,200 0 4,200 0 3 2 1 2 3

२० 33701108
मदन भण्र्ारी राजमागय 
(बाहनुर्ाुँगी देशख रुपाल सम्म)

27,264 31,968 617 31,351 0 35,127 641 34,486 0 38,598 663 37,935 0 1 1 9 2 3

२१ 33701109
गल्छी-तरशलुी-मैलङु्ग-
स्याफु्रिेशी-रसिुागढी सर्क 
आयोजना

11,821 16,217 114 16,103 0 18,638 120 18,518 0 20,494 124 20,370 0 1 1 9 2 3

२२ 33701110 टनकपरु तलंक सर्क 218 200 0 200 0 500 0 500 0 800 0 800 0 3 2 9 2 3
२३ 33701111 सर्क सधुार आयोजना 49,734 118,634 637 117,997 0 130,456 659 129,797 0 62,048 682 61,366 0 3 2 9 2 3

२४ 33701112
११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-
बारपाक सर्क

1,192 1,599 99 1,500 0 2,101 101 2,000 0 2,905 105 2,800 0 3 1 1 2 3

२५ 33701113
शवहद मागय (घोराही- निुागाउुँ-
 ततला- घततयगाउ- थिाङ- 
मतुसकोट-मैकोट)

2,279 5,626 126 5,500 0 5,199 129 5,070 0 7,134 134 7,000 0 3 1 1 2 3

२६ 33701114
पतुपलाल राजमागय(मध्य पहार्ी 
राजमागय)

48,518 81,344 999 80,345 0 93,430 1,033 92,397 0 107,325 1,069 106,256 0 1 1 9 2 3

२७ 33701115

सखेुत- दैलेख बजार- 
महािलेुक- गाल्जे भात्तर्ी, 
रतर्ा- नाग्म- गमगढी- 
नाक्चेलाग्ना सर्क

1,324 6,000 0 6,000 0 5,017 0 5,017 0 7,000 0 7,000 0 3 1 9 2 3

२८ 33701116
भेरी कररर्ोर (जाजरकोट-दनैु-
मररम-ततन्जे धो)

1,313 6,067 0 6,067 0 12,000 0 12,000 0 10,000 0 10,000 0 3 1 9 2 3

२९ 33701117 सर्क के्षर विकास आयोजना 2,546 1,651 150 1,501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 2 3

३० 33701118
उत्तर दशक्षण राजमागय(कणायली, 
कालीगण्र्की र कोशी)

21,402 41,266 568 40,698 0 54,089 589 53,500 0 64,010 610 63,400 0 1 1 9 2 3

३१ 33701119
बेनीघाट-आरुघाट-लाके 
भन्ज्याङ सर्क

1,308 2,000 0 2,000 0 800 0 800 0 1,500 0 1,500 0 3 1 1 2 3

३२ 33701120
काठमार्ौं उपत्यका सर्क 
विस्तार आयोजना

15,805 6,396 211 6,185 0 6,717 217 6,500 0 7,725 225 7,500 0 3 2 9 2 3

३३ 33701121
र्मु्र-े बेशीशहर- चामे -मनाङ 
सर्क

2,036 6,148 148 6,000 0 14,153 153 14,000 0 14,158 158 14,000 0 3 1 9 2 3

३४ 33701122 स्थानीय सर्क पलु तनमायण 64,400 69,521 0 69,521 0 75,456 0 75,456 0 83,001 0 83,001 0 3 1 1 2 3

३५ 33701123
रणनैततक सर्क पलुहरुको 
विस्ततृ संभाव्यता अध्ययन

5,062 6,296 0 6,296 0 6,000 0 6,000 0 8,000 0 8,000 0 3 2 9 2 3

३६ 33701124 काठमार्ौ बावहरी चक्रपथ 254 200 0 200 0 800 0 800 0 840 0 840 0 3 2 9 3 3
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३७ 33701125
महाकाली पलु तनमायण 
आयोजना

6,412 9,084 84 9,000 0 4,085 85 4,000 0 4,088 88 4,000 0 3 1 9 2 3

३८ 33701126
सेती राजमागय(वटकापरु -लोरे्-
चैनपरु-ताक्लाकोट)

2,332 6,146 146 6,000 0 3,150 150 3,000 0 9,155 155 9,000 0 3 1 9 2 3

३९ 33701127
चेपाङ मागय (ठोरी-भण्र्ारा-
लोथर-मलेख)ु

741 2,000 0 2,000 0 1,000 0 1,000 0 2,500 0 2,500 0 3 1 1 2 3

४० 33701128
हलुाकी राजमागय (पलुहरु 
समेत)

42,531 63,952 819 63,133 0 70,514 848 69,666 0 77,510 877 76,633 0 3 1 9 2 3

४१ 33701130
औद्योतगक कोररर्ोर 
(व्यापारीक मागय) विस्तार 
आयोजना

21,653 21,680 518 21,162 0 23,813 535 23,278 0 26,160 554 25,606 0 3 1 9 2 3

४२ 33701132
रणनीततक सर्क पलु तनमायण 
तथा पलु पलेुसा संरक्षण

27,336 41,492 492 41,000 0 44,008 508 43,500 0 45,526 526 45,000 0 3 1 9 2 3

४३ 33701133
सासेक रोर् कनशेक्टतभटी 
प्रोजेक्ट

6,520 223 137 86 0 137 137 0 0 0 0 0 0 3 1 9 3 3

४४ 33701134 चक्रपथ विस्तार आयोजना 3,909 26,454 85 26,369 0 23,088 88 23,000 0 34,414 91 34,323 0 3 1 9 3 3

४५ 33701135

नपेाल भारत के्षरीय व्यापार 
तथा यातायात आयोजना: 
मशुग्लङ नारायणगढ सर्क 
खण्र्

2,512 2,084 84 2,000 0 8,588 88 8,500 0 15,091 91 15,000 0 3 1 9 3 3

४६ 33701136 सर्क तथा ट्रावफक सरुक्षा 2,280 5,077 77 5,000 0 10,075 75 10,000 0 10,078 78 10,000 0 8 1 11 3 2

४७ 33701137
सर्क पूिायधार विकास 
काययक्रम

36,880 19,474 0 19,474 0 30,000 0 30,000 0 45,000 0 45,000 0 3 1 9 2 3

४८ 33701138
राजमागय  स्तरोन्नती तथा 
पनुस्थायपना काययक्रम

100,927 80,367 0 80,367 0 83,344 0 83,344 0 91,678 0 91,678 0 3 1 9 3 3

४९ 33701139
नागढुङ्गा सरुुङमागय तनमायण 
आयोजना

33,092 98,479 137 98,342 0 80,141 141 80,000 0 60,146 146 60,000 0 1 1 9 3 3

५० 33701140 सासेक सर्क सधुार आयोजना 36,800 75,473 462 75,011 0 83,019 501 82,518 0 91,288 518 90,770 0 3 1 9 3 2

५१ 33701141
मनाङ्ग-मसु्ताङ्ग-र्ोल्पा-जमु्ला 
सर्क

647 3,500 0 3,500 0 1,500 0 1,500 0 7,000 0 7,000 0 3 1 1 3 2

५२ 33701142
स्िणय सगरमाथा िहृत चक्रपथ 
(ओखलढंुगा-सोल ुसल्लेरी- 
खोटाङ ददके्तल-ओखलढंुगा)

1,379 4,200 0 4,200 0 2,750 0 2,750 0 3,200 0 3,200 0 3 1 1 3 2

५३ 33701143
तराई मधेस सर्क पिुायधार 
विशिे काययक्रम

29,271 15,496 0 15,496 0 20,000 0 20,000 0 25,000 0 25,000 0 3 1 9 3 2

५४ 33701144
साुँघटुार- ओखलढुङ्गा- कुइतभर 
सर्क

945 1,380 0 1,380 0 1,100 0 1,100 0 4,000 0 4,000 0 3 1 9 2 2
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५५ 33701145
सासेक राजमागय सधुार 
आयोजना

26,465 62,413 249 62,164 0 68,644 263 68,381 0 75,492 272 75,220 0 3 1 9 3 3

५६ 33701146
दोश्रो पलु सधुार तथा संभार 
आयोजना

6,000 5,500 0 5,500 0 40,000 0 40,000 0 50,000 0 50,000 0 3 1 9 2 2

५७ 33701167
के्षरीय ब्यापाररक मागय 
विस्तार आयोजना

17,550 66,000 0 66,000 0 106,000 0 106,000 0 77,360 0 77,360 0 3 1 9 2 2

५८ 33701168 सरुुङ्ग मागय विकास काययक्रम 3,392 19,960 0 19,960 0 15,000 0 15,000 0 20,000 0 20,000 0 1 1 9 3 1

५९ 33701169
बैकशल्पक सहायक राजमागय 
विकास काययक्रम

27,028 45,166 266 44,900 0 45,273 273 45,000 0 50,284 284 50,000 0 3 1 9 2 2

६० 33701170
सासेक मशुग्लङ - पोखरा 
सर्क योजना

22,726 53,133 86 53,047 0 58,437 85 58,352 0 64,275 88 64,187 0 3 1 9 2 2

६१ 33701171
काकरतभट्टा इनरुिा, पथलैया 
नारायणघाट खण्र्

5,273 10,375 0 10,375 0 12,969 0 12,969 0 15,563 0 15,563 0 2 1 9 1 2

६२ 33701172 तमचैया कटारी घमुी 727 8,000 0 8,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 2 1 9 2 2

६३ 33701173
सयुयविनायक धतुलखेल र 
कोटेश्वर बानशे्वर तरपरेुश्वर 
सर्क

4,865 23,000 0 23,000 0 22,023 0 22,023 0 21,477 0 21,477 0 2 1 8 2 2

६४ 33701174
चतरा मूलघाट माझीटार 
दोभान ओलांगच ुंगगोला (तमोर 
कोररर्ोर)	

6,671 15,000 0 15,000 0 21,000 0 21,000 0 24,000 0 24,000 0 2 1 9 2 2

६५ 33701175
केचना कंचनजंघा (मेची 
कररर्ोर )

727 5,500 0 5,500 0 5,000 0 5,000 0 8,000 0 8,000 0 2 1 9 2 1

६६ 33701176 तनिायचन के्षर रणनैततक सर्क 18,330 20,667 0 20,667 0 42,000 0 42,000 0 39,000 0 39,000 0 2 1 9 2 2
६७ 33702011 रेलिे विभाग 1,846 11,009 369 10,640 0 1,508 383 1,125 0 1,793 393 1,400 0 3 1 16 1 3

६८ 33702101
रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल 
विकास आयोजना

58,622 89,327 282 89,045 0 102,532 245 102,287 0 112,770 254 112,516 0 1 1 9 2 3

६९ 33703011 यातायात व्यिस्था विभाग 394 475 475 0 0 480 480 0 0 510 510 0 0 8 1 16 1 3
७० 33703013 सिारी परीक्षण कायायलयहरु 339 2,459 439 2,020 0 3,518 538 2,980 0 3,687 629 3,058 0 8 1 16 3 1

७१ 33703101
यातायात व्यिस्था सदुृढीकरण 
आयोजना

17,307 20,121 7,083 13,038 0 21,673 7,331 14,342 0 23,364 7,588 15,776 0 3 1 11 2 3

७२ 33731011 सर्क बोर्य 70,412 72,500 72,500 0 0 75,038 75,038 0 0 77,664 77,664 0 0 3 1 9 2 3

७३ 50137101
पूिायधार विकास तथा तनमायण 
कम्पनी

5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 1 1 9 1 3

986,274 1,630,079 102,950 1,522,129 5,000 1,895,105 106,967 1,783,138 5,000 2,026,886 111,207 1,910,679 5,000
7.3 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध

१ 35800011
सञ्चार तथा सूचना प्रवितध 
मन्रालय

4,428 6,798 6,613 185 0 8,268 7,000 1,268 0 8,774 7,500 1,274 0 9 1 16 2 3

२ 35800101 राविय सूचना प्रवितध केन्ि 7,882 7,422 1,584 5,838 0 9,154 154 9,000 0 9,658 158 9,500 0 3 1 9 3 3
३ 35801011 मिुण विभाग 1,078 995 877 118 0 930 880 50 0 965 890 75 0 4 2 16 3 3
४ 35802011 सूचना तथा प्रशारण विभाग 1,394 572 398 174 0 663 444 219 0 678 454 224 0 8 1 16 2 3
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५ 35803011 हलुाक सेिा विभाग 874 1,692 1,648 44 0 1,873 1,828 45 0 1,916 1,870 46 0 8 1 16 3 3
६ 35803012 हलुाक तनदेशनालयहरु 2,835 2,412 2,337 75 0 2,655 2,572 83 0 2,714 2,630 84 0 8 2 16 3 3
७ 35803013 गोश्वारा हलुाक 2,064 2,169 2,009 160 0 2,110 2,100 10 0 2,210 2,200 10 0 8 1 16 3 3
८ 35803014 शजल्ला हलुाक कायायलयहरु 32,503 31,753 31,147 606 0 34,668 34,000 668 0 35,725 35,042 683 0 8 1 16 3 3
९ 35803015 हलुाक प्रशशक्षण केन्ि 155 175 170 5 0 391 215 176 0 430 250 180 0 8 2 16 3 3
१० 35803016 केन्िीय धनादेश कायायलय 143 129 128 1 0 144 143 1 0 147 146 1 0 8 2 16 3 3

११ 35803017
केन्िीय वटकट भण्र्ार तथा 
वफलाटेतलक ब्यूरो

399 401 398 3 0 439 437 2 0 449 447 2 0 8 2 16 2 3

१२ 35804011 सचुना प्रवितध विभाग 2,396 2,287 342 1,945 0 649 350 299 0 680 375 305 0 3 1 16 2 3

१३ 35805011
प्रमाणीकरण तनयन्रकको 
कायायलय

441 465 199 266 0 380 250 130 0 408 275 133 0 8 2 9 3 3

१४ 35821011 राविय सूचना आयोग 500 496 488 8 0 543 534 9 0 555 546 9 0 8 2 16 2 3
१५ 35841011 प्रसे काउशन्सल 489 469 469 0 0 500 500 0 0 525 525 0 0 8 2 16 2 3
१६ 35881011 राविय समाचार सतमतत 1,343 1,339 1,339 0 0 1,650 0 0 1,650 1,815 0 0 1,815 8 2 16 2 3

१७ 35881012
न्यूनतम पाररश्रतमक तनधायरण 
सतमतत

77 69 62 7 0 67 66 1 0 69 68 1 0 5 2 16 3 3

१८ 35881013
रेतर्यो प्रसार सेिा विकास 
सतमतत

2,331 2,400 2,400 0 0 2,640 2,640 0 0 2,700 2,700 0 0 8 1 9 2 3

१९ 35881014 सरुक्षण मिुण केन्ि 14,808 10,342 141 10,201 0 15,250 250 15,000 0 25,300 300 25,000 0 8 1 9 3 3
२० 50158101 नपेाल टेलीतभजन 1,500 5,000 0 0 5,000 1,650 0 0 1,650 1,815 0 0 1,815 8 1 9 2 3

77,640 77,385 52,749 19,636 5,000 84,624 54,363 26,961 3,300 97,533 56,376 37,527 3,630
7.4 शहरी विकास

१ 34700011 शहरी विकास मन्रालय 1,588 1,070 980 90 0 1,320 1,200 120 0 1,550 1,400 150 0 9 1 11 2 3
२ 34700101 बागमती सधुार आयोजना 17,582 34,474 1,327 33,147 0 36,800 1,800 35,000 0 46,538 7,284 39,254 0 3 1 15 2 1

३ 34701011
शहरी विकास तथा भिन 
तनमायण तबभाग

936 1,007 1,007 0 0 1,100 1,100 0 0 1,200 1,200 0 0 3 1 11 3 3

४ 34701012
संघीय सशचिालय तनमायण तथा 
ब्यिस्थापन कायायलय

4,255 5,301 1,801 3,500 0 6,261 2,339 3,922 0 7,005 2,868 4,137 0 8 1 11 3 3

५ 34701013
संशघय सहरी विकास आयोजना 
कायायन्ियन कायायलयहरु

1,838 2,847 2,047 800 0 2,904 2,100 804 0 2,922 2,200 722 0 3 1 11 2 2

६ 34701101 आिास व्यिस्था काययक्रम 14,653 1,556 926 630 0 1,700 1,000 700 0 1,850 1,100 750 0 3 2 11 1 2

७ 34701102
एकीकृत काययमूलक योजना 
(शहरी विकास)

3,147 2,503 3 2,500 0 2,942 4 2,938 0 3,292 5 3,287 0 8 2 11 2 3

८ 34701103 सघन शहरी विकास काययक्रम 71,727 107,115 766 106,349 0 115,865 865 115,000 0 133,061 1,061 132,000 0 3 1 11 2 3

९ 34701105
भिन तनमायण संवहता, सरकारी 
भिन तनमायण

35,003 22,998 476 22,522 0 27,884 384 27,500 0 33,270 471 32,799 0 8 1 11 3 3

१० 34701107
नपेाल - भारत सीमा एकीकृत 
जाुँच चौकी विकास आयोजना

108 62 12 50 0 73 15 58 0 82 19 63 0 8 2 17 2 3
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११ 34701108
शहरी शासकीय क्षमता 
विकास काययक्रम

1,270 21,796 18,822 2,974 0 24,562 24,192 370 0 27,484 26,000 1,484 0 8 1 16 2 3

१२ 34701110 नयाुँ सहर आयोजना 16,315 33,136 999 32,137 0 42,591 1,160 41,431 0 47,064 1,422 45,642 0 3 2 11 2 3

१३ 34701111 के्षरीय शहरी विकास काययक्रम 29,795 33,182 5,079 28,103 0 37,000 6,000 31,000 0 41,900 7,500 34,400 0 3 1 11 1 2

१४ 34701114
एवककृत बस्ती विकास 
काययक्रम

2,544 8,320 0 8,320 0 9,500 0 9,500 0 11,000 0 11,000 0 7 1 11 2 3

१५ 34701117 विशिे भिन तनमायण आयोजना 21,771 28,536 178 28,358 0 31,794 224 31,570 0 35,575 275 35,300 0 8 1 11 1 3
१६ 34701118 शहरी कोररर्ोर आयोजना 939 1,070 68 1,002 0 1,490 87 1,403 0 1,668 107 1,561 0 2 1 11 3 3
१७ 34751101 नगर विकास कोि 1,634 2,700 2,700 0 0 3,173 3,173 0 0 3,551 3,551 0 0 3 2 11 2 3

१८ 34771101
काठमाण्र्ौ उपत्यका विकास 
प्रातधकरण

8,859 11,623 1,006 10,617 0 9,989 1,280 8,709 0 13,136 1,570 11,566 0 3 1 11 3 3

१९ 34771102
धोविखोला कोररर्ोर सधुार 
आयोजना

1,835 1,857 57 1,800 0 999 60 939 0 1,306 70 1,236 0 3 2 9 2 2

२० 50147101
नगर विकास कोि - खानपेानी 
के्षर

5,365 7,037 0 0 7,037 2,000 0 0 2,000 2,200 0 0 2,200 3 1 6 3 2

२१ 50147106 नगर विकास कोि 6,155 6,155 0 0 6,155 6,861 0 0 6,861 7,547 0 0 7,547 3 2 11 2 3
247,319 334,345 38,254 282,899 13,192 366,808 46,983 310,964 8,861 423,201 58,103 355,351 9,747

7.5 पनुतनयमायण
१ 39200011 राविय पनुतनयमायण प्रातधकरण 477,837 335,513 21,372 314,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 11 3 3

477,837 335,513 21,372 314,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,515,333 3,541,365 257,802 2,518,184 765,379 3,682,715 262,880 2,627,987 791,848 4,054,198 290,017 2,879,060 885,121

जम्मा
कुल जम्मा
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िैदेशशक ऋण

7.1.1 ऊजाय
१ 30800011 ऊजाय, जलस्रोत तथा तसंचाई मन्रालय 1,680 1,680 0 0 2,004 2,004 0 0 2,405 2,405 0 0
२ 30800101 बढुी गण्र्की जलविद्यतु आयोजना 79,967 79,967 0 0 96,138 96,138 0 0 115,366 115,366 0 0
३ 30800102 विद्यतु विकास दशक सम्बन्धी कायययोजना 138 138 0 0 192 192 0 0 230 230 0 0
४ 30800103 िैकशल्पक उजाय प्रिर्द्यन केन्ि 10,627 10,627 0 0 13,200 13,200 0 0 15,840 15,840 0 0

५ 30800104 राविय ग्रामीण तथा निीकरणीय उजाय काययक्रम 16,974 9,114 6,360 1,500 22,800 13,800 7,000 2,000 27,360 7,260 2,400 17,700

६ 30801011 विद्यतु विकास विभाग 1,269 1,269 0 0 1,730 1,730 0 0 2,075 2,075 0 0
७ 30801101 विद्यतु विकासमा तनजी के्षरको प्रिर्द्यन 15 15 0 0 18 18 0 0 22 22 0 0
८ 30801102 सप्तकोशी बहउुदे्दश्यीय आयोजना 446 146 300 0 563 163 400 0 676 221 455 0
९ 30801103 पंचेश्वर बहउुदे्दश्यीय आयोजना 84 84 0 0 98 98 0 0 118 118 0 0
१० 30801104 जलविद्यतु आयोजना अध्ययन 12,822 12,822 0 0 16,839 16,839 0 0 20,206 20,206 0 0
११ 30801106 बढुीगंगा जलविद्यतु आयोजना 15,606 1,898 0 13,708 19,906 106 0 19,800 23,407 2,847 0 20,560
१२ 30821012 जल तथा ऊजाय आयोग 872 872 0 0 1,489 1,489 0 0 1,787 1,787 0 0

१३ 30821013
नदद बेतसन योजना तथा जलविद्यतु विकास 
गरुुयोजना तजुयमा आयोजना

2,019 2,019 0 0 3,024 3,024 0 0 3,629 3,629 0 0

१४ 50108101
१३२ के.भी. तथा अन्य प्रसारण लाईन 
विस्तार

178,600 15,700 12,150 150,750 209,892 10,592 12,500 186,800 251,870 21,275 2,000 228,595

१५ 50108102 थानकोट-चापागाउं-भक्तपरु १३२ के.भी 100 100 0 0 120 120 0 0 144 144 0 0

१६ 50108103
अन्य ३३ के.भी. तथा सि-स्टेशन 
आयोजनाहरु

68,500 5,000 4,500 59,000 79,200 4,282 9,918 65,000 95,040 3,937 6,244 84,859

१७ 50108104 जलविद्यतु सदुृढीकरण आयोजना 1,730 1,500 0 230 2,076 1,800 0 276 2,491 2,160 0 331
१८ 50108105 सामदुावयक तथा अन्य ग्रामीण विद्यतुीकरण 40,000 26,700 0 13,300 4,200 4,200 0 0 4,400 4,400 0 0

१९ 50108106
कुलेखानी तेस्रो जलविद्यतु आयोजना (१४ 
मे.िा.)

500 500 0 0 600 600 0 0 720 720 0 0

२० 50108107
चमेतलयागार् जल विद्यतु आयोजना (३० 
मे.िा.)

100 100 0 0 120 120 0 0 144 144 0 0

२१ 50108108
जलाशययकु्त आयोजनाहरुको छनौट तथा 
संभाव्यता अध्ययन

1,450 1,450 0 0 2,040 2,040 0 0 2,448 2,448 0 0

२२ 50108109
ठुला तथा मझौला जलविद्यतु अध्ययन 
आयोजना

200 200 0 0 240 240 0 0 288 288 0 0

२३ 50108111
मातथल्लो तरशलुी (३ए) जलविद्यतु आयोजना 
(६० मे.िा.)

11,800 800 0 11,000 8,160 560 0 7,600 9,792 664 0 9,128

२४ 50108112 राहघुाट जलविद्यतु आयोजना (२७ मे.िा. ) 16,700 700 0 16,000 20,040 840 0 19,200 24,048 1,000 0 23,048
२५ 50108113 तनहुुँ  जलविद्यतु आयोजना (१४० मे.िा.) 42,500 2,500 0 40,000 70,000 4,000 0 66,000 61,200 2,600 0 58,600
२६ 50108114 मातथल्लो मोदी जल विद्यतु आयोजना 800 800 0 0 1,800 1,800 0 0 2,160 2,160 0 0
२७ 50108115 नपेाल भारत विद्यतु  प्रशारण 40,751 2,100 1,000 37,651 48,901 2,401 1,500 45,000 58,681 2,024 1,440 55,217

अनसूुची ७.२
पूिायधार के्षरको तरििीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना
आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण
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२८ 50108116 पनुयनविकरणीय तथा क्षमता विस्तार आयोजना 51,800 1,800 0 50,000 62,160 2,160 0 60,000 74,592 1,492 0 73,100

२९ 50108117 तामाकोशी पाचौँ  जलतबद्यतु आयोजना 1,325 925 400 0 1,680 1,173 507 0 2,016 1,407 609 0
३० 50108120 विद्यतु उत्पादन कम्पनी तलतमटेर् 2,500 2,500 0 0 3,000 3,000 0 0 3,600 3,600 0 0
३१ 50108121 राविय प्रशारण ग्रीर् कम्पनी तलतमटेर् 5,000 5,000 0 0 12,000 12,000 0 0 14,400 14,400 0 0

३२ 50108122
अपर अरुण जलविद्यतु आयोजना कम्पनी 
तलतमटेर्

5,132 2,000 0 3,132 6,158 1,908 0 4,250 7,390 1,890 0 5,500

३३ 50108123
पािर सेक्टर ररफय म ऐण्र् सस्टेनबल 
हाईड्रोपािर रे्भलपमेन्ट प्रोजेक्ट

42,499 100 0 42,399 2,460 60 0 2,400 2,952 0 0 2,952

३४ 50108124 नलगार् हाइड्रोपािर कम्पनी तलतमटेर् 5,000 5,000 0 0 9,000 9,000 0 0 10,800 10,800 0 0
३५ 50108127 विद्यतु विकास दशक सम्बन्धी कायययोजना 22,200 3,500 0 18,700 26,640 4,200 0 22,440 31,968 1,968 0 30,000

३६ 50108128
सासेक- विद्यतु प्रशारण तथा वितरण प्रणाली 
सदुृढीकरण आयोजना

63,000 1,000 4,000 58,000 63,000 3,124 876 59,000 64,400 3,349 1,051 60,000

३७ 50108129
नपेाल वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार 
आयोजना

66,000 1,000 0 65,000 67,200 7,200 0 60,000 67,200 6,200 0 61,000

३८ 50108130 दधुकोसी जलाशययकु्त आयोजना 74,000 800 3,200 70,000 74,000 3,855 145 70,000 74,000 3,826 174 70,000
884,706 202,426 31,910 650,370 952,688 230,076 32,846 689,766 1,079,865 264,902 14,373 800,590

7.1.2 जलस्रोत
१ 30803106 नदी तनयन्रण 39,118 21,828 0 17,290 42,000 42,000 0 0 42,000 42,000 0 0

२ 30803107 जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्रण प्रवितध पररयोजना 944 944 0 0 1,260 1,260 0 0 4,270 4,270 0 0

३ 30803108
भारतीय अनदुान सहयोगमा संचातलत नदी 
तनयन्रण आयोजना

6,632 82 6,550 0 20,000 500 19,500 0 22,000 500 21,500 0

४ 30803118 टार - बजार संरक्षण काययक्रम 2,400 2,400 0 0 2,800 2,800 0 0 3,800 3,800 0 0

५ 30803126
नयाुँ प्रवितधमा आधाररत नदद तनयन्रण 
काययक्रम

9,084 7,939 0 1,145 9,635 9,635 0 0 10,145 10,145 0 0

६ 30803148
पिुी राप्ती लोथर- सौराहा नदद तनयन्रण 
आयोजना

100 100 0 0 400 400 0 0 420 420 0 0

७ 30803154 जलस्रोत संरक्षण आयोजना 20 20 0 0 550 550 0 0 760 760 0 0
८ 30804101 जलस्रोत अनसुन्धान तथा विकास केन्ि 1,605 1,605 0 0 2,080 2,080 0 0 3,206 3,206 0 0
९ 30881011 भतूमगत जलस्रोत विकास सतमतत 861 861 0 0 916 916 0 0 976 976 0 0

60,764 35,779 6,550 18,435 79,641 60,141 19,500 0 87,577 66,077 21,500 0
7.1.3 तसुँचाइ

१ 30803011 जलस्रोत तथा तसंचाइ विभाग 1,273 1,273 0 0 1,929 1,929 0 0 2,315 2,315 0 0
२ 30803101 तसंचाइ  संस्थागत विकास काययक्रम 1,027 1,027 0 0 1,070 1,070 0 0 1,352 1,352 0 0

३ 30803102
तसंचाइ  तथा जलस्रोत व्यिस्थापन आयोजना 
(तसंचाइ )

249 249 0 0 517 517 0 0 597 597 0 0

४ 30803103
तसंचाइ संभाव्यता अध्ययन तथा तनमायण 
गणुस्तर काययक्रम

1,983 1,983 0 0 1,720 1,720 0 0 1,922 1,922 0 0

५ 30803104 याशन्रक व्यिस्थापन काययक्रम 554 554 0 0 953 953 0 0 1,185 1,185 0 0

जम्मा

जम्मा
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६ 30803105 समदुाय व्यिशस्थत तसंशचत कृवि के्षर आयोजना 3,241 694 0 2,547 3,551 551 0 3,000 3,891 891 0 3,000

७ 30803109 ममयत संभार आयोजनाहरु 4,791 4,791 0 0 5,583 5,583 0 0 6,400 6,400 0 0

८ 30803110
बहृत सरकारी तसंचाई योजनाको पनुस्थायपना 
तथा व्यिस्थापन हस्तान्तरण

3,619 3,619 0 0 4,608 4,608 0 0 5,130 5,130 0 0

९ 30803111 बागमती तसंचाइ आयोजना 8,370 4,414 0 3,956 9,630 9,630 0 0 10,770 10,770 0 0
१० 30803112 बबई तसंचाइ आयोजना 14,440 9,440 0 5,000 25,370 25,370 0 0 30,400 30,400 0 0
११ 30803113 महाकाली तसंचाइ आयोजना (कन्चनपरु) 12,486 4,486 0 8,000 34,982 34,982 0 0 53,340 53,340 0 0
१२ 30803114 सनु्सरी मोरङ तसंचाइ आयोजना (तेस्रो) 6,982 3,981 0 3,001 8,700 8,700 0 0 11,600 11,600 0 0

१३ 30803115 प्रगन्ना तथा बड्कापथ  तसंचाइ आयोजना, दाङ 3,475 3,475 0 0 4,120 4,120 0 0 4,632 4,632 0 0

१४ 30803116 तसक्टा तसंचाइ आयोजना 15,584 5,583 0 10,001 20,400 6,900 0 13,500 22,450 1,304 0 21,146
१५ 30803117 पालङुटार- कुण्र्टुार तसंचाइ आयोजना 859 859 0 0 1,080 1,080 0 0 1,290 1,290 0 0

१६ 30803119
रानी जमरा  कुलररया तसंचाइ आयोजना ( 
प्रणाली आधतुनकीकरण समेत)

23,534 1,421 0 22,113 25,591 8,768 0 16,823 29,145 20,687 0 8,458

१७ 30803120 भेरी - ििई  र्ाइभसयन बहउुदे्दश्यीय आयोजना 30,684 20,684 0 10,000 40,320 40,320 0 0 20,320 20,320 0 0

१८ 30803121
प्राथातमकता प्राप्त नदद बेशशन बाढी जोशखम 
ब्यिस्थापन आयोजना

13,397 2,046 1,795 9,556 21,916 1,916 3,000 17,000 7,098 1,084 951 5,063

१९ 30803122 तसंचाइ पनुस्थायपना आयोजना (कुिेत फण्र्) 288 168 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
२० 30803123 समरृ्द् तराई मधेस तसंचाइ विशेि काययक्रम 23,445 8,445 0 15,000 25,265 25,265 0 0 26,265 26,265 0 0

२१ 30803124 सनुकोशी मररन र्ाईभसयन बहउुदे्दशशय आयोजना 24,611 14,611 0 10,000 40,190 40,190 0 0 70,300 70,300 0 0

२२ 30803125 बहृद् दाङ उपत्यका तसंचाई आयोजना 3,393 3,393 0 0 4,100 4,100 0 0 4,750 4,750 0 0
२३ 30803127 एकीकृत उजाय तथा तसंचाई वििशे काययक्रम 9,029 9,029 0 0 9,984 9,984 0 0 10,669 10,669 0 0

207,314 106,225 1,795 99,294 291,579 238,256 3,000 50,323 325,821 287,203 951 37,667
7.1.4 जल तथा मौसम विज्ञान

१ 30802011 जल तथा मौसम विज्ञान विभाग 6,865 6,865 0 0 7,350 7,350 0 0 7,825 7,825 0 0
२ 30802101 जल तथा मौसम विज्ञान काययक्रम 3,309 3,309 0 0 3,800 3,800 0 0 4,220 4,220 0 0
३ 30802102 जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण आयोजना 1,085 1,085 0 0 1,120 1,120 0 0 1,270 1,270 0 0

11,259 11,259 0 0 12,270 12,270 0 0 13,315 13,315 0 0

जम्मा

जम्मा
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7.2 भौततक पूिायधार तथा यातायात
१ 33700011 भौततक पूिायधार तथा यातायात मन्रालय 2,523 2,523 0 0 2,031 2,031 0 0 2,125 2,125 0 0
२ 33700012 नपेाल पानीजहाज कायायलय 867 867 0 0 902 902 0 0 2,179 2,179 0 0
३ 33700101 काठमांर्ौ-तराई मधेश फाि ट्रयाक 89,310 29,310 0 60,000 151,329 151,329 0 0 201,375 201,375 0 0
४ 33700102 जल मागय 43 43 0 0 49 49 0 0 53 53 0 0
५ 33701011 सर्क विभाग 6,730 6,730 0 0 5,156 5,156 0 0 6,714 6,714 0 0
६ 33701012 तर्तभजन सर्क कायायलयहरु 5,814 5,814 0 0 6,693 6,693 0 0 8,892 8,892 0 0
७ 33701013 हेभी इशक्िप्मेन्ट तर्तभजनहरु 4,812 4,812 0 0 5,169 5,169 0 0 6,315 6,315 0 0
८ 33701014 मेकातनकल तातलम 257 257 0 0 253 253 0 0 311 311 0 0
९ 33701015 गणुस्तर अनसुन्धान तथा विकास केन्ि 642 642 0 0 5,248 5,248 0 0 6,057 6,057 0 0

१० 33701017
प्रदेश राजधानी जोड्न ेराजमागय स्तरोन्नतत 
काययक्रम

70,000 0 0 70,000 70,000 0 0 70,000 70,000 0 0 70,000

११ 33701018 अरूण कोररर्ोर 1,800 1,800 0 0 2,000 2,000 0 0 2,000 2,000 0 0
१२ 33701019 बटुिल तलंक रोर् (बाइपास) 1,800 1,800 0 0 2,000 2,000 0 0 2,000 2,000 0 0
१३ 33701101 सगरमाथा राजमागय(गाईघाट-ददके्तल खण्र्) 2,597 2,597 0 0 2,099 2,099 0 0 4,102 4,102 0 0

१४ 33701102
िी.पी. राजमागय (सयुयविनायक-धतुलखेल, 
धतुलखेल-तसन्धलुी- बददयिास सर्क आयोजना)

9,173 4,173 5,000 0 9,154 4,154 5,000 0 12,159 7,159 5,000 0

१५ 33701103
महाकाली कोररर्ोर (ब्रम्हदेि-झलुाघाट-दाच ुयला-
वटङकर)

10,300 10,300 0 0 13,112 13,112 0 0 15,116 15,116 0 0

१६ 33701104 काशन्त राजपथ 3,118 3,118 0 0 2,622 2,622 0 0 2,626 2,626 0 0
१७ 33701105 गंगटे-समनु्िटार-गल्फुभन्ज्याङ सर्क 400 400 0 0 800 800 0 0 950 950 0 0

१८ 33701106
कक्रहिा- रुिपरु- सालझण्र्ी-सशन्धखकय - 
ढोरपाटन सर्क

3,594 3,594 0 0 6,098 6,098 0 0 12,101 12,101 0 0

१९ 33701107 दमक-शचसापानी सर्क 3,000 3,000 0 0 3,500 3,500 0 0 4,200 4,200 0 0

२० 33701108
मदन भण्र्ारी राजमागय (बाहनुर्ाुँगी देशख 
रुपाल सम्म)

31,968 16,968 0 15,000 35,127 35,127 0 0 38,598 38,598 0 0

२१ 33701109
गल्छी-तरशलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रिेशी-रसिुागढी 
सर्क आयोजना

16,217 11,217 0 5,000 18,638 18,638 0 0 20,494 20,494 0 0

२२ 33701110 टनकपरु तलंक सर्क 200 200 0 0 500 500 0 0 800 800 0 0
२३ 33701111 सर्क सधुार आयोजना 118,634 5,114 0 113,520 130,456 5,656 0 124,800 62,048 2,675 0 59,373

२४ 33701112 ११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-बारपाक सर्क 1,599 1,599 0 0 2,101 2,101 0 0 2,905 2,905 0 0

२५ 33701113
शवहद मागय (घोराही- निुागाउुँ- ततला- 
घततयगाउ- थिाङ- मतुसकोट-मैकोट)

5,626 5,626 0 0 5,199 5,199 0 0 7,134 7,134 0 0

२६ 33701114 पतुपलाल राजमागय(मध्य पहार्ी राजमागय) 81,344 31,344 0 50,000 93,430 93,430 0 0 107,325 107,325 0 0

२७ 33701115
सखेुत- दैलेख बजार- महािलेुक- गाल्जे 
भात्तर्ी, रतर्ा- नाग्म- गमगढी- नाक्चेलाग्ना 
सर्क

6,000 6,000 0 0 5,017 5,017 0 0 7,000 7,000 0 0

२८ 33701116 भेरी कररर्ोर (जाजरकोट-दनैु-मररम-ततन्जे धो) 6,067 6,067 0 0 12,000 12,000 0 0 10,000 10,000 0 0
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२९ 33701117 सर्क के्षर विकास आयोजना 1,651 1,651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

३० 33701118
उत्तर दशक्षण राजमागय(कणायली, कालीगण्र्की 
र कोशी)

41,266 11,266 0 30,000 54,089 54,089 0 0 64,010 64,010 0 0

३१ 33701119 बेनीघाट-आरुघाट-लाके भन्ज्याङ सर्क 2,000 2,000 0 0 800 800 0 0 1,500 1,500 0 0

३२ 33701120 काठमार्ौं उपत्यका सर्क विस्तार आयोजना 6,396 6,396 0 0 6,717 6,717 0 0 7,725 7,725 0 0

३३ 33701121 र्मु्र-े बेशीशहर- चामे -मनाङ सर्क 6,148 6,148 0 0 14,153 14,153 0 0 14,158 14,158 0 0
३४ 33701122 स्थानीय सर्क पलु तनमायण 69,521 39,521 0 30,000 75,456 75,456 0 0 83,001 83,001 0 0

३५ 33701123
रणनैततक सर्क पलुहरुको विस्ततृ संभाव्यता 
अध्ययन

6,296 6,296 0 0 6,000 6,000 0 0 8,000 8,000 0 0

३६ 33701124 काठमार्ौ बावहरी चक्रपथ 200 200 0 0 800 800 0 0 840 840 0 0
३७ 33701125 महाकाली पलु तनमायण आयोजना 9,084 9,084 0 0 4,085 4,085 0 0 4,088 4,088 0 0

३८ 33701126 सेती राजमागय(वटकापरु -लोरे्-चैनपरु-ताक्लाकोट) 6,146 6,146 0 0 3,150 3,150 0 0 9,155 9,155 0 0

३९ 33701127 चेपाङ मागय (ठोरी-भण्र्ारा-लोथर-मलेख)ु 2,000 2,000 0 0 1,000 1,000 0 0 2,500 2,500 0 0
४० 33701128 हलुाकी राजमागय (पलुहरु समेत) 63,952 28,952 5,000 30,000 70,514 70,514 0 0 77,510 77,510 0 0

४१ 33701130
औद्योतगक कोररर्ोर (व्यापारीक मागय) विस्तार 
आयोजना

21,680 16,680 0 5,000 23,813 23,813 0 0 26,160 26,160 0 0

४२ 33701132
रणनीततक सर्क पलु तनमायण तथा पलु पलेुसा 
संरक्षण

41,492 7,492 0 34,000 44,008 8,008 0 36,000 45,526 8,220 0 37,306

४३ 33701133 सासेक रोर् कनशेक्टतभटी प्रोजेक्ट 223 223 0 0 137 137 0 0 0 0 0 0
४४ 33701134 चक्रपथ विस्तार आयोजना 26,454 14,885 11,569 0 23,088 13,088 10,000 0 34,414 24,414 10,000 0

४५ 33701135
नपेाल भारत के्षरीय व्यापार तथा यातायात 
आयोजना: मशुग्लङ नारायणगढ सर्क खण्र्

2,084 84 0 2,000 8,588 348 0 8,240 15,091 608 0 14,483

४६ 33701136 सर्क तथा ट्रावफक सरुक्षा 5,077 5,077 0 0 10,075 10,075 0 0 10,078 10,078 0 0
४७ 33701137 सर्क पूिायधार विकास काययक्रम 19,474 19,474 0 0 30,000 30,000 0 0 45,000 45,000 0 0

४८ 33701138 राजमागय  स्तरोन्नती तथा पनुस्थायपना काययक्रम 80,367 50,367 10,000 20,000 83,344 83,344 0 0 91,678 91,678 0 0

४९ 33701139 नागढुङ्गा सरुुङमागय तनमायण आयोजना 98,479 4,879 0 93,600 80,141 1,141 0 79,000 60,146 2,646 0 57,500
५० 33701140 सासेक सर्क सधुार आयोजना 75,473 4,973 0 70,500 83,019 5,479 0 77,540 91,288 6,015 0 85,273
५१ 33701141 मनाङ्ग-मसु्ताङ्ग-र्ोल्पा-जमु्ला सर्क 3,500 3,500 0 0 1,500 1,500 0 0 7,000 7,000 0 0

५२ 33701142
स्िणय सगरमाथा िहृत चक्रपथ (ओखलढंुगा-
सोल ुसल्लेरी- खोटाङ ददके्तल-ओखलढंुगा)

4,200 4,200 0 0 2,750 2,750 0 0 3,200 3,200 0 0

५३ 33701143 तराई मधेस सर्क पिुायधार विशिे काययक्रम 15,496 15,496 0 0 20,000 20,000 0 0 25,000 25,000 0 0
५४ 33701144 साुँघटुार- ओखलढुङ्गा- कुइतभर सर्क 1,380 1,380 0 0 1,100 1,100 0 0 4,000 4,000 0 0
५५ 33701145 सासेक राजमागय सधुार आयोजना 62,413 5,564 0 56,849 68,644 6,144 0 62,500 75,492 6,730 0 68,762
५६ 33701146 दोश्रो पलु सधुार तथा संभार आयोजना 5,500 0 0 5,500 40,000 0 0 40,000 50,000 0 0 50,000
५७ 33701167 के्षरीय ब्यापाररक मागय विस्तार आयोजना 66,000 4,000 0 62,000 106,000 6,430 0 99,570 77,360 4,688 0 72,672
५८ 33701168 सरुुङ्ग मागय विकास काययक्रम 19,960 9,960 10,000 0 15,000 10,500 4,500 0 20,000 10,000 5,000 5,000
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५९ 33701169 बैकशल्पक सहायक राजमागय विकास काययक्रम 45,166 30,166 0 15,000 45,273 35,273 0 10,000 50,284 40,284 0 10,000

६० 33701170 सासेक मशुग्लङ - पोखरा सर्क योजना 53,133 4,933 0 48,200 58,437 5,437 0 53,000 64,275 5,967 0 58,308

६१ 33701171 काकरतभट्टा इनरुिा, पथलैया नारायणघाट खण्र् 10,375 375 0 10,000 12,969 469 0 12,500 15,563 563 0 15,000

६२ 33701172 तमचैया कटारी घमुी 8,000 8,000 0 0 10,000 10,000 0 0 10,000 10,000 0 0

६३ 33701173
सयुयविनायक धतुलखेल र कोटेश्वर बानशे्वर 
तरपरेुश्वर सर्क

23,000 11,000 0 12,000 22,023 4,023 0 18,000 21,477 5,477 0 16,000

६४ 33701174
चतरा मूलघाट माझीटार दोभान 
ओलांगच ुंगगोला (तमोर कोररर्ोर)	

15,000 10,000 0 5,000 21,000 11,000 0 10,000 24,000 15,000 0 9,000

६५ 33701175 केचना कंचनजंघा (मेची कररर्ोर ) 5,500 5,500 0 0 5,000 5,000 0 0 8,000 8,000 0 0
६६ 33701176 तनिायचन के्षर रणनैततक सर्क 20,667 15,667 0 5,000 42,000 22,000 0 20,000 39,000 30,000 0 9,000
६७ 33702011 रेलिे विभाग 11,009 6,009 5,000 0 1,508 808 700 0 1,793 979 814 0

६८ 33702101
रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास 
आयोजना

89,327 39,327 0 50,000 102,532 102,532 0 0 112,770 112,770 0 0

६९ 33703011 यातायात व्यिस्था विभाग 475 475 0 0 480 480 0 0 510 510 0 0
७० 33703013 सिारी परीक्षण कायायलयहरु 2,459 2,459 0 0 3,518 3,518 0 0 3,687 3,687 0 0
७१ 33703101 यातायात व्यिस्था सदुृढीकरण आयोजना 20,121 15,121 0 5,000 21,673 21,673 0 0 23,364 23,364 0 0
७२ 33731011 सर्क बोर्य 72,500 72,500 0 0 75,038 75,038 0 0 77,664 77,664 0 0
७३ 50137101 पूिायधार विकास तथा तनमायण कम्पनी 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0

1,630,079 680,341 46,569 903,169 1,895,105 1,153,755 20,200 721,150 2,026,886 1,368,395 20,814 637,677
7.3 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध

१ 35800011 सञ्चार तथा सूचना प्रवितध मन्रालय 6,798 6,798 0 0 8,268 8,268 0 0 8,774 8,774 0 0
२ 35800101 राविय सूचना प्रवितध केन्ि 7,422 7,422 0 0 9,154 9,154 0 0 9,658 9,658 0 0
३ 35801011 मिुण विभाग 995 995 0 0 930 930 0 0 965 965 0 0
४ 35802011 सूचना तथा प्रशारण विभाग 572 572 0 0 663 663 0 0 678 678 0 0
५ 35803011 हलुाक सेिा विभाग 1,692 1,692 0 0 1,873 1,873 0 0 1,916 1,916 0 0
६ 35803012 हलुाक तनदेशनालयहरु 2,412 2,412 0 0 2,655 2,655 0 0 2,714 2,714 0 0
७ 35803013 गोश्वारा हलुाक 2,169 2,169 0 0 2,110 2,110 0 0 2,210 2,210 0 0
८ 35803014 शजल्ला हलुाक कायायलयहरु 31,753 31,753 0 0 34,668 34,668 0 0 35,725 35,725 0 0
९ 35803015 हलुाक प्रशशक्षण केन्ि 175 175 0 0 391 391 0 0 430 430 0 0
१० 35803016 केन्िीय धनादेश कायायलय 129 129 0 0 144 144 0 0 147 147 0 0

११ 35803017 केन्िीय वटकट भण्र्ार तथा वफलाटेतलक ब्यूरो 401 401 0 0 439 439 0 0 449 449 0 0

१२ 35804011 सचुना प्रवितध विभाग 2,287 2,287 0 0 649 649 0 0 680 680 0 0
१३ 35805011 प्रमाणीकरण तनयन्रकको कायायलय 465 465 0 0 380 380 0 0 408 408 0 0
१४ 35821011 राविय सूचना आयोग 496 496 0 0 543 543 0 0 555 555 0 0
१५ 35841011 प्रसे काउशन्सल 469 469 0 0 500 500 0 0 525 525 0 0
१६ 35881011 राविय समाचार सतमतत 1,339 1,339 0 0 1,650 1,650 0 0 1,815 1,815 0 0
१७ 35881012 न्यूनतम पाररश्रतमक तनधायरण सतमतत 69 69 0 0 67 67 0 0 69 69 0 0
१८ 35881013 रेतर्यो प्रसार सेिा विकास सतमतत 2,400 2,400 0 0 2,640 2,640 0 0 2,700 2,700 0 0
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१९ 35881014 सरुक्षण मिुण केन्ि 10,342 10,342 0 0 15,250 15,250 0 0 25,300 25,300 0 0
२० 50158101 नपेाल टेलीतभजन 5,000 5,000 0 0 1,650 1,650 0 0 1,815 1,815 0 0

77,385 77,385 0 0 84,624 84,624 0 0 97,533 97,533 0 0
7.4 शहरी विकास

१ 34700011 शहरी विकास मन्रालय 1,070 1,070 0 0 1,320 1,320 0 0 1,550 1,550 0 0
२ 34700101 बागमती सधुार आयोजना 34,474 13,025 0 21,449 36,800 6,800 0 30,000 46,538 11,538 0 35,000
३ 34701011 शहरी विकास तथा भिन तनमायण तबभाग 1,007 1,007 0 0 1,100 1,100 0 0 1,200 1,200 0 0

४ 34701012
संघीय सशचिालय तनमायण तथा ब्यिस्थापन 
कायायलय

5,301 5,301 0 0 6,261 6,261 0 0 7,005 7,005 0 0

५ 34701013
संशघय सहरी विकास आयोजना कायायन्ियन 
कायायलयहरु

2,847 2,847 0 0 2,904 2,904 0 0 2,922 2,922 0 0

६ 34701101 आिास व्यिस्था काययक्रम 1,556 1,556 0 0 1,700 1,700 0 0 1,850 1,850 0 0

७ 34701102 एकीकृत काययमूलक योजना (शहरी विकास) 2,503 2,503 0 0 2,942 2,942 0 0 3,292 3,292 0 0

८ 34701103 सघन शहरी विकास काययक्रम 107,115 87,115 0 20,000 115,865 106,208 0 9,657 133,061 118,121 0 14,940
९ 34701105 भिन तनमायण संवहता, सरकारी भिन तनमायण 22,998 22,998 0 0 27,884 27,884 0 0 33,270 33,270 0 0

१० 34701107
नपेाल - भारत सीमा एकीकृत जाुँच चौकी 
विकास आयोजना

62 62 0 0 73 73 0 0 82 82 0 0

११ 34701108 शहरी शासकीय क्षमता विकास काययक्रम 21,796 1,024 0 20,772 24,562 1,162 0 23,400 27,484 1,291 0 26,193
१२ 34701110 नयाुँ सहर आयोजना 33,136 23,136 0 10,000 42,591 23,779 0 18,812 47,064 39,999 0 7,065
१३ 34701111 के्षरीय शहरी विकास काययक्रम 33,182 8,405 0 24,777 37,000 370 0 36,630 41,900 1,900 0 40,000
१४ 34701114 एवककृत बस्ती विकास काययक्रम 8,320 8,320 0 0 9,500 9,500 0 0 11,000 11,000 0 0
१५ 34701117 विशिे भिन तनमायण आयोजना 28,536 13,536 0 15,000 31,794 24,181 0 7,613 35,575 34,911 0 664
१६ 34701118 शहरी कोररर्ोर आयोजना 1,070 1,070 0 0 1,490 1,490 0 0 1,668 1,668 0 0
१७ 34751101 नगर विकास कोि 2,700 2,700 0 0 3,173 3,173 0 0 3,551 3,551 0 0
१८ 34771101 काठमाण्र्ौ उपत्यका विकास प्रातधकरण 11,623 11,623 0 0 9,989 9,989 0 0 13,136 13,136 0 0
१९ 34771102 धोविखोला कोररर्ोर सधुार आयोजना 1,857 1,857 0 0 999 999 0 0 1,306 1,306 0 0
२० 50147101 नगर विकास कोि - खानपेानी के्षर 7,037 1,900 0 5,137 2,000 540 0 1,460 2,200 400 0 1,800
२१ 50147106 नगर विकास कोि 6,155 6,155 0 0 6,861 6,861 0 0 7,547 7,547 0 0

334,345 217,210 0 117,135 366,808 239,236 0 127,572 423,201 297,539 0 125,662
7.5 पनुतनयमायण

१ 39200011 राविय पनुतनयमायण प्रातधकरण 335,513 114,049 91,800 129,664 0 0 0 0 0 0 0 0
335,513 114,049 91,800 129,664 0 0 0 0 0 0 0 0

3,541,365 1,444,674 178,624 1,918,067 3,682,715 2,018,358 75,546 1,588,811 4,054,198 2,394,964 57,638 1,601,596
जम्मा
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जम्मा

जम्मा

562



(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

8.1 प्रधानमन्री तथा मशन्रपररिद्
१ 30100011 मशन्रपररिद् 784 778 778 0 0 805 805 0 0 833 833 0 0 9 1 16 3 3

२ 30100012
प्रधानमन्री तथा मशन्रपररिद्को 
कायायलय

3,269 3,528 3,271 257 0 3,668 3,385 283 0 3,814 3,503 311 0 9 1 16 3 3

३ 30101011 महान्यायातधिक्ताको कायायलय 1,438 1,826 1,498 328 0 1,911 1,550 361 0 2,001 1,604 397 0 6 1 16 3 3
४ 30101012 उच्च सरकारी िवकल कायायलयहरु 2,310 2,632 2,355 277 0 2,742 2,437 305 0 2,858 2,522 336 0 6 1 16 3 3
५ 30101013 विशेि सरकारी िकील कायायलय 304 1,070 358 712 0 1,154 371 783 0 1,245 384 861 0 6 1 16 3 3

६ 30101014 शजल्ला सरकारी िवकल कायायलयहरु 6,330 7,362 5,974 1,388 0 7,710 6,183 1,527 0 8,079 6,399 1,680 0 6 1 16 3 3

७ 30102011 साियजतनक खररद अनगुमन कायायलय 747 962 875 87 0 1,002 906 96 0 1,044 938 106 0 8 1 16 3 3

८ 30103011 नपेाल ट्रिको कायायलय 477 473 464 9 0 490 480 10 0 508 497 11 0 9 1 16 3 3
९ 30104011 राविय सतकय ता केन्ि 992 1,153 1,131 22 0 1,195 1,171 24 0 1,238 1,212 26 0 8 1 16 3 3
१० 30105011 राजस्ि अनसुन्धान विभाग 1,651 1,620 1,564 56 0 1,681 1,619 62 0 1,744 1,676 68 0 8 1 16 3 3

११ 30106011 सम्पशत्त शवुर्द्करण अनसुन्धान विभाग 754 771 754 17 0 799 780 19 0 828 807 21 0 8 1 10 3 3

१२ 30107011 राविय अनसुन्धान विभाग 15,026 15,654 13,871 1,783 0 16,317 14,356 1,961 0 17,015 14,858 2,157 0 8 1 16 3 3
१३ 30131011 लगानी बोर्यको कायायलय 4,704 3,958 3,499 459 0 4,126 3,621 505 0 4,304 3,748 556 0 8 1 9 3 3

38,786 41,787 36,392 5,395 0 43,600 37,664 5,936 0 45,511 38,981 6,530 0

8.2 संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन

१ 36500011
संघीय मातमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रालय

3,118 6,204 6,102 102 0 6,730 6,600 130 0 7,445 7,300 145 0 9 1 16 2 3

२ 36500012 अततररक्त समूह 1,853 1,972 1,972 0 0 2,504 2,504 0 0 2,805 2,805 0 0 9 2 16 2 3

३ 36500102
संघीय शासन प्रणाली ब्यिस्थापन 
काययक्रम

63 64 64 0 0 81 81 0 0 91 91 0 0 8 2 16 1 3

४ 36500104
स्थानीय पूिायधार विकास साझेदारी 
काययक्रम

65,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 1 3

५ 36500105
शजल्ला समन्िय सतमततको 
कायायलयहरु

11,239 11,000 11,000 0 0 12,100 12,100 0 0 13,300 13,300 0 0 8 2 9 2 3

६ 36500106 बहकेु्षरीय पोिण काययक्रम 599 889 889 0 0 1,129 1,129 0 0 1,265 1,265 0 0 2 1 3 1 2
७ 36500107 तराई मधेस समवृर्द् काययक्रम 161 149 145 4 0 189 184 5 0 212 206 6 0 6 1 9 2 3

८ 36500108
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग 
काययक्रम

2,531 6,889 5,728 1,161 0 7,674 6,200 1,474 0 8,451 6,800 1,651 0 8 1 16 1 3

९ 36500109
उत्तरीके्षर पूिायधार विकास तथा 
जीिनस्तर सधुार काययक्रम

7,045 20,000 20,000 0 0 25,400 25,400 0 0 25,000 25,000 0 0 3 1 1 2 2

१० 36500110 साना विकास पररयोजना 2,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 1 3
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११ 36500111
उच्च पहार्ी एिम ्वहमाली के्षर 
सम्मवृर्द् काययक्रम

0 10,000 10,000 0 0 12,000 12,000 0 0 14,500 14,500 0 0 3 1 1 2 2

१२ 36501011 स्थानीय पूिायधार विभाग 1,954 2,195 257 1,938 0 2,787 326 2,461 0 3,123 366 2,757 0 3 1 8 1 3

१३ 36501101
ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन 
पररयोजना

166 149 149 0 0 189 189 0 0 212 212 0 0 3 1 6 1 1

१४ 36501102
ग्रामीण सर्क सञ्जाल सधुार 
आयोजना

32,759 46,805 1,037 45,768 0 59,442 1,317 58,125 0 66,575 1,475 65,100 0 3 1 9 2 3

१५ 36501103 झोलुंगे पलु के्षरगत काययक्रम 20,746 29,547 268 29,279 0 37,524 340 37,184 0 42,027 381 41,646 0 3 1 9 2 3
१६ 36501104 ग्रामीण पहुंच काययक्रम 78 47 32 15 0 60 41 19 0 67 46 21 0 3 1 1 2 3

१७ 36501106
स्थानीय स्तरका सर्कपलु तथा 
सामदुावयक पहुंच सधुार पररयोजना

4,045 7,145 26 7,119 0 9,074 33 9,041 0 10,163 37 10,126 0 3 2 9 2 3

१८ 36501107
पूिी शचतिन नदद व्यिस्थापन तथा 
जीविकोपाजयन सधुार काययक्रम

179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2 2

१९ 36501109 साना तसंचाई काययक्रम 643 1,671 431 1,240 0 2,122 547 1,575 0 2,377 613 1,764 0 4 1 2 2 2
२० 36501110 साना विकास आयोजना 0 4,800 4,800 0 0 5,000 5,000 0 0 5,200 5,200 0 0 4 1 8 2 3

२१ 36501111
स्थानीय तह प्रशासकीय भिन 
पूिायधार तबकास काययक्रम

5,826 8,000 41 7,959 0 10,160 52 10,108 0 11,379 58 11,321 0 8 1 11 2 3

२२ 36501112
प्रादेशशक तथा स्थानीय सर्क सधुार 
काययक्रम

27,395 33,002 2,023 30,979 0 142,569 2,569 140,000 0 152,878 2,878 150,000 0 3 1 9 2 3

२३ 36502011 तनजामती वकताबखाना 818 686 527 159 0 720 550 170 0 755 570 185 0 8 1 16 2 3
२४ 36561011 स्थानीय विकास प्रशशक्षण प्रततष्ठान 870 629 629 0 0 799 799 0 0 895 895 0 0 8 2 4 2 3

२५ 36561012 नपेाल प्रशासतनक प्रशशक्षण प्रततष्ठान 2,384 2,455 2,455 0 0 2,600 2,600 0 0 2,800 2,800 0 0 8 2 16 2 3

२६ 36561013
आददिातस / जनजातत उत्थान 
राविय प्रततष्ठान

563 638 572 66 0 684 600 84 0 744 650 94 0 6 1 10 2 3

२७ 36581011
तनजामती कमयचारी अस्पताल 
विकास सतमतत

6,426 5,431 5,431 0 0 6,897 6,897 0 0 7,725 7,725 0 0 2 1 3 2 3

198,855 200,367 74,578 125,789 0 348,434 88,058 260,376 0 379,989 95,173 284,816 0

8.3 कानून , न्याय तथा संसदीय मातमला

१ 31100011
कानून, न्याय तथा संसदीय मातमला 
मन्रालय

4,249 4,530 4,336 194 0 4,701 4,488 213 0 4,879 4,645 234 0 9 1 16 3 3

२ 31101011 न्याय सेिा तातलम केन्ि 307 281 269 12 0 291 278 13 0 302 288 14 0 8 2 16 2 3
३ 31121011 नपेाल कानून आयोग 391 345 335 10 0 358 347 11 0 371 359 12 0 8 1 16 3 3

4,947 5,156 4,940 216 0 5,350 5,113 237 0 5,552 5,292 260 0
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8.4 गहृ
१ 31400011 गहृ मन्रालय 4,525 5,358 3,257 2,101 0 5,702 3,392 2,310 0 6,051 3,510 2,541 0 9 1 16 3 3
२ 31400101 राहत तथा पनुयस्थापना काययक्रम 169 935 935 0 0 968 968 0 0 1,002 1,002 0 0 6 1 16 3 3
३ 31400102 लागू औिध तनयन्रण काययक्रम 79 92 91 1 0 93 92 1 0 96 95 1 0 6 1 3 2 3

४ 31400103
राविय विपद जोशखम न्यतुनकरण 
तथा व्यिस्थापन प्रातधकरण

2,498 23,684 9,570 14,114 0 4,000 3,000 1,000 0 4,200 3,100 1,100 0 7 1 13 2 2

५ 31401011
राविय पररचयपर तथा पञ्जीकरण 
विभाग

25,123 28,443 23,583 4,860 0 38,792 31,463 7,329 0 40,626 32,564 8,062 0 8 1 16 2 3

६ 31401012 सामाशजक सरुक्षा तथा संरक्षण 645,967 936,942 936,942 0 0 950,000 950,000 0 0 970,000 970,000 0 0 5 1 1 1 2
७ 31402011 कारागार व्यिस्थापन विभाग 4,072 3,399 519 2,880 0 5,418 2,250 3,168 0 5,814 2,329 3,485 0 8 1 16 2 3
८ 31402012 कारागार कायायलयहरु 19,723 19,207 18,014 1,193 0 19,512 18,200 1,312 0 19,944 18,500 1,444 0 8 1 16 3 3
९ 31403011 अध्यागमन विभाग 1,181 1,894 613 1,281 0 1,431 640 791 0 1,532 662 870 0 8 1 16 3 3
१० 31403012 अध्यागमन कायायलयहरु 1,844 1,866 1,820 46 0 1,935 1,884 51 0 2,006 1,950 56 0 8 1 16 3 3
११ 31404011 प्रहरी प्रधान कायायलय 44,253 54,137 44,114 10,023 0 55,009 45,000 10,009 0 57,010 46,000 11,010 0 6 1 16 3 3
१२ 31404012 महानगरीय प्रहरी 58,525 56,350 51,067 5,283 0 58,055 53,293 4,762 0 60,396 55,158 5,238 0 6 1 16 2 3
१३ 31404013 राविय प्रहरी प्रशशक्षण प्रततष्ठान 7,799 18,747 7,142 11,605 0 18,888 7,392 11,496 0 20,297 7,651 12,646 0 8 1 16 2 3
१४ 31404014 प्रदेश प्रहरी कायायलयहरु 64,440 60,052 58,792 1,260 0 62,457 61,072 1,385 0 64,733 63,210 1,523 0 6 1 16 2 3
१५ 31404015 नपेाल  प्रहरी अस्पताल 8,685 9,112 6,409 2,703 0 9,473 6,500 2,973 0 9,840 6,569 3,271 0 2 2 16 2 3
१६ 31404016 शजल्ला प्रहरी कायायलयहरु 224,892 215,804 208,198 7,606 0 223,656 215,462 8,194 0 232,016 223,003 9,013 0 6 1 16 2 3

१७ 31404103
तर-िवियय अपराध तनयन्रण तथा 
अनसुन्धान कायययोजना

679 833 106 727 0 910 110 800 0 994 114 880 0 6 1 16 3 3

१८ 31405011 सशस्त्र प्रहरी बल 17,397 16,209 13,688 2,521 0 16,121 14,261 1,860 0 16,806 14,760 2,046 0 8 1 16 2 3
१९ 31405013 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायायलय 165,308 163,252 155,617 7,635 0 172,068 163,854 8,214 0 178,624 169,589 9,035 0 8 1 16 3 3
२० 31405014 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्िहरु 13,048 12,255 11,683 572 0 13,912 12,513 1,399 0 14,490 12,951 1,539 0 8 1 16 3 3
२१ 31405015 नपेाल ए.पी.एफ अस्पताल 3,185 4,248 3,114 1,134 0 3,325 2,716 609 0 3,481 2,811 670 0 2 1 16 3 3

२२ 31405016
सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्सार 
तथा औद्योतगक सरुक्षा बल

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 16 3 3

२३ 31406011 प्रहरी वकताबखाना 220 245 230 15 0 232 224 8 0 239 231 8 0 8 1 16 2 3
२४ 31491011 समरजंग कम्पनी कायायलय 141 142 141 1 0 145 144 1 0 150 149 1 0 8 2 16 3 3
२५ 31492011 शजल्ला प्रशासन कायायलयहरु 29,054 16,941 13,591 3,350 0 17,789 14,086 3,703 0 18,652 14,579 4,073 0 8 1 16 3 3
२६ 31492012 सीमा प्रशासन कायायलयहरु 268 270 263 7 0 272 268 4 0 282 277 5 0 8 1 16 2 3
२७ 31492013 इलाका प्रशासन कायायलयहरु 5,072 5,045 3,585 1,460 0 5,315 3,709 1,606 0 5,606 3,839 1,767 0 8 1 16 2 3
२८ 31493011 जरु्द् िारुणयन्र कायायलय 157 157 156 1 0 159 158 1 0 165 164 1 0 7 1 11 3 3

1,348,327 1,655,619 1,573,240 82,379 0 1,685,637 1,612,651 72,986 0 1,735,052 1,654,767 80,285 0
8.5 रक्षा

१ 34500011 रक्षा मन्रालय 1,240 824 730 94 0 859 756 103 0 895 782 113 0 9 1 16 3 3
२ 34500012 राविय सरुक्षा पररिद् 496 546 501 45 0 569 519 50 0 592 537 55 0 8 1 16 3 3
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३ 34501011 जंगी अड्डा 497,825 476,517 417,210 59,307 0 497,050 431,812 65,238 0 518,687 446,925 71,762 0 8 1 16 2 3
४ 34501012 सैतनक हिाई महा-तनदेशनालय 7,737 7,967 6,532 1,435 0 8,340 6,761 1,579 0 8,735 6,998 1,737 0 8 1 16 3 3

५ 34501013
िीरेन्ि अस्पताल (पोि एक्सीरे्न्ट 
सेन्टर समेत)

15,510 17,227 13,734 3,493 0 18,057 14,215 3,842 0 18,939 14,713 4,226 0 2 2 16 2 3

६ 34501014 सैतनक कमाण्र् तथा स्टाफ कलेज 1,783 1,297 1,278 19 0 1,344 1,323 21 0 1,392 1,369 23 0 8 1 16 2 3
७ 34501015 राविय सेिा दल 2,386 3,976 3,967 9 0 4,116 4,106 10 0 4,261 4,250 11 0 8 2 16 3 3
८ 34501016 अतत विशशि व्यशक्तहरुको सरुक्षा 2,129 2,086 2,067 19 0 2,160 2,139 21 0 2,237 2,214 23 0 8 1 16 3 3

529,106 510,440 446,019 64,421 0 532,495 461,631 70,864 0 555,738 477,788 77,950 0
8.6 परराि

१ 32600011 परराि मन्रालय 7,892 11,798 6,482 5,316 0 12,600 6,600 6,000 0 13,000 7,000 6,000 0 9 1 17 3 3

२ 32600012
नपेाली राजदूतािासहरु, स्थायी 
तनयोगहरु र महािाशणज्य दूताबासहरु

44,480 46,560 37,480 9,080 0 47,500 37,500 10,000 0 52,000 40,000 12,000 0 8 1 17 3 3

३ 32600013 सीमा नापी टोली 561 467 301 166 0 440 320 120 0 480 330 150 0 8 2 17 3 3
४ 32601011 राहदानी विभाग 10,462 12,075 11,990 85 0 20,960 20,930 30 0 10,990 10,940 50 0 8 2 17 2 3
५ 32602011 कन्सलुर सेिा विभाग 215 405 330 75 0 375 345 30 0 410 360 50 0 8 1 17 3 3

63,610 71,305 56,583 14,722 0 81,875 65,695 16,180 0 76,880 58,630 18,250 0
8.7 योजना तथा त्यांक

१ 39100011 राविय योजना आयोग 2,031 1,844 1,771 73 0 2,200 2,000 200 0 2,400 2,200 200 0 8 1 16 2 3

२ 39100101
योजना तथा जनशशक्त विकास 
काययक्रम

243 141 139 2 0 282 262 20 0 390 360 30 0 8 2 16 2 3

३ 39101011 केन्िीय त्यांक विभाग 1,048 1,061 1,058 3 0 1,286 1,276 10 0 1,543 1,531 12 0 8 1 16 3 3
४ 39101012 शजल्ला त्यांक कायायलयहरु 2,590 2,663 2,615 48 0 2,875 2,815 60 0 3,110 3,050 60 0 8 1 16 3 3
५ 39101101 आतथयक त्यांक विकास काययक्रम 1,027 7,724 7,477 247 0 1,352 1,186 166 0 821 771 50 0 8 2 10 3 3

६ 39101102 सामाशजक त्यांक विकास काययक्रम 202 1,118 1,109 9 0 1,381 1,376 5 0 939 931 8 0 8 1 10 2 3

७ 39101103 राविय जनगणना २०७८ 28,004 17,463 17,440 23 0 1,250 1,200 50 0 540 500 40 0 8 1 16 1 3
35,145 32,014 31,609 405 0 10,626 10,115 511 0 9,743 9,343 400 0

2,218,776 2,516,688 2,223,361 293,327 0 2,708,017 2,280,927 427,090 0 2,808,465 2,339,974 468,491 0
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िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक ऋण कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक ऋण

8.1 प्रधानमन्री तथा मशन्रपररिद्
१ 30100011 मशन्रपररिद् 778 778 0 0 805 805 0 0 833 833 0 0
२ 30100012 प्रधानमन्री तथा मशन्रपररिद्को कायायलय 3,528 3,528 0 0 3,668 3,668 0 0 3,814 3,814 0 0
३ 30101011 महान्यायातधिक्ताको कायायलय 1,826 1,826 0 0 1,911 1,911 0 0 2,001 2,001 0 0
४ 30101012 उच्च सरकारी िवकल कायायलयहरु 2,632 2,632 0 0 2,742 2,742 0 0 2,858 2,858 0 0
५ 30101013 विशिे सरकारी िकील कायायलय 1,070 1,070 0 0 1,154 1,154 0 0 1,245 1,245 0 0
६ 30101014 शजल्ला सरकारी िवकल कायायलयहरु 7,362 7,362 0 0 7,710 7,710 0 0 8,079 8,079 0 0
७ 30102011 साियजतनक खररद अनगुमन कायायलय 962 962 0 0 1,002 1,002 0 0 1,044 1,044 0 0
८ 30103011 नपेाल ट्रिको कायायलय 473 473 0 0 490 490 0 0 508 508 0 0
९ 30104011 राविय सतकय ता केन्ि 1,153 1,153 0 0 1,195 1,195 0 0 1,238 1,238 0 0
१० 30105011 राजस्ि अनसुन्धान विभाग 1,620 1,620 0 0 1,681 1,681 0 0 1,744 1,744 0 0
११ 30106011 सम्पशत्त शवुर्द्करण अनसुन्धान विभाग 771 771 0 0 799 799 0 0 828 828 0 0
१२ 30107011 राविय अनसुन्धान विभाग 15,654 15,654 0 0 16,317 16,317 0 0 17,015 17,015 0 0
१३ 30131011 लगानी बोर्यको कायायलय 3,958 2,938 1,020 0 4,126 3,026 1,100 0 4,304 3,804 500 0

41,787 40,767 1,020 0 43,600 42,500 1,100 0 45,511 45,011 500 0
8.2 संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन

१ 36500011 संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 6,204 6,204 0 0 6,730 6,730 0 0 7,445 7,445 0 0

२ 36500012 अततररक्त समूह 1,972 1,972 0 0 2,504 2,504 0 0 2,805 2,805 0 0
३ 36500102 संघीय शासन प्रणाली ब्यिस्थापन काययक्रम 64 64 0 0 81 81 0 0 91 91 0 0
४ 36500105 शजल्ला समन्िय सतमततको कायायलयहरु 11,000 11,000 0 0 12,100 12,100 0 0 13,300 13,300 0 0
५ 36500106 बहकेु्षरीय पोिण काययक्रम 889 25 864 0 1,129 235 894 0 1,265 36 1,229 0
६ 36500107 तराई मधेस समवृर्द् काययक्रम 149 149 0 0 189 189 0 0 212 212 0 0

७ 36500108 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम 6,889 372 6,517 0 7,674 859 6,815 0 8,451 -819 9,270 0

८ 36500109
उत्तरीके्षर पूिायधार विकास तथा जीिनस्तर 
सधुार काययक्रम

20,000 0 20,000 0 25,400 0 25,400 0 25,000 0 25,000 0

९ 36500111
उच्च पहार्ी एिम ्वहमाली के्षर सम्मवृर्द् 
काययक्रम

10,000 10,000 0 0 12,000 12,000 0 0 14,500 14,500 0 0

१० 36501011 स्थानीय पूिायधार विभाग 2,195 2,195 0 0 2,787 2,787 0 0 3,123 3,123 0 0
११ 36501101 ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन पररयोजना 149 149 0 0 189 189 0 0 212 212 0 0
१२ 36501102 ग्रामीण सर्क सञ्जाल सधुार आयोजना 46,805 12,778 0 34,027 59,442 9,442 0 50,000 66,575 10,075 0 56,500
१३ 36501103 झोलुंगे पलु के्षरगत काययक्रम 29,547 27,047 2,500 0 37,524 34,824 2,700 0 42,027 38,471 3,556 0
१४ 36501104 ग्रामीण पहुंच काययक्रम 47 32 15 0 60 45 15 0 67 46 21 0

१५ 36501106
स्थानीय स्तरका सर्कपलु तथा सामदुावयक 
पहुंच सधुार पररयोजना

7,145 3,945 3,200 0 9,074 5,574 3,500 0 10,163 5,611 4,552 0

१६ 36501109 साना तसंचाई काययक्रम 1,671 24 1,647 0 2,122 338 1,784 0 2,377 34 2,343 0

जम्मा

अनसूुची ८.२
शासकीय व्यिस्था तथा अन्तरसम्बशन्धत वििय के्षरको तरििीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना
आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक ऋण कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक ऋण कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक ऋण
क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण

१७ 36501110 साना विकास आयोजना 4,800 0 4,800 0 5,000 5,000 0 0 5,200 5,200 0 0

१८ 36501111
स्थानीय तह प्रशासकीय भिन पूिायधार तबकास 
काययक्रम

8,000 8,000 0 0 10,160 10,160 0 0 11,379 11,379 0 0

१९ 36501112 प्रादेशशक तथा स्थानीय सर्क सधुार काययक्रम 33,002 8,002 0 25,000 142,569 12,569 0 130,000 152,878 12,878 0 140,000

२० 36502011 तनजामती वकताबखाना 686 686 0 0 720 720 0 0 755 755 0 0
२१ 36561011 स्थानीय विकास प्रशशक्षण प्रततष्ठान 629 629 0 0 799 799 0 0 895 895 0 0
२२ 36561012 नपेाल प्रशासतनक प्रशशक्षण प्रततष्ठान 2,455 2,455 0 0 2,600 2,600 0 0 2,800 2,800 0 0

२३ 36561013 आददिातस / जनजातत उत्थान राविय प्रततष्ठान 638 638 0 0 684 684 0 0 744 744 0 0

२४ 36581011 तनजामती कमयचारी अस्पताल विकास सतमतत 5,431 5,431 0 0 6,897 6,897 0 0 7,725 7,725 0 0
200,367 101,797 39,543 59,027 348,434 127,326 41,108 180,000 379,989 137,518 45,971 196,500

8.3 कानून , न्याय तथा संसदीय मातमला

१ 31100011 कानून, न्याय तथा संसदीय मातमला मन्रालय 4,530 4,530 0 0 4,701 4,701 0 0 4,879 4,879 0 0

२ 31101011 न्याय सेिा तातलम केन्ि 281 281 0 0 291 291 0 0 302 302 0 0
३ 31121011 नपेाल कानून आयोग 345 345 0 0 358 358 0 0 371 371 0 0

5,156 5,156 0 0 5,350 5,350 0 0 5,552 5,552 0 0
8.4 गहृ

१ 31400011 गहृ मन्रालय 5,358 5,358 0 0 5,702 5,702 0 0 6,051 6,051 0 0
२ 31400101 राहत तथा पनुयस्थापना काययक्रम 935 935 0 0 968 968 0 0 1,002 1,002 0 0
३ 31400102 लागू औिध तनयन्रण काययक्रम 92 92 0 0 93 93 0 0 96 96 0 0

४ 31400103
राविय विपद जोशखम न्यतुनकरण तथा 
व्यिस्थापन प्रातधकरण

23,684 488 1,792 21,404 4,000 4,000 0 0 4,200 4,200 0 0

५ 31401011 राविय पररचयपर तथा पञ्जीकरण विभाग 28,443 19,877 0 8,566 38,792 27,112 0 11,680 40,626 28,391 0 12,235
६ 31401012 सामाशजक सरुक्षा तथा संरक्षण 936,942 936,942 0 0 950,000 950,000 0 0 970,000 970,000 0 0
७ 31402011 कारागार व्यिस्थापन विभाग 3,399 3,399 0 0 5,418 5,418 0 0 5,814 5,814 0 0
८ 31402012 कारागार कायायलयहरु 19,207 19,207 0 0 19,512 19,512 0 0 19,944 19,944 0 0
९ 31403011 अध्यागमन विभाग 1,894 1,894 0 0 1,431 1,431 0 0 1,532 1,532 0 0
१० 31403012 अध्यागमन कायायलयहरु 1,866 1,866 0 0 1,935 1,935 0 0 2,006 2,006 0 0
११ 31404011 प्रहरी प्रधान कायायलय 54,137 54,137 0 0 55,009 55,009 0 0 57,010 57,010 0 0
१२ 31404012 महानगरीय प्रहरी 56,350 56,350 0 0 58,055 58,055 0 0 60,396 60,396 0 0
१३ 31404013 राविय प्रहरी प्रशशक्षण प्रततष्ठान 18,747 8,747 10,000 0 18,888 18,888 0 0 20,297 20,297 0 0
१४ 31404014 प्रदेश प्रहरी कायायलयहरु 60,052 60,052 0 0 62,457 62,457 0 0 64,733 64,733 0 0
१५ 31404015 नपेाल  प्रहरी अस्पताल 9,112 9,112 0 0 9,473 9,473 0 0 9,840 9,840 0 0
१६ 31404016 शजल्ला प्रहरी कायायलयहरु 215,804 215,804 0 0 223,656 223,656 0 0 232,016 232,016 0 0

१७ 31404103
तर-िवियय अपराध तनयन्रण तथा अनसुन्धान 
कायययोजना

833 833 0 0 910 910 0 0 994 994 0 0

१८ 31405011 सशस्त्र प्रहरी बल 16,209 16,209 0 0 16,121 16,121 0 0 16,806 16,806 0 0
१९ 31405013 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायायलय 163,252 163,252 0 0 172,068 172,068 0 0 178,624 178,624 0 0

जम्मा

जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक ऋण कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक ऋण कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक ऋण
क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण

२० 31405014 सशस्त्र प्रहरी बल तातलम केन्िहरु 12,255 12,255 0 0 13,912 13,912 0 0 14,490 14,490 0 0
२१ 31405015 नपेाल ए.पी.एफ अस्पताल 4,248 4,248 0 0 3,325 3,325 0 0 3,481 3,481 0 0
२२ 31406011 प्रहरी वकताबखाना 245 245 0 0 232 232 0 0 239 239 0 0
२३ 31491011 समरजंग कम्पनी कायायलय 142 142 0 0 145 145 0 0 150 150 0 0
२४ 31492011 शजल्ला प्रशासन कायायलयहरु 16,941 16,941 0 0 17,789 17,789 0 0 18,652 18,652 0 0
२५ 31492012 सीमा प्रशासन कायायलयहरु 270 270 0 0 272 272 0 0 282 282 0 0
२६ 31492013 इलाका प्रशासन कायायलयहरु 5,045 5,045 0 0 5,315 5,315 0 0 5,606 5,606 0 0
२७ 31493011 जरु्द् िारुणयन्र कायायलय 157 157 0 0 159 159 0 0 165 165 0 0

1,655,619 1,613,857 11,792 29,970 1,685,637 1,673,957 0 11,680 1,735,052 1,722,817 0 12,235
8.5 रक्षा

१ 34500011 रक्षा मन्रालय 824 824 0 0 859 859 0 0 895 895 0 0
२ 34500012 राविय सरुक्षा पररिद् 546 546 0 0 569 569 0 0 592 592 0 0
३ 34501011 जंगी अड्डा 476,517 476,517 0 0 497,050 497,050 0 0 518,687 518,687 0 0
४ 34501012 सैतनक हिाई महा-तनदेशनालय 7,967 7,967 0 0 8,340 8,340 0 0 8,735 8,735 0 0

५ 34501013
िीरेन्ि अस्पताल (पोि एक्सीरे्न्ट सेन्टर 
समेत)

17,227 17,227 0 0 18,057 18,057 0 0 18,939 18,939 0 0

६ 34501014 सैतनक कमाण्र् तथा स्टाफ कलेज 1,297 1,297 0 0 1,344 1,344 0 0 1,392 1,392 0 0
७ 34501015 राविय सेिा दल 3,976 3,976 0 0 4,116 4,116 0 0 4,261 4,261 0 0
८ 34501016 अतत विशशि व्यशक्तहरुको सरुक्षा 2,086 2,086 0 0 2,160 2,160 0 0 2,237 2,237 0 0

510,440 510,440 0 0 532,495 532,495 0 0 555,738 555,738 0 0
8.6 परराि

१ 32600011 परराि मन्रालय 11,798 11,798 0 0 12,600 12,600 0 0 13,000 13,000 0 0

२ 32600012
नपेाली राजदूतािासहरु, स्थायी तनयोगहरु र 
महािाशणज्य दूताबासहरु

46,560 46,560 0 0 47,500 47,500 0 0 52,000 52,000 0 0

३ 32600013 सीमा नापी टोली 467 467 0 0 440 440 0 0 480 480 0 0
४ 32601011 राहदानी विभाग 12,075 12,075 0 0 20,960 20,960 0 0 10,990 10,990 0 0
५ 32602011 कन्सलुर सेिा विभाग 405 405 0 0 375 375 0 0 410 410 0 0

71,305 71,305 0 0 81,875 81,875 0 0 76,880 76,880 0 0
8.7 योजना तथा त्यांक

१ 39100011 राविय योजना आयोग 1,844 1,844 0 0 2,200 2,200 0 0 2,400 2,400 0 0
२ 39100101 योजना तथा जनशशक्त विकास काययक्रम 141 141 0 0 282 282 0 0 390 390 0 0
३ 39101011 केन्िीय त्यांक विभाग 1,061 1,061 0 0 1,286 1,286 0 0 1,543 1,543 0 0
४ 39101012 शजल्ला त्यांक कायायलयहरु 2,663 2,663 0 0 2,875 2,875 0 0 3,110 3,110 0 0
५ 39101101 आतथयक त्यांक विकास काययक्रम 7,724 7,724 0 0 1,352 1,352 0 0 821 821 0 0
६ 39101102 सामाशजक त्यांक विकास काययक्रम 1,118 1,118 0 0 1,381 1,381 0 0 939 939 0 0
७ 39101103 राविय जनगणना २०७८ 17,463 17,463 0 0 1,250 1,250 0 0 540 540 0 0

32,014 32,014 0 0 10,626 10,626 0 0 9,743 9,743 0 0
2,516,688 2,375,336 52,355 88,997 2,708,017 2,474,129 42,208 191,680 2,808,465 2,553,259 46,471 208,735

जम्मा

जम्मा

जम्मा

जम्मा
कुल जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

9.1 रािपततको कायायलय
१ 10100001 रािपतत 80 79 79 0 0 82 82 0 0 85 85 0 0 9 1 16 3 3

२ 10100011
रािपततको कायायलय (प्रशासतनक खचय 
समेत)

1,419 1,380 1,186 194 0 1,441 1,228 213 0 1,505 1,271 234 0 9 1 16 3 3

1,499 1,459 1,265 194 0 1,523 1,310 213 0 1,590 1,356 234 0
9.2 उपरािपततको कायायलय 

१ 10200001 उपरािपतत 91 63 63 0 0 65 65 0 0 67 67 0 0 9 1 16 3 3

२ 10200011
उपरािपततको कायायलय (प्रशासतनक खचय 
समेत)

432 426 411 15 0 442 425 17 0 459 440 19 0 9 1 16 3 3

523 489 474 15 0 507 490 17 0 526 507 19 0
9.3 संघीय संसद

१ 20200001 संघीय संसद 249 248 248 0 0 257 257 0 0 266 266 0 0 9 1 16 3 3
२ 20200011 संघीय संसद 8,346 8,510 8,510 0 0 8,808 8,808 0 0 9,116 9,116 0 0 8 1 16 3 3
३ 20200012 संघीय संसद सशचिालय 3,648 3,753 3,433 320 0 3,905 3,553 352 0 4,064 3,677 387 0 8 1 16 3 3

12,243 12,511 12,191 320 0 12,970 12,618 352 0 13,446 13,059 387 0
9.4 अदालत

१ 20400001 सिोच्च अदालत 618 647 647 0 0 670 670 0 0 693 693 0 0 9 1 16 3 3

२ 20400011 सिोच्च अदालत (प्रशासतनक खचय समेत) 14,555 15,320 4,966 10,354 0 16,529 5,140 11,389 0 17,848 5,320 12,528 0 6 1 16 3 3

३ 20400012 मेलतमलाप पररिद 170 133 130 3 0 138 135 3 0 143 140 3 0 6 2 16 3 3
४ 20461011 राविय न्यावयक प्रततष्ठान 869 863 669 194 0 905 692 213 0 950 716 234 0 8 2 16 3 3
५ 20491011 उच्च अदालतहरु 12,380 12,516 10,895 1,621 0 13,059 11,276 1,783 0 13,632 11,671 1,961 0 6 1 16 3 3
६ 20492011 विशिे अदालत 577 889 544 345 0 943 563 380 0 1,001 583 418 0 6 1 16 3 3
७ 20493011 प्रशासकीय अदालत 226 303 292 11 0 314 302 12 0 326 313 13 0 6 1 16 3 3
८ 20494011 श्रम अदालत 200 206 199 7 0 214 206 8 0 222 213 9 0 6 1 16 3 3
९ 20495011 फैसला कायायन्ियन तनदेशनालय 181 195 189 6 0 203 196 7 0 211 203 8 0 6 1 16 3 3
१० 20496011 राजस्ि न्यायातधकरणहरु 592 646 627 19 0 670 649 21 0 695 672 23 0 6 1 16 3 3
११ 20497011 शजल्ला अदालतहरु 39,906 37,480 29,647 7,833 0 39,301 30,685 8,616 0 41,237 31,759 9,478 0 6 1 16 3 3

70,274 69,198 48,805 20,393 0 72,946 50,514 22,432 0 76,958 52,283 24,675 0

अनसूुची ९.१
संिैधातनक अंग तथा तनकायको तरििीय खचयको अनमुान तथा प्रके्षपण एिम ्काययक्रमको प्राथतमकीकरण तथा सांकेतीकरण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७८/७९ को वितनयोजन आ.ि. २०७९/८० को खचय प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को खचय प्रके्षपण
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9.5 अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग
१ 20600001 अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 98 100 100 0 0 104 104 0 0 108 108 0 0 9 1 16 3 3

२ 20600011
अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 
(प्रशासतनक खचय समेत)

11,986 13,062 10,153 2,909 0 13,708 10,508 3,200 0 14,396 10,876 3,520 0 8 1 16 3 3

12,084 13,162 10,253 2,909 0 13,812 10,612 3,200 0 14,504 10,984 3,520 0
9.6 महालेखा परीक्षकको कायायलय

१ 20800001 महालेखा परीक्षकको कायायलय 27 28 28 0 0 29 29 0 0 30 30 0 0 9 1 16 3 3

२ 20800011
महालेखा परीक्षकको कायायलय 
(प्रशासतनक खचय समेत)

5,745 5,648 4,800 848 0 5,901 4,968 933 0 6,168 5,142 1,026 0 8 1 16 3 3

5,772 5,676 4,828 848 0 5,930 4,997 933 0 6,198 5,172 1,026 0
9.7 लोक सेिा आयोग

१ 21000001 लोक सेिा आयोग 76 79 79 0 0 82 82 0 0 85 85 0 0 9 1 16 1 3

२ 21000011 लोक सेिा आयोग (प्रशासतनक खचय समेत) 5,883 6,065 5,996 69 0 6,282 6,206 76 0 6,507 6,423 84 0 8 1 16 1 3

३ 21091011 लोक सेिा आयोग, कायायलयहरु 3,040 2,946 2,804 142 0 3,058 2,902 156 0 3,176 3,004 172 0 8 1 16 1 3
8,999 9,090 8,879 211 0 9,422 9,190 232 0 9,768 9,512 256 0

9.8 तनिायचन आयोग
१ 21200001 तनिायचन आयोग 77 87 87 0 0 90 90 0 0 93 93 0 0 9 1 16 3 3
२ 21200011 तनिायचन आयोग (प्रशासतनक खचय समेत) 7,906 1,863 920 943 0 1,989 952 1,037 0 2,126 985 1,141 0 8 1 16 3 3

३ 21200012
मतदाता नामािली अध्याितधक संकलन -
मतदाता पररचय पर समेत

517 281 281 0 0 291 291 0 0 301 301 0 0 8 1 16 3 3

४ 21291011
तनिायचन कायायलयहरु (प्रशासतनक खचय 
समेत)

3,044 3,313 3,207 106 0 3,436 3,319 117 0 3,564 3,435 129 0 8 1 16 3 3

11,544 5,544 4,495 1,049 0 5,806 4,652 1,154 0 6,084 4,814 1,270 0
9.9 राविय मानि अतधकार आयोग

१ 21400001 राविय मानि अतधकार आयोग 130 69 69 0 0 71 71 0 0 73 73 0 0 9 1 16 1 3

२ 21400011
राविय मानि अतधकार आयोग 
(प्रशासतनक खचय समेत)

2,450 2,547 2,513 34 0 2,638 2,601 37 0 2,733 2,692 41 0 6 1 16 1 3

2,580 2,616 2,582 34 0 2,709 2,672 37 0 2,806 2,765 41 0
9.10 राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग

१ 22000001 राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग 86 89 89 0 0 92 92 0 0 95 95 0 0 9 1 16 3 3
२ 22000011 राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग 771 791 755 36 0 821 781 40 0 852 808 44 0 8 1 16 3 3

857 880 844 36 0 913 873 40 0 947 903 44 0
9.11 राविय मवहला आयोग

१ 22200001 राविय मवहला आयोग 80 79 79 0 0 82 82 0 0 85 85 0 0 9 1 5 1 3
२ 22200011 राविय मवहला आयोग 962 1,015 988 27 0 1,053 1,023 30 0 1,092 1,059 33 0 6 1 5 1 3
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1,042 1,094 1,067 27 0 1,135 1,105 30 0 1,177 1,144 33 0
9.12 राविय दतलत आयोग

१ 22400001 राविय दतलत आयोग 49 85 85 0 0 88 88 0 0 91 91 0 0 9 1 16 2 3
२ 22400011 राविय दतलत आयोग 271 248 238 10 0 257 246 11 0 267 255 12 0 6 1 16 2 3

320 333 323 10 0 345 334 11 0 358 346 12 0
9.13 राविय समािेशी आयोग

१ 22600001 राविय समािेशी आयोग 70 69 69 0 0 71 71 0 0 73 73 0 0 9 1 16 2 3
२ 22600011 राविय समािेशी आयोग 264 239 227 12 0 248 235 13 0 257 243 14 0 6 1 16 2 3

334 308 296 12 0 319 306 13 0 330 316 14 0
9.14 आददिासी जनजातत आयोग

१ 22800001 आददिासी जनजातत आयोग 70 68 68 0 0 70 70 0 0 72 72 0 0 9 1 16 2 3
२ 22800011 आददिासी जनजातत आयोग 236 212 199 13 0 220 206 14 0 228 213 15 0 6 1 16 2 3

306 280 267 13 0 290 276 14 0 300 285 15 0
9.15 मधेशी आयोग

१ 23000001 मधेशी आयोग 65 68 68 0 0 70 70 0 0 72 72 0 0 9 1 16 2 3
२ 23000011 मधेशी आयोग 291 271 265 6 0 281 274 7 0 292 284 8 0 6 1 16 2 3

356 339 333 6 0 351 344 7 0 364 356 8 0
9.16 थारू आयोग

१ 23200001 थारू आयोग 79 66 66 0 0 68 68 0 0 70 70 0 0 9 1 16 2 3
२ 23200011 थारू आयोग 435 380 350 30 0 395 362 33 0 411 375 36 0 6 1 16 2 3

514 446 416 30 0 463 430 33 0 481 445 36 0
9.17 मशुस्लम आयोग

१ 23400001 मशुस्लम आयोग 45 72 72 0 0 75 75 0 0 78 78 0 0 9 1 16 2 3
२ 23400011 मशुस्लम आयोग 377 380 323 57 0 397 334 63 0 415 346 69 0 6 1 16 2 3

422 452 395 57 0 472 409 63 0 493 424 69 0
9.18 न्याय पररिद्

१ 21800001 न्याय पररिद् 29 39 39 0 0 40 40 0 0 41 41 0 0 9 1 16 3 3
२ 21800011 न्याय पररिद् 439 444 423 21 0 461 438 23 0 478 453 25 0 9 1 16 3 3

468 483 462 21 0 501 478 23 0 519 494 25 0
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9.19 प्रदेश प्रमखु
१ 10300001 प्रदेश प्रमखु- प्रदेश नं. १ 51 42 42 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0 9 1 16 3 3
२ 10300002 प्रदेश प्रमखु- प्रदेश नं. २ 52 44 44 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0 9 1 16 3 3
३ 10300003 प्रदेश प्रमखु- बागमती प्रदेश 51 42 42 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0 9 1 16 3 3
४ 10300004 प्रदेश प्रमखु- गण्र्की प्रदेश 51 44 44 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0 9 1 16 3 3
५ 10300005 प्रदेश प्रमखु- लशुम्बनी प्रदेश 51 46 46 0 0 48 48 0 0 50 50 0 0 9 1 16 3 3
६ 10300006 प्रदेश प्रमखु- कणायली प्रदेश 51 44 44 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0 9 1 16 3 3
७ 10300007 प्रदेश प्रमखु- सदूुरपशिम प्रदेश 51 44 44 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0 9 1 16 3 3

८ 10300011
प्रदेश प्रमखु- प्रदेश नं. १ (प्रशासतनक 
खचय समेत)

273 245 237 8 0 254 245 9 0 264 254 10 0 9 1 16 3 3

९ 10300012
प्रदेश प्रमखु- प्रदेश नं. २ (प्रशासतनक 
खचय समेत)

274 255 251 4 0 264 260 4 0 273 269 4 0 9 1 16 3 3

१० 10300013
प्रदेश प्रमखु- बागमती प्रदेश (प्रशासतनक 
खचय समेत)

270 271 267 4 0 280 276 4 0 290 286 4 0 9 1 16 3 3

११ 10300014
प्रदेश प्रमखु- गण्र्की प्रदेश (प्रशासतनक 
खचय समेत)

267 242 235 7 0 251 243 8 0 261 252 9 0 9 1 16 3 3

१२ 10300015
प्रदेश प्रमखु- लशुम्बनी प्रदेश (प्रशासतनक 
खचय समेत)

265 253 240 13 0 262 248 14 0 272 257 15 0 9 1 16 3 3

१३ 10300016
प्रदेश प्रमखु- कणायली प्रदेश (प्रशासतनक 
खचय समेत)

267 244 238 6 0 253 246 7 0 263 255 8 0 9 1 16 3 3

१४ 10300017
प्रदेश प्रमखु- सदूुरपशिम प्रदेश 
(प्रशासतनक खचय समेत)

266 252 244 8 0 262 253 9 0 272 262 10 0 9 1 16 3 3

2,240 2,068 2,018 50 0 2,144 2,089 55 0 2,227 2,167 60 0
132,377 126,428 100,193 26,235 0 132,558 103,699 28,859 0 139,076 107,332 31,744 0
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक 
ऋण

कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
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कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक 
ऋण

9.1 रािपततको कायायलय
१ 10100001 रािपतत 79 79 0 0 82 82 0 0 85 85 0 0
२ 10100011 रािपततको कायायलय (प्रशासतनक खचय समेत) 1,380 1,380 0 0 1,441 1,441 0 0 1,505 1,505 0 0

1,459 1,459 0 0 1,523 1,523 0 0 1,590 1,590 0 0
9.2 उपरािपततको कायायलय 

१ 10200001 उपरािपतत 63 63 0 0 65 65 0 0 67 67 0 0
२ 10200011 उपरािपततको कायायलय (प्रशासतनक खचय समेत) 426 426 0 0 442 442 0 0 459 459 0 0

489 489 0 0 507 507 0 0 526 526 0 0
9.3 संघीय संसद

१ 20200001 संघीय संसद 248 248 0 0 257 257 0 0 266 266 0 0
२ 20200011 संघीय संसद 8,510 8,510 0 0 8,808 8,808 0 0 9,116 9,116 0 0
३ 20200012 संघीय संसद सशचिालय 3,753 3,753 0 0 3,905 3,905 0 0 4,064 4,064 0 0

12,511 12,511 0 0 12,970 12,970 0 0 13,446 13,446 0 0
9.4 अदालत

१ 20400001 सिोच्च अदालत 647 647 0 0 670 670 0 0 693 693 0 0
२ 20400011 सिोच्च अदालत (प्रशासतनक खचय समेत) 15,320 15,320 0 0 16,529 16,529 0 0 17,848 17,848 0 0
३ 20400012 मेलतमलाप पररिद 133 133 0 0 138 138 0 0 143 143 0 0
४ 20461011 राविय न्यावयक प्रततष्ठान 863 863 0 0 905 905 0 0 950 950 0 0
५ 20491011 उच्च अदालतहरु 12,516 12,516 0 0 13,059 13,059 0 0 13,632 13,632 0 0
६ 20492011 विशेि अदालत 889 889 0 0 943 943 0 0 1,001 1,001 0 0
७ 20493011 प्रशासकीय अदालत 303 303 0 0 314 314 0 0 326 326 0 0
८ 20494011 श्रम अदालत 206 206 0 0 214 214 0 0 222 222 0 0
९ 20495011 फैसला कायायन्ियन तनदेशनालय 195 195 0 0 203 203 0 0 211 211 0 0
१० 20496011 राजस्ि न्यायातधकरणहरु 646 646 0 0 670 670 0 0 695 695 0 0
११ 20497011 शजल्ला अदालतहरु 37,480 37,480 0 0 39,301 39,301 0 0 41,237 41,237 0 0

69,198 69,198 0 0 72,946 72,946 0 0 76,958 76,958 0 0
9.5 अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग

१ 20600001 अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 100 100 0 0 104 104 0 0 108 108 0 0

२ 20600011
अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग (प्रशासतनक 
खचय समेत)

13,062 13,062 0 0 13,708 13,708 0 0 14,396 14,396 0 0

13,162 13,162 0 0 13,812 13,812 0 0 14,504 14,504 0 0
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अनसूुची ९.२
संिैधातनक अंग तथा तनकायको तरििीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण
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आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण

9.6 महालेखा परीक्षकको कायायलय
१ 20800001 महालेखा परीक्षकको कायायलय 28 28 0 0 29 29 0 0 30 30 0 0

२ 20800011
महालेखा परीक्षकको कायायलय (प्रशासतनक खचय 
समेत)

5,648 5,648 0 0 5,901 5,901 0 0 6,168 6,168 0 0

5,676 5,676 0 0 5,930 5,930 0 0 6,198 6,198 0 0
9.7 लोक सेिा आयोग

१ 21000001 लोक सेिा आयोग 79 79 0 0 82 82 0 0 85 85 0 0
२ 21000011 लोक सेिा आयोग (प्रशासतनक खचय समेत) 6,065 6,065 0 0 6,282 6,282 0 0 6,507 6,507 0 0
३ 21091011 लोक सेिा आयोग, कायायलयहरु 2,946 2,946 0 0 3,058 3,058 0 0 3,176 3,176 0 0

9,090 9,090 0 0 9,422 9,422 0 0 9,768 9,768 0 0
9.8 तनिायचन आयोग

१ 21200001 तनिायचन आयोग 87 87 0 0 90 90 0 0 93 93 0 0
२ 21200011 तनिायचन आयोग (प्रशासतनक खचय समेत) 1,863 1,863 0 0 1,989 1,989 0 0 2,126 2,126 0 0

३ 21200012
मतदाता नामािली अध्याितधक संकलन -मतदाता 
पररचय पर समेत

281 281 0 0 291 291 0 0 301 301 0 0

४ 21291011 तनिायचन कायायलयहरु (प्रशासतनक खचय समेत) 3,313 3,313 0 0 3,436 3,436 0 0 3,564 3,564 0 0
5,544 5,544 0 0 5,806 5,806 0 0 6,084 6,084 0 0

9.9 राविय मानि अतधकार आयोग
१ 21400001 राविय मानि अतधकार आयोग 69 69 0 0 71 71 0 0 73 73 0 0

२ 21400011
राविय मानि अतधकार आयोग (प्रशासतनक खचय 
समेत)

2,547 2,547 0 0 2,638 2,638 0 0 2,733 2,733 0 0

2,616 2,616 0 0 2,709 2,709 0 0 2,806 2,806 0 0
9.10 राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग

१ 22000001 राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग 89 89 0 0 92 92 0 0 95 95 0 0
२ 22000011 राविय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग 791 791 0 0 821 821 0 0 852 852 0 0

880 880 0 0 913 913 0 0 947 947 0 0
9.11 राविय मवहला आयोग

१ 22200001 राविय मवहला आयोग 79 79 0 0 82 82 0 0 85 85 0 0
२ 22200011 राविय मवहला आयोग 1,015 1,015 0 0 1,053 1,053 0 0 1,092 1,092 0 0

1,094 1,094 0 0 1,135 1,135 0 0 1,177 1,177 0 0
9.12 राविय दतलत आयोग

१ 22400001 राविय दतलत आयोग 85 85 0 0 88 88 0 0 91 91 0 0
२ 22400011 राविय दतलत आयोग 248 248 0 0 257 257 0 0 267 267 0 0

333 333 0 0 345 345 0 0 358 358 0 0
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आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण

9.13 राविय समािेशी आयोग
१ 22600001 राविय समािेशी आयोग 69 69 0 0 71 71 0 0 73 73 0 0
२ 22600011 राविय समािेशी आयोग 239 239 0 0 248 248 0 0 257 257 0 0

308 308 0 0 319 319 0 0 330 330 0 0
9.14 आददिासी जनजातत आयोग

१ 22800001 आददिासी जनजातत आयोग 68 68 0 0 70 70 0 0 72 72 0 0
२ 22800011 आददिासी जनजातत आयोग 212 212 0 0 220 220 0 0 228 228 0 0

280 280 0 0 290 290 0 0 300 300 0 0
9.15 मधेशी आयोग

१ 23000001 मधेशी आयोग 68 68 0 0 70 70 0 0 72 72 0 0
२ 23000011 मधेशी आयोग 271 271 0 0 281 281 0 0 292 292 0 0

339 339 0 0 351 351 0 0 364 364 0 0
9.16 थारू आयोग

१ 23200001 थारू आयोग 66 66 0 0 68 68 0 0 70 70 0 0
२ 23200011 थारू आयोग 380 380 0 0 395 395 0 0 411 411 0 0

446 446 0 0 463 463 0 0 481 481 0 0
9.17 मशुस्लम आयोग

१ 23400001 मशुस्लम आयोग 72 72 0 0 75 75 0 0 78 78 0 0
२ 23400011 मशुस्लम आयोग 380 380 0 0 397 397 0 0 415 415 0 0

452 452 0 0 472 472 0 0 493 493 0 0
9.18 न्याय पररिद्

१ 21800001 न्याय पररिद् 39 39 0 0 40 40 0 0 41 41 0 0
२ 21800011 न्याय पररिद् 444 444 0 0 461 461 0 0 478 478 0 0

483 483 0 0 501 501 0 0 519 519 0 0
9.19 प्रदेश प्रमखु

१ 10300001 प्रदेश प्रमखु- प्रदेश नं. १ 42 42 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0
२ 10300002 प्रदेश प्रमखु- प्रदेश नं. २ 44 44 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0
३ 10300003 प्रदेश प्रमखु- बागमती प्रदेश 42 42 0 0 43 43 0 0 45 45 0 0
४ 10300004 प्रदेश प्रमखु- गण्र्की प्रदेश 44 44 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0
५ 10300005 प्रदेश प्रमखु- लशुम्बनी प्रदेश 46 46 0 0 48 48 0 0 50 50 0 0
६ 10300006 प्रदेश प्रमखु- कणायली प्रदेश 44 44 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0
७ 10300007 प्रदेश प्रमखु- सदूुरपशिम प्रदेश 44 44 0 0 46 46 0 0 48 48 0 0

८ 10300011 प्रदेश प्रमखु- प्रदेश नं. १ (प्रशासतनक खचय समेत) 245 245 0 0 254 254 0 0 264 264 0 0

९ 10300012 प्रदेश प्रमखु- प्रदेश नं. २ (प्रशासतनक खचय समेत) 255 255 0 0 264 264 0 0 273 273 0 0
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आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण

१० 10300013
प्रदेश प्रमखु- बागमती प्रदेश 
(प्रशासतनक खचय समेत)

271 271 0 0 280 280 0 0 290 290 0 0

११ 10300014
प्रदेश प्रमखु- गण्र्की प्रदेश 
(प्रशासतनक खचय समेत)

242 242 0 0 251 251 0 0 261 261 0 0

१२ 10300015
प्रदेश प्रमखु- लशुम्बनी प्रदेश 
(प्रशासतनक खचय समेत)

253 253 0 0 262 262 0 0 272 272 0 0

१३ 10300016
प्रदेश प्रमखु- कणायली प्रदेश 
(प्रशासतनक खचय समेत)

244 244 0 0 253 253 0 0 263 263 0 0

१४ 10300017
प्रदेश प्रमखु- सदूुरपशिम प्रदेश 
(प्रशासतनक खचय समेत)

252 252 0 0 262 262 0 0 272 272 0 0

2,068 2,068 0 0 2,144 2,144 0 0 2,227 2,227 0 0
126,428 126,428 0 0 132,558 132,558 0 0 139,076 139,076 0 0
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(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था

10.1
1 50200001 राविय बचत पर 52,746 4,000 0 0 4,000 4,920 0 0 4,920 6,544 0 0 6,544 9 1 0 3 3
2 50200002 विकास ऋण 60,000 180,000 0 0 180,000 221,400 0 0 221,400 294,462 0 0 294,462 9 1 0 3 3
3 50200003 टे्रजरी तबल 252,825 299,190 0 0 299,190 368,004 0 0 368,004 489,445 0 0 489,445 9 1 0 3 3
4 50201001 राविय बचत पर 5,342 7,200 7,200 0 0 8,856 8,856 0 0 11,778 11,778 0 0 9 1 0 3 3
5 50201002 विकास ऋण 213,009 284,000 284,000 0 0 349,320 349,320 0 0 464,596 464,596 0 0 9 1 0 3 3
6 50201003 टे्रजरी तबल 62,741 74,755 74,755 0 0 91,949 91,949 0 0 122,292 122,292 0 0 9 1 0 3 3
7 50201004 राविय ऋण कतमशन 1,381 1,564 1,564 0 0 1,924 1,924 0 0 2,559 2,559 0 0 9 1 0 3 3
8 50300001 एशशयाली विकास बैंक 112,577 126,900 0 0 126,900 143,397 0 0 143,397 162,039 0 0 162,039 9 1 0 3 3
9 50300002 अन्तरायविय विकास संस्था 90,186 124,350 0 0 124,350 140,516 0 0 140,516 158,783 0 0 158,783 9 1 0 3 3

10 50300003 ओपेक ऋण 10,564 11,860 0 0 11,860 13,402 0 0 13,402 15,144 0 0 15,144 9 1 0 3 3
11 50300004 यरुोपीय आतथयक समदुाय 640 719 0 0 719 812 0 0 812 918 0 0 918 9 1 0 3 3
12 50300005 अन्तरायविय कृवि विकास कोि 4,966 5,734 0 0 5,734 6,479 0 0 6,479 7,321 0 0 7,321 9 1 0 3 3
13 50300006 नतर्यक विकास कोि 1,227 1,395 0 0 1,395 1,576 0 0 1,576 1,781 0 0 1,781 9 1 0 3 3
14 50301001 एशशयाली विकास बैंक 21,080 24,960 24,960 0 0 28,205 28,205 0 0 31,872 31,872 0 0 9 1 0 3 3
15 50301002 अन्तरायविय विकास संस्था 27,074 26,798 26,798 0 0 30,282 30,282 0 0 34,219 34,219 0 0 9 1 0 3 3
16 50301003 ओपेक ऋण 1,194 1,378 1,378 0 0 1,557 1,557 0 0 1,759 1,759 0 0 9 1 0 3 3
17 50301004 यरुोपीय आतथयक समदुाय 96 113 113 0 0 128 128 0 0 145 145 0 0 9 1 0 3 3
18 50301005 अन्तरायविय कृवि विकास कोि 901 1,062 1,062 0 0 1,200 1,200 0 0 1,356 1,356 0 0 9 1 0 3 3
19 50301006 नतर्यक विकास कोि 210 248 248 0 0 280 280 0 0 316 316 0 0 9 1 0 3 3
20 50301007 यरुोवपयन इन्भेिमेण्ट बैंक 1,824 6,745 2,045 0 4,700 7,622 2,311 0 5,311 8,612 2,611 0 6,001 9 1 0 3 3
21 50400002 जापानी ऋण -१९८८  देशखको 14,240 16,376 0 0 16,376 18,505 0 0 18,505 20,911 0 0 20,911 9 1 0 3 3
22 50400003 कुिेती ऋण 507 583 0 0 583 659 0 0 659 745 0 0 745 9 1 0 3 3
23 50400004 साउदी कोि 1,020 1,173 0 0 1,173 1,325 0 0 1,325 1,497 0 0 1,497 9 1 0 3 3
24 50400005 फ्रान्सेली ऋण 1,041 1,197 0 0 1,197 1,353 0 0 1,353 1,529 0 0 1,529 9 1 0 3 3
25 50400006 बेशल्जयम ऋण 652 1,290 0 0 1,290 1,458 0 0 1,458 1,648 0 0 1,648 9 1 0 3 3
26 50400007 अविया 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 3 3
27 50400010 थप व्यिस्था 37,855 53,799 0 0 53,799 60,793 0 0 60,793 68,696 0 0 68,696 9 1 0 3 3
28 50401002 जापानी ऋण -१९८८  देशखको 1,016 1,203 1,203 0 0 1,359 1,359 0 0 1,536 1,536 0 0 9 1 0 3 3
29 50401003 कुिेती ऋण 530 628 628 0 0 710 710 0 0 802 802 0 0 9 1 0 3 3
30 50401004 साउदी कोि 110 130 130 0 0 147 147 0 0 166 166 0 0 9 1 0 3 3
31 50401005 फ्रान्सेली ऋण 42 49 49 0 0 55 55 0 0 62 62 0 0 9 1 0 3 3
32 50401010 थप व्यिस्था 13,393 18,811 18,811 0 0 21,256 21,256 0 0 24,019 24,019 0 0 9 1 0 3 3

991,210 1,278,210 444,944 0 833,266 1,529,449 539,539 0 989,910 1,937,552 700,088 0 1,237,464
10.2 अथय मन्रालय - विविध (साधारण )

१ 60100011 तनितृ्तभरण 453,940 538,551 538,551 0 0 570,864 570,864 0 0 605,116 605,116 0 0 9 1 1 3 3
२ 60100012 उपदान 14,568 16,500 16,500 0 0 16,500 16,500 0 0 17,490 17,490 0 0 9 1 1 3 3
३ 60100013 संशचत तबदा 97,563 102,470 102,470 0 0 106,056 106,056 0 0 112,419 112,419 0 0 9 1 8 3 3
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४ 60100014 मतृ कमयचारी सहायता 5,827 6,500 6,500 0 0 6,728 6,728 0 0 7,132 7,132 0 0 9 1 1 3 3
५ 60100015 कमयचारी सवुिधा 51,390 108,010 108,010 0 0 114,491 114,491 0 0 121,360 121,360 0 0 9 1 1 2 3
६ 60100016 औिधी उपचार 125,746 140,000 140,000 0 0 148,400 148,400 0 0 157,304 157,304 0 0 9 1 3 3 3

७ 60200001
दण्र् जररिाना वफताय (अदालतहरुको 
घरौटी वफताय समेत )

425 500 500 0 0 518 518 0 0 536 536 0 0 9 1 16 3 3

८ 60200011 विशशि ब्यशक्तको भ्रमण खचय 581 600 600 0 0 621 621 0 0 643 643 0 0 9 2 16 3 3

९ 60200012
प्रतततनतध मण्र्लको भ्रमण तथा 
स्िागत खचय

775 2,200 2,200 0 0 2,277 2,277 0 0 2,357 2,357 0 0 9 2 16 3 3

१० 60200013 अतततथ सत्कार 538 600 600 0 0 600 600 0 0 630 630 0 0 9 2 16 3 3
११ 60200015 आतथयक सहायता 2,326 3,500 3,500 0 0 3,500 3,500 0 0 3,750 3,750 0 0 9 2 1 2 3
१२ 60200016 भन्सार वफताय 1,476 4,000 4,000 0 0 4,000 4,000 0 0 4,400 4,400 0 0 9 2 16 3 3
१३ 60200017 कर वफताय 3,078 3,500 3,500 0 0 3,500 3,500 0 0 3,750 3,750 0 0 9 1 16 3 3
१४ 60200018 अन्य वफताय (िैदेशशक समेत) 1,403 1,500 1,500 0 0 1,500 1,500 0 0 1,548 1,548 0 0 9 2 16 3 3
१५ 60200019 भिन खरीद तनमायण र सधुार 363 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,000 0 2,200 0 2,200 0 8 2 9 1 3
१६ 60200020 भौततक सवुिधा 104,598 144,118 0 144,118 0 145,000 0 145,000 0 147,000 0 147,000 0 9 2 11 2 3
१७ 60200021 महशूल तथा अन्य भकु्तानी 4,856 5,000 5,000 0 0 5,175 5,175 0 0 5,356 5,356 0 0 9 2 11 2 3
१८ 60200022 भैपरी आउन े-साधारण प्रशासन 13,180 456,556 456,556 0 0 250,000 250,000 0 0 200,000 200,000 0 0 9 2 11 2 3

882,633 1,536,105 1,389,987 146,118 0 1,381,730 1,234,730 147,000 0 1,392,991 1,243,791 149,200 0
10.3 अथय मन्रालय - विविध (विकास )

१ 60200014 मआुव्जा 1,458 20,000 5,000 15,000 0 21,675 5,175 16,500 0 23,506 5,356 18,150 0 3 2 9 1 3
२ 60200024 विपद,  राहत तथा पनुस्थायपना 28,549 25,170 24,500 670 0 32,480 8,280 24,200 0 35,190 8,570 26,620 0 7 1 11 2 3
३ 60200025 भैपरर आउने- विकास काययक्रम 151 35,000 0 35,000 0 38,500 0 38,500 0 42,350 0 42,350 0 3 2 9 2 1

४ 60200026
संघीय संरचना पूिायधार विकास 
काययक्रम

120 30,000 5,000 25,000 0 30,000 5,000 25,000 0 30,000 5,000 25,000 0 8 1 16 2 3

५ 60200028 अधरुा आयोजना कायायन्ियन काययक्रम 13,704 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 3 1 9 2 2

43,982 210,170 134,500 75,670 0 222,655 118,455 104,200 0 231,046 118,926 112,120 0
1,917,825 3,024,485 1,969,431 221,788 833,266 3,133,834 1,892,724 251,200 989,910 3,561,589 2,062,805 261,320 1,237,464
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10.1 अथय मन्रालय - ऋणको साुँिा व्याज भकु्तानी
1 50200001 राविय बचत पर 4,000 4,000 0 0 4,920 4,920 0 0 6,544 6,544 0 0
2 50200002 विकास ऋण 180,000 180,000 0 0 221,400 221,400 0 0 294,462 294,462 0 0
3 50200003 टे्रजरी तबल 299,190 299,190 0 0 368,004 368,004 0 0 489,445 489,445 0 0
4 50201001 राविय बचत पर 7,200 7,200 0 0 8,856 8,856 0 0 11,778 11,778 0 0
5 50201002 विकास ऋण 284,000 284,000 0 0 349,320 349,320 0 0 464,596 464,596 0 0
6 50201003 टे्रजरी तबल 74,755 74,755 0 0 91,949 91,949 0 0 122,292 122,292 0 0
7 50201004 राविय ऋण कतमशन 1,564 1,564 0 0 1,924 1,924 0 0 2,559 2,559 0 0
8 50300001 एशशयाली विकास बैंक 126,900 126,900 0 0 143,397 143,397 0 0 162,039 162,039 0 0
9 50300002 अन्तरायविय विकास संस्था 124,350 124,350 0 0 140,516 140,516 0 0 158,783 158,783 0 0

10 50300003 ओपेक ऋण 11,860 11,860 0 0 13,402 13,402 0 0 15,144 15,144 0 0
11 50300004 यरुोपीय आतथयक समदुाय 719 719 0 0 812 812 0 0 918 918 0 0
12 50300005 अन्तरायविय कृवि विकास कोि 5,734 5,734 0 0 6,479 6,479 0 0 7,321 7,321 0 0
13 50300006 नतर्यक विकास कोि 1,395 1,395 0 0 1,576 1,576 0 0 1,781 1,781 0 0
14 50301001 एशशयाली विकास बैंक 24,960 24,960 0 0 28,205 28,205 0 0 31,872 31,872 0 0
15 50301002 अन्तरायविय विकास संस्था 26,798 26,798 0 0 30,282 30,282 0 0 34,219 34,219 0 0
16 50301003 ओपेक ऋण 1,378 1,378 0 0 1,557 1,557 0 0 1,759 1,759 0 0
17 50301004 यरुोपीय आतथयक समदुाय 113 113 0 0 128 128 0 0 145 145 0 0
18 50301005 अन्तरायविय कृवि विकास कोि 1,062 1,062 0 0 1,200 1,200 0 0 1,356 1,356 0 0
19 50301006 नतर्यक विकास कोि 248 248 0 0 280 280 0 0 316 316 0 0
20 50301007 यरुोवपयन इन्भेिमेण्ट बैंक 6,745 6,745 0 0 7,622 7,622 0 0 8,612 8,612 0 0
21 50400002 जापानी ऋण -१९८८  देशखको 16,376 16,376 0 0 18,505 18,505 0 0 20,911 20,911 0 0
22 50400003 कुिेती ऋण 583 583 0 0 659 659 0 0 745 745 0 0
23 50400004 साउदी कोि 1,173 1,173 0 0 1,325 1,325 0 0 1,497 1,497 0 0
24 50400005 फ्रान्सेली ऋण 1,197 1,197 0 0 1,353 1,353 0 0 1,529 1,529 0 0
25 50400006 बेशल्जयम ऋण 1,290 1,290 0 0 1,458 1,458 0 0 1,648 1,648 0 0
26 50400010 थप व्यिस्था 53,799 53,799 0 0 60,793 60,793 0 0 68,696 68,696 0 0
27 50401002 जापानी ऋण -१९८८  देशखको 1,203 1,203 0 0 1,359 1,359 0 0 1,536 1,536 0 0
28 50401003 कुिेती ऋण 628 628 0 0 710 710 0 0 802 802 0 0
29 50401004 साउदी कोि 130 130 0 0 147 147 0 0 166 166 0 0
30 50401005 फ्रान्सेली ऋण 49 49 0 0 55 55 0 0 62 62 0 0

अनसूुची १०.२
साुँिा ब्याज भकु्तानी तथा अथय विविधको तरििीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक 
ऋण

कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक 
ऋण

कुल नपेाल सरकार
िैदेशशक 
अनदुान

िैदेशशक 
ऋण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७८/७९ को स्रोत अनमुान आ.ि. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण आ.ि. २०८०/८१ को स्रोत प्रके्षपण

31 50401010 थप व्यिस्था 18,811 18,811 0 0 21,256 21,256 0 0 24,019 24,019 0 0
1,278,210 1,278,210 0 0 1,529,449 1,529,449 0 0 1,937,552 1,937,552 0 0

10.2 अथय मन्रालय - विविध (साधारण)
१ 60100011 तनितृ्तभरण 538,551 538,551 0 0 570,864 570,864 0 0 605,116 605,116 0 0
२ 60100012 उपदान 16,500 16,500 0 0 16,500 16,500 0 0 17,490 17,490 0 0
३ 60100013 संशचत तबदा 102,470 102,470 0 0 106,056 106,056 0 0 112,419 112,419 0 0
४ 60100014 मतृ कमयचारी सहायता 6,500 6,500 0 0 6,728 6,728 0 0 7,132 7,132 0 0
५ 60100015 कमयचारी सवुिधा 108,010 108,010 0 0 114,491 114,491 0 0 121,360 121,360 0 0
६ 60100016 औिधी उपचार 140,000 140,000 0 0 148,400 148,400 0 0 157,304 157,304 0 0

७ 60200001
दण्र् जररिाना वफताय (अदालतहरुको घरौटी वफताय 
समेत )

500 500 0 0 518 518 0 0 536 536 0 0

८ 60200011 विशशि ब्यशक्तको भ्रमण खचय 600 600 0 0 621 621 0 0 643 643 0 0
९ 60200012 प्रतततनतध मण्र्लको भ्रमण तथा स्िागत खचय 2,200 2,200 0 0 2,277 2,277 0 0 2,357 2,357 0 0
१० 60200013 अतततथ सत्कार 600 600 0 0 600 600 0 0 630 630 0 0
११ 60200015 आतथयक सहायता 3,500 3,500 0 0 3,500 3,500 0 0 3,750 3,750 0 0
१२ 60200016 भन्सार वफताय 4,000 4,000 0 0 4,000 4,000 0 0 4,400 4,400 0 0
१३ 60200017 कर वफताय 3,500 3,500 0 0 3,500 3,500 0 0 3,750 3,750 0 0
१४ 60200018 अन्य वफताय (िैदेशशक समेत) 1,500 1,500 0 0 1,500 1,500 0 0 1,548 1,548 0 0
१५ 60200019 भिन खरीद तनमायण र सधुार 2,000 2,000 0 0 2,000 2,000 0 0 2,200 2,200 0 0
१६ 60200020 भौततक सवुिधा 144,118 144,118 0 0 145,000 145,000 0 0 147,000 147,000 0 0
१७ 60200021 महशूल तथा अन्य भकु्तानी 5,000 5,000 0 0 5,175 5,175 0 0 5,356 5,356 0 0
१८ 60200022 भैपरी आउन े-साधारण प्रशासन 456,556 456,556 0 0 250,000 250,000 0 0 200,000 200,000 0 0

1,536,105 1,536,105 0 0 1,381,730 1,381,730 0 0 1,392,991 1,392,991 0 0
10.3 अथय मन्रालय - विविध (विकास)

१ 60200014 मआुव्जा 20,000 20,000 0 0 21,675 21,675 0 0 23,506 23,506 0 0
२ 60200024 विपद,  राहत तथा पनुस्थायपना 25,170 25,170 0 0 32,480 32,480 0 0 35,190 35,190 0 0
३ 60200025 भैपरर आउने- विकास काययक्रम 35,000 35,000 0 0 38,500 38,500 0 0 42,350 42,350 0 0
४ 60200026 संघीय संरचना पूिायधार विकास काययक्रम 30,000 30,000 0 0 30,000 30,000 0 0 30,000 30,000 0 0
५ 60200028 अधरुा आयोजना कायायन्ियन काययक्रम 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0

210,170 210,170 0 0 222,655 222,655 0 0 231,046 231,046 0 0
3,024,485 3,024,485 0 0 3,133,834 3,133,834 0 0 3,561,589 3,561,589 0 0कुल जम्मा

जम्मा

जम्मा

जम्मा
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अनसूुची ११ 

प्रति एकाइ लागि अनमुान 
 

प्रतिफल एकाइ 
प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

१. कृफि, वन िथा भतूमसधार 

रासायतनक मल 

अन्िरााष्ष्ट्रिय मूल्य र फवतनमय दर 
िथा ओभरहेड खचाको आधारमा 
औिि लागि 

यरुरया  मे.टन ४२ 

तड.ए.फि. मे.टन ५८.१२ 

िोटास मे.टन ४१.३५ 

प्राङ्गाररक मल 

बजारमा उिलब्ध फवतभन्न ब्रान्ड 
िथा गणुका प्राङ्गाररक मलको 
औिि मूल्यको आधारमा  

कम्िोष्ट (धलुो) मे.टन १५-२० 

कम्िोष्ट (दानादार) मे.टन २०-२५ 

भतमाकम्िोष्ट मे.टन २५-३० 

बीउ 

धान 
मे.टन २१ 

फवतभन्न खाद्यान्न बीउको औिि 
उत्िादन लागिको आधारमा   

गहुुँ मे.टन ३० 

मकै 
मे.टन २४ 

िरकारीको उन्नि बीउ के.ष्ष्ट्ज. २.८६६ 

बीउहरुको औििउत्िादन 
लागिको आधारमा 

िरकारीको मलु बीउ के.ष्ष्ट्ज. १.९७८ 

दलहन बीउ के.ष्ष्ट्ज. ०.०८१ 

िेलहन बीउ के.ष्ष्ट्ज. ०.०९ 

फलफूल िथा िरकारी तबरुवा 

कलमी फवरुवा गोटा ०.०४१ फवतभन्न फलफूल फवरुवाहरुको  

फवज ुफवरुवा गोटा ०.०२२ 

सरकारी मूल्यको औििको 
आधारमा 

 

फलफूलको कफटङ्ग फवरुवा गोटा ०.०१९ 
 
  

जतमनको िरकारी  फवरुवा गोटा ०.००१ 
  
 

िोतलिटको िरकारी  फवरुवा गोटा ०.०१४ 
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प्रतिफल एकाइ 
प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

साना  कृफि यन्र 

तमतन फटलर गोटा ४०-१२५ 

बजारमा उिलब्ध औिि मूल्यको 
आधारमा  

िावर फिलर गोटा १५०-१८० 

मल्टी क्रि थ्रसेर गोटा ८५ 

ररिर गोटा १८०-१४० 

िशिुन्छी 

ष्ष्ट्चतलङ्ग भ्याट (३००० तलटर) संख्या ४००   

ष्ष्ट्चतलङ्ग भ्याट (२००० तलटर) संख्या ३००   

ष्ष्ट्चतलङ्ग भ्याट (१००० तलटर) संख्या २००   

सहकायामा नमूनाको रूिमा तमष्ष्ट्ल्कङ िालार स्थािना संख्या १०००   

बाख्रा फविरण  गोटा ७   

बाख्राको खोर तनमााण  गोटा ६   

ड्युल प्रिोजका कुखरुाको चल्ला फविरण गोटा ०.०६   

कुखरुाको खोर तनमााण गोटा ६   

बङ गरुको िाठािाठी फविरण  गोटा ५   

खोर तनमााणमा सहयोग संख्या १०   

गाई भैंसीलाई सतु्केरी भत्ता संख्या २.५   

साइलो फिट तनमााण (४००० घन फफट) संख्या ५००   

साइलो फिट तनमााण (८०० घन फफट) संख्या १००   

उच्च प्रजनन मानका वोका फविरण गोटा १५   

थमुा फविरण  गोटा २०   

२. भतूम व्यवस्था 

प्रथम दजाा तनयन्रण फवन्दकुो िूवेक्षण/सभेक्षण फवन्द ु २०० 

खगोल िथा भ-ूमािन कायाक्रम समिलन िूवेक्षण मोनमेुन्टेशन सभेक्षण फक.तम. ६५ 

भ-ू आकािाणका तबन्दहुरुमा िूवेक्षण मोनमेुन्टेशन काया फवन्द ु ३३ 

गाुँउ ब्लक नािी  हेक्टर ३.८ 

फकत्ता नािी कायाक्रम िफा  
िनु: नािी  हेक्टर ७.१६ 

तडष्ष्ट्जटल नािी  हेक्टर ४.३२ 

द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्ि भतूम लगि िनु:स्थािना हेक्टर २.४ 
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प्रतिफल एकाइ 
प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

फवियगि नक्सा ियार सीट २०० 

स्थलरुि नािी कायाक्रम 
स्थलरुि नक्सा अद्यावतधक  सीट २५ 

फफल्ड भेररफफकेशन सीट ३०० 

नक्सा िनुःछिाइ सीट ३५ 

प्रदेशको डाटावेस ियार सेट ३५८ राफिय भौगोतलक सूचना िूवााधार 
कायाक्रमिफा  इन्टयााष्ष्ट्क्टभ वेब म्याफिङ फविय २५.५ 

फवतभन्न ष्ष्ट्जल्लाका एमोतनया नक्शा संकलन तसट २०० 

  

प्लट रष्ष्ट्जष्टर इन्िी/स्क्यान इमेज सफहि तसट ३००० 

अतभलेष्ष्ट्खकृि नक्शाको लेतमनेशन स्क्यान िथा इन्डेक्स 
डाटाबेस ियारी 

फकत्ता ३७५० 

फवतभन्न नािी कायाालयहरुमा रहेका नया नािीको 
फफल्डबकु स्क्यान   

फकत्ता ४०० 

अनलाइन सेवा शरुु हनु ेमालिोि कायाालयको २ करोड 
फकत्ता रोक्का फकत्ता तडष्ष्ट्जटाइाज अध्यावतधक गने 

फकत्ता प्रति लाख ५७.२७ 

अनलाइन सेवा शरुु हनुे मालिोि कायाालयको २९ लाख 
मोठ फकत्ता तडष्ष्ट्जटाइाज अद्यावतधक गने 

फकत्ता प्रति लाख ७०.४ 

जग्गा खररद  प्रति िररवार २०० 

घर तनमााण (िराई) प्रति िररवार २२५  

  
घर ममाि  प्रति िररवार १२५ 

काठ फविरण प्रति िररवार १०० 

घर तनमााण प्रति िररवार ५५ 

३. सहकारी िथा गररबी तनवारण 

सहकारी प्रष्ष्ट्शक्षक प्रष्ष्ट्शक्षण, 15 ददने, केन्रस्िर वटा ६००   

सहकारी संघसंस्थाको रणनीतिक योजना िजुामा िातलम, 

15 ददने, केन्रस्िर 
वटा ६००   

सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्ान िातलम, ७ ददने, केन्रस्िर वटा ३००   

सहकारी नेितृ्व िथा व्यवस्थािन फवकास िातलम, 15 
ददने, केन्रस्िर 

 

वटा ६००   

४. ष्ष्ट्शक्षा, फवज्ञान िथा प्रफवतध 

कक्षा कोठा तनमााण 
प्रति ब्लक ७००० 

  

कक्षा कोठाको सबलीकरण 
प्रति ब्लक १५०० 

िाठ्यिसु्िक फवकास     
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प्रतिफल एकाइ 
प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

आधारभिू िह कक्षा (१-५) प्रति फविय ३०० 
 १०० िूणााङ्क वा ३-५ िाठ्य 

घण्टी 

आधारभिू िह कक्षा (६-८) प्रति फविय ४०० ,,  

माध्यतमक िह कक्षा (९-१२) प्रति फविय ५००  ,, 

आधारभिू िह कक्षा (१-५) प्रति फविय १५०  ५० िूणााङ्क वा ३ िाठ्य घण्टी 

आधारभिू िह कक्षा (६-८) प्रति फविय २०० ,,  

माध्यतमक िह कक्षा (९-१२) प्रति फविय ३००  ,, 

प्रफवतधक फविय प्रति फविय ५००  

उच्च ष्ष्ट्शक्षा प्रति फवद्याथी ४०  

कायाशाला (३ देष्ष्ट्ख ५ ददने) प्रति सहभागी २२   

कायाशाला (३ देष्ष्ट्ख ५ ददने) प्रति सहभागी १५   

ष्ष्ट्शक्षक िातलम १० ददने  प्रति सहभागी  २०  

छोटो अवतधको िातलम (३९० घण्टा) प्रति सहभागी १९   

लामो अवतधको िातलम  प्रति सहभागी ५५  

५. स्वास््य िथा जनसंख्या 

स्वास््य चौकी तनमााण (टाइि डी) वटा 10000 ३ हजारसम्म जनसंख्या 

स्वास््य चौकी तनमााण (टाइि सी) वटा 15000 ७ हजारसम्म जनसंख्या 

स्वास््य चौकी तनमााण (टाइि बी) वटा 20000 १२ हजारसम्म जनसंख्या 

स्वास््य चौकी तनमााण (टाइि ए) वटा 25000   

प्राथतमक स्वास््य केन्र वटा 50000   

१५ शैया अस्ििाल वटा 150000   

ष्ष्ट्जल्ला अस्ििाल वटा 300000   

एक्सरे मेष्ष्ट्शन (साधारण) वटा 500   

एक्सरे मेष्ष्ट्शन (तडष्ष्ट्जटल) वटा 2000 - 10000   

तसफटस्क्यान मेतसन वटा 3000   

एमआरआइ मेष्ष्ट्शन वटा 5000   

क्षयरोगीको बाफिाक औितध खचा (साधारण) जना 43226 
तनको हनु प्रति तबरामी ६.८ 
मफहनासम्म 

क्षयरोगीको बाफिाक औितध खचा (एमडीआर) जना 400 तनको हनु प्रति तबरामी १.५ 
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प्रतिफल एकाइ 
प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

विासम्म 

क्षयरोगीको बाफिाक औितध खचा (एक्सडीआर) जना 600 
तनको हनु प्रति तबरामी २ 
विासम्म 

मगृौला डायलातसस प्रतिव्यष्ष्ट्ि प्रतििटक िटक 

2.5 
 

4.० 

सामान्य अवस्था भएका तबरामीको 
लातग 

एचआइाभी, हेिाटाइाफटस ए र बी 
भएका तबरामीको लातग 

मगृौला प्रत्यारोिण जना 550   

तनदेष्ष्ट्शका अनसुार फविन्नलाई कडारोग उिचार सहयोग जना 100   

एचआइभी संक्रतमिलाई बाफिाक औितध (आठवटाको 
औिि) खचा 

ट्याप्लेट 0.01626  

एचआइभी प्रभाफवि १५ विामतुनका बालबातलका िथा 
गभाविी मफहलाका लातग िौफष्टक आहार 

फक.ग्रा. 155.4  

चारिटक गभा जाुँच सेवा तलएवािि 
 

0.4   

स्वास््य संस्थामा सतु्केरी सेवा तलएवािि (फहमाल) 
यािायाि खचा 

जना 1.5   

स्वास््य संस्थामा सतु्केरी सेवा तलएवािि (िहाड) 
यािायाि खचा 

जना 1   

स्वास््य संस्थामा सतु्केरी सेवा तलएवािि (िराई) 
यािायाि खचा 

जना 0.5   

शल्यफक्रयामाफा ि सतु्केरी सेवा जना 7   

एयरतलफ्ट माफा ि ्उर्द्ार िटक 150-200 
स्थान अनसुार फरक हनुे िथा  
तनजी कम्िनीले बढी तलने। 

आङ खसेको रोग िफहचान िटक 40 
 ७५३ वटा िहमा  कम्िीमा एक 
क्याम्ि प्रत्येकमा कम्िीमा ४० 
जना 

आङ्ग खसेको िफहचानिश्चाि ररङ्गिेसरी सेवा जना 0.35   

आङ्ग खसेको उिचार (शल्यफक्रया) क्याम्ि 12.5 िराई 

आङ्ग खसेको उिचार (शल्यफक्रया) जना 13.5 िहाड 

न्यानो झोला फविरण जना 2.3   

तनशलु्क गभाििन सेवा जना 1   

सरभाइभर क्यान्सर जाुँच जना १.५   

थमो काउडलेुटोर जना 350 सरभाइभर क्यान्सर जाुँच मेष्ष्ट्शन 

इन्सेष्ष्ट्क्टसाइड झलु थान 0.2   
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प्रतिफल एकाइ 
प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

एष्ष्ट्न्टरेतभज  भाइल 0.४०८   

एष्ष्ट्न्टस्नके भेनम  भाइल 0.537   

खानेिानी गणुस्िर िरीक्षण (फकटसफहि) मेष्ष्ट्शन भाइल 203   

इन्सेष्ष्ट्क्टसाइड  भाइल 1.5   

तब.तस.ष्ष्ट्ज. खोि वटा 0.1715  

ओ.फि.तभ. खोि वटा 0.2077  

दादरुा रुवेला खोि भाइल 0.6758  

जे.ई खोि भाइल 0.35  

टी.टी. खोि भाइल 0.0933  

आई.िी.भी. खोि भाइल 0.3024  

िेण्टा खोि भाइल 1.3146  

िी.सी.भी. खोि भाइल 0.3805  

रोटा खोि भाइल 0.2258  

तभटातमन ए  क्याप्सलु 0.004  

आइरन फोतलक एतसड (गभाविी िथा सतु्केरी) क्याप्सलु 0.00065  

आइरन फोतलक एतसड (फकशोरी) क्याप्सलु 0.00065  

सकु्ष्मिोिण धलुो (बालतभटा) स्यासेट 0.00134  

सवोत्तम फिठो फक.ग्रा. 0.082  

एफ हन्रेड क्यान 0.04145  

एफ सेभेष्ष्ट्न्टफाइभ क्यान 0.12753  

अलवेन्डाजोल (जकुाफवरुर्द्) ट्याबलेट 0.00375  

६. खानिेानी िथा सरसफाइ 

आधारभिू स्िरको खानेिानी आयोजना प्रतिव्यष्ष्ट्ि २०  

गणुस्िर सधुार आयोजना प्रतिव्यष्ष्ट्ि १०  

सखु्खा क्षेरमा िष्ष्ट्म्िङ प्रणालीबाट सेवा ियुााउने 
खानेिानी आयोजना 

प्रतिव्यष्ष्ट्ि ३५  

उच्च िथा मध्यम स्िरको खानेिानी सेवा ियुााउने 
खानेिानी आयोजना 

प्रतिव्यष्ष्ट्ि ४०  

फविरण प्रणाली तनमााण फक.तम. २००००  
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प्रतिफल एकाइ 
प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

प्रशोधन सफहिको ढल प्रणाली तनमााण प्रतिव्यष्ष्ट्ि ९५  

सरुुङ तनमााण तम. ९२०   

७. यवुा िथा खेलकुद 

यवुा प्रतिभा सम्मान जना १००  

स्वरोजगार व्यवसायको तबमा वटा ३.२५   

खेलकुदका राफिय प्रतिभा सम्मान जना १००   

स्काउट िथा फविद् व्यवस्थािन िातलम सञ्चालन जना १२.५   

अन्िरााफियस्िरको रंगशाला तनमााण वटा २०००००० 
 

प्रदेश स्िरमा रंगशाला तनमााण वटा ६००००   

कभडा हल तनमााण वटा २३००००   

८. मफहला बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक 

वरृ्द्वरृ्द्ालाई आश्रय प्रदान जना 19   िशिुति वरृ्द्ाश्रम 

प्रदेशस्िरीय ज्येष्ठ नागररक मैरी आश्रम वटा 10000   

प्रदेशस्िरीय अिाङ्ग िा स्याहार केन्र स्थािना   वटा 10000   

बाल हेल्िलाइन संचालन  ष्ष्ट्जल्ला 300 

भौगोतलक अवस्था र प्रगतिको 
आधारमा ३ लाख देष्ष्ट्ख ३ लाख 
६६ हजारसम्म 

लैफङ्गक सम्िका  व्यष्ष्ट्िलाई िातलम  िटक 100 
 

सीमान्िकृि मफहलालाई उद्यमशीलिा कायाक्रम  जना 46 
 २ विाको रोजगार प्रत्याभतूि 
सफहिको िातलम प्रदान   

९. श्रम, रोजगार  िथा समाष्ष्ट्जक सरुक्षा 

व्यवसाफयक िथा सीि फवकास िातलम िटक ६००   

सामाष्ष्ट्जक सरुक्षा योजना कायाान्वयन वटा १२००००   

श्रम सम्झौिा र समझदारी िटक ४५००   

बालश्रम उन्मूलन चेिनामूलक कायाक्रम वटा ५००   

१०. ऊजाा, जलस्रोि िथा तसंचाइ 

मूल नहर तनमााण फक.तम. १२१३००   

शाखा उिशाखा नहर तनमााण फक.तम. २०००   

सतभास रोड ममाि िथा बचावट फक.तम. ५००   

सतभास सडक तनमााण फक.तम. २०००   
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प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

तसुँचाइ क्षेर फवस्िार (सहि तसुँचाइ) हेक्टर ८००   

तसुँचाइ क्षेर फवस्िार (भतूमगि तसुँचाइ) हेक्टर ३७५   

सौया शष्ष्ट्ि प्रयोग गरी टार तलफ्ट तसंचाइ वटा २००००   

नहर प्रणाली ररमोडतलंग काया फक.तम. ८२५००   

तसुँष्ष्ट्चि क्षेर बचावट काया फक.तम. ४००००   

िानीको गणुस्िर/आसेतनक अध्ययन वटा ३००   

जलवायू िररविान सम्बन्धी अध्ययन काया वटा ९००   

िफहरो अनमुान िथा प्रक्षिेण सम्बन्धी प्रफवतध फवकास वटा १००   

तसिेज तनयन्रण प्रफवतध फवकास प्रति तम. ३०००   

याामिम्ि प्रयोग गरर प्रफवतध फवकास संख्या ४००   

िटबन्ध तनमााण (महाकाली नदी, कञ्चनिरु) फक.तम. १४००००   

िटबन्ध तनमााण (कणााली नदी, बददाया) फक.तम. १५००००   

िटबन्ध तनमााण  

(नारायणी नदी, ष्ष्ट्चिवन र नवलिरासी) फक.तम. १०००००   

िटबन्ध तनमााण (बबई नदी, बददाया) फक.तम. २५००००   

११. भौतिक िूवााधार िथा यािायाि 

कालोिरे सडक-िहाडी िथा फहमाली क्षेर फक.तम. ६०००० 
 

कालोिरे सडक-िहाडी िथा फहमाली क्षेर फक.तम. ८०००० दईु लेन स्िर 

कालोिरे सडक- िराई क्षेर फक.तम. ५०००० 
दईु लेन स्िर 

कालोिरे सडक- िराई क्षेर फक.तम. १८०००० 
चार लेन स्िर 

कालोिरे सडक- िराई क्षेर फक.तम. २००००० 
छ लेन स्िर 

सडक िलु तनमााण र.तम. १५०० दईु लेन स्िर 

सरुूङ मागा र.तम. १६००  

रेल ियाकबेड तनमााण फक.तम. ३५०००० रेलवे ियाक 

रेल मागा तनमााण फक.तम. ३००००० रेलवे ियाक 

रेल मागा िलु तनमााण फक.तम. १६५०००० रेलवे ियाक 

१२. संघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन  

ग्रामीण सडक कालोिरे तनमााण फक. तम. २७५००   
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(रू हजारमा) 
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नयाुँ सडकिलु तनमााण तम. १५००   

झोलङु्गेिलु तनमााण (िइुन फवस्थािन समेि) तम. १००   

साना तसंचाई आयोजना तनमााण हेक्टर ३००   

१३. महालेखा िरीक्षकको कायाालय 

फवद्यिुीय कायािरको माध्यमबाट लेखािरीक्षण प्रति फाईल ९.६  

लेखािरीक्षणको गणुस्िर आश्वस्ििा मूल्यांकन प्रति फाईल २  

१४. लोकसेवा आयोग 

िाठ्यक्रम तनमााण  संख्या 150   

िरीक्षा सञ्चालन 
 

रा.ि.प्रथम (प्राफवतधक/अप्राफवतधक), स्वास््य सेवा 
एघारौं, नवौं    

संख्या 150   

रा.ि.दद्विीय (प्राफवतधक/अप्राफवतधक) संख्या 150   

रा.ि.ििृीय (प्राफवतधक/अप्राफवतधक),  स्वास््य सािौं, 
आठौं 

संख्या 300   

रा.ि.अनं. प्रथम (प्राफवतधक/अप्राफवतधक), स्वास््य 
चौथो, िाुँचौ  

संख्या 300   

रा.ि.अनं. दद्विीय (प्राफवतधक/अप्राफवतधक)  संख्या 300   

सरुक्षा तनकाय  िटक 10000   

 

590



अनसूुची १२  

कार्यक्रम/आर्ोजना प्राथममकीकरणका आधार 

क. विकास कार्यक्रम/आर्ोजना 

 नेपाल सरकारका संघीर् मन्त्रालर् र मनकार्हरू अन्त्तर्यत संचालन हनुे विकास कार्यक्रम/ आर्ोजनालाई प्राथममकीकरण 
र्नयको लामर् समग्र विषर्र्त क्षेरलाई ५ िटा प्रमखु क्षेरहरूमा िर्ीकरण र्री त्र् सअन्त्तर्यत पनने  पपक्षेर ेेहार् ममोिजम 
छुट्याईएको छ । 

क्र.सं. प्रमखु क्षरेहरू पपक्षरेहरू 

१ आमथयक क्षेर पद्योर्, िािणज्र्, आपूमतय, पर्यटन, अथय र श्रम 

२ कृवष, भमूमसधुार तथा िन क्षेर कृवष विकास, पशपुन्त्छी, भमूमसधुार तथा व्र्िस्था र िन तथा भ-ूसंरक्षण 

३ पूिायधार क्षेर सडक तथा अन्त्र् र्ातार्ात, शहरी विकास, मसिँचाइ, सूचना तथा सञ्चार, विज्ञान तथा 
प्रविमध, ऊजाय र स्थानीर् पूिायधार विकास 

४ सामािजक क्षेर िशक्षा, स्िास््र् तथा पोषण, मवहला मालमामलका तथा समाज कल्र्ाण, खानेपानी तथा 
सरसफाई र संस्कृमत 

५ सशुासन तथा अन्त्र् क्षेर मामथ पल्लेिखत िर्ीकरणमा नपरेका अन्त्र् सम्पूणय क्षेरहरू जस्ततैः जनसंख्र्ा, 
िातािरण, र्हृ, रक्षा, र्ोजना, त्र्ांक, विपद् व्र्िस्थापन, न्त्र्ार्, मनिायचन, मानि अमधकार, 

आदे  

 

 विकास आर्ोजना/कार्यक्रमलाई प्राथममकीकरण र्नयको लामर् ६ िटा सामान्त्र् आधार र २ िटा क्षेरर्त आधारहरू तर् 
र्री सामान्त्र् आधारलाई कुल ६५ अंक र क्षेरर्त आधारलाई कुल ३५ अंक रािखएको छ। 

 कार्यक्रमलाई पवहलो प्राथममकता प्राप्त (Priority 1 - P1) र ेोस्रो प्राथममकता प्राप्त (Priority 2 - P2)  र्री २ िटा प्राथममकता 
क्रममा िर्ीकरण र्ररएको छ ।  

विकास कार्यक्रमको अंक प्रेान 

क्र.स. र्ोर्ेान अंक 

१  प्रत्र्क्ष र पल्लेखनीर् र्ोर्ेान र्रेमा                                                                  - अमत पत्तम ३ 

२ अप्रत्र्क्ष र पल्लेखनीर् र्ोर्ेान र्रेमा                                                                   - पत्तम २ 

३ कम िा सामान्त्र् र्ोर्ेान र्रेमा                                                                       - सामान्त्र् १ 

४  र्ोर्ेान नपरु् र्ाएमा                                                                                   - न्त्रू्न ० 
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विकास कार्यक्रमको प्राथममकीकरण 

क्र.स. कूल प्राप्ताङ्क प्राथममकता क्रम 

१ ७५ िा सो भन्त्ेा मढी अंक भएमा पवहलो (P1) 

२ ७५ भन्त्ेा कम अंक भएमा ेोस्रो (P2) 

समत क्षेरमा लारू् हनुे पािँच िटा सामान्त्र् आधारहरू समत मन्त्रालर् र मनकार्हरूमा प्रर्ोर् र्नुयपनने  र प्रत्रे्क क्षेरका लामर् 
सम्मिन्त्धत क्षेरर्त ेईु िटा आधारहरू प्रर्ोर् हनुे । र्सरी सामान्त्र् र क्षेरर्त आधारहरूमाट प्राप्त अंक जोडी कूल प्राप्ताङ्क 
मनधायरण र्नने  ।  

नोटैः मामथ पल्लेख र्ररएको आधार ममोिजम िर्ीकरण र्ेाय कुनत क्षेरमा ेईु मतहाई भन्त्ेा मढी कार्यक्रम/आर्ोजना पवहलो 
प्राथममकता प्राप्त (P1)अन्त्तर्यत परेमा पवहलो प्राथममकता प्राप्त हनुको लामर् आिश्र्क न्त्र्नुतम अंक पररमाजयन र्री प्राथममकीकरण 
िा स्तरीकरण (Ranking) र्ररनेछ । 

(क) सामान्त्र् आधारहरू  

१. चाल ुआिमधक र्ोजनाको फरावकलो आधारको समामेशी आमथयक िवृिको लक्ष्र् प्रामप्तमा र्ोर्ेान परु् र्ापनैेः       (१५ अंक)                                                                         

क मनम्न विषर्हरूमा प्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापन े

– क्षेरर्त मूल्र् अमभिवृि 

– क्षेरर्त आर् िवृि 

 

अमत पत्तम 

ख मामथका विषर्हरूमा अप्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् रूपमा र्ोर्ेान परु् र्ापन े पत्तम 

र् मामथका विषर्हरूमा कम िा सामान्त्र् र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ मामथका विषर्हरूमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापने न्त्रू्न 

२. देर्ो विकासका लक्ष्र्हरू प्रामप्तमा र्ोर्ेान परु् र्ापनैेः                   (१५ अंक) 

क मनम्न विषर्हरूमा प्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापन े

– देर्ो विकासको लक्ष्र् १ (SDG 1) (समत प्रकारका र्ररमीको अन्त्त्र्) 

– देर्ो विकासको लक्ष्र् ८ (SDG 8)  को पूणय र पत्पाेनमूलक रोजर्ारी प्रामप्त/िवृि 

 

अमत पत्तम 

ख मामथका विषर्हरूमा अप्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् रूपमा र्ोर्ेान परु् र्ापन े पत्तम 

र् मामथका विषर्हरूमा कम िा सामान्त्र् र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ मामथका विषर्हरूमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापने न्त्रू्न 
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३. सहभामर्ताको अिस्था:                 (५ अंक) 

क मनम्न क्षेर िा संस्थाहरू मध्रे् कुनत एकको सहभामर्ता रहन े 

– नार्ररक समाज, सामुे ावर्क संस्था, र्तरसरकारी संस्था, पपभोक्ता समूह िा सेिाग्राही, िा 

– स्थानीर् तह िा प्रेेश, िा 

– मनजी क्षेर 

 

अमत पत्तम 

ख मामथका विषर्हरूमा अप्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् रूपमा र्ोर्ेान परु् र्ापन े पत्तम 

र् मामथका विषर्हरूमा कम िा सामान्त्र् र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ मामथका विषर्हरूमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापने न्त्रू्न 

 

४. समािेशीकरणमा र्ोर्ेान:               (१० अंक) 

(क) क्षरेीर् समािेशीकरणमा र्ोर्ेान             (भार ५० प्रमतशत) 

क मानि विकास सूचकाकंमा तलेेिख १९ औ ंस्थानसम्मका िजल्लाहरूमा सञ्चामलत हनुे आर्ोजना/कार्यक्रम 
 

अमत पत्तम 

ख मानि विकास सूचकाकंमा तलेेिख २० औ ं ेेिख ३८ औ ं स्थानसम्मका  िजल्लाहरूमा सञ्चामलत हनु े
आर्ोजना/कार्यक्रम 

पत्तम 

र् मानि विकास सूचकाकंमा तलेेिख ३९ औ ं ेेिख ५७ औ ं स्थानसम्मका िजल्लाहरूमा सञ्चामलत हनुे 
आर्ोजना/कार्यक्रम 

सामान्त्र् 

घ मानि विकास सूचकांकमा तलेेिख ५८ औ ंेेिख ७७ औ ंस्थानसम्मका िजल्लाहरूमा सञ्चामलत हनुे िा क्षेरीर् 
सन्त्तलुनमा स्पष्ट र्ोर्ेान नपरु् र्ापने आर्ोजना 

न्त्रू्न 

(ख) सामािजक समािेशीकरण र लैंमर्क मूलप्रिाहीकरणमा र्ोर्ेान:             (भार ५० प्रमतशत) 

क सामािजक र लैंमर्क मूलप्रिाहीकरण, समानता र सशक्तीकरण (SDG 5) लाई प्रत्र्क्ष तथा पल्लेख्र् रूपमा 
मढािा देन े

 

अमत पत्तम 

ख मामथका विषर्हरूमा अप्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् रूपमा र्ोर्ेान परु् र्ापने पत्तम 

र् मामथका विषर्हरूमा कम िा सामान्त्र् र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ मामथका विषर्हरूमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापने न्त्रू्न 
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५. आर्ोजनाको पूिय कार्य प्रर्मत, सम्पन्न हनु लाग्न ेसमर् िा कार्ायन्त्िर्न तर्ारी कार्य:        (२० अंक) 

क चाल ुआर्ोजनाको लामर्  

– र्त आ.ि. को ेोस्रो चौमामसकसम्मको औषत भौमतक तथा वित्तीर् प्रर्मत ८० प्रमतशत िा सो भन्त्ेा 
मामथ रहेको, िा  

– आर्ामी आ.ि.मा आर्ोजना सम्पन्न हनुे समुनिित रहेको, िा  

नर्ािँ आर्ोजनाको लामर्  

– आर्ोजना कार्ायन्त्िर्न तर्ारी कार्य पूरा भएको । 

 

अमत पत्तम 

ख चाल ुआर्ोजनाको लामर्  

– र्त आ.ि. को ेोस्रो चौमामसकसम्मको औषत भौमतक तथा वित्तीर् प्रर्मत ६५ प्रमतशत ेेिख ८० 
प्रमतशतसम्म रहेको, िा  

– आर्ामी ेईु िषयमा आर्ोजना सम्पन्न हनुे समुनिित रहेको, िा 

नर्ािँ आर्ोजनाको लामर्  

– आर्ोजना कार्ायन्त्िर्न तर्ारी कार्य अिन्त्तम चरणमा रहेको । 

पत्तम 

र् चाल ुआर्ोजनाको लामर्  

– र्त आ.ि. को ेोस्रो चौमामसकसम्मको औषत भौमतक तथा वित्तीर् प्रर्मत ५० प्रमतशत ेेिख ६५ 
प्रमतशतसम्म रहेको, िा  

– आर्ामी तीन िषयमा आर्ोजना सम्पन्न हनुे समुनिित रहेको, िा  

नर्ािँ आर्ोजनाको लामर्  

– आर्ोजना कार्ायन्त्िर्न तर्ारी कार्य भतरहेको ।  

सामान्त्र् 

घ चाल ुआर्ोजनाको लामर्  

– र्त आ.ि. को ेोस्रो चौमामसकसम्मको औषत भौमतक तथा वित्तीर् प्रर्मत ५० प्रमतशत भन्त्ेा कम रहेको, 
िा  

– आर्ामी चार िषयसम्ममा पमन आर्ोजना सम्पन्न हनु ेसमुनिित नरहेको, िा 

नर्ािँ आर्ोजनाको लामर्  

– आर्ोजना कार्ायन्त्िर्न तर्ारी कार्य नभएको । 

न्त्रू्न 
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(ख) क्षरेर्त आधारहरू  

(अ) आमथयक क्षरे 

(पद्योर्, िािणज्र्, आपूमतय, पर्यटन, अथय, र श्रम) 

१. चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षरेर्त लक्ष्र् र पद्दशे्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा र्ोर्ेान:       (२० अंक) 

क चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षरेर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा  प्रत्र्क्ष र पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापन े
 

अमत पत्तम 

ख चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा अप्रत्र्क्ष र पच्च र्ोर्ेान परु् र्ापन े पत्तम 

र् चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापन े न्त्रू्न 

 

२. देर्ो विकासको क्षरेर्त लक्ष्र् प्रामप्तमा र्ोर्ेान:           (१५ अंक) 

क मनम्न विषर्हरूमा प्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापन े

– देर्ो विकासको लक्ष्र् ९ (SDG 9) को देर्ो समािेशी औद्योमर्कीकरण प्रिियन र्नय, िा 

– आर्ात प्रमतस्थापन र मनर्ायत प्रिियन र्नय, िा 

– िस्त ुर सेिाको आन्त्तररक आपूमतय व्र्िस्थापन र्नय, िा 

– पर्यटन पूिायधार मनमायण र पर्यटक आर्मनमा िवृि र्नय, िा 

– मर्ायदेत कामको प्रिियन/समुधरु औद्योमर्क सम्मन्त्ध कार्म र्नय, िा 

– राजस्ि िवृि र खचय व्र्िस्थापन र्नय 

 

अमत पत्तम 

ख मामथका विषर्हरूमा अप्रत्र्क्ष र पल्लेख्र् र्ोर्ेान परु् र्ापन े पत्तम 

र् मामथका विषर्हरूमा सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ मामथका विषर्हरूमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापने न्त्रू्न 

 (आ) कृवष, भमूमसधुार तथा िन क्षरे 

(कृवष, पशपन्त्छी, भमूमसधुार तथा व्र्िस्था, िन तथा भसंूरक्षण) 

1. चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षरेर्त लक्ष्र् र पद्दशे्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा र्ोर्ेान:       (२० अंक) 

क चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा  प्रत्र्क्ष र पल्लेखनीर् र्ोर्ेान 
परु् र्ापन े

अमत पत्तम 

ख चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा अप्रत्र्क्ष र पच्च र्ोर्ेान परु् र्ापन े पत्तम 

र् चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमासामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापन े न्त्रू्न 
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२. देर्ो विकासको क्षरेर्त लक्ष्र् प्रामप्तमा र्ोर्ेान:           (१५ अंक) 

क मनम्न विषर्हरूमा प्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापन े

– देर्ो विकासको लक्ष्र् २ (SDG 2) को भोकमरीको अन्त्त्र्, खाद्य सरुक्षा, पन्नत पोषण प्रामप्त र देर्ो कृवष 
प्रिियन र्नय, िा 

– देर्ो विकासको लक्ष्र् १५ (SDG 15) को िनको देर्ो व्र्िस्थापन, भकू्षर्ीकरणको रोकथाम, जतविक 
विविधताको क्षमत रोक्न, िा 

– आधमुनक भमूम व्र्िस्थापन र्नय 

 

अमत पत्तम 

ख मामथका विषर्हरूमा अप्रत्र्क्ष र पल्लेख्र् र्ोर्ेान परु् र्ापन े पत्तम 

र् मामथका विषर्हरूमा सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ मामथका विषर्हरूमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापने न्त्रू्न 

 (इ) पूिायधार क्षरे 

(सडक तथा अन्त्र् र्ातार्ात, शहरी विकास, मसिँचाइ, सूचना तथा सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविमध, ऊजाय, स्थानीर् पूिायधार विकास) 

१. चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षरेर्त लक्ष्र् र पद्दशे्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा र्ोर्ेानैः         (२० अंक) 

क चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा  प्रत्र्क्ष र पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापन े अमत पत्तम 

ख चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा अप्रत्र्क्ष र पच्च र्ोर्ेान परु् र्ापन े पत्तम 

र् चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापन े न्त्रू्न 

 

२. देर्ो विकासको क्षरेर्त लक्ष्र् प्रामप्तमा र्ोर्ेान:           (१५ अंक) 

क मनम्न विषर्हरूमा प्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापन े

– देर्ो विकासको लक्ष्र् ७ (SDG 7) को देर्ो र आधमुनक ऊजाय समुनिितता र्नय, िा 
– देर्ो विकासको लक्ष्र् ९ (SDG 9) का देर्ो सडक र अन्त्र् र्ातार्ात र  मसिँचाइ समुमधा मढापन,  िा 
– देर्ो विकासको लक्ष्र् १३ (SDG 13) को जलिार् ुपररितयन अनकूुलन र िातािरण संरक्षण र्नय, िा 
– देर्ो विकासको लक्ष्र् ११ (SDG11) को सरुिक्षत, सिल, समािेशी र देर्ो शहर विकास र्नय, िा 
– निीन खोज र्नय र प्रविमध प्रामप्त र्नय 

 

अमत पत्तम 

ख मामथका विषर्हरूमा अप्रत्र्क्ष र पल्लेख्र् र्ोर्ेान परु् र्ापन े पत्तम 

र् मामथका विषर्हरूमा सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ मामथका विषर्हरूमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापने न्त्रू्न 
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(ई) सामािजक क्षरे 

(िशक्षा, स्िास््र् तथा पोषण, मवहला मालमामलका तथा समाज कल्र्ाण, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृमत) 

१. चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षरेर्त लक्ष्र् र पद्दशे्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा र्ोर्ेान:              (२० अंक) 

क चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा  प्रत्र्क्ष र पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापन े अमत पत्तम 

ख चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा अप्रत्र्क्ष र पच्च र्ोर्ेान परु् र्ापन े पत्तम 

र् चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापन े न्त्रू्न 

 

२. देर्ो विकासको क्षरेर्त लक्ष्र् प्रामप्तमा र्ोर्ेान:                  (१५ अंक) 

क मनम्न विषर्हरूमा प्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापन े

– देर्ो विकास लक्ष्र् ३ (SDG 3) को स्िस्थ जीिन प्रामप्तका लार्ी माल मतृ्र्ुे र न्त्रू्नीकरण र्नय, िा 
– मात ृमतृ्र्ुे र न्त्रू्नीकरण िा मलेररर्ा, क्षर्रोर्, HIVAIDS मनर्न्त्रण र्नय, िा 
– देर्ो विकास लक्ष्र् ४ (SDG 4) को समतको लामर् समािेशी र र्णुस्तरीर् िशक्षा प्रामप्त र्नय, िा 
– प्राथममक एिम ्माध्र्ममक तहमा छारा / छारको अनपुात िवृि र्नय, िा 
– देर्ो विकासको लक्ष्र् ६ (SDG 6) को खानेपानी र सरसफाई सेिाको पपलब्धताको देर्ो समुनिितता र्नय, िा 
– लैंमर्क समानता िा सशक्तीकरण र्नय, िा 
– संस्कृमत प्रिियन र्नय, 

 

अमत 
पत्तम 

ख मामथका विषर्हरूमा अप्रत्र्क्ष र पल्लेख्र् र्ोर्ेान परु् र्ापन े पत्तम 

र् मामथका विषर्हरूमा सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ मामथका विषर्हरूमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापने न्त्रू्न 

(प) सशुासन तथा अन्त्र् क्षरे 

(जनसख्र्ा, िातािरण, विपद् व्र्िस्थापन, र्हृ, रक्षा, शािन्त्त, न्त्र्ार्, र्ोजना, त्र्ांक, मनिायचन, मानि अमधकार, आदे) 

१. चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षरेर्त लक्ष्र् र पद्दशे्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा र्ोर्ेान:       (२० अंक) 

क चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा  प्रत्र्क्ष र पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापन े
 

अमत पत्तम 

ख चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा अप्रत्र्क्ष र पच्च र्ोर्ेान परु् र्ापन े पत्तम 

र् चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षेरर्त लक्ष्र् र पदे्दश्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापन े न्त्रू्न 
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२. देर्ो विकासको क्षरेर्त लक्ष्र् प्रामप्तमा र्ोर्ेान:           (१५ अंक) 

क मनम्न विषर्हरूमा प्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापन े

– देर्ो विकासको लक्ष्र् १३ (SDG 13) को जलिार् ुपररितयन अनकूुलन र िातािरण संरक्षण र्नय, िा 
– देर्ो विकास लक्ष्र् १६   को शािन्त्त सरुक्षा अमभिवृि र्नय, िा 
– सशुासन अमभिवृि र्नय, िा 
– न्त्र्ार्मा समतलाई पहुिँच मढापन, िा 
– जनसख्र्ा व्र्िस्थापन र्नय, िा 
– विपद् व्र्िस्थापन र्नय, िा 
– र्ोजना तथा त्र्ांक प्रणालीमा सधुार र सदुृढीकरण र्नय 

 

अमत पत्तम 

ख मामथका विषर्हरूमा अप्रत्र्क्ष र पल्लेख्र् र्ोर्ेान परु् र्ापन े पत्तम 

र् मामथका विषर्हरूमा सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापन े सामान्त्र् 

घ मामथका विषर्हरूमा र्ोर्ेान नपरु् र्ापने न्त्रू्न 

ख. साधारण मजेटको प्राथममकीकरण 

साधारण मजेटलाई पािँचिटा आधारमा भाररत अंक प्रेान र्री P1 र P2 र्री २ िटा प्राथममकीकरणमा िर्ीकरण र्ररएको छ। 

क्र.सं. आधार अंक 

१  जनतालाई प्रत्र्क्ष सेिा र्नय सहर्ोर् र्नने   ५ 

२  सशुासन कार्म र्नय र्ोर्ेान परु् र्ापने ५ 

३  राजश्व िवृि र्नय सहर्ोर्ी कार्यहरू  ५ 

४  विकास कार्यमा र्ोर्ेान परु् र्ापन े ५ 

५  मानि संसाधन विकास, िातािरण संरक्षण र क्षेरीर् सन्त्तलुनमा र्ोर्ेान परु् र्ापन े ५ 

 जम्मा  २५ 

 

साधारण मजेटको भार प्रेान र्नने  तररका 

क्र.सं. र्ोर्ेान अंक 

१ अमत पच्च सहर्ोर् पगु्न े ५ 

२ पच्च सहर्ोर् पगु्न े ३.५ 

३ सामान्त्र् सहर्ोर् पगु्न े २ 

४ सहर्ोर् नपगु्न े ० 

 

क्र.सं. कुल प्राप्ताङ्क प्राथममकताक्रम 

१ १७.५ िा सो भन्त्ेा मढी अंक प्राप्त भएमा पवहलो (P1) 

२ १७.५ अंक भन्त्ेा कम अंक प्राप्त भएमा ेोस्रो (P2) 
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अनसूुची १३ 

विकास आर्ोजना/कार्यक्रमको प्राथममकीकरणको आधारमा अंक प्रेान र्नने  तररका 

१. प्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान भन्नाले तोवकएको विषर् िा लक्ष्र् प्रामप्तमा प्रत्र्क्ष रूपमा र्ोर्ेान (Direct Contribution)  

र ५० प्रमतशतभन्त्ेा मढी रकम प्रत्र्क्ष र्ोर्ेान र्नय विमनर्ोजन हनुेलाई मान्ने र सो अनरुूप अंक प्रेान र्नुयपनने छ। जस्तोकीैः 
कृवष पत्पाेन मढापन मसिँचाइ, मीप ममजन, मलखाेको प्रत्र्क्ष र्ोर्ेान रहन्त्छ भने सो अनरुूप प्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान 
मान्ने । 

२. अप्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान भन्नाले तोवकएको विषर् िा लक्ष्र् प्रामप्तमा अप्रत्र्क्ष (Indirect contribution) र्ोर्ेान तर 
५० प्रमतशत भन्त्ेा मढी रकम त्र्स्तो र्ोर्ेान र्नय विमनर्ोजन हनुेलाई मान्ने र सो अनरुूप अंक प्रेान र्नुयपनने छ । जस्तोकीैः 
कृवष पत्पाेन मढापन कृवष सडक मनमायण, तामलमले अप्रत्र्क्ष र्ोर्ेान परु् र्ापिँछ भने सो अनरुूप अप्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् 
र्ोर्ेान मान्ने ।  

३. सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान भन्नाले तोवकएको विषर् िा लक्ष्र् प्रामप्तमा ५० प्रमतशत भन्त्ेा कम र्ोर्ेान परु् र्ापने (प्रत्र्क्ष र 
अप्रत्र्क्ष ेिुत) मानी सो अनरुूप सामान्त्र् र्ोर्ेान मान्ने । 

४. र्ोर्ेान नपरु् र्ापन ेभन्नाले तोवकएको विषर् िा लक्ष्र् प्रामप्तमा कुनत पमन र्ोर्ेान नपरु् र्ापने मानी सो अनरुूप न्त्रू्न र्ोर्ेान 
मान्ने । 

क. सामान्त्र् आधारको अंक प्रेान र्नने  तररका 

१. चाल ुआिमधक र्ोजनाको फरावकलो आधारको समामेशी आमथयक िवृिको लक्ष्र् प्रामप्तमा र्ोर्ेान परु् र्ापनमेा अंक प्रेान र्नने  
तररका 

(क) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले आ-आफ्नो क्षेरको पत्पाेन िा जनताको आर् िवृिमा प्रत्र्क्ष िा पल्लेखनीर् 
रूपमा र्ोर्ेान परु् र्ापने जस्तोकी सम्मिन्त्धत आर्ोजना/कार्यक्रमले कृवष पत्पाेन, िा पद्योर् सम्मन्त्धी आर्ोजनाले 
औद्योमर्क पत्पाेन, िा पजायसम्मन्त्धी आर्ोजनाले विद्यतु ् पत्पाेन िा अन्त्र् िस्त ु तथा सेिा पत्पाेन मढाई िा मूल्र् 
अमभिवृि र्री सम्मिन्त्धत क्षेरको कूल र्ाहयस््र् पत्पाेन िवृिमा प्रत्र्क्ष िा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापन ेछ भन ेत्र्सलाई 
अमत पत्तम मानी ३ अंक प्रेान र्नने  । 

(ख) र्दे प्रत्र्क्ष रूपमा नभई अप्रत्र्क्ष रूपमा तथा पल्लेखनीर् रूपमा र्ोर्ेान परु् र्ापिँछ भने त्र्सलाई पत्तम मानी २ अंक 
प्रेान र्नने  ।  

(र्) पत्पाेन र आर् िवृिमा सामान्त्र् िा कम मार र्ोर्ेान देने प्रकृमतको छ भने त्र्सलाई सामान्त्र् र्ोर्ेान मानी १ अंक 
प्रेान र्नने  र 

(घ) पत्पाेन िा आर् िवृिमा कुनत प्रकारको र्ोर्ेान परु् र्ापिँ तेन भने त्र्सलाई न्त्रू्न र्ोर्ेान मानी ० अंक प्रेान र्नने । 
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२. देर्ो विकासका लक्ष्र्हरू प्रामप्तमा र्ोर्ेान परु् र्ापनमेा अंक प्रेान र्नने  तररका 

(क) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमको देर्ो विकासको लक्ष्र् १ मा समत प्रकारका र्ररमी अन्त्त्र् र्नने  लक्ष्र् िा पूणय र 
पत्पाेनमूलक रोजर्ारी प्रामप्तको लक्ष्र् रािखए अनरुूप प्रत्र्क्ष िा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापने पद्देश्र् रहेको छ र ५० 
प्रमतशत भन्त्ेा मढी मजेट सोको लामर् रहेछ भने त्र्सलाई अमत पत्तम मानी ३ अंक प्रेान र्नने ,  

(ख) तर प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले लक्ष्र्मा प्रत्र्क्ष रूपमा नभई अप्रत्र्क्ष तथा पच्च र्ोर्ेान परु् र्ापिँेछ भने 
तर््सलाई पत्तम मानी २ अंक प्रेान र्नने  ।  

(र्) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले पक्त लक्ष्र्मा सामान्त्र् िा कम मार र्ोर्ेान परु् र्ापिँेछ भन ेत्र्सलाई सामान्त्र् 
र्ोर्ेान मानी १ अंक प्रेान र्नने , र  

(घ) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले पक्त लक्ष्र्मा कुनत र्ोर्ेान परु् र्ापिँ तेन भने त्र्सलाई न्त्रू्न र्ोर्ेान मानी ० अंक 
प्रेान र्नने  । 

३. सहभामर्ताको अिस्थामा अंक प्रेान र्नने  तररका 

(क) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमको कार्ायन्त्िर्न अिमधमा नार्ररक समाज, सामुे ावर्क संस्था, र्तर सरकारी संस्था, 
पपभोक्ता समूह, सेिाग्राही िा स्थानीर् तह िा प्रेेश तह िा मनजी क्षेरमध्रे् कुनत एकको प्रत्र्क्ष र पल्लेखनीर् (५० 
प्रमतशत) सहभामर्ता रहने प्रकृमतको छ भने त्र्सलाई अमत पत्तम मानी ३ अंक प्रेान र्नने  । 

(ख) ती क्षेर िा संस्थाहरूको अप्रत्र्क्ष तर पल्लेखनीर् प्रकारको सहभामर्ता रहने प्रकारको छ भने त्र्सलाई पत्तम मानी २ 
अंक प्रेान र्नने  । 

(र्) ती संस्था िा क्षेरको सामान्त्र् िा कम सहभामर्ता रहने प्रकारको छ भने त्र्सलाई सामान्त्र् मानी १ अंक प्रेान र्नने , र  

(घ) अन्त्र् संस्था िा क्षेरको कुनत सहभामर्ता नरहने प्रकारको छ भने त्र्सलाई न्त्रू्न मानी ० अंक प्रेान र्नने  । 

४.समािेशीकरणमा र्ोर्ेान 

र्सअन्त्तर्यत २ प्रकारको समािेशीकरणको अंक प्रेान र्नुय पनने छ । 

(अ) क्षेरीर् समािेशीकरणमा र्ोर्ेान 

(आ) सामािजक समािेशीकरण र लैंमर्क मूलप्रिाहीकरणमा र्ोर्ेान 

(अ) क्षरेीर् समािेशीकरणमा र्ोर्ेानको अंक प्रेान र्नने  तररका 

(क) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रम मानि विकास सूचकांकको १ ेेिख १९ औ ंस्थानसम्मका िजल्लामा संचालन हनुे िा 
संचामलत छ भने त्र्सलाई अमत पत्तम मानी ३ अंक प्रेान र्नने ,  

(ख) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रम मानि विकास सूचकांकको २० औ ंेेिख ३८ औ ंस्थानसम्मका िजल्लामा संचालन 
हनुे िा संचामलत छ भने त्र्सलाई पत्तम मानी २ अंक प्रेान र्नने ,  
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(र्) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रम मानि विकास सूचकांकको ३९ औ ंेेिख ५७ औ ंस्थानसम्मका िजल्लामा संचालन 
हनुे िा संचामलत छ भने त्र्सलाई सामान्त्र् मानी १ अंक प्रेान र्नने , र  

(घ) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रम मानि विकास सूचकांकको ५८ औ ंेेिख ७७ औ ंस्थानसम्मका िजल्लामा संचालन 
हनुे िा संचामलत छ भने त्र्सलाई न्त्रू्न मानी ० अंक प्रेान र्नने  । 

नोटैः- फरक समूहमा रहेका िजल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हनुे भएमा औषत र्णना र्री अंक प्रेान र्नने  । 

(आ) सामािजक समािेशीकरण र लैंमर्क मूलप्रिाहीकरणमा र्ोर्ेानको अंक प्रेान र्नने  तररकाैः 

(क) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले देर्ो विकासको लक्ष्र् ५ ममोिजम सामािजक र लैंमर्क मूलप्रिाहीकरण, समानता 
र सशक्तीकरण जस्तो वक विमभन्न आदेिासी/जनजामत, पछामडपरेका समुे ार्, लोपोन्त्मखु जामत, ेमलत, वपछडा िर्य, मधेशी 
समुे ार्, मिुस्लम समुे ार्, र मवहला आदेको समािेशीकरण, मूलप्रिाहीकरण, सशक्तीकरण र्नने  कार्यमा प्रत्र्क्ष तथा 
पल्लेखनीर् सहभामर्ता रहने प्रकृमतको छ भने त्र्सलाई अमत पत्तम मानी ३ अंक प्रेान र्नने  । 

(ख) र्ी विषर्हरूमा अप्रत्र्क्ष तर पल्लेखनीर् रूपमा र्ोर्ेान परु् र्ापिँछ भने त्र्सलाई पत्तम मानी २ अंक प्रेान र्नने  ।  

(र्) र्ी विषर्हरूमा सामान्त्र् िा कम सहभामर्ता रहने प्रकारको छ भने त्र्सलाई सामान्त्र् मानी १ अंक प्रेान र्नने , र  

(घ) र्ी विषर्हरूमा कुनत पमन र्ोर्ेान परु् र्ापन सक् तेन भने त्र्सलाई न्त्रू्न मानी ० अंक प्रेान र्नने  । 

५. आर्ोजनाको पूिय कार्य प्रर्मत, सम्पन्न हनु लाग्न ेसमर् िा कार्ायन्त्िर्न तर्ारी कार्यमा अंक प्रेान र्नने  तररका 

(क) चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमको हकमा त्र्स्ता आर्ोजना/कार्यक्रमहरू र्त आ.ि.को ेोस्रो चौमामसकसम्म औसत भौमतक तथा 
वित्तीर् प्रर्मत ८० प्रमतशत िा सो भन्त्ेा मढी रहेको िा पक्त आर्ोजना/कार्यक्रम आर्ामी आ.ि. मभरमा सम्पन्न हनुे 
समुनिितता रहेको छ भने त्र्सलाई अमत पत्तम मानी ३ अंक प्रेान र्नने  । 

नर्ािँ आर्ोजना/कार्यक्रमको हकमा पक्त आर्ोजना/कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नका लामर् पूिय तर्ारी जस्तो वक जग्र्ा अमधग्रहण, मानि 
संशाधनको व्र्िस्था, विमभन्न मनकार् र सरोकारिालाहरूको सहभामर्ताको समुनिितता, िन फिँ डानी र्नुयपनने  िा िातािरण प्रभाि 
मूल्र्ांकन र्नुय पनने  भए त्र्सको सम्पन्नता िा समुनिितता, कार्यविमधको तर्ारी आदे कार्य पूरा भएको छ भने त्र्सलाई अमत पत्तम 
मानी ३ अंक प्रेान र्नने  ।  

(ख) चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमहरूको र्त आ.ि.को ेोस्रो चौमामसकसम्म औसत भौमतक तथा वित्तीर् प्रर्मत ६५ प्रमतशत ेेिख 
८० प्रमतशतसम्म रहेको िा पक्त आर्ोजना/कार्यक्रम आर्ामी ेईु िषय मभर सम्पन्न हनुे समुनिितता रहेको अिस्था छ भन े
त्र्सलाई पत्तम मानी २ अंक प्रेान र्नने  । 

नर्ािँ आर्ोजना/कार्यक्रमको हकमा पक्त आर्ोजना/कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नका लामर् मामथ पल्लेिखत विषर्हरूको तर्ारी कार्य भएको 
र अिन्त्तम चरणमा परु्ेको अिस्था छ भने त्र्सलाई पत्तम मानी २ अंक प्रेान र्नने  । 
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(र्) चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमहरूको र्त आ.ि.को ेोस्रो चौमामसकसम्मको औसत भौमतक तथा वित्तीर् प्रर्मत ५० प्रमतशत ेेिख 
६५ प्रमतशतसम्म रहेको िा पक्त आर्ोजना/कार्यक्रम आर्ामी तीन िषय मभर सम्पन्न हनुे समुनिितता रहेको अिस्था छ भन े
त्र्सलाई सामान्त्र् मानी १ अंक प्रेान र्नने  । 

नर्ािँ आर्ोजना/कार्यक्रमको हकमा पक्त आर्ोजना/कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नका लामर् मामथ पल्लेिखत विषर्हरूको तर्ारी कार्य 
भइरहेको छ भने त्र्सलाई सामान्त्र् मानी १ अंक प्रेान र्नने  । 

(घ) चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमहरूको र्त आ.ि.को ेोस्रो चौमामसकसम्मको औसत भौमतक तथा वित्तीर् प्रर्मत ५० प्रमतशत 
भन्त्ेा कम रहेको िा आर्ामी चार िषयसम्ममा पमन पक्त आर्ोजना/कार्यक्रम सम्पन्न हनुे समुनिितता नरहेको अिस्था छ 
भने त्र्स्तो अिस्थालाई न्त्रू्न मानी ० अंक प्रेान र्नने  । 

नर्ािँ आर्ोजना/कार्यक्रमको हकमा पक्त आर्ोजना/कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नको कुनत तर्ारी  कार्य भएको छतन भने त्र्सलाई न्त्रू्न 
मानी ० अंक प्रेान र्नने  । 

ख. क्षरेर्त आधारहरूमा अंक प्रेान र्नने  तररका 

र्समा अंक प्रेान र्ेाय ५ िटा क्षेरहरूमा िर्ीकरण र्री सो अनरुूप अंक प्रेान र्नने  र प्रत्रे्क क्षेरका २ िटा 
प्राथममकता मनधायरण र्नने  आधारहरू रािखएका छन ्। 

अ. आमथयक क्षरे (र्ो क्षरेअन्त्तर्यत पद्योर्, िािणज्र्, आपूमतय, पर्यटन, अथय, र श्रम पपक्षरेहरू रािखएका छन ्। 

१. चाल ुआिमधक र्ोजनाको क्षरेर्त लक्ष्र् र पद्दशे्र् अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा र्ोर्ेानमा अंक प्रेान र्नने  तररका 

(र्ो अंक अंक प्रेान र्नने  तररका समत ५ िटा क्षरेहरूलाई लारू् हनुछे ।) 

(क) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले चाल ुआिमधक र्ोजनामा पल्लेख र्ररएको आ-आफ्नो क्षेरर्त लक्ष्र् र पद्देश्र् 
अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा प्रत्र्क्ष र पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापने प्रकृमतको छ भने त्र्सलाई अमत पत्तम मानी ३ अंक 
प्रेान र्नने  ।  

(ख) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले चाल ुआिमधक र्ोजनामा पल्लेख र्ररएको आ-आफ्नो क्षेरर्त लक्ष्र्, र पद्देश्र् 
अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा अप्रत्र्क्ष र पच्च र्ोर्ेान परु् र्ापने प्रकृमतको छ भने त्र्सलाई पत्तम मानी २ अंक प्रेान  
र्नने  । 

(र्) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले चाल ुआिमधक र्ोजनामा पल्लेख र्ररएको आ-आफ्नो क्षेरर्त लक्ष्र्, र पद्देश्र् 
अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापने प्रकृमतको छ भने त्र्सलाई सामान्त्र् मानी १ अंक प्रेान  
र्नने  । 

(घ) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले चाल ुआिमधक र्ोजनामा पल्लेख र्ररएको आ-आफ्नो क्षेरर्त लक्ष्र्, र पद्देश्र् 
अनरुूपको नमतजा प्रामप्तमा कुनत र्ोर्ेान परु् र्ापिँ तेन भने त्र्सलाई न्त्रू्न मानी ० अंक प्रेान र्नने  । 
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२. देर्ो विकासको अन्त्र् लक्ष्र् प्रामप्तमा र्ोर्ेानको अंक प्रेान र्नने  तररका  

र्समा अंक प्रेान र्ेाय आ(आफ्नो क्षेरको र्ोर्ेान अनसुार अंक प्रेान र्नुयपनने  छ। 

क) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले देर्ो विकासको लक्ष्र् ९ अनरुूप देर्ो समािेशी औद्योमर्क प्रिधयन र्नय िा 
आर्ात प्रमतस्थापनरमनर्ायत प्रिधयन र्नय िा िस्त ुतथा सेिाको आन्त्तररक आपमुतय व्र्िस्थापन र्नय िा पर्यटन पूिायधार मनमायण 
तथा पर्यटन आर्मन िवृि र्नय िा मर्ायदेत काम को प्रिधयनरसमुधरु औद्योमर्क सम्मन्त्ध कार्म र्नय िा राजस्ि िवृि र 
सरकारी खचय व्र्िस्थापन र्नय प्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापने प्रकृमतको छ भने  अमत पत्तम  मामन ३ अंक 
प्रेान र्नने  । 

ख) मामथ पल्लेिखत विषर्मा आ(आफ्नो क्षेरको आर्ोजना अनसुार अप्रत्र्क्ष तर पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापिँछ भने त्र्सलाई 
पत्तम मामन २ अंक प्रेान र्नने  । 

र्)  मामथ पल्लेिखत विषर्मा आ(आफ्नो क्षेरको आर्ोजना अनसुार सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापिँछ भन ेत्र्सलाई सामान्त्र् 
मामन १ अंक प्रेान र्नने  । 

घ) मामथ पल्लेिखत विषर्मा आ(आफ्नो क्षेरको आर्ोजना अनसुार कुनत र्ोर्ेान परु् र्ाप तेन भने त्र्सलाई न्त्रू्न मामन ० अंक 
प्रेान र्नने  । 

आ. कृवष, भमूमसधुार तथा िन क्षरे अन्त्तर्यत कृवष, पशपुन्त्छी, भमूमसधुार तथा व्र्िस्था, िन तथा भ-ूसंरक्षण पपक्षरे रािखएका 
 छन ्। 

२. देर्ो विकासको अन्त्र् लक्ष्र् प्रामप्तका र्ोर्ेानको अंक प्रेान र्नने  तररका 

क) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले देर्ो विकास लक्ष्र् २ अनरुूप भोकमरीको अन्त्त्र्, खाद्य सरुक्षा तथा पोषण प्रामप्त र 
देर्ो कृवष प्रिधयन र्नय िा देर्ो विकासको लक्ष्र् १५ अनरुूप िनको देर्ो व्र्िस्थापन, भकु्षवर्करणको रोकथाम, जतविक 
विविधताको क्षमत रोक्न िा आधुंमनक भमूम व्र्िस्थापन र्नय प्रत्र्क्ष्र् िा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापन ेप्रकृमतको छ भने 
अमत पत्तम मामन ३ अंक प्रेान र्नने । 

ख) र्ी मामथ पल्लेिखत विषर्हरूमा आ आफ्नो क्षेरका प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजनाले अप्रत्र्क्ष तर पल्लेखनीर् र्ोर्ेान 
परु् र्ापिँछ भने त्र्सलाई पत्तम मामन २ अंक प्रेान र्नने । 

र्) र्ी मामथ पल्लेिखत विषर्हरूमा आ(आफ्नो क्षेरका आर्ोजनाले सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापिँछ भने त्र्सलाई सामान्त्र् 
मामन १ अंक प्रेान र्नने । 

घ) र्ी मामथ पल्लेिखत विषर्हरूमा आ(आफ्नो क्षेरका आर्ोजनाले कुनत र्ोर्ेान परु् र्ाप तेन भने त्र्सलाई न्त्रू्न मामन ० अंक 
प्रेान र्नने । 

इ. पूिायधार क्षरेअन्त्तर्यत सडक तथा अन्त्र् र्ातार्ात, शहरी विकास, मसचाई, सूचना तथा संचार, विज्ञान तथा प्रविमध, पजाय र स्थामनर् 
पूिायधार विकास पपक्षरे रािखएका छन।् 
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२. देर्ो विकासको अन्त्र् लक्ष्र् प्रामप्तमा र्ोर्ेानको अंक प्रेान र्नने  तररका 

क) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमको कार्यन्त्िर्न र संचालनमाट देर्ो विकासको लक्ष्र् ७ अनसुार देर्ो र आधमुनक 
पजायको समुनिितता प्राप्त र्नय िा देर्ो विकासको लक्ष्र् ९ अनसुार देर्ो सडक र अन्त्र् र्ातार्ात सवुिधा परु् र्ापन िा 
मसचाई सवुिधा मढापन िा देर्ो विकासको लक्ष्र् १३ को जलिार् ुपररितयन अनकुुलन र िातािरण संरक्षण र्नय िा, देर्ो 
विकासको लक्ष्र् ११ अनसुार सरुिक्षत, समल, समािेशी र देर्ो शहर विकास र्नय िा निीन खोज र्नय र प्रविमध प्रामप्त र्नय 
प्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् रूपमा र्ोर्ेान परु् र्ापिँछ भने त्र्सलाई अमत पत्तम मामन ३ अंक प्रेान र्नने । 

ख) मामथ पल्लेिखत विषर्मध्रे् प्रस्तावित आर्ोजना/कार्यक्रमले आ-आफ्नो क्षेरको विषर्मा अप्रत्र्क्ष तर पल्लेखनीर् र्ोर्ेान 
परु् र्ापिँछ भने त्र्सलाई पत्तम मामन २ अंक प्रेान र्नने । 

र्) मामथ पल्लेिखत विषर्मध्रे् प्रस्तावित आर्ोजना/कार्यक्रमले आ-आफ्नो क्षेरको विषर्मा सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान परु् र्ापिँछ 
भने त्र्सलाई सामान्त्र् मामन १ अंक प्रेान र्नने । 

घ) मामथ पल्लेिखत विषर्मध्रे् प्रस्तावित आर्ोजना/कार्यक्रमले आ-आफ्नो क्षेरको विषर्मा र्ोर्ेान परु् र्ाप तेन भने त्र्सलाई 
न्त्रू्न मामन ० अंक प्रेान र्नने । 

ई. सामािजक क्षरेअन्त्तर्यत िशक्षा, स्िास््र् तथा पोषण, मवहला, मालमामलका तथा समाजरकल्र्ाण, खानपेानी तथा सरसफाई, संस्कृमत 
पपक्षरे समेवटएका छन।् 

२. देर्ो विकासका अन्त्र् लक्ष्र् प्रामप्तमा र्ोर्ेानको अंक प्रेान र्नने  तररका 

क) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले देर्ो विकासको लक्ष्र् ३ अनरुूप स्िस््र् जीिन प्रामप्तका लामर् मालमामलका 
मतृ्र्ुे र न्त्रू्नीकरण र्नय िा मामन मतृ्र्ुे र न्त्रू्नीकरण िा मलेररर्ा, क्षर्रोर्, HIV AIDS मनर्न्त्रण र्नय िा देर्ो विकास लक्ष्र् 
४ अनरुूप समतको लामर् समािेशी र र्णुस्तरीर् िशक्षा प्राप्त र्नय िा प्राथममक एिम माध्र्ममक तहमा छारा(छारको अनपुात 
िवृि र्नय िा देर्ो विकासको लक्ष्र् ६ अनरुूप खानेपानी र सरसफाई सेिाको पपलब्धताको देर्ो समुनिितता र्नय िा 
लैंमर्क समानता िा सशिक्तकरण र्नय िा संस्कृमत प्रिधयन र्नय प्रत्र्क्ष्र् तथा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापिँछ भने त्र्सलाई 
अमत पत्तम मामन ३ अंक प्रेान र्नने । 

ख) मामथ पल्लेिखत विषर्मध्रे् पर्स्तावित नर्ा िा चाल ुआर्ोजनाले आ-आफ्नो क्षेरको विषर्मा अप्रत्र्क्ष तर पल्लेखनीर् 
र्ोर्ेान परु् र्ापिँछ भने त्र्सलाई पत्तम मामन २ अंक प्रेान र्नने । 

र्) मामथ पल्लेिखत विषर्मध्रे् प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले आ(आफ्नो क्षेरको विषर्मा सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान 
परु् र्ापिँछ भने त्र्सलाई सामान्त्र् मामन १ अंक प्रेान र्नने । 

घ) मामथ पल्लेिखत विषर्मध्रे् प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले आ(आफ्नो क्षेरको विषर्मा कुनत र्ोर्ेान परु् र्ाप तेन 
भने त्र्सलाई न्त्रू्न मामन ० अंक प्रेान र्नने । 

प. सशुासन तथा अन्त्र् क्षरेअन्त्तर्यत मामथ पल्लेख नभएमा मािँकी क्षरेहरू जस्तत जनसंख्र्ा, िातािरण, विपे व्र्िस्थापन, र्हृ, रक्षा, 
शािन्त्त, न्त्र्ार्, र्ोजना, त्र्ाकं, मनिायचन, मानि अमधकार, लोक सेिा, आदे प येछन।् 
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२. देर्ो विकासका अन्त्र् लक्ष्र्हरू प्रामप्तमा र्ोर्ेानको अंक प्रेान र्नने  तररका 

क) प्रस्तावित िा चाल ुआर्ोजना/कार्यक्रमले देर्ो विकासको लक्ष्र् १३ को जलिार् ुपररितयन अनकुुलन र िातािरण संरक्षण 
िा देर्ो विकास लक्ष्र् १६ को शािन्त्त सरुक्षा अमभिवृि र्नय िा सशुासन अमभिवृि र्नय िा न्त्र्ार्मा समतलाई पहचु मढापन 
िा जनसंख्र्ा व्र्िस्थापन र्नय िा विपे व्र्िस्थापन र्नय िा र्ोजना त्र्ांक प्रणालीमा सधुार र सदुिवढकरण र्नय, मनिायचन 
स्िच्छ र मनष्पक्ष रूपमा सम्पन्न आदे र्नय प्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् र्ोर्ेान परु् र्ापिँछ भने त्र्सलाई अमत पत्तम मामन ३ 
अंक प्रेान र्नने  । 

ख) मामथ पल्लेिखत विषर्मध्रे् प्रस्तावित िा नर्ा आर्ोजना/कार्यक्रमले आ-आफ्नो क्षेरको विषर्मा अप्रत्र्क्ष तथा पल्लेखनीर् 
र्ोर्ेान परु् र्ापिँछ भने त्र्सलाई पत्तम मामन २ अंक प्रेान र्नने  । 

र्) मामथ पल्लेिखत विषर्मध्रे् प्रस्तावित िा नर्ा आर्ोजना/कार्यक्रमले आ-आफ्नो क्षेरको विषर्मा सामान्त्र् िा कम र्ोर्ेान 
परु् र्ापिँछ भने त्र्सलाई सामान्त्र् मामन १ अंक प्रेान र्नने । 

घ) मामथ पल्लेिखत विषर्मध्रे् प्रस्तावित िा नर्ा आर्ोजना/कार्यक्रमले आ-आफ्नो क्षेरको विषर्मा कुनत र्ोर्ेान परु् र्ाप तेन 
भने त्र्सलाई न्त्रू्न मानी ० अंक प्रेान र्नने  । 

   

  

 

605




	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	0.1 Table of content.pdf
	Blank Page

	Blank Page

