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भमूिका 

सार्वजमिक खर्वको कुशल व्यर्स्थापिद्वारा आर्मिक योजिाले पररलक्षित गरेका सिष्टिगत र ष्टर्षय 
िेत्रगत लक्ष्य र उदे्दश्य हामसल गिव िद्दत परु् याउँछ। ष्टर्मियोजि कुशलता, कायावन्र्यि दिता र ष्टर्त्तीय सशुासि 
कायि गरी सार्वजमिक स्रोतको प्रभार्कारी व्यर्स्थापि गिव िध्यिकालीि खर्व संरर्िा एउटा िहत्र्पूर्व औजारको 
रुपिा रहेको छ। साथै, अन्तर सरकारी ष्टर्त्त व्यर्स्थापि ऐि, २०७४ ले संघ, प्रदेश तथा स्थािीय तहले 
सार्वजमिक आय व्ययको ष्टर्र्रर् प्रस्ततु गदाव अमिर्ायव रूपिा आगािी तीि र्षविा हिेु खर्वको प्रिेपर् सष्टहतको 
िध्यिकालीि खर्व संरर्िा तजुविा गिुवपिे व्यर्स्था गरेको छ।  

आर्मिक योजिा र र्ाष्टषवक बजेटबीर् तदाम्यता ल्याउिे िहत्र्पूर्व औजारको रुपिा रहेको यस 
िध्यिकालीि खर्व संरर्िािा आगािी आमथवक र्षव २०७७/७८ को बजेट अििुाि तथा त्यसपमछका दईु आमथवक 
र्षवको प्रिेपर् गरी तीि आमथवक र्षवको र्क्रीय बजेट प्रस्ततु गररएको छ। साथै, ष्टर्श्वव्यापी िहािारीको रुपिा 
फैमलएको कोरोिा (कोमभड-१९) संक्रिर्का कारर् उत्पन्न िकारात्िक असर न्यूिीकरर् गदै अथवतन्त्रको 
पिुरोत्थाि गिे ददशािा यस खर्व संरर्िा केक्षन्ित गररएको छ।यस संरर्िाले ष्टर्षय िेत्रगत िन्त्रालय तथा 
मिकायहरुलाई आर्श्यक स्रोत सष्टहत सार्वजमिक ष्टर्त्तको पूर्ावििुाि गिव सहयोग हिेु अपेिा गररएको छ।  

'सिदृ्ध िेपाल सखुी िेपाली' को राष्टिय सोर् एर्ि ्ष्टर्. सं. २०८७ सम्ि ददगो ष्टर्कास लक्ष्य हामसल गिव र 
ष्टर्. सं. २०७९ सम्ििा अमत किष्टर्कमसत िलुकुबाट ष्टर्कासशील िलुकुिा स्तरोन्नमत हिुको लामग दीघवकालीि 
सोर्सष्टहतको पन्रौं योजिाका लक्ष्य र उदे्दश्य हामसल गिव यस खर्व संरर्िा सहयोगी हिेु अपेिा गररएको छ। 
सार्वजमिक ष्टर्त्त व्यर्स्थापििा अिशुासि कायि गरी प्राथमिकता प्राप्त िेत्रिा आर्श्यक बजेट ष्टर्मियोजि िाफव त  

सार्वजमिक खर्वको कुशल र प्रभार्कारी व्यर्स्थापि गरी अपेक्षित िमतजा हामसल गिव सघाउ पगु्िे ष्टर्श्वास मलइएको 
छ।  

िध्यिकालीि खर्व संरर्िालाई सरल र यथाथवपरक बिाउि ष्टर्षय िेत्रगत िमतजा सूर्कका आिारिा 
िध्यिकालीि लक्ष्य मििावरर् गरी ष्टर्षय िते्रगत खर्व तथा स्रोतको मत्रर्षीय अििुाि तथा प्रिेपर् गररएको छ। 
िमतजा सूर्क तयार गदाव पन्रौं योजिाका साथै कोमभड-१९ िहािारीको सम्भाष्टर्त असर तथा प्रभार्, मबषय िेत्रगत 
गरुूयोजिा, रर्िीमतक योजिा, ददगो ष्टर्कास लक्ष्यलाई आिार मलइएको छ।यी िमतजा सूर्क बिोक्षजिका लक्ष्य 
हामसल गिव ष्टर्कास कायवक्रि तथा आयोजिाको प्रभार्कारी कायावन्र्यि गदै अिगुिि तथा िूल्याङ्किलाई थप सदुृढ 
रै्ज्ञामिक र िमतजािूलक प्रर्ालीलाई सदुृढ गिव जोड ददइएको छ। 

अन्तिा, यस िध्यिकालीि खर्व संरर्िा तजुविा कायविा संलग्ि हिुहुिेु राष्टिय योजिा आयोगका सबै 
पदामिकारी एर्ि ्किवर्ारी, िध्यिकालीि खर्व संरर्िा मिदेशक समिमतका सदस्य तथा ष्टर्षयगत िन्त्रालय तथा 
मिकायका कायवदलका सदस्यहरुलाई राष्टिय योजिा आयोग िन्यर्ाद ज्ञापि गदवछ। 

राष्टिय योजिा आयोग 

जेष्ठ २०७७ 
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परिच्छेद १ 

परिचय 

१.१ पषृ्ठभमूि   

नेपालको संविधानको कायाान्ियन, ‘सिदृ्ध नेपाल ि सखुी नेपाली’ को दीर्ाकालीन सोच सवितको पन्रौं योजना ि ददगो 
विकास लक्ष्य िामसल गना सािाजमनक वित्त व्यिस्थापनको िित्िपूर्ा भमूिका ििन्छ। साथै, अमतकि विकमसत िलुकुबाट 
विकासशील िलुकु ि वि=सं= २०८७ सम्ििा िध्यि आय भएको िलुकुिा स्तिोन्नमत िुुँदै वि=सं= २१०० सम्ििा सिनु्नत िलुकुको 
रूपिा स्थावपत िनुेगिी सािाजमनक वित्तको प्रभािकािी ि कुशल परिचालन गनुापने िनु्छ। यसका लामग स्रोत-साधनको विमनयोजन 
कुशलता, कायाान्ियन दक्षता तथा वित्तीय अनशुासन तीन िटा पक्ष उत्तत्तकै प्रभािकािी िनुपुदाछ। यी पक्षिरूको प्रभािकािी 
व्यिस्थापन गने औजािको रूपिा िध्यिकालीन खचा संिचना ििेको छ। 

दीर्ाकालीन सोच, आिमधक योजना ि िावषाक बजेटबीच तादम्यता ि सािञ्जस्यता कायि गना िध्यिकालीन खचा संिचना 
िित्िपूर्ा औजािका रूपिा ििेको छ। यसले विकास योजनाका लत्तक्षत नमतजा िामसल गना स्रोत-साधनको न्यायोत्तचत वितिर् ि 
िित्ति परिचालन, पािदशी ि मितव्ययी खचा प्रर्ाली, पूिााधाि मनिाार् तथा सेिाको गरु्स्ति तथा प्रभािकारिता, वित्तीय अनशुासन 
जस्ता पक्षिा सधुाि ल्याउुँछ। यसको सकािात्िक असि सािाजमनक वित्त क्षेत्रिा िात्र नभई आमथाक तथा वित्तीय स्थावयत्ििा 
सिेत पदाछ।  

िलुकु संर्ीय संिचनािा रूपान्तिर् भएसुँगै विगतिा केन्रको िातितिा ििेको िाजस्िको एकल अमधकाि संविधान ि काननुी 
व्यिस्था अनसुाि बाुँडफाुँट भएपमछ एकामति संर्को िाजस्ि संकुचन िनुे ि अकाामति सोिी संकुत्तचत िाजस्ि तथा स्रोतबाट प्रदेश ि 
स्थानीय तिको खचाको आियकयकता पिुा गना अनदुानका रूपिा िस्तान्तिर् गनुापने अिस्था भएकाले सिग्र साधन व्यिस्थापन 
चनुौतीपूर्ा बनेको सन्दभािा िध्यिकालीन खचा संिचनाले दीर्ाकालीन सोच तथा विकास योजनाले मलएको लक्ष्य, उ्ेयकय तथा 
िर्नीमतिरू िामसल गना क्षेत्रगत तथा आयोजनागत/कायाक्रिगत प्राथमिकता मनधाािर्, खचा ि स्रोतको आुँकलन तथा प्रक्षेपर् गिी 
वित्त व्यिस्थापन तथा आमथाक विकासिा सियोग परु् याउुँछ। 

अन्ति सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सिकाि तथा प्रदेश ि स्थानीय तिले िध्यिकालीन खचा संिचना 
तयाि गनुापने व्यिस्था गिेको छ। उक्त प्रािधान अनसुाि िध्यिकालीन खचा संिचनािा प्रस्तावित योजनाको उ्ेयकय तथा सो 
योजनाका लामग सम्भाव्यता अध्ययन गना िा बजेट विमनयोजनिा आियकयकताको पषु्ट्याईंलाई सिेवटन ु पने, प्रस्तावित योजना 
कायाान्ियन िनुे आमथाक िषा ि त्यसपमछका दईु आमथाक िषािा प्राप्त िनुसक्ने प्रमतफल ि उपलत्तधध सिेत उल्लेख िनुपुने व्यिस्था 
छ। साथै, योजना लाग ुगना आियकयक पने खचाको विििर् ि सो िकि कुन कुन स्रोतबाट के कमत धयिोने ि खचा गरिएको 
िकिबाट प्राप्त िनु सक्ने प्रमतफल ि उपलत्तधधको प्रक्षेपर् गरिएको िनुपुने प्रािधान छ।  

आमथाक कायाविमध तथा वित्तीय उत्तिदावयत्त्ि ऐन, २०७६ को दफा ६ िा िाविय योजना आयोगले आिमधक योजनाको 
आधाििा िध्यिकालीन खचा संिचना तयाि गनुापने व्यिस्था ििेको छ। उक्त िध्यिकालीन खचा संिचनािा  आगािी तीन िषाको 
सिविगत वित्त खाका, बजेट तथा कायाक्रिको खाका ि नमतजा खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना िा कायाक्रिको 
वक्रयाकलापगत विििर्, वक्रयाकलापको अनिुामनत प्रमत इकाई लागत, आयोजना िा कायाक्रि सञ्चालनिा लाग्ने अनिुामनत सिय 
तथा सोबाट प्राप्त िनु सक्ने प्रमतफल सिेत खलुाई प्रत्येक आयोजना िा कायाक्रिको प्रथमिकीकिर् गनुापने व्यिस्था ििेको छ। 
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सोिी ऐनको दफा १३ (ख) िा अथा िन्त्रालयले िाजश्व ि व्ययको अनिुानिा िध्यिकालीन खचा संिचना सिेत सिािेश गनुापने 
व्यिस्था ििेको छ। उत्तल्लत्तखत प्रािधान बिोत्तजि िाविय योजना आयोगले िध्यिकालीन खचा संिचना तजुािा गदै आइएको छ। 

यो खचा संिचना तजुािा गदाा कायाक्रि तथा आयोजनाको प्राथमिकीकिर् गने आधाििरू परििाजान गिी िस्तगुत रूपिा पन्रौं 
योजना तथा ददगो विकास लक्ष्यसुँग कायाक्रि/आयोजनाको सािञ्जस्यता कायि गने गिी प्राथमिकीकिर्को मनत्तित िापदण्ड 
बनाइएको छ। सिग्र विकासका विषय क्षेत्रिरूलाई ५ क्षेत्रिा विभाजन गिी िापदण्डिरूिा सबै क्षेत्रले योगदान परु् याउन ुपने  
गिी ५ िटा सािान्य आधाि ि दईु िटा विषय क्षेत्रगत आधाि तय गरिएका छन।् यस खचा संिचनािा पविलो िषा िा आमथाक 
िषा २०७७/७८ को िकिा मबमनयोत्तजत बजेट अनरुूप ि त्यसपमछका बाुँकी दईु आमथाक िषाको िकिा आयोजना कायाान्ियनको 
त्तस्थमत, उपलधध साधन स्रोत ि खचा गने क्षितालाई आधाि िानी िकि अनिुान गरिएको छ। साथै, िन्त्रालय तथा मनकायले 
सञ्चालन गने आयोजना ि कायाक्रिका विमभन्न वक्रयाकलापिरूको प्रमत एकाई खचा अनिुानका साथै विमभन्न क्षेत्रिा आगािी तीन 
िषामभत्र गरिन ेलगानीबाट प्राप्त िनुे लत्तक्षत प्रमतफल तथा नमतजा सूचकिरू प्रस्ततु गरिएका छन।् 

१.२ अिधािर्ा तथा उ्येकय 

सािाजमनक वित्त व्यिस्थापनको एक औजािका रूपिा यस खचा संिचनाले उपलधध साधन-स्रोतको आुँकलन गने ि 
त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रिा िध्यि अिमधको लामग बाुँडफाुँट गने गदाछ। यस अन्तगात िाजस्ि, आन्तरिक ऋर्, 

िैदेत्तशक अनदुान तथा ऋर्को आुँकलन गिी सिविगत आमथाक खाका मनधाािर् गरिन्छ। यसैको आधाििा खचा क्षेत्रगत 
प्राथमिकता अनरुूप विषयगत िन्त्रालय ि सिकािका अन्य मनकायिरूको नीमत तथा कायाक्रििरू कायाान्ियन गना आियकयक 
िध्यि अिमधको बजेट विमनयोजन ि संर्ीय संिचनािा संर्ीय सिकािले प्रदेश ि स्थानीय तिको सिकािलाई उपलधध गिाउन ुपने 
अनदुान ि िाजस्ि बाुँडफाुँट सवितको िध्यिकालीन खचा अनिुानको खाका तयाि गरिन्छ। यसिी मनधाािर् भएको स्रोतमभत्र ििेि 
िन्त्रालय एिि ् मनकायिरूले नीमत तथा कायाक्रि कायाान्ियनको क्रििा लाग्ने खचा िकिको अनिुान गदाछन।् सम्बत्तन्धत 
मनकायिरूसुँको छलफल पमछ तीन िषाअिमधको बजेटको खाका तयाि गरिन्छ।  

यो खाका तयाि गदाा बजेटको कायाान्ियनबाट तीन िषािा प्राप्त िनुे प्रमतफलको पमन अनिुान गरिन्छ। यसिा पविलो 
िषाको खचा ि स्रोत अनिुानको बावषाक बजेटसुँग तादात्म्यता ििन्छ ि बाुँकी दईु िषाको प्रक्षेपर् गरिन्छ। पविलो िषा बजेट 
कायाान्ियन भएपमछ नयाुँ िध्यिकालीन खचा संिचना तयाि गरिन्छ। जसिा पविलो िषाको प्रगमत सिीक्षा गरिन्छ भन ेबाुँकी दईु 
िषाको विगतिा प्रक्षेपर् गिेको अनिुानलाई परििाजान गिी एक िषाको बजेट प्रक्षेपर् थप गरिन्छ। यसिी िध्यिकालीन खचा 
संिचनािा चक्रीय विसाबले प्रत्येक िषा तीन िषाको बजेटको आुँकलन गनुापने िनु्छ। त्यसैले यसलाई विकासको आियकयकता, 
आयोजना कायाान्ियनको अिस्था, िाजस्ि ि िैदेत्तशक सिायताको अनिुान सिेतका आधाििा प्रत्येक िषा परििाजान गरिनपुने  

िनु्छ। यसबाट िध्यिकालीन खचा संिचनाले बजेट तजुािा प्रवक्रयालाई बढी यथाथापिक ि िस्तमुनष्ठ बनाउन िित्िपूर्ा भमूिका 
खेल्दछ . 

िध्यिकालीन खचा संिचनाका उ्ेयकय मनम्नानसुाि छन ्: 

1. सािजामनक खचा प्रर्ालीिा वित्त अनशुासन कायि गिी सिविगत आमथाक स्थावयत्ि कायि गनाका लामग सिकािलाई प्राप्त 
िनु ेिध्यि अिमधको आन्तरिक ि िाह्य श्रोतको िास्तविक अनिुान गिी बजेट खाका तजुािा गने। 

2. सिकािको विकास योजनाको प्राथमिकताका क्षेत्रिा लगानीको समुनत्तितता प्रदान गना स्रोत-साधनको विमनयोजन प्रवक्रयाको 
पनुसंिचना गिी प्राथमिकता प्राप्त विषयगत क्षेत्रिा बजेटको बाुँडफाुँट गने। 
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3. सािाजमनक खचालाई बढी प्रभािकािी ि कुशल बनाई लत्तक्षत प्रमतफल समुनत्तित गने। 

4. सम्बत्तन्धत िन्त्रालयिरूको बजेट अनिुान िास्तविक बनाउने। 

 उल्लेत्तखत लक्ष्य िामसल गना आिमधक रूपिा िध्यिकालीन खचा संिचना तयाि गिी कायाान्ियनिा लैजान ुपदाछ। 

 १.३ नपेालिा िध्यिकालीन खचा संिचनाको अभ्यास 

नेपालिा सािाजमनक खचाको प्रभािकािी व्यिस्थापनिा विमभन्न सिस्या विद्यिान छन।् खासगिी आिमधक योजना ि िावषाक 
कायाक्रि बीचिा तादात्म्यता नििन ुि कुनै आयोजनािा आियकयक बजेट नछुयाइन ुति कुनै आयोजनािा आियकयकताभन्दा बढी 
बजेट छुयाइन,ु ददगोपना नभएको आयोजनािा मनिन्ति रूपिा बजेट विमनयोजन िनु,ु बजेटको समुनत्तितता निनु ु ि कायाान्ियन 
क्षिता भन्दा बढी आयोजनािरू सञ्चालनिा ििन ुयसका प्रिखु सिस्या िनु।्  

यसलाई ध्यानिा िाखी दशौं योजना (२०५९–६५) सुँगसुँगै िध्यिकालीन खचा संिचना योजनासुँग तालिेल िनुेगिी तजुािा 
तथा कायाान्ियन गना थामलएको मथयो। नेपालिा पविलो पटक आमथाक िषा २०५९/६० देत्तख यस्तो खचा संिचनाको शरुुिात 
भएको मथयो। शरुुिा त्तशक्षा, स्िास््य, कृवष, मसंचाइ, विद्यतु, सडक ि जलस्रोत जस्ता िखु्य क्षेत्रिा यसको शरुुआत गरिएको मथयो। 
यसले आिमधक योजना ि िावषाक बजेट बीच तादात्म्यता कायि गने, विकास आयोजना/कायाक्रिको प्राथमिकीकिर् गने, आिमधक 
योजनाले मलएका उ्ेयकय ि लक्ष्य िामसल िनुे गिी स्रोत साधनको सदपुयोग गने ि पविलो प्राथमिकतािा पिेका आयोजनािा 
स्रोतको समुनत्तितता गने उ्ेयकय मलएको मथयो। यसबाट वित्त अनशुासन ि आमथाक स्थावयत्ि कायि िनुे अपेक्षा गरिएको मथयो।  

शरुुका ५-६ िषासम्ि खचा संिचना तजुािा कायालाई संस्थागत गना प्रयास गरिएको ि त्यसको फलस्िरूप यसका उ्ेयकयिरू 
खासगिी वित्त अनशुासन ि खचाको िर्नीमतक रूपिा विमनयोजन कायािा सियोग पगुेको मथयो। ति, पमछल्ला केिी िषािा यसको 
तजुािालाई मनिन्तिता ददन सवकएन। िाल अन्ति सिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ि आमथाक कायाविमध तथा वित्तीय 
उत्तिदावयत्ि ऐन, २०७६ ले काननुी रूपिा  अमनिाया गिेको छ। 

१.४  संस्थागत व्यिस्था 

िध्यिकालीन खचा संिचना आिमधक योजना ि िावषाक बजेटबीच तादात्म्यता अपनाउने उपकिर् भएकोले िावषाक बजेट 
मनिाार्िा यसको िित्िपूर्ा भमूिका ििन्छ। यसको लामग संस्थागत व्यिस्थाका रूपिा देिाय बिोत्तजिका विमभन्न स्तिका 
समिमतिरूको व्यिस्था गरिएको छ। 

१. मनदेशक समिमत : िध्यिकालीन खचा संिचना तजुािा कायाको सिग्र मनदेशनका लामग िाविय योजना आयोगका उपाध्यक्षको 
अध्यक्षतािा एक मनदेशक समिमत ििेको छ। सो समिमतिा आयोगका सबै सदस्यिरू तथा सदस्य सत्तचि एिि ्सबै िन्त्रालय 
ि मनकायका सत्तचििरू सदस्य ििने व्यिस्था छ। आयोगको आमथाक व्यिस्थापन िेने ििाशाखाका प्रिखु सदस्य सत्तचि ििन े
व्यिस्था छ। 

२. स्रोत समिमत : अथातन्त्रको आमथाक परिसूचकिरूको विश्लषेर् गिी सिविगत आमथाक संिचना तयािी, आगािी तीन आमथाक 
िषािरूको बजेटको कुल सीिा प्रक्षेपर्, खचा तथा स्रोत सवितको िध्यिकालीन खचा संिचना सीिा मनधाािर् ि बजेटको 
कायाान्ियन त्तस्थमतको सिीक्षा गिी आगािी आमथाक िषाको बजेट प्रक्षेपर् गना देिाय बिोत्तजिको स्रोत समिमत ििने व्यिस्था  
छ। सो समिमतिा आथा िन्त्रालयका िाजश्व सत्तचि ि िाविय प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त आयोगका सत्तचिलाई सिेत विशेष 
आिन्त्रर् गने गरिएको छ। 
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उपाध्यक्ष, िाविय योजना आयोग – अध्यक्ष 

सदस्य (आमथाक व्यिस्थापन क्षेत्र िेने), िाविय योजना आयोग – सदस्य 

गभनाि, नेपाल िाि बैंक  – सदस्य 

सत्तचि, अथा िन्त्रालय – सदस्य 

सत्तचि, िाविय योजना आयोग – सदस्य 

ििालेखा मनयन्त्रक, ििालेखा मनयन्त्रक कायाालय – सदस्य 

ििाशाखा प्रिखु, आमथाक व्यिस्थापन ििाशाखा, िाविय योजना आयोग – सदस्य सत्तचि 

३. िध्यिकालीन खचा संिचना कायादल : सम्बत्तन्धत िन्त्रालय तथा मनकायिरूिा आ-आफ्नो िातितिा देिाय बिोत्तजिका 
िध्यिकालीन खचा संिचना कायादल ििने व्यिस्था छ। सो कायादलले प्रत्येक वक्रयाकलापको एकाइगत लागत आुँकलन, 

परििाजानका साथै आफ्नो िन्त्रालय िा मनकाय अन्तगातको िध्यिकालीन खचा संिचना तजुािासम्बन्धी सिन्िय गने तथा सो 
मनकायको बजेट िस्यौदा तयाि गने काया गदाछ।  

योजना तथा बजेट िेने ििाशाखा प्रिखु सबै केन्रीय मनकायिरू  – संयोजक 

सम्बत्तन्धत मनकायको आमथाक प्रशासन शाखा प्रिखु – सदस्य 

सम्बत्तन्धत मनकाय अन्तगातको विभागीयस्तिको कायाालयको प्रमतमनमध – सदस्य 

४. िध्यिकालीन खचा संिचना सम्बन्धी केन्रीय एकाइ : िाविय योजना आयोगको आमथाक व्यिस्थापन ििाशाखा प्रिखुको 
संयोजकत्ििा यो एकाइ ििेको छ। आयोगका विषयगत क्षेत्र िेने शाखा प्रिखुिरू सदस्य ििने यो एकाईले िध्यिकालीन 
खचा संिचना तयािी ि यससुँग आियकयक मनदेत्तशका तयािी, विमभन्न तामलि तथा गोष्ठी आयोजना ि सिग्र सिन्ियसम्बन्धी 
भमूिका मनिााि गदाछ। 

१.५ िध्यिकालीन खचा संिचना तजुािा प्रवक्रया  

१. मत्र-िषीय खचा प्रक्षपेर्सवित कुल बजेटको आकाि मनधाािर् गने : गत आमथाक िषाको यथाथा त्तस्थमत, चाल ुआमथाक िषाको 
प्रक्षेवपत अिस्था ि िध्यिकालीन खचा संिचनाको आधाििा सम्बत्तन्धत मनकाय/िन्त्रालय, अथा िन्त्रालय ि िाविय योजना 
आयोगले नीमतगत छलफल गिी आगािी आमथाक िषाको बजेट प्रक्षेपर्को प्राित्तम्भक प्रमतिेदन तयाि गदाछन।् यो काया गदाा 
सम्बत्तन्धत िन्त्रालयिरूले सम्बत्तन्धत खचा संिचना कायादलको संलग्नतािा कायागत रूपिा िाविय योजना आयोग ि अथा 
िन्त्रालयले सिग्रिा पनुिािलोकन गिी अिधािर्ापत्र तयाि गदाछ। स्रोत समिमतले देशको सिविगत अथातन्त्रको ितािान 
त्तस्थमत, चाल ुआिमधक योजना, िध्यिकालीन खचा संिचना, कुल गािास््य उत्पादनको प्रक्षेपर्, मबत्तीय त्तस्थमत, शोधनान्ति त्तस्थमत, 

बैदेत्तशक व्यापाि त्तस्थमत, बाह्य एिि ्आन्तरिक वित्तीय साधनको सम्भािना, किको लचकता, िाजस्ि प्रक्षेपर् तथा कायागत नीमत 
ि प्राथमिकताको आधाििा आगािी आमथाक िषाको कुल बजेटको आकाि ि सीिा मनधाािर् गरिन्छ। 

२. बजेट सीिा ि िागादशान पठाउन े : स्रोत समिमतले तयाि गिेको बजेटको सीिामभत्र िाविय योजना आयोगिा िन्त्रालयगत ि 
कायागत रूपिा चाल,ु पुुँजीगत ि वित्तीय व्यिस्थासवितको बजेटको सीिा ि िागादशान तयाि िनु्छ। िामथ उल्लेख भए अनसुाि 
तयाि भएको िन्त्रालयगत बजेट सीिा ि िागादशान अथा िन्त्रालयले िन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रर्ाली (LMBIS) िा प्रविवि 
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गिी सम्बत्तन्धत िन्त्रालयिरूिा पठाउनपुदाछ। सम्बत्तन्धत िन्त्रालयिरूले िातितका विभाग, त्तजल्ला कायाालय ि आयोजनािरूिा 
िागादशानसवित बजेटको सीिा  िन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रर्ाली (एल.एि.मब.आइ.एस)िा प्रविवि गनुापदाछ।  

३. मत्र–बषीय खचा प्रक्षपेर्सवित कायाक्रि तथा बजेट तयाि गिी संसदिा पेश गने : िन्त्रालयिरूले तयाि गिी पठाएको सीिा ि 
िागादशानमभत्र ििी सम्बत्तन्धत कायाालय ि आयोजनािरूले मत्रबषीय खचा प्रक्षेपर् सवितको बजेट तयाि गिी सम्बत्तन्धत विभागिा 
पठाउनपुदाछ। उपिोक्तानसुाि प्राप्त भएको बजेटको आधाििा आफ्नो सिेत बजेट तयाि गिी सम्बत्तन्धत विभागिरूले 
एल.एि.मब.आइ.एस.िा प्रविवि गिी सम्बत्तन्धत िन्त्रालयिरूिा पठाउनपुदाछ। सम्बत्तन्धत िन्त्रालयले यसिी प्रविवि गिी प्राप्त 
िनु आएको आफ्नो बजेट सिेत तयाि गिी एल.एि.मब.आइ.एस.िा प्रविवि गने ि आफ्नो एिि ् अन्तगातका 
आयोजना/मनकायिरूको बजेट िामथ छलफल गिी िाविय योजना आयोग ि अथा िन्त्रालयिा एल.एि.मब.आइ.एस. िाफा त 
पठाउन ुपदाछ। 

४. मत्र–बषीय खचा प्रक्षपेर्सवित कायाक्रि तथा बजेट उपि छलफल गने : सम्बत्तन्धत िन्त्रालयबाट तयाि गिी पठाएको बजेट 
अनिुान विशेषत चाल ुखचातपाmको कायाक्रि खचा, पुुँजीगत खचा एिि ्वित्तीय व्यिस्थापनसवितको कायागत ि मनकायगत रूपिा 
नीमतगत छलफल िाविय योजना आयोगिा गरिन्छ। यसिा अथा िन्त्रालयको अन्तिााविय आमथाक सियोग तथा सिन्िय 
ििाशाखा, बजेट तथा कायाक्रि ििाशाखा ि सम्बत्तन्धत िन्त्रालय/मनकायको सिभामगता ििन्छ। मनकायगत रूपिा चाल,ु 

पुुँजीगत ि वित्तीय व्यिस्थासवितको बजेटको छलफल टुविएपमछ अथा िन्त्रालयले िाविय योजना आयोग ि आियकयकता 
अनसुाि सम्बत्तन्धत िन्त्रालय सिेतको पिािशािा बजेटको अत्तन्ति िस्यौदा तयाि गदाछ। 

५. व्यिस्थावपका संसदिा िध्यिकालीन खचा संिचना प्रस्ततु गने : िध्यिकालीन खचा संिचना ि बावषाक विकास कायाक्रि िाविय 
योजना आयोगबाट स्िीकृत भएपमछ आगािी आमथाक िषाको बजेट तथा िावषाक विकास कायाक्रि ित्तन्त्रपरिषद्बाट स्िीकृत गने 
व्यिस्था छ। आमथाक कायाविमध तथा वित्तीय उत्तिदावयत्त्ि ऐन, २०७६को दफा १३ िा अथा िन्त्रालयले आगािी आमथाक 
िषाको आय व्यय अनिुान तयाि गदाा िध्यिकालीन खचा संिचना सिेत सिािेश गनुापने व्यिस्था ििेको छ। सोिी ऐनको 
दफा १४ िा अथा िन्त्रीले दफा १३ बिोत्तजि तयाि भएको आय व्ययको अनिुान जेठ १५ गते संर्ीय संसदको दबैु सदनको 
संयकु्त बैठकिा पेश गनुापने व्यिस्था ििेको छ।साथै, िाविय योजना आयोगबाट तयाि गरिदै आएको आगािी आमथाक िषाको 
िावषाक विकास कायाक्रि पमन संर्ीय संसदको दबैु सदनको संयकु्त बैठकिा पेश िुुँदै आएको छ। 
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परिच्छेद २ 

मध्यमकालीन खर्च संिर्ना 
(आ.व. २०७७÷७८-२०७९÷८०) 

२.१ पषृ्ठभमूम 

नेपालको संववधानले लोक कल्याणकािी िाज्यको अवधािणा ि समाजवाद उन्मखु आमथचक प्रणाली मार्च त मलुकुमा सशुासन, 

ववकास ि समवृि हामसल गने परिकल्पना गिेको छ। सो बमोजजम समिृ नेपाल, सखुी नेपाली  को दीर्चकालीन सोर् हामसल गने 
आधाि योजनाका रूपमा र्ाल ु आमथचक वर्चदेजख पन्धौं योजना कायाचन्वयनमा आएको छ। यस योजनाले अमतकम ववकमसत 
मलुकुबाट ववकासशील देशमा स्तिोन्नमत गने ि वव.सं. २०८७ सम्ममा ददगो ववकासका लक्ष्य हामसल गने सोर् सवहत उच्र् 
मध्यम आयस्ति भएको मलुकुमा पगु्ने गिी लक्ष्य मलएको छ।  

योजनाको लक्ष्य प्रामिका लामग ववत्तीय संर्ीयताको कुशल व्यवस्थापन, तीव्र आमथचक ववकास ि उच्र् आमथचक ववृि हामसल 
गनच ववकास कायचक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रभावकािी कायाचन्वयन गनुचपनेछ।सो बमोजजम पन्रौ योजनासँग सामन्जस्य हनुेगिी 
आगामी तीन आमथचक वर्चको मध्यमकालीन खर्च संिर्ना (आ.व. २०७७÷७८-२०७९÷८०) तजुचमा गरिएको छ। यस मिवर्ीय 
खर्च संिर्ना तयाि गदाच दीर्चकालीन सोर् सवहतको पन्धौं योजना (आ.व. २०७६÷७७-२०८०÷८१) मा उल्लेजखत सोर्, लक्ष्य, 

उद्देश्य, िणनीमत ि प्राथममकता, सिकािको वावर्चक नीमत तथा कायचक्रम ि ददगो ववकास लक्ष्य, २०३० को मागचजर्िलाई मखु्य 
आधाि मलइएको छ। साथै, कोिोना भाइिस (कोमभड-१९) बाट अथचतन्िमा पिेको असि तथा प्रभावलाई न्यूनीकिण गदै िाहत 
तथा पनुिोत्थानमा जोड ददँदै उच्र् आमथचक ववृि हामसल हनुेगिी खर्च संिर्ना तयाि गरिएको छ।  

२.२ र्नुौती तथा अवसि 

संववधानले प्रत्याभतू गिेका मौमलक हकको कायाचन्वयन गदै पन्रौ योजनाले मलएका सोर्, लक्ष्य ि उद्देश्य हामसल गनच 
समन्यावयक आमथचक समवृि ि नागरिकको जीवनमा गणुात्मक सधुाि गनुच, मनिपेक्ष तथा बहआुयाममक गरिबीको अन्त्य गिी 
नागरिकको परिष्कृत एवम ् मयाचददत जीवनयापनको वाताविण मसजचना ि सामाजजक सिुक्षा तथा संिक्षण प्रदान गदै न्यायपूणच 
समाजको मनमाचण गनुच प्रमखु र्नुौतीको रूपमा िहेको छ। साथै ववश्वव्यापी रूपमा रै्मलएको कोमभड-१९ महामािीको कािण 
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 हामसल गने तथा मलुकुलाई आधािभतू 
उत्पादनमा आत्ममनभचि बनाउने कायच समेत उजत्तकै र्नुौतीपूणच िहेको छ।  

साथै व्यवजस्थत शहिीकिण, एकीकृत एवम ्सिुजक्षत बस्ती ववकास, ग्रामीण पूवाचधाि ववकास, स्वच्छ ऊजाचको उपभोगमा ववृि 
ि सूर्ना प्रववमधको ववकास गनुच, कृवर् ि वनजन्य उत्पादनमा व्यावसायीकिण, उद्योग क्षेिको ववस्ताि ि सेवा क्षेिको गणुस्तिीयता 
अमभववृि गदै उत्पादन ि उत्पादकत्व ववृि गनुच, स्वस्थ ि जशजक्षत नागरिक एवम ्दक्ष मानव संशाधनको ववकासद्वािा उत्पादनशील 
िोजगािीका अवसि अमभववृि गिी जनसाज्ख्यक लाभको उपयोग गनुच पमन र्नुौतीको रूपमा िहेको छ। ववत्तीय संर्ीयताको कुशल 
कायाचन्वयन गिी समविगत आमथचक स्थावयत्व कायम गनच ि संर्, प्रदेश ि स्थानीय तहका कायच जजम्मेवािी पूिा गनच साधन-स्रोतको 
लागत अनमुान, ववतिण ि जनशजि एवम ् संस्थागत प्रबन्ध गनुच तथा तीनै तहमा सावचजमनक खर्चको कुशल, समन्यावयक ि 
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नमतजामूलक व्यवस्थापन गिी उच्र् आमथचक ववृिको लक्ष्य हामसल गनच ववमनयोजन दक्षता, कायाचन्वयन कुशलता ि प्रभावकािी ववत्त 
अनशुासन कायम समेत र्नुौतीपूणच छ। 

संर्, प्रदेश ि स्थानीय तहमा वक्रयाशील सिकाि ि संस्थागत स्थावयत्वका कािण मलुकु सामाजजक न्याय सवहत आमथचक 
समवृिको ददशामा अगामड बढ्न ुि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ददगो ववकास, समवृि ि सशुासनका क्षेिमा हनुे प्रमतस्पधी भावना 
आर्ैं मा अवसिको रूपमा िहेको छ। साथै, उपलब्ध जनसाज्ख्यक लाभलाई मानवपुँजी मनमाचणको माध्यमद्वािा मलुकुको ववकासमा 
उपयोगको सम्भावना उच्र् छ। प्रदेश ि स्थानीय तहमा हनुे ववत्तीय हस्तान्तिणबाट पुँजीगत खर्च ि गणुस्ति अमभववृि भई 
सावचजमनक सेवा प्रवाहमा सधुाि, स्थानीय अथचतन्िको ववकासबाट िोजगािी, आय-आजचन ि गरिबी न्यूनीकिण एवम ् िाविय 
उत्पादनमा बढोत्तिी हनुे सम्भावना िहनकुा साथै प्राकृमतक, भौगोमलक, जैववक, पयाचविणीय तथा सामाजजक सांस्कृमतक ववववधताको 
बहआुयाममक उपयोग अवसिको रूपमा िहेको छ। आमथचक, सामाजजक ि भौमतक पूवाचधािको ववकासबाट सेवा क्षेिको ववस्ताि भई 
अथचतन्िको उत्पादन ि उत्पादकत्व बढोत्तिीमा मद्दत पगु्नेछ। यसबाट उत्पादनशील िोजगािी मसजचना, मनयाचत अमभववृि ि आयात 
व्यवस्थापनका माध्यमबाट समविगत आमथचक स्थावयत्व कायम भई समवृि हामसल गनच सहयोग पगु्न जानेछ। ववदेशबाट र्वकच एका 
नेपाली यवुाको अनभुव, ज्ञान ि सीपको अमधतकतम उपयोग गिी स्रोत साधन परिर्ालन, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अमभववृि गने 
ि सामाजजक आमथचक रूपान्तिण गने अवसि समेत मसजचना भएको छ। साथै, कोिोना महामािीले मसजचना गिेका अवसिकको पूणच 
उपयोग गने ददशामा यस खर्च संिर्नालाई केजन्ित गरिएको छ।  

२.३ सोर्, उद्दशे्य तथा िणनीमत 

दीर्चकालीन सोर् सवहतको पन्धौं योजनामा उल्लेजखत सोर्, िाविय उद्देश्य तथा िणनीमतहरू 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 ि आधमुनक पूवाचधाि मनमाचण, उत्पादनशील ि मयाचददत िोजगािी अमभववृि, उच्र्, ददगो ि समावेशी 
आमथचक ववृि तथा गरिबी मनवािण गदै समवृिको आधाि मनमाचण गनुच। 

२. गणुस्तिीय स्वास्थ्यय तथा जशक्षा, स्वस्थ तथा सन्तमुलत वाताविण, सामाजजक न्याय ि जवार्देही सावचजमनक सेवा कायम गिी 
संर्ीय शासन व्यवस्थाको सदुृढीकिण गदै नागरिकलाई परिष्कृत ि मयाचददत जीवनयापनको अनभुमूत गिाउन।ु 

३. सामाजजक-आमथचक रूपान्तिण तथा स्वाधीन िाविय अथचतन्ि मनमाचण गिी देशको स्वामभमान, स्वतन्िता ि िाविय वहतको 
संिक्षण गनुच।   

२.३.३ िाविय िणनीमत 

१. तीव्र, ददगो ि िोजगािमूलक आमथचक ववृि गने, 

२. सलुभ तथा गणुस्तिीय स्वास्थ्यय सेवा ि जशक्षाको समुनजितता गने, 

३. आन्तरिक तथा अन्तिदेशीय अन्तिआबिता एवम ्ददगो शहि/बस्ती ववकास गने, 
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४. उत्पादन ि उत्पादकत्व अमभववृि गने, 

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

६. गरिबी मनवािण ि आमथचक सामाजजक समानता सवहतको न्यायपूणच समाज मनमाचण गने, 

७. प्राकृमतक स्रोतको संिक्षण ि परिर्ालन तथा उत्थानशीलताको ववकास गने ि 

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

२.४ मध्यमकालीन आमथचक खाका 

पन्धौं योजनामा उल्लेजखत आमथचक ववृिदिको लक्ष्यका आधािमा आधािमा आगामी तीन वर्चको समविगत आमथचक खाका 
मनधाचिण गरिएको छ। आमथचक खाका तजुचमा गदाच सावचजमनक ववत्तको कुशल, समन्यावयक ि नमतजामूलक व्यवस्थापन, मनजी तथा 
सहकािी क्षेिको लगानी, उत्पादन ि िोजगािीमा प्रोत्साहन सवहत समविगत आमथचक स्थावयत्व कायम गनच जोड ददइएको छ। 
कोिोनाको ववश्वव्यापी महामािीबाट नेपालको अथचतन्ि ि ववकास प्रकृयामा पिेको वा पनचसक्ने सम्भाववत असि तथा प्रभावको 
प्रािजम्भक अनमुानका आधािमा आगामी आ.व. २०७७/७८ को आमथचक ववृिदिको अनमुान गरिएको छ। सो अनसुाि वास्तववक 
क्षेि अन्तगचत उत्पादन, िोजगािी ि आयका साथै मौदिक तथा ववत्तीय क्षेि एवम ्बाह्य क्षेिको खाका तजुचमा गरिएको छ। खर्च 
संिर्नाको दोस्रो ि तेस्रो वर्चको लक्ष्य पन्धौं योजनामा उल्लेजखत लक्ष्य नै उल्लेख गरिएको छ। उल्लेजखत सूर्कहरूको ववद्यमान 
जस्थमत तथा आगामी ३ वर्चको अपेजक्षत उपलजब्ध तामलका २.१ ि समवृि ि सखुका िाविय लक्ष्य, गन्तव्य ि सूर्क क्रमशः 
तामलका २.२ ि तामलका २.३ मा प्रस्ततु गरिएको छ। 

तामलका २.१: मध्यकालीन समविगत आमथचक लक्ष्य 

क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७५/७६ 

को उपलजब्ध 
२०७६/७७ को 
अनमुामनत उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१. वावर्चक आमथचक ववृिदि प्रमतशत 6.८ 
2.3 7.0 9.९ 9.६ 

 
कृवर् प्रमतशत 5.1 2.6 5.० 5.7 5.8 

 
गैिकृवर् प्रमतशत 

7.४ २.३ ७.८ 11.0 10.5 

 
उद्योग प्रमतशत 

7.7 ३.४ ११.३ 14.८ 13.२ 

 
सेवा प्रमतशत 

7.3 २.० ६.९ 10.३ १० 

२. मिुाजस्र्मत दि प्रमतशत ४.६ ६.५ ७ ६.० ६.० 

३. र्ाल ुखाता सन्तलुन रू. अबच (+/-) -265.4 -190.4 -380.2 -339.7 -3७3.1 
४. भिुानी सन्तलुन रू. अबच (+/-) -67.4 10.0 -75.0 10.0 20.0 

५. 
प्रमतव्यजि कुल िाविय 
आय 

अमेरिकी 
डलि 

१,०४७ १,०९७ १,१८८ १,३३७ १,४५६ 

६. 
आमथचक जोजखम 
सूर्कांक (EVI) 

सूर्कांक २७ २६ २५ २४ २३ 

७. मानव सम्पजत्त सूर्कांक 
(HAI) 

सूर्कांक ७२ ७४ ७५ ७६ ७७ 
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२.५ मध्यमकालीन नमतजा खाका 

पन्धौं योजनाको आधािमा योजनाले मलएका िाविय लक्ष्यहरू ि ववर्य क्षेिगत अपेजक्षत उपलजब्ध प्राि गनच सहयोग 
पगुेगिी आगामी तीन आमथचक वर्चको समविगत नमतजा खाका मनधाचिण गरिएको छ। सो खाका मनधाचिण गदाच र्ाल ु आ.व. 
२०७६/७७ को अनमुामनत उपलजब्ध तथा मामथ उल्लेख भए बमोजजम आगामी आ.व. २०७७/७८ को लक्ष्य  गरिएको छ भन े
खर्च संिर्नाको दोस्रो ि तेस्रो वर्चको लक्ष्य पन्धौं योजनामा उल्लेजखत लक्ष्य नै उल्लेख गरिएको छ। समवृि ि सखुका िाविय 
लक्ष्य तथा गन्तव्य सूर्क तामलका २.२ ि २.३ मा प्रस्ततु गरिएको छ।आ.व. 2076/77 को अनमुामनत उपलजब्ध ि 
मध्यमकालीन लक्ष्य ववर्य क्षेिगत मन्िालय तथा मनकायबाट प्राि ववविण तथा पन्धौं योजनाको नमतजा खाकाको आधािमा 
उल्लेख गरिएको छ ।  

तामलका २.२: समवृिका मध्यमकालीन िाविय लक्ष्य ि गन्तव्य  

क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७५/७६ 

को उपलजब्ध 

२०७६/७७ को 
अनमुामनत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ 
उच्र् ि समतामूलक िाविय 
आय 

      

 १.१ 
औद्योमगक िािको स्तिको 
उच्र् आय  

      

 १.१.
१ 

आमथचक ववृिदि (आधािभतू 
मूल्यमा) प्रमतशत ६.७ २.३ ७.० 9.९ 9.६ 

 
१.१.२ 

प्रमतव्यजि कुल िाविय आय 
अमेरिकी 
डलि 

१,०४७  १,०९७ १,१८८ १,३३७ १,४५६ 

१.२ गरिबीको अन्त्य       

१.२.१ 
गरिबीको िेखाममुन िहेको 
जनस्ख्या (मनिपेक्ष  गरिबी) 

प्रमतशत १८.७ १६.७ १४.८ १३.० ११.२ 

१.३ 
िाविय आम्दानीमा तल्लो ४० 
प्रमतशत जनस्ख्याको वहस्सा 

 
 

    

१.३.१ 

आम्दानीमा मामथल्लो १० 
प्रमतशत ि तल्लो ४० 
प्रमतशत जनस्ख्याको 
अनपुात 

अनपुात १.३ १.२८ १.२७ १.२७ १.२६ 

१.३.२ 
सम्पजत्तमा आधारित जजनी 
गणुक 

गणुक ०.३१ ०.३१ ०.३० ०.३० ०.२९ 

२ 
मानवपुजँी मनमाचण तथा 
सम्भावनाको पूणच उपयोग  

      

 २.१ स्वस्थ ि लामो आय ुभएका 
नपेाली 

      

२.१.१ अपेजक्षत आय ु(जन्म हुँदाको)  वर्च ६९.७ ७१.० ७१.२ ७१.५ ७२.० 

२.१.२ 
मात ृमतृ्यदुि (प्रमतलाख 
जीववत जन्ममा) स्ख्या २३९ २३९ १७५ १५० १२५ 
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७५/७६ 

को उपलजब्ध 

२०७६/७७ को 
अनमुामनत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

२.१.३ 
५ वर्च ममुनका बाल मतृ्यदुि 
(प्रमतहजाि जीववत जन्ममा) 

स्ख्या ३९ ३२ ३१ २८ २६ 

२.१.४ 
वकशोिी अवस्थाको प्रजनन 
(१९ वर्च ममुन) प्रमतशत १३ १३ १० ९ ८ 

२.२ 

गणुस्तिीय, िोजगािमूलक तथा 
जीवनोपयोगी जशक्षा प्राि 
नागरिक 

      

२.२.१ 
साक्षिता दि (१५ वर्च 
मामथ) प्रमतशत ५८ ६५ ७५ ८५ ९५ 

२.२.२ 
यवुा साक्षिता दि (१५-२४ 
वर्च) प्रमतशत ९२ ९२ ९४ ९४ ९८ 

२.२.३ 
आधािभतू तह (१-८) मा 
खदु भनाचदि  

प्रमतशत ९३ ९६ ९८ ९९ ९९ 

२.२.४ 
माध्यममक तह (९-१२) मा 
खदु भनाचदि  

प्रमतशत ४६ ४७ ५३ ५७ ६० 

२.२.५ उच्र् जशक्षामा कुल भनाचदि  प्रमतशत १२ १४ १६ १८ २० 

२.२.६ 

काम गने उमेि समूहका 
प्राववमधक ि व्यावसावयक 
क्षेिमा तामलम प्राि 
जनस्ख्या 

प्रमतशत ३१ ३५ ३८ ४२ ४५ 

२.३ 
उत्पादनशील ि मयाचददत 
िोजगािी 

      

२.३.१ 
श्रमशजि सहभामगता दि 
(१५ वर्च मामथ) 

प्रमतशत ३८.५ ४२ ४४ ४५ ४७ 

२.३.२ 
िोजगािीमा औपर्ारिक 
क्षेिको वहस्सा प्रमतशत ३६.५ ४१ ४३ ४६ ४७.५ 

३ 
सवचसलुभ आधमुनक पूवाचधाि 
एवम ्सर्न अन्तिआबिता 

      

३.१ 
सवचसलुभ, सिुजक्षत ि आधमुनक 
यातायात 

      

३.१.१ सडक र्नत्व  

वक.मम. 
प्रमत वगच 
वक.मम. 

०.५५ ०.५९ ०.६२ ०.६८ ०.६९ 

३.१.२ 

िाविय ि प्रादेजशक लोकमागच 
(२ लेनसम्म, कालोपिे सडक 
माि) 

वक.मम.  ७,७९४ १००९४ १२५९४ १५०९४ १७६९४ 

३.१.३ 
िाविय लोकमागच (२ लेन 
मामथ, ितूमागच समेत) वक.मम. ९६ १५५ २२५ ३४५ ७४५ 

३.१.४ िेलमागच वक.मम. ४२ ५३ ११५ १९० २६० 
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७५/७६ 

को उपलजब्ध 

२०७६/७७ को 
अनमुामनत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

३.२ 
पूवाचधािमा पहुरँ् तथा 
आबिता 

      

३.२.१ 

३० ममनेट सम्मको दूिीमा 
यातायात पहुँर् भएको 
परिवाि 

प्रमतशत ८२ ८६ ९१ ९२ ९४ 

३.२.२ ववद्यतुमा पहुँर् प्राि परिवाि प्रमतशत ८८ ९० ९२ ९८ १०० 

३.२.३ 
इन्टिनेटमा पहुँर् प्राि 
जनस्ख्या 

प्रमतशत ६५.९ ६८ ७१ ७४ ७७ 

४ 
उच्र् ि ददगो उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व 

      

४.१ अथचतन्िमा क्षिेगत योगदान       

४.१.१ 
प्राथममक क्षेि (कृवर्, वन ि 
खानी) 

प्रमतशत २७.६ २८.२ 27.7 २४.७ २४.० 

४.१.२ 

दद्वतीय क्षेि (उत्पादनमूलक 
उद्योग, ववद्यतु, ग्यास ि पानी 
तथा मनमाचण)  

प्रमतशत १४.६ १३.७ 14.3 १६.९ १७.४ 

४.१.३ ततृीय क्षेि (सेवा) प्रमतशत ५७.८ ५८.1 ५८.0 ५८.४ ५८.६ 

४.२ 
 स्वच्छ ऊजाचको उत्पादन 
तथा उपभोग 

      

४.२.१ 
ववद्यतु उत्पादन (जमडत 
क्षमता) 

मेगावाट १,२५० १५५५.४ २४६३.९ ३,६९९.४ ४,१३३ 

४.२.२ प्रमतव्यजि ववद्यतु उपभोग 
वकलोवाट 
र्ण्टा 

२४५ २७५ ३५० ६०० ६५० 

४.३ व्यापाि सन्तलुन       

४.३.१ 

वस्त ुतथा सेवाको मनयाचत 
(कुल गाहचस्थ्यय उत्पादनको 
अनपुातमा) 

अनपुात ९.० ८.०१ ११.३ १२.६ १४.१ 

४.३.२ 

वस्त ुतथा सेवाको आयात 
(कुल गाहचस्थ्यय उत्पादनको 
अनपुातमा) 

प्रमतशत ५०.८ ४०.०३ ५०.९ ५०.९ ५१.० 

४.४ 
िाविय तथा क्षिेगत 
उत्पादकत्व 

      

४.४.१ श्रम उत्पादकत्व 
रू. 

हजािमा 
१८४.६ २१५.१ २३०.३ २४५.५ २६०.० 

४.४.२ 
कृवर् उत्पादकत्व (प्रमखु 
बाली) 

मे.ट./ 
हेक्टि 

३.१ ३.३ ३.५ ३.७ ३.९ 
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७५/७६ 

को उपलजब्ध 

२०७६/७७ को 
अनमुामनत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

४.४.३ 
मसँर्ाइयोग्य भमूममध्ये वरै्भरि 
मसँर्ाइ सवुवधा पगुकेो भमूम 

प्रमतशत ३३ ३४ ३६ ३९ ४४ 

४.४.४ प्रमत पयचटक खर्च (प्रमत ददन) 
अमेरिकी 
डलि 

४८ ५० ५५ ६३ ८५  

तामलका २.३: सखुका मध्यमकालीन िाविय लक्ष्य ि गन्तव्य सूर्क 

क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७५/७६ 

को उपलजब्ध 

२०७६/७७ 
को अनमुामनत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

५ परिष्कृत तथा मयाचददत जीवन       

५.१ नागरिक स्वस्थता तथा सन्तवुि       

५.१.१ मानव ववकास सूर्काङ्क सूर्काङ्क ०.५७९ ०.५९१ ०.६०२ ०.६११ ०.६१८ 

५.१.२ 
नागरिक सन्तवुिको अनभुमूत 
सूर्काङ्क 

सूर्काङ्क ४.७ ४.८ ४.८ ४.९ ५.० 

 ५.१.३ 
बहआुयाममक गरिबीमा िहेको 
जनस्ख्या२ 

प्रमतशत २८.६ १९.५ १७.५ १५.५ १३.५ 

५.१.४ 
५ वर्च ममुनका कम तौल भएका 
बालबामलका३ 

प्रमतशत २७ २० २० १९ १८ 

५.१.५ 
३० ममनेटको दूिीमा स्वास्थ्यय 
संस्थामा पहुँर् भएको र्ि-
परिवाि 

प्रमतशत ४९ ६९ ७० ७३ ७५ 

५.२ 
सिुजक्षत तथा सवुवधासम्पन्न 
आवास  

      

५.२.१ 
सिुजक्षत आवासमा बसोबास गने 
जनस्ख्या 

प्रमतशत ४० ४५ ५० ५४ ५७ 

५.२.२ 

आधािभतू खानेपानी सवुवधा 
पगुकेो जनस्ख्या 

प्रमतशत ८९ ९० ९४ ९६ ९८ 

५.२.३ 
उच्र् मध्यम स्तिको खानेपानी 
सवुवधा पगुकेो जनस्ख्या 

प्रमतशत २१ २५ २९ ३३ ३६ 

५.३ 

भौमतक तथा आधमुनक सम्पजत्त 
मामथको समतामूलक पहुरँ् वा 
स्वाममत्व  

      

५.३.१ 
आफ्नै स्वाममत्वको आवासमा 
बसोबास गने परिवाि  

प्रमतशत ८५.३ ८७ ८७ ८८ ८८ 

५.३.२ 
सावचजमनक मधतोपिमा लगानी 
गने जनस्ख्या 

प्रमतशत ४.४ ६ ८ ११ १६ 

६ सिुजक्षत, सभ्य ि न्यायपूणच समाज       
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७५/७६ 

को उपलजब्ध 

२०७६/७७ 
को अनमुामनत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

६.१ ववभेद, वहंसा ि अपिाधमिु समाज       

६.१.१ लैविक ववकास सूर्काङ्क सूर्काङ्क ०.८९७ ०.९३७ ०.९४३ ०.९५१ ०.९५७ 

६.१.२ लैविक असमानता सूर्काङ्क सूर्काङ्क ०.४७६ ०.४५ ०.४४ ०.४३ ०.४१ 

६.१.३ 
जीवनकालमा शािीरिक वा 
मानमसक वा यौन वहंसा पीमडत 
मवहला 

प्रमतशत २४.४ २२.२ २०. १७.८ १६ 

६.१.४ 
दताच भएका लैविक वहंसा 
लगायतका अपिाधका र्टना ि 
अनसुन्धानको अनपुात 

अनपुात ८८.९ ९१.१ ९३.३ ९५ ९५ 

६.२ सामाजजक-सासं्कृमतक ववववधता       

६.२.१ 
मातभृार्ामा पठनपाठन हनुे 
ववद्यालय 

स्ख्या २७० २८० २९० ३०० ३१२ 

६.२.२ 
ववश्वसम्पदा सूर्ीमा सूर्ीकृत 
सम्पदा स्ख्या १० १० ११ ११ १२ 

६.३ सामाजजक सिुक्षा तथा संिक्षण       

६.३.१ 
आधािभतू सामाजजक सिुक्षामा 
आबि जनस्ख्या प्रमतशत १७ ३१ ३९ ४७ ५४ 

६.३.२ 
 िाविय बजेटमा सामाजजक सिुक्षा 
खर्च प्रमतशत ११.७ १२.१ १२.५ १२.९ १३.३ 

७ स्वस्थ ि सन्तमुलत पयाचविण       

७.१ प्रदरु्णमिु ि स्वच्छ वाताविण       

७.१.१ 
ऊजाच उपभोगमा नवीकिणीय 
ऊजाचको अनपुात 

प्रमतशत ७ ८ ९ १० ११ 

७.१.२ 
वाय ुप्रदरु्णको औसत मािा (वप 
वप एम २.५) 

माइक्रोग्राम 
प्रमत र्.मम. ५० ४८ ४६ ४४ ४२ 

७.२ 
पयाचविणीय सन्तलुन ि ददगो 
उपयोग 

      

७.२.१ वनजंगल र्नत्व  
रूख प्रमत 
हेक्टि 

४३० ४३० ४४० ४४० ४४० 

७.२.२ काठ उत्पादन 
र्नवर्ट 
(लाख) 

१९४ २०० २२५ २५० २७५ 

७.३ 
जलवाय ु परिवतचन 
अनकूुलनशीलता  

      

७.३.१ 
अनकूुलन योजना तयाि भई 
कायाचन्वयन भएका स्थानीय तह 

स्ख्या २१७ ४८ ४६ ४४ ४२ 

८ सशुासन       

८.१ ववमधको शासन        
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७५/७६ 

को उपलजब्ध 

२०७६/७७ 
को अनमुामनत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

८.१.१ ववमधको शासन सूर्काङ्क सूर्काङ्क ०.५४ ०.५५ ०.५६ ०.५६ ०.५७ 

८.१.२ ववश्वव्यापी प्रमतस्पधी सूर्काङ्क  सूर्काङ्क ५१.६ ५३.० ५५.० ५७.० ५९.० 

८.१.३ व्यवसाय सहजीकिण सूर्काङ्क  सूर्काङ्क ६३.२ ६४ ६५ ६६ ६७ 

८.१.४ 
भ्रमण तथा पयचटन प्रमतस्पधी 
सूर्काङ्क८

 
सूर्काङ्क ३.३ ३.४ ३.५ ३.६ ३.७ 

८.२ 
सावचजमनक सदार्ाि, पािदजशचता ि 
जवार्देवहता  

      

८.२.१ 
भ्रिार्ाि न्यूनीकिण अनभुमूत 
सूर्काङ्क९

 
सूर्काङ्क ३४ ३४ ३६ ३८ ४० 

८.२.२ 
‘हेलो सिकाि’ मा प्राि उजिुीको 
र्र्छचयौट 

प्रमतशत ४८.९ ५९ ६९ ७८ ८८ 

८.२.३ 
कुल आमथचक प्रमतष्ठान मध्ये दताच 
नभएका (अनौपर्ारिक) 
प्रमतष्ठानको अनपुात 

प्रमतशत ४९.९ ४१ ३३ २५ १७ 

८.२.४ 
दताच भएकामध्ये लेखा िाख्न े
आमथचक प्रमतष्ठानको अनपुात 

प्रमतशत ५२ ५६ ६० ६४ ६७ 

९ सबल लोकतन्ि       

९.१.१ 
मनवाचर्नमा मतदाताको 
सहभामगता 

प्रमतशत ६८.६७ ६८.६७ ६८.६७ ६८.६७ ७२ 

९.१.२ मदु्दा रै्सला  प्रमतशत ५६.५ ६० ६० ६० ६० 

९.१.३ रै्सला कायाचन्वयन प्रमतशत ३९ ६० ६० ६० ६० 

१० िाविय एकता, सिुक्षा ि सम्मान       

१०.१ नपेालीत्वको उच्र् भावना       

१०.१.१ 

िाविय परिर्य-पि प्राि गिेका 
नेपाली नागरिक 

प्रमतशत - १ ३३ ५० ७५ 

१०.१.२ 
नेपालीलाई गन्तव्य मलुकुको 
अध्यागमनमा प्रवेशाज्ञा प्रदान 
गने मलुकु 

स्ख्या ३५ ४० ४५ ५० ५५ 

१०.२ मानव तथा अन्य सिुक्षा       

१०.२.१ 
 पाँर् वर्चममुनका बालबामलकाको 
जन्म दताच 

प्रमतशत ६३ ७१ ८० ९० ९५ 

१०.२.२ 
आधािभतू खाद्य सिुक्षाको 
जस्थमतमा िहेका परिवाि  

प्रमतशत ४८.२ ५६ ६३ ७० ७५ 

१०.२.३ 
आत्महत्या दि (प्रमत लाख 
जनस्ख्यामा) 

संख्या १० ९ ८ ७ ६ 

१०.३ 
ववपद् उत्थानशील समाज ि 
अथचतन्ि  
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क्र.सं. सूर्क/लक्ष्य एकाइ 
२०७५/७६ 

को उपलजब्ध 

२०७६/७७ 
को अनमुामनत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१०.३.१ 
ववपद्का र्टनाबाट प्रभाववत 
परिवाि संख्या प्रमत हजाि १७.१ १५ १२.३ ११.२ १०.५ 

१०.३.२ 
ववपद्का र्टनाबाट मतृ्य ुहनुे 
जनस्ख्या प्रमत लाख १.७ १.५ १.३ १.३ १.० 

१०.४ 
अत्यावश्यक वस्त ुि सेवामा 
आत्ममनभचिता 

      

१०.४.१ 

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

प्रमतशत १४.७ १३ ११ ९ ७ 

२.६ मध्यमकालीन बजेट खाका  

मिवर्ीय बजेट खाका मनमाचण गदाच पन्धौं योजना (आ.व. २०७६/७७ - २०८०/८१) मा उल्लेजखत सोर्, लक्ष्य, उद्देश्य, 

िणनीमत ि प्राथममकता, सिकािको वावर्चक नीमत तथा कायचक्रम, बजेटका मसिान्त ि प्राथमवकता ि ददगो ववकास लक्ष्य, २०३० को 
मागचजर्ि एवम ् समविगत आमथचक स्थावयत्व, ववमनयोजन कुशलता ि अनमुानयोग्यतालाई मखु्य आधाि मलइएको छ। ववत्तीय 
संर्ीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्र् आमथचक ववृि, तीव्र आमथचक सामाजजक ववकास ि समन्यावयक ववतिण गनच ववकास कायचक्रम 
तथा आयोजनाको प्रभावकािी कायाचन्वयनमा जोड ददइएको छ। मामथ उल्लेजखत नमतजा खाकाका साथै ववर्य क्षेिगत नमतजा प्राि 
हनुेगिी स्रोत तथा खर्च अनमुान गरिएको छ। 

कोमभड-१९ को संक्रमण िोकथाम तथा मनयन्िण, स्वास्थ्यय, िोजगािी, कृवर् ि उद्योग एवम ् कोिोनाको ववश्वव्यापी 
महामािीबाट पयचटन, यातायात, उद्योग, मनमाचण, जशक्षा, कृवर् लगायत अथचतन्िका ववमभन्न क्षेिमा मसजजचत नकािात्मक प्रभावबाट 
अथचतन्िको पनुरूत्थानलाई प्राथममकता ददइएको छ। साथै, सामाजजक सिुक्षा तथा संिक्षण मार्च त न्यनुतम मानवोजर्त कल्याणका 
कायचक्रमलाई जोड ददइएको छ। कोमभड-१९ को महामािीले मसजचना गिेका अवसिको उपयोग गनेगिी ववकास कायचक्रम 
तजुचमालाई प्राथममकता 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 लामग 
आवश्यक िकम समुनजित (Earmark) हनुे गिी ववर्य क्षेिगत बजेट खाका मनमाचण 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 अवमध, मसजजचत दावयत्व तथा खर्च गनचसक्ने अवस्था 
अनसुाि क्रमागत कायचक्रम तथा आयोजनाको पनुःप्राथममकीकिण गिी ववमनयोजनको प्राथममकता मनधाचिणमा जोड ददइएको 
छ।क्रमागत कायचक्रम तथा आयोजनाको पनुिावलोकन गिी दोहोिोपना िहेका एउटै प्रकृमतका कायचक्रम वा आयोजना एक 
आपसमा गाभ्ने वा खािेज गनेगिी बजेट अनमुान गरिएको छ।. नयाँ आयोजनाको लामग पूवच तयािी कायच सम्पन्न भएका बहवुर्ीय 
ठेक्का लगाउन ु पने प्रकृमतका आयोजनालाई कायाचन्वयनमा लैजान एक मतहाइ बजेट ववमनयोजन हनुेगिी ि तयािी कायच नभएका 
आयोजनाको लामग आवश्यक िकम ववमनयोजन गिी तयािी कायच सम्पन्न गनेगिी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। 

मध्यमकालीन स्रोत अनमुान गदाच िाजस्व परिर्ालनको ववगतको प्रवजृत्त, कोमभड-१९ को संक्रमणको कािण अथचतन्ि ि 
स्रोत परिर्ालनमा पिेको र्ाप एवम ्आगामी वर्चमा पनचसक्ने असि तथा प्रभाव, स्रोतको प्राथममकीकिण ि पनुःप्राथममकीकिणको 
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आवश्यकता लगायतका पक्षलाई ववशेर् ध्यान ददइएको छ। संर्बाट संकलन भएको मूल्य अमभववृि कि आन्तरिक उत्पादनमा 
आधारित अन्तःशलु्क ि िोयल्टी तर्च को िाजस्व अन्ति सिकािी ववत्त व्यवस्थापन ऐनमा ि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 प्रमतबितालाई समावेश गरिएको छ। नेपाल सिकािले मलनसक्ने आन्तरिक ऋण कुल गाहचस्थ्यय 
उत्पादनको ५.२ प्रमतशतको सीमामा िाजखएको छ। 

मामथ उल्लेजखत आधािमा आगामी तीन वर्चको अवमधमा कुल सिकािी बजेट रू. ५१ खबच २७ अबच २० किोड ५२ 
लाख (प्रर्मलत मूल्यमा) िहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस मध्ये र्ाल ुखर्च रू. ३० खबच १५ अबच ७ किोड ३ लाख ि पुजँीगत 
खर्च रू. १५ खबच १७ अबच ४५ किोड ५४ लाख िहने प्रक्षेपण गरिएको छ। साथै ववत्तीय व्यवस्थातर्च  रू. ५ खबच ९४ अबच 
६७ किोड ९५ लाख बाँडर्ाँट गनुचपने अनमुान िहेको छ। त्यसैगिी स्रोत परिर्ालनतर्च  िाजस्वबाट रू. ३२ खबच ११ अबच ७९ 
किोड ८ लाख, वैदेजशक अनदुान रू. १ खबच ९३ अबच ७७ किोड ७७ लाख, वैदेजशक ऋण रू. ९ खबच ४९ अबच ४९ किोड 
९३ लाख ि आन्तरिक ऋणबाट रू. ७ खबच ७२ अबच १३ किोड ७४ लाख व्यहोरिने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस सम्बन्धी 
ववविण तामलका २.४ मा उल्लेख गरिएको छ। 

तामलका २.४: मिवर्ीय बजेट ववमनयोजन तथा प्रक्षपेण (प्रर्ामलत मूल्यमा) 
(रू. लाखमा) 

क्र. 

सं. 
ववविण 

आ.व. 
२०७५/७६ को 

यथाथच 

आ.व. 
२०७६/७७ को 
संशोमधत अनमुान 

मध्यमकालीन बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

२०७७/७८ 
को अनमुान 

२०७८/७९ को 
प्रक्षपेण 

२०७९/८० 
को प्रक्षपेण 

तीन वर्चको 
कुल 

१ बजेट अनमुान       

 र्ाल ुखर्च 7164176 7019616 9489406 10041132 10620165 30150703 

 पुजँीगत खर्च 2415625 2391591 3529175 4922584 6722795 15174554 

 ववत्तीय व्यवस्था 1524770 1322297 1727873 2012008 2206914 5946795 

 कुल 11104571 10733504 14746454 16975724 19549874 51272052 

२ स्रोत अनमुान       

 िाजस्व* 7426329 7268303 8,896,184 10,652,167 12,569,557 32117908 

 वैदेजशक अनदुान 228987 319919 605,277 650,000 682,500 1937777 

 वैदेजशक ऋण 1243725 1210001 2,994,993 3,150,000 3,350,000 9494993 

 आन्तरिक ऋण 963,800 1,935,281 2250000 2,523,557 2,947,817 7721374 

 कुल 9862841 10733504 14746454 16975724 19549874 51272052 

3 बर्त (-) न्यून 

(+) 
1241730 0 0 0 0 0 

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

स्रोत परिर्ालन तर्च  ववद्यमान कोमभड-१९ को संक्रमणको ववर्म अवस्था तथा आवश्यकताको आधािमा नेपाल 
सिकािको ववत्तीय आकाि (Fiscal space) लाई समेत मध्यनजि गिी स्रोत अनमुान तथा आकँलन गरिएको छ। आ.व. 
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२०७६/७७ मा िाजश्वको परिर्ालनमा कदठनाई आए तापमन आगामी तीन वर्चमा किीब और्त दिको ववृिको प्रक्षेपण/आकँलन 
गरिएको छ। वैदेजशक सहायतालाई सो अनसुाि परिपूिक स्रोतका रूपमा परिर्ालन हनुे आकँलन छ। साथै, आन्तरिक ऋणलाई 
वाजछछत सीमामभि िहने गिी परिर्ालन गने गिी अनमुान गरिएको छ।  

मामथ उल्लेजखत बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपणका आधािमा कुल गाहचस्थ्यय उत्पादनको अनपुातमा सिकािी बजेटको तलुना 
तामलका २.५ मा प्रस्ततु गरिएको छ।कुल गाहचस्थ्यय उत्पादनको अनपुातमा बजेटको आकाि सामान्य रूपमा बढ्न गए तापमन 
आन्तरिक ऋण बाजन्छत सीमा मभिै िहनेछ। 

तामलका २.५: बजेटको मिवर्ीय ववमनयोजन ि प्रक्षपेणको कुल गाहचस्थ्यय उत्पादनसँगको अनपुात (प्रमतशत) 
क्र. 
सं. 
 

ववविण 
आ.व. 

२०७५/७६ को 
यथाथच 

आ.व. २०७६/७७ 
को संशोमधत अनमुान 

मध्यमकालीन बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

२०७७/७८ को 
अनमुान 

२०७८/७९ को 
प्रक्षपेण 

२०७९/८० 
को प्रक्षपेण 

१ बजेट अनमुान      

 र्ाल ुखर्च 20.7 18.6 22.0 19.9 18.0 

 पुजँीगत खर्च 7.0 6.3 8.2 9.8 11.4 

 ववत्तीय व्यवस्था 4.4 3.5 4.0 4.0 3.7 

 कुल 32.1 28.5 34.2 33.6 33.2 

२ स्रोत अनमुान           

 िाजस्व 21.5 19.3 20.6 21.1 21.3 

 वैदेजशक अनदुान 0.7 0.8 1.4 1.3 1.2 

 वैदेजशक ऋण 3.6 3.2 6.9 6.2 5.7 

 आन्तरिक ऋण 2.8 5.1 5.2 5.0 5.0 

 कुल 28.5 28.5 34.2 33.6 33.2 
 

२.७ बजेट ववमनयोजन ि प्रके्षपणको बाडँर्ाटँ 

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

अ. िणनीमतक स्तम्भको आधािमा बाडँर्ाटँ 

कायचक्रम तथा आयोजनाको पन्रौँ योजनाको िणनीमतक स्तम्भ बमोजजम तीन आमथचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण 
तामलका 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 ववमभन्न ववर्य क्षेिमा कायचक्रम 
िहने तथा सोको जानकािी प्राि नहनुे भएकाले िणनीमतक स्तम्भको आधािमा सांकेतीकिण गदाच समावेश गरिएको छैन। 
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तामलका २.६: िणनीमतक स्तम्भको आधािमा तीन आमथचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

(रू. लाखमा) 

िणनीमतक 

संकेत 
िणनीमतक स्तम्भ 

आ.व. २०७५/७६ को 
यथाथच 

आ.व. २०७६/७७ को 
संशोमधत अनमुान 

आ.व. २०७७/७८ को  
व्यय अनमुान  

आ.व. २०७८/७९ को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०७९/८० को 
खर्च प्रक्षपेण 

िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत 

१ 
तीव्र, ददगो ि िोजगाि-
मूलक आमथचक ववृि  

798,883 7.19 576,544 5.37 931,720 6.32 1,328,103 8.06 1,959,967 10.55 

२ स्वास्थ्यय तथा   जशक्षा 546,855 4.92 589,223 5.49 1,334,905 9.05 1,500,220 9.10 1,847,565 9.95 

३ 
अन्तिआबिता ि शहिी 
ववकास  

1,520,355 13.69 1,431,301 13.33 2,229,465 15.12 2,959,764 17.95 3,357,372 18.08 

४ उत्पादन ि उत्पादकत्व 
अमभववृि  

548,810 4.94 418,294 3.90 576,532 3.91 682,186 4.14 779,732 4.20 

५ सामाजजक सिुक्षा तथा 
संिक्षण  

645,156 5.81 598,392 5.57 1,022,107 6.93 1,121,151 6.80 1,192,841 6.42 

६ न्यायपूणच समाज  475,423 4.28 472,116 4.40 522,373 3.54 601,637 3.65 657,023 3.54 

७ 
प्राकृमतक स्रोत तथा 
उत्थानशीलता  

1,047,217 9.43 866,486 8.07 928,397 6.30 401,034 2.43 286,157 1.54 

८ 

सशुासन, प्रादेजशक 
सन्तलुन ि िाविय 
एकता  

980,312 8.83 1,142,584 10.65 1,302,597 8.83 1,427,563 8.66 1,487,065 8.01 

९ साधािण प्रशासन 1,329,734 11.97 1,805,007 16.82 2,272,045 15.41 2,622,136 15.90 2,930,440 15.78 

१० अनदुान 3,211,826 28.92 2,833,557 26.40 3,626,313 24.59 3,843,892 23.31 4,074,525 21.94 

  जम्मा 11,104,571 100 10,733,504 100 14,746,454 100 16,487,686 100 18,572,687 100 

  सांकेतीकिण नगरिएको - - - - - - 488,038 - 977,187 - 

 कुल जम्मा 11,104,571 - 10,733,504 - 14,746,454 - 16,975,724 - 19,549,874 - 
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िणनीमतक स्तम्भका आधािमा सबैभन्दा बढी िकम अन्तिआविता ि शहिी ववकास (िणनीमतक स्तम्भ ३) ि साधािण प्रशासन (िणनीमतक स्तम्भ ९) मा बाँडर्ाँट भएको 
छ। आगामी आ.व. २०७७/७८ मा ववगतको तलुनामा स्वास्थ्यय ि जशक्षा क्षेिमा बजेटको वहस्सा उल्लेख्य रूपमा ववृि हनुे अनमुान छ। अन्तिआविता ि पूवाचधाि ववकासमा 
जोड ददनपुने भएकाले यसको वहस्सा समेत बढ्दै जाने आकँलन छ। 

आ. प्राथममकताक्रमको आधािमा बाडँर्ाटँ 

कायचक्रम तथा आयोजनाको प्राथममकताक्रम बमोजजम तीन आमथचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण तामलका 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 ववमभन्न प्रकृमतका हनु े
तथा सोको जानकािी प्राि नहनुे भएकाले प्राथममकताक्रमको आधािमा सांकेतीकिण गदाच समावेश गरिएको छैन। 

तामलका २.७ M प्राथममकताक्रमको आधािमा तीन आमथचक वर्चको व्यय अनमुान तथा प्रक्षपेण 

(रू लाखमा) 

प्राथममकताक्रम  
आयोजना 
संख्या 

आ.व. २०७५/७६ को 
यथाथच 

आ.व. २०७६/७७ को 
संशोमधत अनमुान 

आ.व. २०७७/७८ को  व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७८/७९ को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०७९/८० को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत 

पवहलो (P1) 260 10,213,227 91.97 10,039,212 93.53 13,564,759 91.99 15,280,441 92.68 17,262,628 92.95 

दोस्रो (P2) 64 891,344 8.03 694,292 6.47 1,181,695 8.01 1,207,245 7.32 1,310,059 7.05 

जम्मा 324 11,104,571 100 10,733,504 100 14,746,454 100 16,487,686 100 18,572,687 100 

सांकेतीकिण 

नगरिएको 
- - - - - - - 488,038 - 977,187 - 

 कुल जम्मा 324 11,104,571 - 10,733,504 - 14,746,454 -   16,975,724 - 19,549,874 - 

पवहलो प्राथममकताका कायचक्रम वा आयोजनाका लामग बजेट ववमनयोजनको अंश आगामी आ.व. २०७७/७८ मा ९२ प्रमतशत िहेको छ। ववमनयोजना दक्षता ि 
पनुःप्राथममकताका आधािमा दोस्रो ि तेस्रो वर्चमा थप ववृि हनुे आकँलन छ। 
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इ. ददगो ववकास लक्ष्यको आधािमा बाडँर्ाटँ 

 ददगो ववकास लक्ष्य बमोजजम तीन आमथचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण तामलका 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 ववमभन्न प्रकृमतका हनुे ि सोको जानकािी प्राि नहनु े
एवम ्सावचजमनक ऋणको साँबा व्याज भिुानी लगानी नभएकाले ददगो ववकास लक्ष्यको आधािमा सांकेतीकिण गदाच समावेश गरिएको छैन। 

तामलका २.८ ददगो ववकास लक्ष्यको आधािमा तीन आमथचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

(रू. लाखमा) 

संकेत 

नं 
ददगो ववकास लक्ष्य 

आ.व. २०७५/७६ को 
यथाथच 

आ.व. २०७६/७७ को 
संशोमधत अनमुान 

आ.व. २०७७/७८ को  व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७८/७९ को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०७९/८० को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत 

1 गरिबीको अन्त्य 888,541 12.44 741,637 15.32 986,530 13.80 1,616,067 14.16 1,746,125 13.40 

2 शून्य भोकमिी 387,792 5.43 482,916 5.76 609,575 6.32 741,910 6.50 951,772 7.31 

3 स्वस्थ जीवन 349,077 4.89 325,680 4.34 437,249 7.48 747,868 6.55 790,078 6.06 

4 गणुस्तिीय जशक्षा 392,240 5.49 493,927 5.38 678,062 5.62 638,260 5.59 676,987 5.20 

5 लैविक समानता 37,170 0.52 31,373 0.46 48,623 0.47 48,414 0.42 54,358 0.42 

6 
स्वच्छ पानी तथा 
सिसर्ाइ 

125,844 1.76 245,101 3.12 373,693 3.48 354,158 3.10 399,150 3.06 

7 
आधमुनक ऊजाचमा 
पहुँर् 

541,098 7.58 735,644 6.25 714,733 6.65 856,380 7.51 977,281 7.50 

8 
समावेशी आमथचक ववृि 
तथा मयाचददत काम 

114,269 1.60 153,443 1.24 240,037 2.40 286,037 2.51 388,125 2.98 

9 
उद्योग, नवीन खोज ि 

पूवाचधाि 
1,551,973 21.73 1,445,691 18.13 2,197,476 20.14 3,054,522 26.77 3,955,891 30.36 

10 असमानता न्यूनीकिण 23,294 0.33 411,865 0.04 645,684 0.12 40,806 0.36 45,239 0.35 

11 ददगो शहि ि बस्ती 1,244,490 17.42 1,861,383 16.07 2,178,147 13.14 918,346 8.05 928,063 7.12 

12 
ददगो उपभोग तथा 
उत्पादन 

27,491 0.38 51,535 0.54 70,170 2.23 105,203 0.92 28,421 0.22 

13 
जलवाय ुपरिवतचन 

अनकुुलन 
30,073 0.42 29,404 0.51 52,126 0.48 44,257 0.39 55,060 0.42 

14 सामदुिक स्रोतको - - 
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संकेत 

नं 
ददगो ववकास लक्ष्य 

आ.व. २०७५/७६ को 
यथाथच 

आ.व. २०७६/७७ को 
संशोमधत अनमुान 

आ.व. २०७७/७८ को  व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७८/७९ को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०७९/८० को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत 

उपयोग 

15 
भ ूसतह स्रोतको 
उपयोग 

96,890 1.36 142,705 1.56 158,501 1.21 154,404 1.35 158,579 1.22 

16 
शाजन्त, न्याय ि सबल 

संस्था 
1,278,830 17.91 1,320,887 20.36 1,594,798 15.54 1,712,944 15.01 1,795,381 13.78 

17 
ददगो ववकासका लामग 

साझेदािी 
53,007 0.74 59,656 0.95 72,189 0.92 89,609 0.79 77,316 0.59 

 
जम्मा 7,142,079 100 6,966,029 100 10,118,558 100 11,409,186 100 13,027,827 100 

  
सांकेतीकिण 
नगरिएको 

3,962,492 - 3,550,829 - 4,272,078 - 5,566,538 - 6,522,046 - 

कुल जम्मा 11,104,571 - 10,733,504 - 14,746,454 - 16,975,724 - 19,549,874 - 

आ.व. २०७६/७७ मा सबैभन्दा ठूलो वहस्सा ददगो शहि (लक्ष्य नं ११), शाजन्त ि सशुासन (लक्ष्य नं १६) ि उद्योग, नवीन खोज ि पूवाचधाि (लक्ष्य नं ९) मा िहेकोमा 
आगामी आ.व.मा पनुमनचमाणको कायच सम्पन्न हनुे क्रममा िहेको हुँदा सो लक्ष्य ११ मा उल्लेख्य रूपमा कमी आउने अनमुान छ, ति स्वस्थ जीवन (लक्ष्य नं ३) ि गणुस्तिीय 
जशक्षा (लक्ष्य नं ४) मा समेत बजेटको वहस्सा उल्लेख्य ववृिको अनमुान छ। पमछल्ला दईु वर्चमा पूवाचधाि ि उद्योग क्षेिमा लगानी उल्लेख्य ववृि हनुे आकँलन छ। त्यसैगिी 
लैमगक समानता (लक्ष्य नं ५), ददगो उपयोग ि उत्पादन (लक्ष्य नं १२), जलवाय ुपरिवतचन अनकूुलन (लक्ष्य नं १३) ि ददगो ववकासका लामग साझेदािी (लक्ष्य नं १७) मा 
लगानी ववृि गनुचपने र्नुौती छ।    

ई. लैंमगक संकेतको आधािमा बाडँर्ाटँ 

लैंमगक संकेत बमोजजम तीन आमथचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण तामलका 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 ववमभन्न प्रकृमतका हनुे ि सोको जानकािी हाल प्राि नहनुे 
हुँदा रुपमा लैंमगक संकेतका आधािमा सांकेतीकिण गदाच समावेश गरिएको छैन। 
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तामलका २.९: लैंमगक संकेतको आधािमा तीन आमथचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

(रू. लाखमा) 

संकेत नं. लैंमगक संकेत 

आ.व. २०७५/७६ को 
यथाथच 

आ.व. २०७६/७७ को 
संशोमधत अनमुान 

आ.व. २०७७/७8 को  व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७8/७9 को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०७9/80 को खर्च 
प्रक्षपेण 

िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत 

1 प्रत्यक्ष लाभ 1,766,776 
22.38 1,952,169 24.69 3,180,169 28.60 3,562,258 28.17 3,935,342 27.14  

2 
अप्रत्यक्ष 

लाभ 

3,454,773 43.77 3,216,987 40.69 4,824,333 43.38 5,892,172 46.60 6,932,478 47.82  

3 तटस्थ 
2,671,196 33.84 2,736,895 34.62 3,115,639 28.02 3,189,364 25.22 3,630,340 25.04  

  जम्मा 7,892,745 100 7,906,051 100 11,120,141 100 12,643,794 100 14,498,161 100 

  
सांकेतीकिण 

नगरिएको 
3,211,826 - 2,827,453 - 3,626,313 - 4,331,930 - 5,051,712 - 

कुल जम्मा 11,104,571 - 10,733,504 - 14,746,454 - 16,975,724 - 19,549,874 - 

आ.व. २०७६/७७ को तलुनामा लैंमगक समानता तथा सशिीकिणमा प्रत्यक्ष लाभ परु् याउने प्रकृमतका कायचक्रममा बजेट ववमनयोजनको वहस्सा उल्लेख्य ववृि भएको ि 
अप्रत्यक्ष लाभ परु् याउने प्रकृमतका कायचक्रममा बजेट ववमनयोजन समेत ववृि भई तटस्थ कायचक्रममा बजेटको वहस्सामा उल्लेख्य कमी आएको छ। सांकेतीकिण नगरिएको बजेट 
तथा खर्चको वहस्सामा बढी िहेको एवम ्पूवाचधाि मनमाचण सम्बन्धी कायचक्रमले अप्रत्यक्ष लाभ परु् याउने भएकाले सो वहस्सामा ववृि भएको हो।   

उ. जलवाय ुसंकेतको आधािमा बाडँर्ाटँ 

जलवाय ुसंकेत बमोजजम तीन आमथचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षेपण तामलका 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 ववमभन्न प्रकृमतका हनुे ि सोको जानकािी हाल नहनुे हुँदा 
जलवाय ुसंकेतका आधािमा सांकेतीकिण गदाच समावेश गरिएको छैन। 
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तामलका २.१०: जलवाय ुसंकेतको आधािमा तीन आमथचक वर्चको बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

(रू. लाखमा) 

संकेत नं. 
जलवाय ु
परिवतचन 
संकेत 

आ.व. २०७५/७६ को यथाथच 
आ.व. २०७६/७७ को 

संशोमधत अनमुान 

आ.व. २०७७/७८ को  व्यय 
अनमुान  

आ.व. २०७८/७९ को खर्च 
प्रक्षपेण 

आ.व. २०७९/८० को 
खर्च प्रक्षपेण 

िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत िकम प्रमतशत 

1 प्रत्यक्ष 437,156 5.54 412,877 5.22 637,313 5.73 859,114 6.79 993,499 6.85 

2 अप्रत्यक्ष  1,265,834 16.04 1,218,292 15.41 2,233,859 20.09 2,647,934 20.94 3,196,450 22.05 

3 तटस्थ 6,189,755 78.42 6,274,882 79.37 8,248,969 74.18 9,136,747 72.26 10,308,212 71.10 

  जम्मा 7,892,745 100 7,906,051 100 11,120,141 100 12,643,794 100 14,498,161 100 

  
सांकेतीकि
ण नगरिएको 

3,211,826 - 2,827,453 - 3,626,313 - 4,331,930 - 5,051,712 - 

 कुल जम्मा 11,104,571 - 10,733,504 - 14,746,454 - 16,975,724 - 19,549,874 - 

 

आ.व. २०७६/७७ को तलुनामा जलवाय ुपरिवतचन न्यूनीकिणमा अप्रत्यक्ष लाभ परु् याउने प्रकृमतका कायचक्रममा बजेट ववमनयोजनको वहस्सा उल्लेख्य ववृि, प्रत्यक्ष लाभ 
परु् याउने प्रकृमतका कायचक्रममा बजेट ववमनयोजनको वहस्सामा सामान्य ववृि भएको ि तटस्थ कायचक्रममा बजेटको वहस्सामा कमी आएको छ। सांकेतीकिण नगरिएको बजेट तथा 
खर्चको वहस्सामा बढी िहेको एवम ्पूवाचधाि मनमाचण सम्बन्धी कायचक्रमले अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ परु् याउने भएकाले सो वहस्सामा ववृि भएको हो।   

ए. िाविय गौिवका आयोजना 

िाविय गौिवका आयोजनाको लामग आ.व. २०७७÷७८ को ववमनयोजन ि पमछल्लो दईु वर्चको प्रक्षेपण तामलका २.११ मा प्रस्ततु गरिएको छ। यी आयोजनाको लामग 
आ.व. २०७७÷७८ मा रू. ८७ अबच ७९ किोड ४६ लाख ववमनयोजन भएको तथा आ.व. २०७8÷७9 मा रू. १ खबच ७ अबच 84 किोड 24 लाख ि आ.व. २०७9÷८0 
मा रू. १ खबच 61 अबच 14 किोड ४0 लाख प्रक्षेपण गरिएको छ।  
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तामलका २.११: िाविय गौिवका आयोजनाको मध्यमकालीन बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

                                                                                           (रू. लाखमा) 

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायचक्रम/आयोजना 
२०७५/७६ को 

यथाथच 
२०७६/७७ को 
संशोमधत अनमुान 

२०७७/७८ को  
ववमनयोजन 

२०७८/७९ को 
प्रक्षपेण 

२०७९/८० को  
प्रक्षपेण 

1 33700101 काठमाडौ-तिाई मधेश र्ाि ट्रयाक 57,337 31,689 89,388 106,330 407,400 

2 33701114 पषु्पलाल िाजमागच (मध्य पहाडी िाजमागच) 116,206 69,157 82,740 150,930 175,086 

3 33701118 
उत्ति दजक्षण िाजमागच  
(कणाचली, कालीगण्डकी ि कोशी) 

31,006 34,175 40,967 80,407 110,454 

4 33701128 हलुाकी िाजमागच (पलुहरू समेत) 96,694 83,059 70,152 90,030 120,091 

5 33702101 िेल, मेट्रो िेल तथा मोनो िेल ववकास आयोजना 34,405 40,709 86,666 110,051 140,066 

6 50125103 दजक्षण एजशया पयचटन पूवाचधाि ववकास आयोजना 155,290 17,803 47,250 5,000 - 

7 50125104 पोखिा क्षेिीय अन्तिाचविय ववमानस्थल 70,471 41,738 107,500 10,000 - 

8 50125105 दोस्रो अन्तिाचविय ववमानस्थल मनजगढ, बािा 3,000 10,650 5,000 70,000 70,000 

9 30800101 बढुी गण्डकी जलववद्यतु आयोजना 97,898 55,749 80,084 140,300 190,300 

10 50108110 मामथल्लो तामाकोशी जलववद्यतु आयोजना (४५६ मे.वा.) 5,000 9,976 10,000 - - 

11 30500108 मममलमनयम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल 8,982 63,218 91,053 113,695 157,570 

12 30803112 बबई मसँर्ाइ आयोजना 7,581 10,667 14,991 16,310 20,000 

13 30803116 मसक्टा मसँर्ाइ आयोजना 14,724 10,374 15,574 12,336 13,370 

14 30803119 
िानी जमिा  कुलरिया मसँर्ाइ आयोजना  
(प्रणाली आधमुनकीकिण समेत) 

15,105 16,423 21,756 24,538 31,592 

15 30803120 भेिी - बबई  डाइभसचन बहउुदे्दश्यीय आयोजना 37,996 29,809 31,117 45,000 55,000 

16 31300101 मेलम्र्ी खानेपानी आयोजना 26,506 39,192 54,645 71,186 86,242 

17 32551011 पशपुमत क्षेि ववकास कोर् 3,487 2,275 3,500 3,710 3,933 

18 32551012 लजुम्बनी ववकास कोर् 8,771 5,801 10,000 10,600 11,236 

19 32900104 िािपमत र्िेु संिक्षण कायचक्रम - 10,711 15,563 18,000 19,100 

जम्मा     790,459  583,175 877,946 1,078,424 1,611,440 
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ऐ. रूपान्तिणकािी आयोजना 

रूपान्तिणकािी िाविय गौिवका आयोजनाको लामग आ.व. २०७७÷७८ को ववमनयोजन ि पमछल्लो दईु वर्चको प्रक्षेपण तामलका २.१२ मा प्रस्ततु गरिएको छ। यी 
आयोजनाको लामग आ.व. २०७७÷७८ मा रू. ६३ अबच ७० किोड १६ लाख ववमनयोजन भएको तथा आ.व. २०७8÷७9 मा रू. १ खबच 38 अबच 87 किोड 68 लाख ि 
आ.व. २०७9÷८0 मा रू. १ खबच 82 अबच 69 किोड 36 लाख प्रक्षेपण गरिएको छ। 

तामलका २.१२: रूपान्तिणकािी आयोजनाको मध्यमकालीन बजेट अनमुान तथा प्रक्षपेण 

(रू. लाखमा) 
क्र. 
सं. 

ब.उ.शी.नं. कायचक्रम/आयोजना 
२०७५/७६ 
को यथाथच 

२०७६/७७ को 
संशोमधत अनमुान 

२०७७/७८ को  
ववमनयोजन 

२०७८/७९ को 
प्रक्षपेण 

२०७९/८० को  
प्रक्षपेण 

1 31200106 प्रधानमन्िी कृवर् आधमुनकीकिण परियोजना 18,548 25,257 32,311 37,158 45,938 

2 30803124 सनुकोशी मरिन डाइभसचन बहउुदे्दश्यीय आयोजना 174 10,306 24,585 30,180 138,789 

3 32900105 समवृिका लामग वन - - 1,100 6,250 12,060 

4 33600103 
जग्गा प्रशासन सदुृढीकिण तथा अनौपर्ारिक 
भसूम्बन्ध ब्यवस्थापन कायचक्रम 

20,497 71 2,518 13,200 14,520 

5 30700101 
औद्योमगक पूवाचधाि ववकास कायचक्रम  

(ववशेर् आमथचक क्षेि समेत) 
11,747 10,784 26,432 44,016 49,366 

6 37000116 एकीकृत स्वास्थ्यय पूवाचधाि ववकास कायचक्रम 49,924 40,139 143,494 177,391 185,890 

7 34000105 िािपमत मवहला सशजिकिण परियोजना 764 1,453 2,500 2,711 2,973 

8 33701109 
गल्छी-मिशलुी-मैलिु-स्याफु्रवेशी-िसवुागढी सडक 
आयोजना 

14,447 11,204 13,719 21,091 30,096 

9 
 

पूवच पजिम िाजमागच स्तिोन्नमत आयोजना - 28,628 89,171 276,622 496,574 

 
33701145 सासेक िाजमागच सधुाि आयोजना - 26,654 43,819 86,067 128,871 

 
33701167 क्षेिीय व्यापारिक मागच ववस्ताि आयोजना - 1,974 34,977 100,055 167,103 

 
33701171 काकिमभट्टा-इनरुवा-पथलैया-नािायणर्ाट खण्ड - - 10,375 90,500 200,600 

10 34701110 नयाँ शहि आयोजना 11,767 15,609 20,011 23,200 36,570 

11 34701118 शहिी कोरिडोि आयोजना - - 1,268 25,600 68,000 

12 36501112 प्रादेजशक तथा स्थानीय सडक सधुाि कायचक्रम - 354 50,000 387,349 446,161 

13 50108101 १३२ के.भी. तथा अन्य प्रसािण लाईन ववस्ताि 148,196 136,096 199,431 250,000 230,000 

14 50108122 अपि अरूण जलववद्यतु आयोजना कम्पनी मलममटेड 3,999 4,988 2,000 60,000 60,000 

15 31401011 िाविय परिर्यपि तथा पञ्जीकिण ववभाग 656 39,595 28,476 34,000 10,000 

    जम्मा      280,719         324,484       637,016    1,388,768     1,826,936  
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ओ. अन्तिसिकािी ववत्तीय हस्तान्तिणको अनमुान ि प्रके्षपण  

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

तामलका २.१३: प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हनु ेववत्तीय हस्तान्तिणको तीन आमथचक वर्चको अनमुान तथा प्रक्षपेण  

 (रू. लाखमा)  

अनमुान तथा प्रक्षपेण 
कुल 

हस्तान्तिण 
िाजस्व 

ववत्तीय समानीकिण 

अनदुान 
सशतच अनदुान 

समपूिक ि 
ववशेर् अनदुान 

आ.व. २०७५/७६ को यथाथच 4,182,004 970,290 1,355,714 1,740,900 115,100 

आ.व. २०७६/७७ को संशोमधत अनमुान 12,790,065 10,018,670 1,452,456 1,178,939 140,000 

आ.व. २०७७/७८ को अनमुान 4,847,713 1,221,400 1,452,500 1,974,474 199,339 

आ.व. २०७८/७९ को प्रक्षेपण 5,317,903 1,474,011 1,539,650 2,092,942 211,299 

आ.व. २०७९/८० को प्रक्षेपण 5,813,858 1,739,333 1,632,029 2,218,519 223,977 

                                                                             

तामलका २.१४: प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हनु ेववत्तीय हस्तान्तिणको तीन आमथचक वर्चको अनमुान तथा प्रक्षपेण 

                                                                                 (रू. लाखमा) 

आ.व. कुल हस्तान्तिण िाजस्व 
ववत्तीय 

समानीकिण 
अनदुान 

सशतच अनदुान 
समपूिक ि 

ववशेर् अनदुान 

प्रदेश      

आ.व. २०७५/७६ को यथाथच 1,589,829 485,145 502,984 533,800 67,900 

आ.व. २०७६/७७ को संशोमधत 
अनमुान 

5,944,142 5,009,335 552,986 311,821 70,000 

आ.व. २०७७/७८ को अनमुान 1,609,437 610,700 551,950 363,575 83,212 

आ.व. २०७८/७९ को प्रक्षेपण 1,795,667 737,005 585,067 385,390 88,205 

आ.व. २०७९/८० को प्रक्षेपण 1,991,847 869,666 620,171 408,513 93,497 

स्थानीय तह      

आ.व. २०७५/७६ को यथाथच 2,592,175 485,145 852,730 1,207,100 47,200 

आ.व. २०७६/७७ को संशोमधत 
अनमुान 

6,845,924 5,009,335 899,470 867,119 70,000 

आ.व. २०७७/७८ को अनमुान 3,238,276 610,700 900,550 1,610,899 116,127 

आ.व. २०७८/७९ को प्रक्षेपण 3,522,236 737,005 954,583 1,707,553 123,095 

आ.व. २०७९/८० को प्रक्षेपण 3,822,011 869,666 1,011,858 1,810,006 130,480 

आ.व. २०७७÷७८ को ववमनयोजन ि पमछल्लो दईु वर्चको प्रक्षेपण, ववर्य क्षेिगत नमतजा, ववर्य क्षेिगत कायचक्रम तथा 
आयोजनाको ववविण, अपेजक्षत उपलजब्ध ि ववर्य क्षेिगत अनमुामनत बजेट परिच्छेद ३ देजख ८ सम्म प्रस्ततु गरिएको छ। 
यसैगिी कायचक्रम तथा आयोजनागत बजेट, प्राथममकीकिण ि संकेत तथा स्रोत अनसूुर्ी ३ देजख 9 ि प्रमत एकाई लागत 
अनमुान अनसूुर्ी १0 तथा आयोजना प्राथममकीकिणका आधािहरू अनसूुर्ी ११ ि १२ मा समावेश गरिएको छ। 
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परिच्छेद ३ 

कृषि, भमूि व्यवस्था, सहकािी तथा वन के्षत्र 

३.१ कृषि 

१. पषृ्ठभमूि 

कुल गाहहस््य उत्पादनिा २७ प्रमतशत योगदान िहेको ि  ६०.४ प्रमतशत जनसंख्या आबद्ध भएको कृषि क्षेत्रको षवकासले नै 
आमथहक सिषृद्ध हामसल गने आधाि तयाि गदहछ।खाद्य तथा पोिण सिुक्षाको िहत्वलाई हृदयंगि गिी नेपालको संषवधानले खाद्य 
सम्प्प्रभतुाको प्रत्याभमूत हनुे व्यवस्था गिेको सन्दभहिा प्रिखु खाद्यान्न, फलफूल, तिकािी ि िाछािास ुउत्पादनिा आत्िमनभहिताका 
लामग उत्पादन ि उत्पादकत्विा वषृद्ध गनेतफह  ध्यान केन्द्न्ित गरिएको छ। कृषि क्षेत्रले उच्च ि सिावेश  आमथहक वषृद्धिा योगदान 
परु् याउने भएकोले वैञानामनक ्गलेले सधुाि तथा  पान्तिण गने षवगतका प्रयासलाई सघन बनाउन ु पनेछ। खाद्य सिुक्षा 
बहआुयामिक षविय भएको ि यसको उद्देश्य प्राप्त गनह बहपुक्ष य प्रयास आवश्यक छ। देशलार्ह खाद्य सम्प्प्रभ ुतलु्याउन ि स्वाध न 
अथहतन्त्रको षवकास गनह कृषि क्षेत्रिा उल्लेख्य िात्रािा लगान  ब्ाउन ध्यान केन्द्न्ित गरिएको छ। नेपालको संषवधान, कृषि 
क्षेत्रको सिग्र षवकासका लामग िागहन्द्चत्रको  पिा िहेको कृषि षवकास िणन मत (सन ्२०१५-२०३५) ि ददगो षवकास लक्ष्यलाई 
कृषि क्षेत्रको षवकासको लामग िागहदशहनको  पिा मलर्एको छ। 

२. सिस्या तथा चनुौत  

कृषि उत्पादकत्व वषृद्ध गनह स्रोत-साधन ि सािग्र ह को न्यून उपलब्धता, आवश्यक भौमतक पूवाहधाि जस्तै मसिँचार्, सडक, 

कृषि बजाि, श त भण्डाि, गोदाि घि, न्द्चस्यान केन्ि, संकलन केन्ि तथा मबजलुी आददको अपयाहप्तता, अत्यावश्यक उन्नत नश् ल 
तथा ब उको प्रमतस्थापन दिको न्यूनता, जमिनको त व्र खण्ड किण, उत्पादकत्व वषृद्ध गनुह, जलवाय ुपरिवतहनका नकािात्िक असि 
न्यून किण गनुह ि कृषिजन्य उपज÷खाद्यान्नह िा षविादद, हामनकािक िसायन, हािेन, एन्द्न्िबायोषिक्स आददको अवशेि कि गिी 
वाताविण ि जनस्वास््यिा पने नकािात्िक प्रभाव घिाउन ुयस क्षेत्रका सिस्याका रुपिा िहेका छन।्  

अनसुन्धानबाि षवकास भएका प्रषवमध पयाहप्त िात्रािा षवस्ताि नहनु,ु वैञानामनक जनशन्द्िको व्यवस्थापन किजोि हनु,ु 

अनसुन्धानको लामग प्रयोगशाला लगायत अन्य पूवाहधािको कि  हनु,ु व्यावसाषयक पकेि क्षेत्रह िा अमनयन्द्न्त्रत ि असन्तमुलत 
 पिा ज वनाशक षविादी, एन्द्ण्िबायोषिक्स तथा िासायमनक पदाथहको प्रयोगले िानव तथा वाताविण य स्वास््यिा असि पगु् न,ु  
खाद्यान् नको आयात अपेन्द्क्षत   पिा घट्न नसक् न ु ि खाद्य पदाथहह िा पौषिक तत्वह को स्रोत ि उन्द्चत उपयोगबािे चेतना ि 
ञानानको कि ले गदाह स्वस्थकि खानपान तथा सोको लामग व्यवहाि परिवतहन गनह कदिनार् िहन ुचनुौत को  पिा िहेका छन।् 

३. सोच 

  खाद्य ि पोिण सिुक्षा तथा खाद्य संप्रभतुा सषहतको ददगो, प्रमतस्पधी एवि ्सिदृ्ध कृषि अथहतन्त्र। 

४. उद्दशे्य  

१.    कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वषृद्ध गिी खाद्य तथा पोिण सिुक्षा समुनन्द्ित गनुह। 

२. कृषििा आधारित उद्योगको षवकास गिी िोजगािी ि आम्प्दान  वषृद्ध गनुह।  

३. व्यवसाय किण तथा प्रमतस्पधाहत्िक क्षिता षवकास गिी कृषि क्षेत्रको व्यापाि सन्तलुन गनुह।  

27



५. िणन मत  

1. संघ, प्रदेश ि स्थान य तह तथा सम्प्बन्द्न्धत सिोकािवालासिँगको सिन्वय तथा सहकायहिा कृषि सम्प्बन्ध  न मत, काननु तथा 
योजना मनिाहण गिी कृषिको उत्पादन ि उत्पादकत्व वषृद्ध गने। 

2. कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वषृद्ध गनह न्द्शक्षा, अनसुन्धान ि प्रसाि पद्घमतलाई एकीकृत गदै प्रभावकािी बनाउने ि गणुस्तिीय 
उत्पादन सािग्र  तथा सेवाको उपलब्धताको समुनन्द्श् चतता गने। 

3. कृषििा मनज  क्षेत्रको लगान  वषृद्धको उन्द्चत वाताविण मसजहना गनह न मत तथा संिचनागत सधुाि ि कायहक्रिगत सहयोग 
तथा सहज किण गने। 

4. कृषि पूवाहधािको षवकास, बजाि सूचना प्रणालीको स्थापना, साना तथा िझौला कृषि उद्यिश लताको षवकास, खाद्य 
स्वच्छता तथा गणुस्ति अमभवषृद्ध गदै प्रमतस्पधाहत्िक क्षिता वृषद्ध गने। 

5. स्थान य सम्प्भाव्यताको आधाििा उत्पादनश ल कृिकह को प्राषवमधक, व्यावसाषयक तथा संस्थागत क्षिता अमभवषृद्धका 
साथै उन ह को अमधकाि समुनन्द्ित गदै उत्पादन ि बजािीकिणलाई नाफािूलक बनाउने। 

6. तलुनात्िक लाभ एवि ्उच्च िूल्य बाली तथा वस्तकुो बजािीकिण गिी मनयाहत प्रवद्धहन गने। 

7. जलवाय ु परिवतहन ि प्रकोपबाि पने नकािात्िक असि न्यून किण गदै जलवाय ु अनकूुलन तथा उत्थानश ल प्रागलेारिक 
लगायतका कृषि प्रषवमधको षवकास ि षवस्ताि गने। 

६. षविय के्षत्रगत नमतजा सूचक ि लक्ष्य 

क्र.सं. सूचक 
 

एकार् 
 

२०७५/७६ 
सम्प्िको 
उपलन्द्ब्ध 

२०७६/७७ 
को अनिुामनत 

उपलन्द्ब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ कृषिको उत्पादकत्व िेषिक िन/हेक्िि 3.13 3.32 ३.६२ ३.८५ ३.९० 

२ धानको उत्पादकत्व िेषिक िन/हेक्िि ३.७६ ३.८० ४.१६ ४.३० ४.४० 

३ िकैको उत्पादकत्व िेषिक िन/हेक्िि २.८४ ३.०२ ३.५५ ३.८० ३.९० 

४ गहूिँको उत्पादकत्व िेषिक िन/हेक्िि २.८५ ३.१० ३.३० ३.४० ३.५० 

५ कोदो िे. िन प्रमत  हेक्िि १.२ १.२ १.३ १.३ १.३ 

६ फापि िे. िन प्रमत  हेक्िि १.१ १.१ १.२ १.२ १.२ 

७ तिकािीको उत्पादकत्व िेषिक िन/हेक्िि १४.०५ १४.०९ १७.०५ १९.०५ १९.६० 

८ आलकुो उत्पादकत्व िेषिक िन/हेक्िि १६.०५ १७.१५ १९.२० २०.६० २१.२० 

९ दलहन िे. िन प्रमत  हेक्िि १.२ १.२ १.२ १.३ १.३ 
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क्र.सं. सूचक 
 

एकार् 
 

२०७५/७६ 
सम्प्िको 
उपलन्द्ब्ध 

२०७६/७७ 
को अनिुामनत 

उपलन्द्ब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१० तेलहन िे. िन प्रमत  हेक्िि १.१ १.२ १.२ १.२ १.२ 

११ फलफूलको उत्पादकत्व िेषिक िन/हेक्िि ९.७९ १०.५० ११.२० १११.९० १२.०० 

१२ िाछाको उत्पादकत्व िेषिक िन/हेक्िि ४.९३ ४.९५ ४.९७ ४.९९ ५.५० 

१३ दधु 
दधुाल ु

पश/ुवेत/मलिि  
१०५० ११०० १२०० १३०० १४०० 

१४ िास ु
वध गरिएको 

पश/ुकेज  
७५ ७७ ७९ ८१ ८३ 

१५ अन्डा गोिा/पन्छी २४५ २५० २५२ २५५ २५८ 

१६ 

षवश्व व्याप  खाद्य सिुक्षा 
सूचकाङ्क 

स्कोि ४६ ५० ५३ ५६ ६१ 

१७ 

प्रिखु बालीह को ब उ 
प्रमतस्थापन दि 

प्रमतशत १६ १८ २० २२ २४ 

१८ 
िािोिा जैषवक 
पदाथहको िात्रा 

प्रमतशत १.९६ २.०० २.१ २.२ २.३ 

१९ 
कृषि अमभिखु किण 
सूचकाङ्क 

सूचकाङ्क - ०.३ ०.३ ०.३ ०.३ 

२० 
िलखाद आपूमतह 
(िासायमनक/प्रागलेारिक) 

िे.िन (हजाििा) ३६४ ३८६ ५०० ५५० ६०० 

२१ 
उन्नत जातका ब उ 
उत्पादन 

िे.िन (हजाििा) ३४.६ ३६.४ ३९.२ ४१.९ ४३.७ 

२२ 
पश ुचौपायािा खोप 
सेवा 

संख्या (लाखिा) ९४ ९५ १०३ ११० ११८ 

२३ पन्छीिा खोप सेवा संख्या (लाखिा) ३०० ३१५ ३४२ ३६२ ४०० 

२४ 
पश ुचौपायाह का लामग 
खोप उत्पादन  

संख्या (लाखिा) ९४ ९५ १०३ ११० ११८ 

२५ 
पन्छीह का लामग खोप 
उत्पादन  

संख्या (लाखिा) ३०० ३१५ ३४२ ३६२ ४०० 
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क्र.सं. सूचक 
 

एकार् 
 

२०७५/७६ 
सम्प्िको 
उपलन्द्ब्ध 

२०७६/७७ 
को अनिुामनत 

उपलन्द्ब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

२६ 
कृमत्रि गभाहधान (नस्ल 
सधुािको लामग) 

संख्या  ६२२ ६५५ ६८९ ७२४ ७५९ 

२७ घािँसको ब उ उत्पादन िे.िन ७८३ ८८६ ९८९ १,०९२ १,१९६ 

२८ 

खाद्य तथा कृषि 

सम्प्बन्ध  वनस्पमत ि 
जनाविका सिुन्द्क्षत 
अनवुांन्द्शक स्रोत 

संख्या  १२,००० १२,५०० १३,५०० १४,५०० १५,५०० 

२९ 
षवश्वव्याप  खाद्य सिुक्षा 
सूचकाङ्क 

सूचकाङ्क ४६ ५० ५३ ५६ ६१ 

३० 
गम्प्भ ि खाद्य असिुन्द्क्षत 
परिवाि 

प्रमतशत ७.८ ६.६ ५.५ ४.३ ३.२ 

३१ व्यावसाषयक कृषि फिह संख्या (हजाििा) २४.२ २६ २८ ३० ३३ 

३१ 

कुल उपभोगको  

दईु–मतहार्भन्दा ब्ी 
खानािा खचह गने 
परिवाि 

प्रमतशत ४४ ४१ ३८ ३६ ३३ 

७. षविय के्षत्रगत खचह तथा स्रोतको मत्रविीय अनिुान 

       
िकि  . लाखिा 

आमथहक विह 
षवमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुिँज गत षवत्त य व्यवस्था नपेाल सिकाि वैदेन्द्शक अनदुान वैदेन्द्शक ऋण 

2077/78 333,276 261,774 31,502 40,000 140,579 28,402 164,295 

2078/79 388,623 298,194 46,430 44,000 275,144 6,203 107,276 

2079/80 420,173 320,697 50,975 48,500 320,688 685 98,800 
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८. कायहक्रि/आयोजनाको संन्द्क्षप्त षवविण 

ब.उ.श .नं. कायहक्रि/आयोजना उदे्दश्य 
आयोजना अवमध 

 (सरुु ि सिामप्त) 
लागत 

( . लाखिा) 
पिुयािँई आगाि   त न विहको उपलन्द्ब्ध सूचक 

31200011 कृषि तथा पशपुन्छी 
षवकास िन्त्रालय 

न मतगत सिन्वय सालबसाली   योजना, न मत, कायहक्रिको तजुहिा, किहचािीको व्यवस्थापन, 
कृषि क्षेत्रको उत्पादन ि उत्पादकत्व वषृद्ध गनह षवमभन् न तहका 
सिकाि ि सम्प्वद्ध पक्षह सिँग सिन्वय भएको हनुे। 

धान, गहुिँ, िकै ि उख ुबालीको न्यूनति सिथहन िूल्य तोकी 
कायाहन्वयनका न मतगत सधुाि प्रदान गरिएको  
हनुे। 

31200101 कृषि  षवकास 
िणन मत अनगुिन 
तथा  सिन्वय  
कायहक्रि 

न मतगत सिन्वय सालबसाली   कृषि षवकास िणमनमतलाई संघ य संिचना अनरुुप परििाजहन 
गिी कायाहन्वयन भएको हनुे। 

कृिकह लाई कृषि उत्पादन सािाग्र को उपलब्धतािा 
सहज किण भएको हनुे। 

कृषि तथा पशपंुक्ष का लामग िाहत तथा पनुस्थाहपना कायहक्रि 
संचालन गिी जोन्द्खि तथा प्रकोप व्यवस्थापन भएको हनुे। 

31200102 षवशेि कृषि 
उत्पादन कायहक्रि 

कृिकह लाई िासायमनक 
तथा प्रागलेरिक िल उपलब्ध 
गिाई उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व वषृद्ध 

सालबसाली   4 लाख 55 हजाि िे.िन िासायमनक िल षवतिण भएको 
हनु।े 

देशभि िहेका नेपाली कृिकह लाई उत्पादन वषृद्ध सपुथ 
िूल्य, सियिा  ि पयाहप्त िात्रािा िासायमनक िल आपूमतहको 
सेवा उपलव्ध भएको हनुे। 

कृषि सािग्र  कम्प्पन  मल. िा नपेाल सिकािले शेयि लगान िा 
३ विा िल भण्डािणको लामग गोदाि घि मनिाहण भएको 
हनु।े 

31200103 ब उ प्रवद्धहन तथा 
गणु मनयन्त्रण 
कायहक्रि 

षवमभन्न बालीका नयािँ 
जातह को उन्िोचन तथा 
दताह,   

श्रोत ब उ प्रिाण किण, 
ब उको गणुस्तिको जािँच 
तथा मनयिन ि क्षिता 

सालबसाली   नेपालिा आयामतत ब उ मबजनको दताह एवि ्गणुस्ति मनयिन 
तथा नयािँ षवकमसत ब उ मबजनको दताह एवि ्पंज किण तथा 
उन्िोचन कायह भएको हनुे। 

ब उ मबजनको िाषिय वासलात तयािी तथा कायाहन्वयनको 
सहज किणका साथै मनज  क्षेत्रलाई ब उ मबजन उत्पादन तथा 
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ब.उ.श .नं. कायहक्रि/आयोजना उदे्दश्य 
आयोजना अवमध 

 (सरुु ि सिामप्त) 
लागत 

( . लाखिा) 
पिुयािँई आगाि   त न विहको उपलन्द्ब्ध सूचक 

अमभवषृद्ध गणुस्ति मनयन्त्रणिा सहज किण भएको हनुे। 

पिम्प्पिागत ब उ मबजन उत्पादन, संचय, सािफेि ि उपयोगिा 
कृिकको षहत समुनन्द्ित हनुकुा साथै आमथहक िहत्वका कृषि 
बालीका जात य षवकासिा प्रजननकताहको षहत प्रवद्धहन भएको 
हनुे। 

31200104 प्लाण्ि 
क्वािाण्िाईन तथा 
षविादी व्यवस्थापन 
कायहक्रि 

षविाददको सिुन्द्क्षत प्रयोग ि 
व्यवस्थापन,  

आन्तरिक क्वािेन्िार्नको 
सदुृ्ीकिण ि सहमभहलेन्स 
क्षिता षवकास 

सालबसाली   षविादीको आयात, षवतिण, उपयोग ि व्यवस्थापन सम्प्वन्ध  
न मत, िापदण्ड, काननु, मनयिन ि सिन्वयका साथै वनस्पमत 
एवि ्मबरुवा क्वािेन्द्ण्िन सम्प्वन्ध  कायहह  क्वािेन्द्ण्िन 
चेकपोिको स्थापना एवि ्व्यवस्थापन भएको हनुे। 

र्न्िोिोप्याथोजेमनक मनिािोड िार्कोडिाह  मभरिमड तथा 
एनप भ  उत्पादन तथा प्रयोगिा त व्रता ल्याई एषककृत 
शत्रजु व व्यवस्थापन प्रषवमधिा आधारित खेत  प्रणाली लागू 
भएको हनुे। 

षविादी पञ् ज किण प्रिाणपत्र षवतिण, षविादी खिुा षवके्रता 
र्जाजतपत्र षवतिण ि अमभलेख किण भएको हनुे। 

देशैभिी बाली मबरुवािा आकन्द्स्िक रुपिा देखापने िोग 
कीिाह को पषहचान तथा बालीह िा प्रवेश, स्थापना ि 
फैलावििा न्यून किण गिी बाली संिक्षण सेवा प्रवद्धहन भएको 
हनुे। 

31200105 कृषि सूचना तथा 
प्रन्द्शक्षण कायहक्रि 

कृषि सूचना प्रसािण, 

सचेतना  तथा क्षिता 
षवकास 

कृषि प्राषवमधक किहचािीको 
क्षिता षवकास 

सालबसाली   कृषि सूचना सािग्र  प्रकाशन ि षवतिणबाि कृिक सिदुाय 
लगायत सिोकािवाला सबैको कृषि प्रकाशन सािग्र िा पहुिँच 
वषृद्ध भई ञानान, स प ि व्यवहाििा सधुाि आएको  
हनुे। 

षकसान कल सेन्िि सन्चालन भई कृिकह को कृषि सम्प्बन्ध  
सूचना जानकािी ि सिस्या सिाधानिा पहुिँच वषृद्ध भएको 
हनुे। 

१२ औ,ं १३ औ ंि १४ औ ंआह्वान अन्तगहतका आयोजनालाई 
सशतह शोधभनाह उपलब्ध भएको हनुे।  
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ब.उ.श .नं. कायहक्रि/आयोजना उदे्दश्य 
आयोजना अवमध 

 (सरुु ि सिामप्त) 
लागत 

( . लाखिा) 
पिुयािँई आगाि   त न विहको उपलन्द्ब्ध सूचक 

कृषि तथा पशपुन्छी सम्प्बन्ध  षवमभन्न तामलिह को 
िाध्यिबाि कृषि क्षेत्रिा संलग्न जनशन्द्िको दक्षता अमभवषृद्ध 
गिी कृषि प्रषवमध हस्तान्तिणिा सघाउ पगुकेो हनुे। 

31200106 प्रधानिन्त्र  कृषि 
आधमुनकीकिण 
परियोजना 

प्रिखु कृषि उपजह को 
षवन्द्शषिकृत क्षेत्रह  मनिाहण, 

मनयाहतयोग्य कृषि 
वस्तहु को वषृद्ध, कृषिलाई 
नाफािूलक तथा 
सम्प्िानजनक व्यवसायिा 
 पान्तिण 

उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
वषृद्ध, गरिब  मनवािण ि 
क्षिता अमभवषृद्ध 

२०७३÷७४- 
२०८२÷८३ 

१  खबह 
३० अबह 

७४ किोड 

षवन्द्शषिकृत कृषि 
क्षेत्रह  मनिाहण 
ि आत्िमनभहिता 

4518 विा साना व्यावसाषयक उत्पादन केन्ि (पकेि), 

2259 विा व्यावसाषयक उत्पादन केन्ि (ब्लक), 106 विा 
जोन ि १6 विा सपुिजोन स्थापना भई एकीकृत रुपिा 
कायहक्रि संचालन हनुे। 

देशभि 4000 साना मसिँचार् संिचनाह  मनिाहण भई 
10000 हेक्िििा मसिँचार् सषुवधा षवस्ताि हनुे। 

षवमभन्न बालीिा 2400 हेक्िििा षवजवदृ्द  कायहक्रि संचालन 
गरिने। 

३५ विा पश ुनश्ल स्रोत केन्ि स्थापना हनु।े 

िाषिय तथा स्थान य िहत्वका िूल्य शृ्रङ्खलाका बाली बस्तकुो 
3000 हेक्िििा थप क्षेत्रफल षवस्ताि हनुे। 

कृषि न्द्शक्षा अनसुन्धान ि प्रसािको सदुृष्किणको लामग 
षवश्वषवद्यालय, अध्ययन संस्थान तथा कृषि कलेजह बाि 
900 कृषि स्नातक परिचालन (र्न्िनह) हनुे।  

चक्लावन्दीिा पकेि/ब्लक/जोन संचालनको लामग सहकािी ि 
मनज  क्षेत्रबाि िािँग संकलन, सम्प्भाव्यता अध्ययन गरि 
10850 हेक्िििा कायाहन्वयन गरिने। 
प्राषवमधक न्द्शक्षालयको साझेदािीिा व्यवसाषयक उत्पादन 
कायहक्रि १60 विा षवद्यालयिा संचालन हनुे। 
स्क्रीन हाउस, ब उ भण्डाि घि, िषिक स्िोि मनिाहणिा जोड 
गिी कृषििा व्यवसाय किण हनुे। 

४ विा कोल्ड स्िोि मनिाहण सम्प्पन्न भई देशभि न्यूनति 
21००० िे.िनको भण्डािण क्षिता हनुछे। 

ित्स्य ह्याचिी, पोखिीह को षवस्ताि एवि ्सदुृष्किण गदै 
१२००  हेक्िि क्षेत्रफलिा नयािँ ित्स्य पोखिी क्षेत्र षवस्ताि 
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ब.उ.श .नं. कायहक्रि/आयोजना उदे्दश्य 
आयोजना अवमध 

 (सरुु ि सिामप्त) 
लागत 

( . लाखिा) 
पिुयािँई आगाि   त न विहको उपलन्द्ब्ध सूचक 

गिी िाछािा व्यापक व्यवसाषयकीकिण हनुे। 

स्थान य तहको सिेत लागत साझेदािीिा ७७ न्द्जल्लािा व उ 
श्रोत केन्िको स्थापना हनुेछ। 

स्थान य तहकोसिन्वयिा ७७ विा नसहिी श्रोत केन्िको स्थापना 
हनुेछ। 

31200107 लार्भस्िक सेक्िि 
र्न्नोभेसन 
आयोजना 

पशजुन्य वस्तहु  (दूध, 

िास,ु पन्द्श्िना) िा आधारित 
साना षकसान तथा 
उद्यि ह  लगायतको 
सिानकूुलतािा सधुाि 

२०७५÷०७६- 

२०८२÷०८३ 

५४६००   दूध, िास ुि च्याङ्ग्ग्राको उत्पादन तथा उत्पादकत्विा वषृद्ध 
भएको हनुे। 

नेपाल पश ुन्द्चषकत्सा परििद्को भवन मनिाहण भएको हनुे। 

बाग्ित  प्रदेश ि प्रदेश नं ५ िा पशसेुवा तामलि केन्ि 
स्थापना भएको हनुे।  

31200108 खाद्य तथा पोिण 
सिुक्षा सधुाि 
आयोजना 

कृषि प्रषवमधको प्रसाि, 

कृिकको आयस्ति वषृद्ध, 

खाद्य सिुक्षा, गरिब  मनवािण 
ि क्षिता षवकास 

२०७५÷७६- 
२०८०÷८१ 

२ किोड ८० 
लाख अिेरिकी 

डलि 

खाद्य सिुक्षा 
तथा पोिण 

आधमुनक तथा उन्नत कृषि प्रषवमधह को (जलवाय ुअनकुुल 
सषहत) अनसुिण गने कृिकको संख्या 31800 पगुकेो हनुेछ  
आयोजनाको प्रत्यक्ष लाभग्राहीह को खाद्य असिुक्षा अनभुव 
स्केल (FIES) िा ४० प्रमतशतले सधुाि भएको हनु े

31200109  कृषि क्षेत्र षवकास 
कायहक्रि 

उच्च िूल्य कृषि वस्तकुो 
िूल्य शृ्रङ्खलाको षवकास, 

कृषिको व्यावसाय किण, 

मनयाहत प्रवद्धहन, गरिब  
मनवािण, क्षिता अमभवषृद्ध 

20७5/76- 
२०८०/८१ 

५ किोड १० 
लाख अिेरिकी 

डलि 

गरिब  मनवािण 
ि खाद्य सिुक्षा 

१२० विा िूल्य शृ्रङ्खला षवकासिा सिूह, सहकािी सिँग 
सहलगान  भएको हनुे। 
आयोजनाको कायह क्षेत्रिा कृषि उत्पादनलाई बजािसिँग जोड्ने 
प्रणाली तयाि भएको हनुे। 

षहिाली ि पहाड  क्षेत्रका बामसन्दाको गरिब  मनवािण ि खाद्य 
सिुक्षा वषृद्ध भएको हनुे। 

31200111 जलवाय ुप्रकोप 
सितु्थान मनिाहण 
आयोजना 

जलवाय ुप्रकोपबाि हनु े
क्षमतह को पूवह जानकािी 
गिाउने कृषि सूचना 
प्रणालीको षवकास 

जनु, २०१३-  

सेप्िेम्प्बि,2020  
६० लाख 

अिेरिकी डलि 
जलवाय ु
प्रकोपबाि 
कृषििा 
क्षमतह को 
न्यून किण 

 

कृषि ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीको वेभपोिहल स्थापना भएको 
हनु।े 
आयोजनाको प्रभाव सम्प्बन्द्न्ध मभर्यो डकुिेन्िी मनिाहण भएको 
हनु।े 

31200112 नेपाल कृषि बजाि आयात प्रमतस्थापन ि मडसेम्प्बि,२०१६ 9.65 कृषि २५,००० अधहव्यावसाषयक ि व्यापारिक उत्पादन 
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ब.उ.श .नं. कायहक्रि/आयोजना उदे्दश्य 
आयोजना अवमध 

 (सरुु ि सिामप्त) 
लागत 

( . लाखिा) 
पिुयािँई आगाि   त न विहको उपलन्द्ब्ध सूचक 

षवकास कायहक्रि मनयाहतिा वषृद्ध, तलुनात्िक 
लाभ भएका कृषि उपजको 
षवकास, बजाि षवकास 

- २०१९ मिमलयन स्व स 
फ्र्यान्क 

बजािको 
षवकास 

एकार्ह को आफ्नो अमतरिि वाषिहक आय सिदि २०००० 
रुपैयाले वषृद्ध भएको हनुे। जसिध्ये ३० प्रमतशत उत्पादन 
एकार् िषहलाले नेततृ्व गिेको हनु।े 

गरिब ि षवपन्न वगहका लामग करिब १६०० जनालाई नयािँ 
िोजगािीको सजृना भएको हनुे। 

31201011 कृषि षवभाग 

 

 

 

 

 

अन् न, तिकािी ि फलफूल 
लगायतको उत्पादन ि 
उत्पादकत्व वषृद्धको लामग 
सिन्वय तथा सहज किण 

सालबसाली   बाली मबिा गने कृिकह को संख्या बषृद्ध भई बालीको 
सम्प्भाब्य क्षमत न्यूमनकिण भएको हनुे  

उख ुकृिकलाई उत्पादनको आधाििा अनदुान भिूान  भई 
उख ुकृिकह  प्रोत्साषहत हनुे।उत्पादन ि उत्पादकत्व बषृद्ध 
भई उद्योगको लामग कच्चा पदाथह समुनन्द्ित हनु े

षवभाग अन्तगहतका मनकायको सिन्वय ि अनगुिन भएको 
हनु।े 

31201101 िाषिय आल,ु 
तिकािी तथा 
िसला षवकास 
कायहक्रि 

आलबुाली तथा तिकािीको 
उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
वषृद्ध,  

िसलाबालीको क्षेत्रफल 
षवस्ताि तथा उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व वषृद्ध,  

खाद्य तथा पोिण सिुक्षा, 
िोजगािी ि गरिब  मनवािण 

सालबसाली   स्थान य तथा उन्नत जातका आल ुबालीको जिहप्लाजि 
संकलन तथा सम्प्वद्धहन  हनुकुा साथै PBS  ि  TPS आल ु
ब उ सिेत उत्पादन गिी आलकुो व्यावसाय किण भएको 
हनु।े   

प्याजको गानो तथा ब उ उत्पादनिा वषृद्ध भई आयातिा 50 
प्रमतशतले कि  हनुे। 

आल ुब उ उत्पादन कायहक्रि िाफह त ५ विह मभत्रिा ब उ 
उत्पादन गिी भाितबाि आयात हनु ेआलिुा 50 प्रमतशतले 
कि  हनुे। 

गोलभेंडाको वणहशंकि जात शृ्रजनाको ब उ उत्पादन तथा 
मबक्री षवतिण गिी  व्यावसाषयक गोलभडा उत्पादन भएको 
हनुे। 

31201102 िाषिय फलफुल 
षवकास कायहक्रि 

फलफूलको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्व वषृद्ध, खाद्य तथा 
पोिण सिुक्षा, िोजगािी एवि ्
आय वषृद्ध 

सालबसाली   फलफूलको रुिस्िक मबरुवा उत्पादन –एि.प ) कषिगले 
२७०००, के्रप एप्पल  ३३०००, ियल ५००००, हलवुावेद 
५००००, षकव  २००००, आरु ४५००००, विे  (त नपाते 
१०००००, भोगिे १८००००) गिी व्यावसाषयक फलफूल 
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ब.उ.श .नं. कायहक्रि/आयोजना उदे्दश्य 
आयोजना अवमध 

 (सरुु ि सिामप्त) 
लागत 

( . लाखिा) 
पिुयािँई आगाि   त न विहको उपलन्द्ब्ध सूचक 

उत्पादन भएको हनुे। 

हाई डेन्द्न्सषि प्लान्द्न्िङ्को लामग स्याउका वाषफह ङ  िस्िक ि 
स्पि िाईप एप्पल भेिाईिीजको प्लि स्थापना तथा 
व्यवस्थापन भई व्यवसाषयक स्याउ खेत  षवस्ताििा सहयोग 
पगुकेो हनु।े  

तिकािी बालीको श्रोत ब उ उत्पादन तथा षवक्री 
षवतिणिाफह त तिकािी उत्पादकत्विा वषृद्ध भएको हनुे। 

31201103 व्यवसाषयक कीि 
षवकास 

िेशि, िौिी ि च्याउ खेत िा 
व्यवसाषयकीकिण जैषवक 
षवषवधता संिक्षण गरिब  
मनवािण, क्षिता अमभवषृद्ध 

सालबसाली   १००० हेक्िि षकम्प्ब ुक्षेत्र षवस्तािबाि १२०० िे.िन कोकुन 
उत्पादन भएको हनुे। 

आधमुनक प्रषवमधयिु च्याउखेत को षवकास ि निनुा प्रदशहन 
भएको हनुे। 
षकम्प्ब ुबगैचा फािह व्यवस्थापन,  िेशि षवज कोय उत्पादन, 

िेशि षवज उत्पादन ि षकम्प्ब ुमबरुवा उत्पादन भएको हनुे।  

हार्जमनक िौिी िानकुो उपलब्धता भएको हनुे। 

31201104 बाली षवकास तथा 
जैषवक षवषवधता 
संिक्षण कायहक्रि 

खाद्यान्न बालीह को 
उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
वषृद्ध, खाद्य तथा पोिण 
सिुक्षािा सधुाि, 
िैथाने बालीह को प्रवद्धहन,   

सालबसाली   ९ िे.िन धान ि ९ िे.िन गिँहकुो िूल ब उ उत्पादन भएको 
हनुे। 

35 स्थान य तहिा धान उत्पादन प्रबद्धहन कायहक्रि लाग ुभई 
धान उत्पादन ि उत्पादकत्विा बषृद्ध भएको हनुे। 

32 स्थान य तहिा िकै उत्पादन प्रवद्धहन कायहक्रि लाग ुभई 
उत्पादन ि उत्पादकत्विा बषृद्ध भएको हनुे।  

िैथाने बाली प्रवद्धहन कायहक्रि िाफह त मसि , फापि, न्द्चनो, 
कागनुो जस्ता िैथाने बालीको उत्पादन तथा प्रयोगिा बषृद्ध 
भएको हनु।े    

31201105 केन्िीय कृषि 
प्रयोगशाला 
कायहक्रि 

िािोको उवहिाशन्द्ि 
पषहचान, िािो जािँच तथा 
व्यवस्थापन प्रषवमधको 
षवकास, ददगो भ-ू

सालबसाली   िािो, ब उ तथा िलखादको षवश्लिेणबाि सन्तमुलत तथा 
मनयमित िलखाद प्रयोगिा सहयोग पगु्नकुा साथै िािो 
षवश्लिेणको आधाििा िािो स्वस्थता प्रिाणपत्र षवतिण भएको 
हनुे। 

36



ब.उ.श .नं. कायहक्रि/आयोजना उदे्दश्य 
आयोजना अवमध 

 (सरुु ि सिामप्त) 
लागत 

( . लाखिा) 
पिुयािँई आगाि   त न विहको उपलन्द्ब्ध सूचक 

व्यवस्थापन, क्षिता षवकास िोबार्ल भ्यान िाफह त कृिककै खेतबािीिा गणुपिक िािो 
षवश्लिेणको सषुवधा पगुकेो हनुे। 

७ विै प्रदेशिा प्रयोगशाला संचालनलाई मनिन्तिता ददई कृषि 
वस्तहु िा षविादीको प्रयोगलाई न्यून किण गिी आि 
उपभोिाह को स्वास््य सम्प्बन्ध  हकषहत समुनन्द्ित भएको 
हनुे। 

31201106 कृषि पूवाहधाि 
षवकास तथा कृषि 
यान्द्न्त्रकीकिण 
प्रवद्धहन कायहक्रि 

कृषि बजाि पूवाहधािको 
षवकास तथा प्रवद्धहन,  बजाि 
सम्प्बन्ध  न मत, मनयिावली, 
सञ्चालन मनदेन्द्शका तयािी 

सालबसाली   काििाण्डौको २ स्थानिा कृषि बजाि पवुाहधाि मनिाहण भई 
संचालनिा आएको हनु।े 

संघ अन्तिगत िहेका ५ विा कृषि उपज थोक 
बजािस्थलह को पूवाहधाि षवस्ताि तथा स्तिोन्नत  भएको हनुे। 

कृषि यन्त्र/औजाि/ उपकिणह को   स्पेमसषफकेसन 
सषहतको िापदण्ड तयाि भई कायाहन्वयनिा आउन,े 
५ विा किि हायरिगले सेन्िि मनिाहण भई संचालनिा आउन े 

िणन मतक िहत्वका ५ स्थानह िा कृषि उपज 
बजािस्थलह को मड.षप.आि. तयाि हनुे। 

31201107 िान  जििा 
कुलरिया मसचाई 
आयोजना–प्रणाली 
आधमुनकीकिण 
कृषि कायहक्रि    

उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
वषृद्ध, गरिब  मनवािण ि 
क्षिता अमभवषृद्ध 

२०७५/०७६- 
२०८०/०८१  

१ किोड 
अिेरिकी डलि 

मसन्द्चत क्षेत्रिा 
कृषििा 
आधमुनकीकिण 

ब ज (धान, गह,ु तोिी ि िसूिा) उत्पादन वषृद्ध भएको हनुे। 

फलफूल (केिा, कागत , िेवा आिँप ि अनाि) ि  तिकािीको 
व्लक प्रदशहन । 

केिा पकाउने घि मनिाहण भएको हनुे। 

31201111 सिदुाय व्यवन्द्स्थत 
मसंन्द्चत कृषि क्षेत्र 
कायहक्रि (कृषि) 

कृषिको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्विा वषृद्ध, गरिब  
मनवािण, खाद्य सिुक्षा ि 
कृषि क्षेत्रबाि आयस्ति 
वषृद्ध 

 

२०72/०७३- 
२०७८/०७९ 

 

 

कृषि 
कम्प्पोनेन्िको 
बजेि : ३४ 

लाख अिेरिकी 
डलि 

 

 

मसिँन्द्चत क्षेत्रिा 
उन्नत कृषि 
प्रषवमधको 
षवस्ताि गिी 
कृषिको 
उत्पादन तथा 
उत्पादकत्विा 
वषृद्ध  

१९,९२० हे. मसिँन्द्चत क्षेत्रफलको षवस्ताि ि सधुाि भएको 
हनुे। 

मसिँचार् प्रणालीको सधुाि गिी कृषिको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्विा िखु्य खाद्यान्न बालीह को (धान, गहुिँ ि िकै) 
उत्पादनिा ३० प्रमतशतले वषृद्ध हनुे। 

बाली सघनता तिाई क्षेत्रिा ३० प्रमतशत ि पहाड  क्षेत्रिा 
४५ प्रमतशत मसिँचाई आयोजनािा वषृद्ध ल्याउने। 
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ब.उ.श .नं. कायहक्रि/आयोजना उदे्दश्य 
आयोजना अवमध 

 (सरुु ि सिामप्त) 
लागत 

( . लाखिा) 
पिुयािँई आगाि   त न विहको उपलन्द्ब्ध सूचक 

 प्रत्येक मसिँचार् उप-आयोजनािा कम्प्त िा एक प्रन्द्शन्द्क्षत अगवुा 
कृिक हनुे जसिध्ये अगवुा कृिक ३५ प्रमतशत िषहला हनुे। 
सिूह सदस्यह िध्ये ४० प्रमतशत िषहलाह  प्रन्द्शन्द्क्षत हनुे। 

31202011 पश ुसेवा षवभाग पशपुन्छी क्षेत्रको उत्पादन 
ि उत्पादकत्व वषृद्धको 
लामग सिन्वय तथा 
सहज किण 

सालबसाली   पशपुन्छी सेवाका कायहक्रिह को सहज किण ि सिन्वय  
हनुे। 

खोिेत िोगको प्रकोप न्यून किण भएको हनुे। 

िान खेत िोगबाि ग्राि ण कुखिुािा, क्लामसकल स्वार्न 
षफभिबाि बंगिुिा तथा एच एस मब क्यबुाि गाईभैंस िा हनुे 
क्षमतलाई न्यून किण भएको हनुे। 

पशपुन्छी मबिािा कृिकह को संख्या बषृद्ध भएको हनुे। 

दूध, अण्डा ि िासकुो उपलव्धतािा वषृद्ध भएको हनुे। 

31202101 ित्स्य षवकास 
कायहक्रि  

 

ित्स्यपालन व्यवसायबाि 
िोजगािी तथा आयआजहनिा 
वषृद्ध, स्वस््य एवि ्ताजा 
िाछाको मबक्री षवतिण, 
क्षिता षवकास 

सालबसाली   ित्स्य ह्याचिी िापदण्ड तयािी भएको हनुे।  
फािह तथा प्रजनन ्केन्ििा स्िक रिप्लेस्िेन्ि तथा नश्ल सधुाि 
कायहयोजना तयाि गिी कायाहन्वयन भएको हनुे।  

ित्स्य प्रजनन केन्िह िा भिुा उत्पादन परििाणात्िक ि 
गणुात्िकरुपले कमि आएको   सन्दभहिा भिुा उत्पादनिा 
प्रयोग हनुे सदु्ध नश्लका २००० संख्या िा िाउह  प्रमतस्थापन 
भएको हनुे। 

देश लाई आबश्यक पने िूल ब उ ि उपयोग  जातका कापह 
तथा पंघास िाछा भिुा उपलब्धता देशिै समुनन्द्ित भएको 
हनुे। 

31202102 पश ुस्वास््य िोग 
अन्वेिण सेवा तथा 
क्वािेन्िार्हन 
कायहक्रि 

पशपुन्छीिा लाग्न ेषवमभन्न 
संक्रािक िोगह को 
िोकथाि, मनयन्त्रण तथा 
उन्िूलन 

सालबसाली   AI, PPR, ND, Rabies जस्ता िोगको Gold standard protocol 

तयाि भएको हनुे। 

िाषिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला िेमबज खोप उत्पादन यमुनि 
सिेत BSL2 plus िा स्तिोन्नमत भएको हनुे। 

खोप उत्पादन सेवा षवस्ताि गनह Enterotoxaemia, IB, IB ND 

F1 and IB Lasota उत्पादन प्रकृया सरुु भएको हनुे। 
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 (सरुु ि सिामप्त) 
लागत 

( . लाखिा) 
पिुयािँई आगाि   त न विहको उपलन्द्ब्ध सूचक 

31202103 पशपुन्छी श्रोत 
व्यवस्थापन तथा 
प्रवद्धहन कायहक्रि 

पशपुन्छी उत्पादनिा वषृद्ध, 

नश्ल सधुाि 

उच्च नश्ल सधुािको लामग 
वंशाणगुत श्रोतको व्यवस्था 
तथा उपलब्धता 
उत्पादकत्व अमभवषृद्ध 

सालबसाली   गाई भैस  तथा बाख्रािा गरिने कृमत्रि गभाहधान सेवा हालको 
वाषिहक ६ लाख २२ हजािबाि ७ लाख पयुाहउने, 
बंगिु औधोमगक पाकह को स्थापना तथा संचालन िाफह त 
गणुस्तरिय िास ुउत्पादन तथा बजारिकिणिा िेवा पगुकेो हनुे। 

च्याङ्ग्ग्रा स्रोतकेन्ि स्थापना िाफह त िास ुतथा पन्द्श्िना 
उत्पादनिा िेवा पगुकेो हनुे। 

फािह केन्िह  उत्कृिताको केन्िको रुपिा षवकास भएको 
हनुे। 

देश लाई आवश्यक पने िूल ब उ ि उपयोग  जातका बोयि 
बाख्रा, योकह शायिल्याण्डिेस तथा ड्युिोक वगिु, ग्राि ण कुखिुा ि 
ििुाह िािँगोको उपलब्धता देशिै समुनन्द्ित भएको हनुे। 

31202104 पश ुआहािा तथा 
लार्भस्िक गणु 
व्यवस्थापन 
कायहक्रि 

चिन एवि ्खकह ह को 
संस्थागत सधुाि तथा 
संिक्षण  

चिन, घािँसेबाली तथा डाले 
घािँसको ब उ उत्पादनिा 
गणुात्िक ि परििाणात्िक 
सधुाि 

सालबसाली   पश ुआहािका लामग घािँस उत्पादनिा वषृद्ध हनुे। 

आयात तथा मनयाहत हनुे तयािी दाना, दाना कच्चा पदाथह तथा 
षफड सन्द्प्लिेन्िहिरुको गणुस्ति सूमनन्द्िततािा सहयोग पगुकेो 
हनुे। 

दाना कच्चा पदाथहह को निूना संकलन तथा परिक्षण भएको 
हनु।े 

31203101 खाद्य पोिण तथा 
प्रषवमध कायहक्रि 

उपभोिाह को हक षहत 
एवि ्स्वास््य संिक्षण, 

कुपोिण न्यून किण ि खाद्य 
पोिण सिुक्षा, मिसावि 
पषहचान एवि ्षवश्लिेण 

सालबसाली   खाद्य वस्तकुो षवतिण एवि ्आयात ि मनयाहतसम्प्ि शदु्धता 
कायि गिी आि उपभोिाह को हक षहत एवि ्स्वास््य 
संिक्षणिा िद्दत पगुकेो हनुे। 

प्रिाण कृत एवि ्भिपदो षवश्लिेण सेवा प्रदान भई मनयाहत 
प्रवद्धहनिा सिेत िेवा पगुकेो हनुे। उपयिु खाद्य पोिण 
कायहक्रििाफह त कुपोिण न्यून किण ि खाद्य पोिण सिुक्षािा 
सघाउ पगुकेो हनुे। 

कृषि एवि ्पशजुन्य खाद्य उत्पादनिा षविादद, एण्िीबायषिक 
हािोनको अवशेि पषहचान एवि ्मबश्लिेण गिी उपभोिा 
सचेतना कायहक्रि सञ्चालन भएको हनु।े 
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पिुयािँई आगाि   त न विहको उपलन्द्ब्ध सूचक 

होिल िेिुिेन्िह िा उपलव्ध हनु ेखाद्य वस्तहु को स्वच्छतािा 
अमभवषृद्ध भएको हनुे। 

31221011 िाषिय षकसान 
आयोग 

षकसान संघ संगिन तथा 
संजालह को सशन्द्िकिण 

 

सालबसाली   केन्ि तथा प्रदेशस्तििा कृषि प्रसाि, अनसुन्धान, ि षवकास तथा 
षकसानह  सम्प्बद्ध सिसािषयक सिस्याह को पषहचान हनुे। 

केन्ि तथा प्रदेशस्तििा षकसान संघ संस्थाह को क्षिता 
अमभवषृद्ध भएको हनुे। 

31231011 िाषिय न्द्चया, कफी 
तथा अलैँच   
षवकास बोडह 

न्द्चया, कफी तथा अलैँच को 
बजाि षवस्ताि 

सालबसाली   न्द्चया, कफी तथा अलैँच को क्षेत्रफल, बजािीकिण ि 
अन्तिाहषिय व्यापाि षवस्ताि भएको हनुे। 

न्द्चया तथा कफी षकसान, सहकािी, उद्योग तथा प्राषवमधक 
जनशन्द्िको क्षिता षवकास भएको हनुे। 

31231012 िाषिय  दगु्ध 
षवकास बोडह 

िाषिय स्तििा दगु्ध 
व्यवसाय सम्प्बन्ध  न मत 
तथा योजना तजुहिािा 
सहयोग ि दगु्ध उद्योगको 
षवकास  

सालबसाली   दगु्ध व्यवसाय क्षेत्रको न मतगत व्यवस्था ि षवकासिा सहयोग 
पगुकेो हनु।े 

दधुको बजािीकिण प्रबद्धहन हनु ेतथा गणुस्तििा वषृद्ध भएको 
हनु।े 

31241011 नेपाल पश ु
न्द्चषकत्सा परििद् 

पश ुन्द्चषकत्सा क्षेत्र, पश ु
न्द्चषकत्सक तथा 
षवश्वषवद्यालयह को गणुस्ति 
अमभवषृद्ध 

सालबसाली   पश ुन्द्चषकत्सकको दताह ि भेिेिेनिी शैन्द्क्षक संस्थाको मनयिन 
भएको हनुे। 

31241101 कृषि अनसुन्धान 
कायहक्रि 

बैञानामनक अध्ययन 
अनसुन्धान एवि ्षवञानान ि 
प्रषवमधको आषवष्काि 
उन्नयन ि षवकास 

सालबसाली   प्रदेश ५ ि सदूुि पन्द्िि प्रदेशिा कृषि अनसुान्धान केन्ि स्थापना 
भएको हनुे। 
षवमभन्न भौगोमलक क्षेत्र, हावापान  तथा परिवमतहत िौसि 
सहुाउिँदो िोग कीिा अविोधक वा कि लाग्न ेउन्नत जातका 
धान, िकै, गहूिँ, दलहन, तेलहन, कोदो, जौ, फापि, उख,ु जिुको 
जात य पिीक्षण, षवकास ि मतनका एकीकृत बाली व्यवस्थापन 
सम्प्वन्ध  अनसुन्धान गिी नव नति प्रषवमधह को षवकास 
गरिएको हनुे। 
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ब.उ.श .नं. कायहक्रि/आयोजना उदे्दश्य 
आयोजना अवमध 

 (सरुु ि सिामप्त) 
लागत 

( . लाखिा) 
पिुयािँई आगाि   त न विहको उपलन्द्ब्ध सूचक 

धान, िकै ि तिकािीबालीको बणहशंकि जातको षवकास ि 
षवस्ताि भएको हनुे। 
उखकुो जात य षवकास तथा  यान्द्न्त्रकीकिणिा जोड ददईएको 
हनु।े 
तिकािी ि फलफूलबालीको जात य पिीक्षण, एकीकृत खेत  
व्यवस्थापन लगायत, उत्पादनोपिान्त प्रषवमध षवकास भएको 
हनुे। 

पोखिीिा िाछा उत्पादकत्व ि उत्पादन ब्ाउन, िोग 
मनयन्त्रण, वायपु्रवाह प्रषवमध आददको षवकास भएको हनुे।  

षवमभन्न बालीवस्तहु को उत्पादन लागत घिाउन श्रोत संिक्षण 
ि यान्द्न्त्रक प्रषवमध षवकास गरिएको हनुे। 

31281011 कपास षवकास 
समिमत 

कपास खेत को प्रवद्धहन गने सालबसाली   कपास खेत को िूल्य शृ्रङ् खलाको षवकास भएको हनुे। 

पन्रौ योजनाको  पान्तिणकािी आयोजनाको  पिा कृषि तथा पशपुन्छी षवकास िन्त्रालय अन्तगहत प्रधानिन्त्र  कृषि आधमुनकीकिण परियोजना िहेको छ। साथै, प्रिखु 
कायहक्रिको  पिा िास ुआत्िमनभहिताको लामग पशपुन्छीपालन तथा बजािीकिण कायहक्रि, िकै उत्पादन प्रवद्धहन कायहक्रि, फलफूल षवकास कायहक्रि,  िाछा उत्पादन तथा 
प्रवद्धहन कायहक्रि, ब उ उत्पादन तथा प्रवद्धहन कायहक्रि ि कृषि अनसुन्धान कायहक्रि सञ्चालन हनुेछन।् 

९. जोन्द्खि पक्ष तथा अनिुान  

कृषि क्षेत्रका सिय स िा तोषकएका कमतपय अन्तिाहषिय प्रमतवद्धताह को जवाफदेषहता तथा उपलन्द्ब्ध हामसल गनह, त न तहका सिकािवाि सम्प्पादन हुिँदै आएका 
कायहक्रिह को त्याङक संकलन, षवश्लिेण ि प्रमतवेदनिा सािज्यस्यता कायि हनुे ि वैदेन्द्शक िोजगािबाि प्राप्त हनुे षवप्रिेणको िकि कृषि क्षेत्रको पुिँज  मनिाहणिा लगाउन े
वाताविण मनिाहण हनुेछ। प्रषवमध, िल, गणुस्तिीय ब उको सलुभ आपूमतह, भिपदो मसिँचाई प्रणाली, भमूिको उपयोग ि एकीकृत व्यवस्थापन गनह नसषकएिा अपेन्द्क्षत नमतजा 
प्रामप्तिा जोन्द्खि िहने आिँकलन गनह सषकन्छ। 
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३.२ 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 ववकासका 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।् नीमतहरुको 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 जग्गाको ख्िीकरण ब्दै  जान,ु गै ह्रकृवि क्षेत्रिा यसको रयोग ब्दै  जान,ु सकुुम्बासी, िोही तथा गठुी 
वकसान, भमूिहीन, अव्यवत्तस्थत बसोबासीहरूको बसोबास सम्बन्धी उत्तित व्यवस्था हनु नसक्न ुर देशको कुल भ-ूभागको कररब 
७० रमतशत क्षेत्रलाई भमूि रशासनको आमधकाररक अमभलेख  मभत्र ल्याउन नसवकन ुरिखु सिस्याका रुपिा 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 र 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। 

३. आधमुनक रववमधिा आधाररत नाप नक्साका आधारभतू पूवााधारहरू तयार गने र शदु्ध तथा ववश्वसनीय भ-ूसूिना 
संकलन गने। 
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४. भौगोमलक सूिना पूवााधारको अवधारणा बिोत्तजि आधारभतू भौगोमलक सूिना तथा ववमभन्न क्षेत्रका ववियगत सूिना 
तयार गरी उपलब्ध गराउने। 

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. वै ज्ञामनक 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 भ्िारण गने र जग्गा रशासन सेवालाई सहज, 

सरल, ववश्वसनीय र पारदशी बनाउने। 

६= वविय के्षत्रगत नमतजा सूिक र लक्ष्य  

क्र. सं. सूिक 
 

एकाइ 
 

२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलत्तब्ध 

२०७६/७७ को 
अनिुामनत 
उपलत्तब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 
1.  िालपोत कायाालयिा 

कम््यटुर रववष्ट िाटाको 
पररक्षण  

क्षेत्र 
एवि ्
त्तजल्ला 

- - 60 40 31 

2.  अनलाइन सेवा ववस्तार संख्या 75 33 18 - - 

3.  नाप नक्सा तथा भमूि 
व्यवस्थापनिा तामलि राप्त 
गने किािारी 

जना 7539 225 250 250 250 

4.  भवन मनिााण (िालपोत 
कायाालयहरु)  

संख्या २३ 5 ६ ७ ७ 

5.  लाइिार (LiDAR)  सवेक्षण 
र नक्साकंन  

 

वगा 
वक.मि. 
(हजार) 

- 20 (सरुु) 20 (सरुू) 
40 (सम्पन्न) 
20 (सरुू) 

२0 (सम्पन्न) 
20 (सरुू) 

6.  गा.पा/न.पा. स्तरीय भ-ू
उपयोग नक्सा/ िाटा 
तयारी तथा हस्तान्तरण 

स्थानीय 
तह 

369 163 221 - - 

7.  गा.पा/न.पा. स्तरीय भ-ू
उपयोग नक्सा सम्बन्धी 
तामलि 

स्थानीय 
तह 

७ ५० २० ५० ५० 

8.  दरु सम्वेदन ववमधबाट 
स्थलरुप नक्सा अद्यावमधक 

 

मसट 

201 250 १०० १४५ १४५ 

9.  गाउुँ व्लक नापी, पनुः 
नापी तथा द्वन्द्वबाट 
क्षमतग्रस्त भमूि लगतको 
पनुःस्थापना 

हेक्टर 
(हजार) 

३२२ 12 13 23 27 

10.  नापी कायाालयहरूलाई 
निनुा कायाालयको रुपिा 
ववकास  

 

वटा - 7 - 7 7 

11.  त्तजयोिोटीक तथा सितलन 
नापी सभेक्षण 

वक.मि. 7००० 110 २० 120 125 

12.  GNSS रववमधबाट रथि 
दजाा मनयन्त्रण मबन्दिुा 
सभेक्षण तथा िाटा रशोधन 

 

मबन्द ु - 20 20 28 - 
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७. वविय क्षते्रगत खिा तथा स्रोतको मत्रविीय अनिुान 

      
रकि रू. लाखिा 

आमथाक विा 
ववमनयोजन तथा रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँजीगत 
वविीय 
व्यवस्था 

नपेाल सरकार 
वै देत्तशक 
अनदुान 

वै देत्तशक ऋण 

2077/78 77,998 47,841 25,157 5,000 71,438 6,560 - 

2078/79 97,637 55,345 27,292 15,000 97,177 460 - 

2079/80 108,112 58,109 30,003 20,000 107,652 460 - 
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८. कायाक्रि/आयोजनाको संत्तक्षप्त वववरण  

ब.उ.शी.नं. कायाक्रि/आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 

सरुु र सिामप्त 

 

लागत 

(रू. अबा) 
 

पषु्टयाुँई 

 

आगािी तीन विाको उपलत्तब्ध सूिक 

33600011 भमूि व्यवस्था सहकारी 
तथा गररबी मनवारण 
िन्त्रालय 

भमूि, सहकारी तथा गररबी मनवारण 
सम्बन्धी नीमत तथा कानून तजुािा  

सालबसाली   नीमत ऐन कानून तयार भै  कायाान्वयन भएको हनु।े 

33600103 भमूिहीन दमलत, 
सकुुम्बासी, अव्यवत्तस्थत 
बसोबास पवहिान तथा 
व्यवस्थापन कायाक्रि 

भमूिवहन दमलत, सकुुम्बासी, अव्यवत्तस्थत 
बसोबास पवहिान तथा व्यवस्थापन  

२०७७/७८ -
२०८०/८१ 

  अनौपिाररक रूपिा आवाद किोद भएका कररब १ करोि 
वकिा जग्गा राज्यको अमभलेख रणालीमभत्र आबद्ध भएको 
हनुे। 

कररब १३ लाख अव्यवत्तस्थत बसोबासी पररवारको 
व्यवस्थापन भएको हनु ेर यसबाट उल्लेखनीय राजस्व 
संकलन भएको हनुे। 

नापी र िालपोत कायाालयिा रहेका कररब २० करोि 
पाना कागजात (से्रस्ता, मलखत, वर्ल्ि बकु, नक्सा लगायत) 
ववद्यतुीय शासन रणालीिा आबद्ध भएको हनुे।  

नापनक्सा र जग्गा रशासन सेवा एकीकृत रणालीिा 
सञ्चालन भएको हनुे। 

33601011 भमूि ब्यवस्थापन तथा 
अमभलेख ववभाग 

भमूि रशासनको आधमुनक, ववश्वसनीय, 

गणुस्तरयिु र वस्तपुरक भ-ूसूिना 
रणालीको ववकास 

सालवसाली   िालपोत कायाालयहरूिा अनलाईन सेवा पूवााधारको मनिााण 

भएको हनुे। 

िालपोत कायाालयहरूबाट अनलाईन सेवाको रवाह भएको 
हनु।े  

33601101 िालपोत अमभलेख सरुक्षा 
तथा सदुृढीकरण 
कायाक्रि  

वै ज्ञामनक भ-ूअमभलेख रणाली स्थापना र 
व्यवस्थापन 

205६/५7 

सालबसाली 

  िालपोत कायाालयिा अनलाइन सेवा पूवााधारको मनिााण र 
सेवाको रवाह भएको हनुे।  

िालपोत कायाालयहरुको से्रस्ता स्क्यामनङ भई ववद्यतुीय 
अमभलेख तयार भएको हनुे।  

33601012 भमूिसधुार तथा िालपोत 
कायाालयहरु 

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

सालबसाली   सम्पूणा भमूिसधुार र िालपोत कायाालय सेवाग्राहीिै त्री  
बनाई आफ्नै  भवनिा सञ्चालन भएको हनुे। 

सरकारी सावाजमनक जग्गाको अमभलेख व्यवत्तस्थत भएको 
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रि/आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 

सरुु र सिामप्त 

 

लागत 

(रू. अबा) 
 

पषु्टयाुँई 

 

आगािी तीन विाको उपलत्तब्ध सूिक 

रवाह हनुे। 

कायाालयका अमभलेख मित्तजटाइज्ि भएको हनुे। 

कायाालयहरुिा अनलाइन सेवा ववस्तार भएको हनुे। 

33602011 नापी ववभाग देशको वकिानापी रणालीलाई 
आधमुनकीकरण   गदै व्यत्तिगत 
स्वामित्वका सम्पूणा वै ध जग्गालाई 
वकिानापीको दायरािा ल्याउन ु

देशको त्तजयोिेवटक पूवााधारलाई 
सदुृढीकरण गदै अन्तरााविय सञ्जालसुँग 
आवद्ध गराउन ु

भौगोमलक सूिना पूवााधार संरिना स्थापना 
अन्तरााविय सीिाको रभावकारी 
व्यवस्थापनका लामग पूवााधार मनिााण 

 

सालबसाली   1500 हेक्टर गाुँउब्लक नापी सम्पन्न भएको हनुे। 

अमभयानको रुपिा पनु: नापी सञ्चालन भएको हनुे। 

४00 मसट स्थलरुप नक्सा अद्यावमधक सम्पन्न भएको 
हनुे। 

द्वन्दबाट क्षमत भएको भमूि लगत तयार भएको हनुे। 

4० हजार वगा वक.मि. िा लाइिार सवेक्षण (LiDAR 

Surveying and Mapping) 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। 

संघीय रदेशको भमूि सम्बन्धी िाटावेस तयार भएको हनुे। 

33602012 नापी कायाालयहरु भ-ूसूिना रणालीिा आधाररत भएर 
गणुस्तरीय सेवा रवाह 

सालबसाली   अनलाइन िार्ा त सेवा रवाहका लामग पूवााधारको ववकास 
भएको हनुे। 

दक्ष जनशत्तिको ववकास भएको हनुे। 

१५ वटा नापी कायाालयहरु निनुा कायाालयको रूपिा 
ववकास भएको हनुे। 

33602101 वकिानापी तथा नापी 
कायाालय सधुार कायाक्रि 

वकिा नापीिार्ा त जग्गा रशासनका 
लामग भमूि लगत तयारी 

२०३८ 

सालवसाली 

  द्वन्बबाट क्षमतग्रस्त भमूि लगत तयार भएको हनुे। एकसरो 
नापनक्साको क्रििा छुटेका गाउुँब्लकहरुको नापनक्सा 
तयार भई भमूि लगत तयार भएको हनुे। 

33602102 स्थलरुप नापी तथा भ ू
उपयोग व्यवस्थापन 
कायाक्रि 

ववमभन्न िाननापिा आधार नक्सा, ववियगत 
नक्सा तथा भौगोमलक सूिना उत्पादन 

अन्तरााविय सीिाको सभेक्षण 

२०३2 

सालवसाली 

  4० हजार वगा वक.मि.िा लाइिार सवेक्षण र नक्साङ्कन 
भएको हनुे। 

20 त्तजल्लाका गाउुँपामलका/नगरपामलका स्तरीय भ-ू
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रि/आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना अवमध 

सरुु र सिामप्त 

 

लागत 

(रू. अबा) 
 

पषु्टयाुँई 

 

आगािी तीन विाको उपलत्तब्ध सूिक 

उपयोग नक्सा िाटा तयार भएको हनुे। 

४०० मसट स्थलरुप नक्शा र िाटा दूर सम्बेदन ववमध 
(इिेज) बाट वर्िर अद्यावमधक भएको हनुे। 

 भौगोमलक सूिना पूवााधार 
कायाक्रि 

नापनक्शा तथा भौगोमलक सूिना 
उत्पादनिा एकरूपता कायि सरकारी 
तथा गै रसरकारी मनकायसुँग सिन्वय र 
मनयिन 

२०५८ 

सालवसाली 

  संघीय संरिना अनरुूप िाटावेस र नक्शा रकाशन भएको 
हनु।े 

Integrated geoportal ,image map service तयार भएको 
हनुे। 

33602103 खगोल तथा भ–ूिापन 
कायाक्रि 

ववकास मनिााणको पूबााधारका रुपिा 
रहेको राविय मनयन्त्रण मबन्दहुरुको 
संजालको सदुृढीकरण गरी नवीनति 
रववमधको अबलम्बन 

२०२६ 

सालवसाली 

  मनयन्त्रण ववन्दहुरुको संजाल सदुृढीकरण भएको हनुे। 

२७० वक.मि. िा भ-ूआकिाण सभेक्षण, GNSS सभेक्षण र 
सितलन सभेक्षण भएको हनुे। 

Continuously Operating Reference System (CORS) को 
DPR तयार भै  CORS network स्थापना भएको हनुे। 

३३६०४०११ भमूि व्यवस्थापन 
रत्तशक्षण केन्र 

दक्ष जनशत्ति उत्पादन तथा क्षिता 
अमभववृद्ध 

२०२५ 

सालवसाली 

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

५०१३६१०१ भमूि बै क कम्पनी जग्गा धनीलाई जमिनको संरक्षणको 
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,  

खाद्यय सरुक्षाको रत्याभमूत 

२०७७/०७८ 
  बाुँझो जग्गाको सदपुयोग भएको हनुे। 

बै देत्तशक रोजगारबाट र्वका एका तथा स्वदेशिा रहेका यवुा 
व्यवसावयक खेमततर्ा  आकविात भएको हनुे। 

जग्गािा पहुुँि नभएका व्यत्तिले खेमतको लामग भमूि बै क 
िार्ा त मलजिा जग्गा राप्त गरेको हनुे। 

रोजगारी सजृना भएको हनुे।  

जग्गाको उत्पादकत्विा ववृद्ध भएको हनुे।  

कृविको उत्पादन तथा उत्पादकत्व ववृद्ध भएको हनु।े 

47



पन्रौ योजनाको रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपिा भमूि सधुार, सहकारी तथा गररबी मनवारण िन्त्रालय अन्तगात जग्गा रशासन सदुृढीकरण तथा अनौपिाररक 
भसूम्बन्ध व्यवस्थापन कायाक्रि रहेको छ। साथै , रिखु कायाक्रिको रूपिा नापनक्सा तथा भौगोमलक सूिना उत्पादन कायाक्रि र स्वरोजगारीका लामग सहकारी क्षेत्र 
सदुृढीकरण कायाक्रि संिालन हनुेछन।् 

९= जोत्तखि पक्ष तथा अनिुान  

तलुनात्िक रूपले न्यून राथमिकता राप्त भमूि रशासन सम्बन्धिा जग्गाको हदबन्दी व्यवस्थापन, द्वै ध 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। 
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३.३ सहकारी तथा गररबी मनवारण 

१. पषृ्ठभमूि 

नेपालको संववधानले सावाजमनक, मनजी र सहकारी क्षेत्रलाई राविय अथातन्त्रको िूल आधारको रुपिा 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।्गररब 
लत्तक्षत 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  ठाुँउबाट सबै  रकारको गररबी अन्त्य गने गरी गररबीका बह-ुआयािलाई सम्बोधन गदै 
गररबहरुको रमतव्यत्ति आय ववृद्ध गनुाका साथै  भौगोमलक क्षेत्र, मलङ्ग र सािात्तजक सिूहहरुबीि ववद्यिान रहेको आमथाक असिानता 
न्यूनीकरण गना रूपान्तरणीय रयास आवश्यक देत्तखएको छ। त्यसै गरी गररबी न्यूनीकरण अन्तरसम्बत्तन्धत वविय भएकाले यसका 
लामग सरकारी, सहकारी, सािदुावयक, मनजी र गै रसरकारी 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 ववस्तारभन्दा गणुात्िक ववकास गरी सिदुायिा आधाररत र सदस्य केत्तन्रत 
बनाउन,ु सहकारीिै त्री नीमतहरूको रवद्धान गनुा, सहकारीलाई ग्रािीण ववपन्न सिदुायसम्ि ववस्तार गनुा, संववधानले मनददाष् ट गरे 
अनरुुप सहकारीलाई िलुकुको सिवृद्धको आधारको रूपिा स्थावपत गनुा रिखु िनुौतीका रुपिा रहेका छन।्  

गररब लत्तक्षत कायाक्रि क्षिता ववकासभन्दा 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 गररबहरूको सहज पहुुँि परु् याउन नसक्न,ु वै देत्तशक रोजगारीबाट राप्त आमथाक 
सािात्तजक ववरिेणको उपयोग उत्पादनिूलक क्षेत्रिा लगाउन नसक्न ु गररबी मनवारणका रिखु सिस्याका रूपिा रहेका छन।् 
गररबी न्यूनीकरणको रयासलाई तीव्रता ददुँदै  भौगोमलक, लै वङ्गक, 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 गै रकृवि क्षेत्रिा स्थानान्तरण गराउन ुआदद िनुौतीका रुपिा 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 

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

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

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

४. गररब पवहिान गनुा एवि ्गररब लत्तक्षत कायाक्रि सञ्चालन गनुा  (गररबी मनवारण)। 

५. गररबवगा लत्तक्षत सीप ववकास तथा रोजगारी मसजाना गनुा  (गररबी मनवारण)। 

६. राज्यको स्रोत-साधनिा गररबको सहज पहुुँि स्थावपत गनुा  (गररबी मनवारण)। 

५. रणनीमत 

अ. सहकारी 

१. सहकारी क्षेत्रलाईउत्पादनशील 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 तामलिलाई व्यापक 
तलु्याउन।े  

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

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

आ. गररबी मनवारण 

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

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

३. रोजगार तथा स्वरोजगारिूलक सीप 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 

क्र. 

सं. 
सूिक 

 
एकाइ 

 

२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलत्तब्ध 

२०७६/७७ 
को अनिुामनत 
उपलत्तब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ रोजगारी मसजाना  संख्या हजारिा 62 7 7 7 7 

२ सहकारी संघ संस्थाको कुल 
बित  

रू. अबािा 346 7 7 7 8 

३ सहकारी संघ संस्थाको ऋण 
लगानी  

रू. अबािा 333 12 11 11 11 

४ सहकारी संघसंस्था  संख्या 34763 462 335 140 100 

५ सहकारी संघ संस्थाको कुल 
सदस्यता संख्या  

लाखिा 66 .5 1 1 1 

६ सहकारी संघ संस्थाको 
शेयरपुुँजी 

रू. अबािा 77 1 1 1 1 

७ सहकारी रत्तशक्षण तामलि जना 810 1000 1000 1000 1000 

८ गररब घरपररवार पवहिान 
कायाक्रि 

त्तजल्ला 26 23 28 - - 

७. वविय के्षत्रगत खिा तथा स्रोतको मत्रविीय अनिुान 

      
रकि रू. लाखिा 

आमथाक विा 
ववमनयोजन तथा रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुुँजीगत 
वविीय 
व्यवस्था 

नपेाल सरकार 
वै देत्तशक 
अनदुान 

वै देत्तशक ऋण 

2077/78 9,271 8,901 370 - 9,271 - - 

2078/79 8,729 7,924 805 - 8,729 - - 

2079/80 9,491 8,609 881 - 9,491 - - 

 

 

 

 

 

51



८. कायाक्रि/आयोजनाको संत्तक्षप्त वववरण  

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रि/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 

(सरुु र सिामप्त) 
लागत  

(रू. लाखिा) 
पषु्याईँ आगािी तीन आमथाक विाको उपलत्तब्ध 

1.  33600101 गररब घरपररवार 
पवहिान तथा पररिय 
पत्र ववतरण 
कायाक्रि (गररब 
लत्तक्षत ववशेि 
कायाक्रि) 

नीमत तथा योजना मनिााण, मनयिन 
र व्यवस्थापन  
पवहिान गररएका गररब घर 
पररवार लत्तक्षत कायाक्रि संिालन 

सालवसाली   सम्पूणा गररब घर पररवार पवहिान तथा पररियपत्र 
ववतरण भएको हनुे।  
पवहिान भएका गररब घर पररवारको जीववकोपाजानिा 
ववृद्ध भएको हनुे। 

गररबीको रेखािमुन रहेको जनसंख्या घटेको हनुे। 

2.  33600102 गररबसुँग ववश्वशे्वर 
कायाक्रि 

पवहिान भएका गररब 
घरपररवारको सिूह िार्ा त 
जीववकोपाजान अमभववृद्ध  

सालबसाली   पवहिान भएका गररब घर पररवारहरुको 
जीववकोपाजानिा अमभववृद्ध भएको हनुे। 

3.  33603011 सहकारी ववभाग सहकारी सम्बन्धी सङ्घीय नीमत 
मनिााण तथा मनयिनिा सहयोग र 
सिन्वय 

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

4.  33603012 सहकारी रत्तशक्षण 
तथा अनसुन्धान 
केन्र 

अध्ययन अनसुन्धान, रत्तशक्षण, 

व्यवस्थापन परािशा र पाठ्यक्रि 
स्तरोन्नमत 

सालबसाली   ३,८५० जनाले तामलि राप्त गरेका हनुे। 

पाठयक्रििा सधुार भएको हनुे।  
सहकारी सम्बन्धी अध्ययन÷अनसुन्धान र व्यवस्थापन 
परािशा भएको हनुे। 

5.  33603101 सहकारी क्षेत्र 
सदुृढीकरण 
आयोजना 

सङघीय तहिा सहकारी क्षेत्रका 
काया र उपलत्तब्धलाई रववमधिा 
आवद्धता 

सालबसाली   सहकारी संघसंस्थाबाट सम्पादन हनुे सिग्र 
वक्रयाकलापको अमभलेखीकरण भएको हनुे। 

सबै  सहकारी संस्था व्यवस्थापन सूिना रणाली 
(COPMIS) रणालीिा आबद्ध भई कागजवववहन 
रशासमनक पररपाटी  कायि भएको हनुे। 

सहकारी संस्थाबाट संिमलत व्यावसावयक 
आयोजनाबाट उत्पादन, बजारीकरण र रोजगारी ववृद्ध 
भएको हनुे। 
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३.४ वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

१. पषृ्ठभमूम 

नेपालको कुल भ-ूभागको ४४.७४ प्रमतशत ओगटेको वन क्षेर महत्वपूणण प्राकृमतक सम्पदा हो र  जैववक ववववधताको 
दृविले पमन नेपाल सम्पन्न मलुकु हो। वन, वनस्पमत, वन्त्यजन्त्त,ु जैववक ववववधता र जलाधार व्यवस्थापनलाई समेट्ने यो क्षेरबाट 
प्राप्त हनुे काठ, दाउरा, जमिबूटी, हररत उद्यम र पयाणपयणटनको ववस्तार समवृिका आधार हनु ्भने स्वच्छ पयाणवरण, हररयाली, 
जैववक ववववधता, प्राकृमतक रमणीयता, समनु्नत जलाधार, प्राकृमतक स्रोत व्यवस्थापनमा समदुायको सहभामगता, पहुुँच र लाभको 
मनष्पक्ष र न्त्यायोचचत ववतरण सखुी नेपालीको महत्वपूणण सूचक हनु।्मसमसार संरक्षण, नदी वकनार संरक्षण, क्षमतग्रस्त भमूमको 
पनुस्थाणपना, पानीको महुान संरक्षण जस्ता कायण मार्ण त बहृत ्जलाधार व्यवस्थापनमा टेवा पमुगरहेको छ।  

संववधानले प्रत्येक नागररकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाुँच्न पाउने मौमलक हकको व्यवस्था गरेको छ। 

वातावरण संरक्षणलाई टेवा परु् याउन ववमन, जल, जमीन र वायसुुँग सम्बचन्त्धत प्रदूषण रोकथाम र मनयन्त्रणका लामग मापदण्ि 
मनधाणरण भई कायाणन्त्वयनमा आएका छन ्। ववश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको जलवाय ु पररवतणनको समस्यासुँग अनकूुमलत हुुँदै 
स्थानीय जनताको जीववकोपाजणनमा टेवा परु् याउने उद्दशे्यका साथ सहभामगतामूलक ढङ्गबाट जलवाय ुअनकूुलन गाउुँ कायणक्रम 
पमन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 

वन, वातावरण तथा जैववक ववववधताको ददगो व्यवस्थापनका लामग प्रत्येक व्यचि, तहगत सरकार, मनकाय र क्षेरको 
सहयोग र सहकायण आवश्यक रहेको छ। ववकास तथा वातावरणीय सरुक्षाका अन्त्तरसम्बचन्त्धत तह, क्षेर र अन्त्तराणविय समदुाय 
लगायतका सरोकारवाला बीच प्रभावकारी रूपमा समन्त्वय गरी जलवाय ुपररवतणनका प्रभावसुँग अनकूुमलत हनुे तथा प्रमतकूल 
प्रभावलाई न्त्यूनीकरण गनेतर्ण  नीमत तथा कायणक्रमको तजुणमा र कायाणन्त्वयन गददै  आइएको छ। 

२. समस्या तथा चनुौती 

वन क्षेरको अथणतन्त्रमा उल्लेख्य रूपमा योगदान पगु्ने गरी व्यावसावयक व्यवस्थापन र उपयोग गनण नसक्न,ु यस क्षेरले 
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र अथणतन्त्रमा परु् याएको योगदानलाई राविय लेखा प्रणालीमा गणना गनण नसक्न,ु पूवाणधार ववकास 
र पयाणवरणीय प्रणालीबीच योजनाबि तररकाले सन्त्तलुन कायम गनण नसक्न,ु वन अमतक्रमण, वन्त्यजन्त्तकुो चोरी चशकार तथा 
अवैध व्यापार, वन्त्यजन्त्तकुो प्रकोप र मानव वन्त्यजन्त्त ुद्वन्त्द्वलाई प्रभावकारी रूपमा मनयन्त्रण एवम ्व्यवस्थापन गनण नसक्न ुवन 
क्षेरका समस्या रहेका छन।् एकीकृत र योजनावि ववकास नहनु,ु जनसंख्याको बढदो चाप, अव्यवचस्थत शहरीकरण बढ्न,ु 
पूवाणधार ववकास र वातावरण बीचको असन्त्तलुन हनु,ु ववमभन्न प्रकारका प्रदूषणको मारा बढन ुवातावरण क्षेरका समस्या रहेका 
छन।्त्यस्तै जलवाय ुपररवतणन सम्बन्त्धी बझुाईमा एकरूपता नहनु,ु जलवाय ुपररवतणनका सम्भाववत असर र प्रभाव सोबाट हनु े
क्षमत सम्बन्त्धमा अवययन अनसुन्त्धान र आधारभतु तथ्याङ्कको कमी हनु ुजलवाय ुपररवतणन सम्बन्त्धी प्रमखु समस्या रहेका छन।्  

उपलब्ध वन, वनस्पमत तथा जैववक ववववधताको पूणण क्षमतामा सदपुयोग गनुण, वन, वन्त्यजन्त्त ुलगायत जैववक ववववधता 
संरक्षण, जलधार व्यवस्थापनका कायण र मलुकुको भौमतक एवम ् आमथणक ववकासबीच उत्पन्न हनुे द्वन्त्द्व व्यवस्थापन गनुण, 
आनवुांचशक स्रोतमामथ पहुुँच र समन्त्यावयक बाुँिर्ाुँट गनुण प्रमखु चनुौती रहेका छन।्त्यस्तै जलाधार संरक्षण गनुण, जलवाय ु
पररवतणनको असरबाट अनकूुमलत हनु,ु उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा अन्त्य मानवीय वक्रयाकलापबाट हनुे र्ोहोर तथा 
हररतगहृ ग्यासको उत्सजणनलाई न्त्यून गनुण, जलवाय ुववत्तमा पहुुँच बढाई नमतजामूलक कायणक्रम सञ्चालन गनुण, जलवाय ुपररवतणन 
सम्बन्त्धी कायणक्रमलाई जनस्तरमा नै आन्त्तररकीकरण गनुण र अन्त्तराणविय मञ्चहरूमा जलवाय ु पररवतणनबाट जोचखममा परेका 
मलुकुहरूको साझा आवाज स्थावपत गनुण समेत यस क्षेरका चनुौती रहेका छन।् 

३. सोच 

वन क्षेरको ददगो व्यवस्थापन र उद्यमशीलताबाट समवृि र सखुमा योगदान। (वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार) 
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सर्ा, स्वच्छ र हररत वातावरण  (वातावरण) 

जलवाय ुउत्थानशील समाजको मनमाणण (जलवाय ुपररवतणन)  

४.उद्दशे्य 

अ. वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार 

1. वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार सम्पदाको उत्पादकत्व, उत्पादन र वातावरणीय सेवामा अमभववृि गनुण। 

2. वन, जैववक ववववधता र जलाधारको संरक्षण, पनुस्थाणपना र ददगो उपयोग गनुण। 

3. वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार सम्पदाबाट प्राप्त लाभको न्त्यायोचचत ववतरण गनुण। 

4. वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार क्षेरमा अवययन, अनसुन्त्धानलाई प्रविणन गरी वनमा आधाररत उद्यम ववकासमा 
उपयोग गनुण। 

आ. वातावरण 

1. जल, वाय,ु माटो, ववमन तथा ववद्यतुीय लगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र मनयन्त्रण गनुण। 

2. भौमतक पूवाणधारको ववकास र प्राकृमतक वातावरणबीच सन्त्तलुन कायम गनुण। 

3. प्रमखु शहर र औद्योमगक क्षेर लगायत सबै क्षेरबाट मसचजणत र्ोहरमैला (घरधरुी, औद्योमगक प्रमतष्ठान र अस्पताल) को 
व्यवस्थापन, नदीको स्वच्छता कायम र हररयाली ववस्तार गनुण। 

4. प्रदूषण मनयन्त्रण सवहतको वातावरण व्यवस्थापनका लामग आवश्यक नीमत, काननु र प्रभावकारी संरचना मनमाणण 
गनुणका साथै शोध, अनसुन्त्धान र क्षमता अमभववृि गनुण। 

इ जलवाय ुपररवतणन 

1. जलवाय ुपररवतणनको प्रमतकूल प्रभावलाई पेररस सम्झौता अनरुूप न्त्यूनीकरण गददै  अनकूुलन क्षमताको अमभववृि गनुण। 

2. जलवाय ुपररवतणन न्त्यूनीकरणका लामग वातावरण मैरी, स्वच्छ ऊजाण र हररत ववकास अवधारणा कायाणन्त्वयन गनुण। 

3. जलवाय ुपररवतणन न्त्यूनीकरण र अनकूुलनका लामग पेररस सम्झौता लगायतका मावयमबाट उपलब्ध अन्त्तराणविय ववत्त 
र प्रववमधमा दाबी गददै  प्राप्त लाभको न्त्यायोचचत ववतरण गनुण। 

५.रणनीमत 

अ. वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार 

1. वन क्षेरको पूणण क्षमताको उपयोग हनुे गरी सहभामगतामूलक व्यवस्थापन र प्रकृमतमा आधाररत पयणटनको ववकासट 
वस्त ुर सेवाको ववस्तार र ववववधीकरण गने।  

2. वन, वनस्पमत, वन्त्यजन्त्त ुतथा जैववक ववववधताको भपूररमधस्तर र एकीकृत रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापन गने। 

3. भौमतक पूवाणधार ववकासका लामग वन क्षेरको उपयोग गदाण एकीकृत प्रणालीको अवलम्बन गने र यसको संरक्षण र 
ववकासमा एकीकृत सोच बनाउने। 

4. नदी प्रणालीमा आधाररत एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गने। 
5. वन, जैववक ववववधता तथा जलाधार व्यवस्थापनमा लैंमगक समानता तथा सामाचजक समावेशीकरणलाई संस्थागत गरी 

यस क्षेरबाट प्राप्त लाभको न्त्यायोचचत ववतरण गने। 
6. अनसुन्त्धान मनकाय, ववश्वववद्यालय र गैरसरकारी संस्थाबीच समन्त्वय तथा सहकायण गरी शोध, अवययन, अनसुन्त्धान, 

जनचेतना र क्षमता अमभववृि गने। 

7. वन क्षेरको ददगो व्यवस्थापनका लामग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्त्वय गरी आवश्यक काननु मनमाणण र 
कायाणन्त्वयन गने। 
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आ. वातावरण 

1. जल, वाय,ु माटो, ववमन, वववकरणजन्त्य, घातक र्ोहोरमैला, तथा ववद्यतुीय प्रदूषण तहको राविय मापदण्ि तयार गरी सबै 
प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र मनयन्त्रण गने साथै प्रदूषण पीमितलाई प्रदूषकबाट क्षमतपूमतण उपलब्ध गराउने व्यवस्था 
गने। 

2. पूवाणधार ववकास र वातावरणबीच सन्त्तलुन कायम गनण आवश्यक काननु र संरचना मनमाणण गरी वातावरणीय प्रभाव 
मूल्यांङ्कन र न्त्यूनीकरणलाई पूवाणधार ववकासको अमभन्न अंग बनाउने। 

3. र्ोहोरमैला व्यवस्थापनका लामग मनजी क्षेरको सहभामगता सवहत नवीन प्रववमधको अवलम्बन गने। 

4. शहरी क्षेरमा योजनाबि एकीकृत नदी व्यवस्थापन र हररयाली प्रविणन गने। 

5. ववश्वववद्यालय र अन्त्य मनकायको सहकायणमा प्रदूषण मनयन्त्रण लगायत वातावरण व्यवस्थापनका क्षेरमा शोध, अवययन, 

अनसुन्त्धान एवम ्सरोकारवालाहरूको क्षमता अमभववृि गने। 

इ. जलवाय ुपररवतणन 

1. जलवाय ुपररवतणन व्यवस्थापनका लामग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक नीमतगत र संस्थागत संरचनामा सधुार 
एवम ्क्षमता अमभववृि गने। 

2. समदुायको संकटापन्नता घटाई समानकूुमलत तलु्याउन राविय, प्रादेचशक एवम ्स्थानीय अनकूुलन योजना कायाणन्त्वयन 
गने। 

3. जलवाय ुपररवतणन न्त्यूनीकरणका लामग हररत ववकासको अवधारणा अवलम्बन गने र स्वच्छ ऊजाण प्रविणन गने। 

4. जलवाय ु ववत्तमा सहज पहुुँचको लामग अन्त्तराणविय स्तरमा पैरवी गददै  सम्भाववत लाभहरूलाई प्रदेश, स्थानीय तह र 
समदुायसम्म परु् याउने। 

5. जलवाय ुपररवतणनका क्षेरमा अवययन-अनसुन्त्धान तथा क्षमता ववकासका कायणहरू गने। 

6. ववषय क्षरेगत नमतजा सूचक र लक्ष्य  

क्र.सं. नमतजा सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
को उपलचब्ध 

२०७६/७७ 
को अनमुामनत 
उपलचब्ध 

मवयामकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ 
वन क्षेरबाट प्राप्त अनमुामनत 
राजस्व रकम 

रू. अबण ३.११ ३.५० ४.०० ४.५० ५.०० 

२ वकृ्षरोपण गररएको क्षेरर्ल हेक्टर ४००० ७००० १०००० १५००० २०००० 

३ मबरुवा उत्पादन  
गोटा 

(हजारमा) 
२०५०० २२००० २५००० २५००० ३०००० 

४ 
वन अनसुन्त्धानको स्थायी नमनुा 
प्लटहरूको पनुः वन मापन 

संख्या  ० ८४२ २५० ३७० ४८० 

५ वनजंगल घनत्व 
रुख 

प्रमतहेक्टर 
४३० ४३० ४४० ४४० ४४० 

६ 
वन ववज्ञानका स्नातक तहका 
ववद्याथीहरूको लामग इन्त्टनणशीप 

जना ० २०० ४०० ६०० ८०० 

७ वन्त्यजन्त्तकुो पालन प्रजामत - ० २ २ २ 

८ वन उद्यमको ववकास तथा प्रविणन गोटा २००० २००० २००० २००० २००० 

९ 
वैज्ञामनक वन व्यवस्थापन भएको 
क्षेरर्ल 

हेक्टर 

(हजारमा) 
८४.००० ९०.००० ९५.००० १००.००० ११०.००० 

१० साझेदारी वन ववकास 
हेक्टर 

(हजारमा) 
७५.६६५ ७५.६६५ ७५.६६५ ७५.६६५ ७५.६६५ 
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क्र.सं. नमतजा सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
को उपलचब्ध 

२०७६/७७ 
को अनमुामनत 
उपलचब्ध 

मवयामकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

११  दताण भएका मनजी वन ववकास 
हेक्टर 

(हजारमा) 
२.३६० २.५०० ३.००० ३.५०० ४.००० 

१२ कबमुलयती वन ववकास 
हेक्टर 

(हजारमा) 
४५.०४३ ४५.०४३ ४५.०४३ ४५.०४३ ४५.०४३ 

१३ 

गैर काष्ठ वनपैदावारको 
व्यावसावयक खेती गररएको कुल  

क्षेरर्ल 

हेक्टर ०.० ४००.० ८००.० १२००.० १६००.० 

१४ संरचक्षत क्षेरमा पयणटक  
संख्या 

(हजारमा) 
७००.० ७५०.० ८००.० ८१०.० ८२०.० 

१5 
कुल गाहणस्थ्य उत्पादनमा वन 
क्षेरको योगदान 

प्रमतशत १.७७ १.८० १.९० २.०० २.०५ 

16 
वाय ुप्रदूषणको कारणबाट हनु े
मतृ्यदुर 

प्रमत लाख १२० ११० १०० ९० ८० 

17 वन क्षेरले ओगटेको क्षेरर्ल प्रमतशत ४४.७४ ४४.७४ ४४.७४ ४४.७४ ४४.७४ 

18 
संरचक्षत क्षेरले ओगटेको 
क्षेरर्ल 

प्रमतशत २३.३९ २३.३९ २३.३९ २३.३९ २३.३९ 

19 जैववक वपण्ि 
टन प्रमत 

हेक्टर 
१९४.०० १९४.०० १९८.०० १९८.०० १९८.०० 

20 
लोपोन्त्मखु, सङ्कटापन्न र जोचखममा 
परेका प्रजामत/वनस्पमत संरक्षण  

प्रजामत ५०६.०० ५०६.०० ५०६.०० ५०६.०० ५०६.०० 

21 

संकटापन्न अवस्थामा रहेका 
प्राणीहरूको प्रजाती संरक्षण 
कायणयोजना 

प्रजामत ५.०० ५.०० ५.०० ५.०० ५.०० 

22 

दलुणभ, लोपोन्त्मखु, सङ्कटापन्न र 
जोचखमयिु वनस्पमत प्रजामत 
संरक्षण कायणयोजना मनमाणण  

संख्या ०.०० २.०० ४.०० ४.०० ४.०० 

23 
वाय ुप्रदषुणको औसत मारा (वप 
एम २.५) 

माइक्रो 
ग्राम प्रमत 
घनममटर 

५३.०० ५०.०० ४८.०० ४५.०० ४२.०० 

24 

वायमुा सस्पेन्त्सन पावटणकुलेटको 
गाढापन (TSP, Intensity, per 

m3, २४ घण्टाको औषत) (मापन 
केन्त्रको आधारमा) 

माइक्रो 
ग्राम प्रमत 
घनममटर 

२३०.०० २१०.०० १९०.०० १७५.०० १६०.०० 

25 

वायमुण्िलमा तवुाुँलो (PM 10) को 
गाढापन (२४ घण्टाको औषत) 
(मापन केन्त्रको आधारमा) 

माइक्रो 
ग्राम प्रमत 
घनममटर 

१२०.०० ११०.०० १००.०० ९०.०० ८०.०० 

26 
सल्र्र िाइअक्साइिको गाढापन 
(२४ घण्टाको औषत) 

माइक्रो 
ग्राम प्रमत 
घनममटर 

. . . ७०.०० ७०.०० 

27 

सरुचक्षत रूपमा प्रशोधन गररएको 
उद्योग प्रमतष्ठानको र्ोहोर 
पानीको अनपुात  

प्रमतशत ५.०० ७.०० १०.०० १२.०० १५.०० 

28 
प्रशोधन नगररएको औद्योमगक 
र्ोहोर पानीको अनपुात 

प्रमतशत ९५.०० ९०.०० ८५.०० ८०.०० ७५.०० 

56



क्र.सं. नमतजा सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
को उपलचब्ध 

२०७६/७७ 
को अनमुामनत 
उपलचब्ध 

मवयामकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

29 

जलवाय ुपररवतणन अनकूुलन 
योजना तयार भई कायाणन्त्वयन 
भएका स्थानीय तह 

संख्या २१७.०० २८०.०० ३५०.०० ४३०.०० ४५०.०० 

30 काठ उत्पादन 
घन वर्ट 
(लाख) 

१९४.०० २००.०० २२५.०० २५०.०० २७५.०० 

31 दाउरा उत्पादन चट्टा संख्या ४००० ४२०० ४५०० ४८०० ५००० 

32 

संकटापन्न अवस्थामा रहेका 
प्राणीहरूको प्रजनन केन्त्र स्थापना 
गरी संरक्षण 

प्रजामत 
संख्या 

४ ४ ४ ४ ४ 

33 
स्थानान्त्तरण गरी संरक्षण गररएका 
प्राणीहरूको प्रजामत 

प्रजामत 
संख्या 

४ ४ ४ ४ ४ 

34 बाघ संख्या – गणना/अनगुमन संख्या २३५ २३५ २३५ २५० २५० 

35 गैंिा संख्या – गणना/अनगुमन संख्या ६४५ ६४५ ६४५ ६७५ ६७५ 

36 अनाण संख्या – गणना/अनगुमन संख्या ४४१ ४४१ ४५३ ४६० ४६० 

37 बाह्रमसंगा संख्या – गणना/अनगुमन संख्या २२४६ २२४६ २२५० २२५० २२७० 

38 
गौरीगाई संख्या – 

गणना/अनगुमन 
संख्या ४७३ ४७३ ४८० ४९० ५०० 

39 कृष्णसार संख्या – गणना/अनगुमन संख्या ३०० ३२० ३२० ३३० ३३० 

40 सामदुावयक वन उपभोिा समूह 
संख्या 

(हजारमा) 
२२ २३ २३ २३ २३ 

41 मनजी वन/पाररवाररक वन 
हेक्टर 
(हजार) 

३ ५ १० १५ १५ 

42 कबमुलयती वन हस्तान्त्तरण 
हेक्टर 
(हजार) 

४५.०४३ ४५.०४३ ४५.०४३ ४५.०४३ ४५.०४३ 

43 घाुँसे मैदान व्यवस्थापन  हेक्टर ३५० १८०० १८०० २००० २००० 

44 वकृ्षरोपण गररएको क्षेरर्ल हेक्टर ४००० ७००० १०००० १५००० २०००० 

45 
वन क्षेरको अमतक्रमण हटाइएको 
क्षेरर्ल 

हेक्टर ३५०० २५०० २५०० २५०० २५०० 

46 वन्त्यजन्त्तकुो पालन प्रजामत - २ २ २ २ 

47 वन उद्यमको ववकास तथा प्रविणन गोटा २००० २००० २००० २००० २००० 

 48 वनस्पमत सम्बन्त्धी िीएनए बैंक 
प्रजामत 
संख्या 

० ५० १०० १५० २०० 

49 
सङ्कटापन्न प्राणी/जीव प्रजामत 
सम्बन्त्धी  िीएनए बैंक 

प्रजामत 
संख्या 

१० १० १० १० १० 

50 
पानी महुान, पोखरी संरक्षण र 
मसमसार क्षेर व्यवस्थापन 

गोटा २१३ २३५ २५० २७५ ३०० 

51 
गल्छी / पवहरो / खहरे 
मनयन्त्रण तथा रोकथाम 

गोटा १६५ २०१ २२० २४० २६० 

52 
भमूमगत जलपनुभणरण / संरक्षण 
पोखरी / तालतलैया संरक्षण 

गोटा ६० ११६ १२८ १३९ १५० 

53 
नदद तथा खोला वकनार 
चस्थरीकरण / व्यवस्थापन  

वक.मी २५.९७ १९.७ २९ ३९ ४९ 

54 पयाणपयणटन क्षेर प्रविणन स्थान १६ १८ २० २२ २५ 

55 शहरी हररत उद्यान मनमाणण तथा संख्या  ४ १४ ३ ३ ३ 
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क्र.सं. नमतजा सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
को उपलचब्ध 

२०७६/७७ 
को अनमुामनत 
उपलचब्ध 

मवयामकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

व्यवस्थापन (स्थानीय तहसुँगको 
सहकायणमा) (वावषणक) 

55 
बस्ती तथा बजार संरक्षण (पवहरो 
मनयन्त्रण) 

संख्या  १३ २७ ५० ८० १२० 

56 
बायो इचन्त्जमनयररङ गरेको 
क्षेरर्ल (खोला वकनारा संरक्षण) 

हेक्टर २७ १५ ४० ५० ६० 

57 वाय ुगणुस्तर मापन केन्त्र स्थापना संख्या  १७ २४ ३० ३६ ४२ 

58 
वाय ुगणुस्तर मापन केन्त्र स्थापना 
(ओजोन, Sox, Nox का लामग) 

संख्या      १ २ ३ 

59 
Real time ववमन प्रदषुण मापन 
केन्त्र स्थापना तथा सञ्चालन 

संख्या    ३ २ २ २ 

60 
Real time जल प्रदषुण मापन 
केन्त्र स्थापना तथा सञ्चालन 

संख्या    १ १ १ १ 

61 

वातावरणीय अवययन तथा 
मापदण्ि कायाणन्त्वयनको अनगुमन 
(वावषणक) 

संख्या  १५० २१० २५० ३०० ३०० 

62 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
भएका आयोजनाको वातावरणीय 
परीक्षण 

संख्या  १० १० १० १० १० 

63 
जलवायमैुरी  गाउुँ  (Smart 

village) अनगुमन (वावषणक) 
संख्या  ४२ ४२ ३० ३० ३० 

७.  ववषय क्षरेगत खचण तथा स्रोतको मरवषीय अनमुान  

रकम रू. लाखमा 

आ.व. 

ववमनयोजन तथा प्रक्षपेण  स्रोत 

कुल 

 

चाल ु

 

पुुँजीगत 

 

ववत्तीय 
व्यवस्था 

नपेाल सरकार 
वैदेचशक 
अनदुान 

वैदेचशक ऋण 

2077/78 126,718 80,340 45,378 1,000 97,946 19,699 9,073 

2078/79 152,716 97,594 54,622 500 102,752 23,778 26,186 

2079/80 169,841 106,781 62,561 500 113,458 28,758 27,626 
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८. कायणक्रम/आयोजनाको संचक्षप्त वववरण 

ब.उ.शी.नं. कायणक्रम/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 

 सरुू र समामप्त 

लागत 

(रू. लाखमा) 
पिुयाुँई आगामी  तीन वषणको उपलचब्ध सूचक 

32900011 वन तथा वातावरण  मन्त्रालय 
नीमत, मनयमन, अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन 

सालबसाली १७३३   नीमत तजुणमा, मनयमन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन भएको हनु े। 

33900101 
नेपाल जलवाय ुपररवतणन 
सहयोग कायणक्रम 

जलवाय ुपररवतणन अनकुुलन 
कायणक्रम 

२०७४/७५  -  

२०७९/८० 

२२ मममलयन 
पाउण्ि 

  आयोजना क्षेरमा अनकूुलन योजनाहरू सञ्चालन भएका हनुे। 

33900102 
रेि र्रेिी तथा जलवाय ु
पररवतणन कायणक्रम 

काबणन व्यापार र ददगो वन 
व्यवस्थापन 

सन ्२०१७  - 
सन ्२०२२ 

५.४५ 

मममलयन 
अमेररकी िलर 

  काबणन व्यापारका लामग आवश्यक तयारी पूरा भएको हनुे। 

33900103 
पहािी साना वकसानका लामग 
अनकूुलन आयोजना 

जलवायजुन्त्य सङ्ककटासन्न 
न्त्यूनीकरण तथा जलवाय ु
अनकुुलन 

सन ्२०१६ –  

सन ्२०२१ 

३७.६ 

मममलयन 
अमेररकी िलर 

  २०० वटा अनकूुलन योजना कायाणन्त्वयनमा आएका हनुे। 

32900104 
रािपमत चरेु-तराइण मधेश 
संरक्षण ववकास समममत 

चरेु क्षेरको संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन 

सालबसाली 15101   
४६ वटा नदी प्रणालीमा जल तथा भ-ूसंरक्षणका एकीकृत कायणक्रम 
सञ्चालन भएको हनुे। 

32900105 समवृिका लामग वन 

वन क्षेरको उत्पादकत्व 
ववृि गरी राविय 
अथणतन्त्रमा योगदान 

सालबसाली 5000   

प्रदेश नं. २ र ५ का ५० वटा स्थानीय तहमा वैज्ञामनक वन 
व्यवस्थापन भएको हनुे । 

वन उद्यम ववकासका लामग वैंक मार्ण त सरल कजाण उपलब्ध गराउन।े  

32900108 
जलवाय ुउत्थानशील चरेु 
कायणक्रम 

चरेु संरक्षण कायणक्रम 
सन ्२०२०  -  

सन ्२०२६ 

४७ मममलयन 
अमेररकी िलर 

  
प्रदेश नं. १ र २ का २८ नदी प्रणाली अन्त्तगणत जल तथा जममनको 
संरक्षण भएको हनुे। 

32901011 वन तथा भ-ूसंरक्षण ववभाग वन व्यवस्थापन  सालबसाली 4511   
वन व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायणक्रम कायाणन्त्वयन र मनयमन, अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन भएको हनुे। 

32901012 
मिमभजन वन कायाणलयहरू 
(वन सरुक्षा सैमनक समेत) 

वन व्यवस्थापन  सालबसाली 4428   वन व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायण भएको हनुे। 

32901101 
राविय वन ववकास तथा 
व्यवस्थापन कायणक्रम 

वनको व्यवस्थापन, 

वकृ्षरोपण, मबउ संकलन, 

नीमत मापदण्ि तयारी, 
अनगुमन, समन्त्वय तथा 
प्रचार प्रसार 

सालबसाली 1660   

२०० वटा वन क्षेर उपलब्ध गराइएको राविय प्राथममकता प्राप्त 

आयोजनाको अनगुमन, नीमत, मापदण्ि तयारी तथा पररमाजणन, मबउ 
बगैंचाको व्यवस्थापन, वकृ्षारोपण तथा मबरुवा उत्पादन भएको हनुे। 

32901102 जलाधार संरक्षण तथा बहृत ्जलाधार क्षेरको सालबसाली 2430   ४ वटा बहृत ्जलाधारमा एकीकृत कायणक्रम सञ्चालन भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायणक्रम/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 

 सरुू र समामप्त 

लागत 

(रू. लाखमा) 
पिुयाुँई आगामी  तीन वषणको उपलचब्ध सूचक 

व्यवस्थापन कायणक्रम संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

32901901 
प्रकृमतमा आधाररत पयणटन 
कायणक्रम 

संरक्षण क्षेर बावहर र मभर 
पयणटन प्रविणनका 
वक्रयाकलाप 

 सञ्चालन 

सालबसाली 5009   
नेपाल आउन ेपयणटक मवये ७० प्रमतशत भन्त्दा बढी पयणटक संरचक्षत क्षेर 
तथा वन क्षेरको भ्रमण गरेको हनु।े 

32902011 वनस्पमत ववभाग 
वनस्पमत अवययन 
अनसुन्त्धान र संरक्षण  

सालबसाली 1868   वनस्पमत अवययन अनसुन्त्धान र संरक्षण कायण भएको हनुे। 

32902101 जमिबटुी ववकास कायणक्रम  

जमिबूटी तथा गैरकाष्ठ वन 
पैदावारको संरक्षण र 

प्रविणन 

सालबसाली 1294   

प्रयोगशाला मनमाणण भएको हनुे। 

सूदरुपचिम प्रदेश र कणाणली प्रदेशमा जमिबूटी पकेट क्षेर कायणक्रम 
सञ्चालन भएको हनुे। 

कचम्तमा १० वटा अनसुन्त्धान/सवेक्षण भएको हनुे। 

32902102 
वनस्पमत संरक्षण तथा उद्यान 
ववकास आयोजना 

उद्यान ववकास तथा 
व्यवस्थापन 

सालबसाली 762   
११ वटा उद्यानको ववकास र  व्यवस्थापन हनुे र ५ वटा नयाुँ उद्यान 
स्थापना भएको हनुे। 

32902103 
वनस्पमत अवययन अनसुन्त्धान 
तथा बजारीकरण कायणक्रम 

जमिबटुी तथा गैरकाष्ठ वन 
पैदावारको संरक्षण, प्रविणन, 

अवययन अनसुन्त्धान र 
बजारीकरण 

सालबसाली 338   
वनस्पमत अवययन अनसुन्त्धान तथा बजारीकरणका वक्रयाकलाप सञ्चालन 
भएको हनुे। 

32903011 
राविय मनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ु
संरक्षण ववभाग 

मनकुञ्ज तथा जैववक 
ववववधताको संरक्षण कायण  

सालबसाली 5157   मनकुञ्ज तथा वन्त्यजन्त्त ुसंरक्षण भएको हनु े।  

32903012 
राविय मनकुञ्ज सरुक्षा टोली 
(नेपाली सेना) 

मनकुञ्ज सरुक्षा सालबसाली 36327   मनकुञ्ज सरुक्षा भएको हनु े। 

32903013 हाचत्तसारहरू 
हात्तीको हेरचाह र 
व्यवस्थापन 

सालबसाली 1830   हात्तीको हेरचाह र व्यवस्थापन तथा तामलम भएको हनुे। 

32903101 
राविय मनकुञ्ज तथा आरक्ष 
आयोजना 

संरक्षण क्षेरहरूको 
व्यवस्थापन 

सालबसाली 16868   

२१ वटा संरक्षण क्षेरको व्यवस्थापन भएको हनुे। चोरी चशकारी 
मनयन्त्रण, वन्त्यजन्त्त ुगणना भएको हनुे।  

पयाणपयणटन प्रविणनका लामग संरचना मनमाणण भएको हनुे। 

32903102 
मसमसार क्षेर व्यवस्थापन 
कायणक्रम 

मसमसार क्षेरको संरक्षण 
तथा बवुिमतापूणण उपयोग 

सालबसाली 919   
मसमसार क्षेरहरूमा योजना सवहतको व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार  र पयणटन 
प्रविणन भएको हनुे। 

32904011 वन अनसुन्त्धान तथा सवेक्षण वन अनसुन्त्धान तथा सालबसाली 584   वन अनसुन्त्धान तथा सवेक्षण सम्बन्त्धी कायण भएको हनुे ।  
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ब.उ.शी.नं. कायणक्रम/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 

 सरुू र समामप्त 

लागत 

(रू. लाखमा) 
पिुयाुँई आगामी  तीन वषणको उपलचब्ध सूचक 

ववभाग सवेक्षण 

32904101 
वन अनसुन्त्धान तथा सवेक्षण 
आयोजना 

वन क्षेरको अवययन 
अनसुन्त्धान तथा प्रचार 
प्रसार 

सालबसाली 1388   

वन सम्बन्त्धी २५ वटा अवययन अनसुन्त्धान भएको हनु।े 

६ वटा वनको जानकारी  प्रकाशन भएको हनुे। 

बाुँसको राविय सवेक्षण भएको हनु।े 

32905011 वातावरण ववभाग 

वातावरण प्रदषुण सम्बन्त्धी 
कायणक्रम कायाणन्त्वयन र 
मनयमन  

सालबसाली 3182   

७ वटा ठूला उद्यान मनमाणण भएको हनुे। 

कचम्तमा ३०० वटा उद्योगको प्रदषुण मापदण्ि, अनगुमन मनदेचशका र 
मापदण्ि भएको हनुे। 

३२९०0107 स्वच्छ वातावरण कायणक्रम स्वच्छ वातावरण 
२०७७/७८ - 
२०८०/८१ 

1170   १० वटा उद्यान मनमाणण र हररयाली व्यवस्थापन भएको हनुे। 

32906011 केन्त्रीय वन तामलम केन्त्र कमणचारी क्षमता अमभववृि सालबसाली 100   ६०० कमणचारीको क्षमता अमभववृि भएको हनुे। 

50129101 जमिबटुी उत्पादन तथा 
कम्पनी मलममटेि 

जमिबटुीहरुको ददगो 
संकलन, खेती ववस्तार, 
प्रशोधन र उत्पादन 

सालबसाली 1000  

जमिबटुीको खेतीलाई आधमुनवककरण गरी नयाुँ प्रववमध तथा उच्च 
गणुस्तरका जमिबटुीको ववउववजन मभराई गणुस्तर तथा उत्पादनमा ववृि 
गने, 

जमिबटुीको प्रशोधनका लामग कणाणली प्रदेशमा जमिबटुी प्रशोधन ईकाइ 
स्थापना गने, 

जमिबटुीमा आधाररत हवणल केयर उत्पादनका लामग भवन मनमाणण गरी 
आधमुनक उत्पादनद्वारा वस्त ुउत्पादन गरी मनयाणत प्रविणन गने । 

९. जोचखम पक्ष तथा अनमुान 

पयाणप्त बजेटको समुनचितता,  पयाणप्त जनसहभामगता, बढ्दो मानव वन्त्यजन्त्त ुबीचको द्वन्त्द्व, जलवायू पररवतणन, वतणमान महामारीको अवस्था जस्ता जोचखम रहेका छन ्। 
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परिच्छेद ४ 

आर्थिक के्षत्र 

४.१ अथि 

१. पषृ्ठभरू्ि 

संघीयता कायािन्वयनसँग सम्वन्न्ित कानून र्निािण, एवि ्संिचनागत सिुाि ब्यवस्था ि सिुाि गरिएबाट िलुकु सिदृ्धिको 
बाटोिा द्रतु गर्तिा अन्घ बढ्ने आिाि तयाि भएको छ।आर्थिक ि सािान्िक द्धवकासको िन चाहनालाई सम्बोिन गनि सीर्ित 
स्रोत ि सािनको अर्िकति ्परिचालन गदै सििृ नेपाल सखुी नेपालीको िाद्धिय आकांक्षालाई साकाि पानि िलुकुको सिद्धिगत 
आर्थिक ि द्धवत्तीय स्थाद्धयत्व कायि गदै तीव्र आर्थिक वदृ्धि हार्सल गनुिपने भएको छ। सन ् २०२२ र्भत्र अर्तकि द्धवकर्सत 
िािबाट स्तिोन्नर्त गने ि सन ्२०३० िा ददगो द्धवकास लक्ष्य हार्सल गनि दोहोिो अंकको आर्थिक वदृ्धि गनि सिकािका नीर्त, 
योिना तथा कायिक्रिहरू सोही अनरुूप र्नदेन्ित गनुिपने भएको छ।पन्रौं योिनाले र्लएको लक्ष्य अनरुूप स्रोत परिचालन, कुिल 
द्धवर्नयोिन, नीर्त ि कायिक्रि तिुििा ि कायािन्वयन गनुिपिेको छ।यसैगिी संघीय संिचना अनरुूप तीन तहिा िािस्व परिचालन 
गने क्षिता बढाउन ि आन्तरिक ऋण एवं बाह्य सहायतालाई िलुकुको द्धवकासका उद्देश्य ि प्राथर्िकता अनरुूप अर्िकति 
प्रर्तफल प्राप्त गने गिी द्धवत्तीय सम्भावना (Fiscal Space) को सदपुयोग गने सोच िान्खएको छ।बचत वदृ्धि तथा िाद्धिय पूिँी 
र्निािण ि आन्तरिक उत्पादनिा वदृ्धि िाफि त आत्िर्नभिि, सवल ि सिनु्नत अथितन्त्र र्निािण गने तफि  केन्न्द्रत हनुे गिी 
कायिक्रिहरुलाई प्राथर्िकतािा िान्खएको छ। कोर्भड-१९ िहािािीको िोन्खि न्यूनीकिण गनि चार्लएका कदिहरूबाट र्सन्िित 
असहि परिन्स्थर्तले गदाि सिग्र उत्पादन, उत्पादकत्व एवं आपूर्ति प्रणालीिा असि पिेको छ । द्धवश्व आर्थिक गर्तद्धवर्ििा ससु्तता 
आई द्धवश्वको सिग्र आर्थिक वदृ्धि, िोिगािी, िलु्य, अन्तिािद्धिय व्यापाि, पयिटन लगायतका क्षेत्रिा गद्धहिो प्रभाव पने देन्खएको 
छ।कोिोना संक्रिणको िोन्खिबाट नेपाली अथितन्त्रिा पर्न प्रर्तकूल प्रभाव पिेको छ।यस्तो परिन्स्थर्तिा अथितन्त्रको पनुरूत्थान 
गदै आर्थिक गर्तद्धवर्िलाई गर्तिील तलु्याउँदै सिग्र द्धवकासलाई अगार्ड बढाउन ुपने भएको छ। 

२. सिस्या ि चनुौती  

कोर्भड-१९ िहािािीका असि ि प्रभाव न्यूनीकिण गदै अथितन्त्रलाई चलायिान स्थीर्तिा िाख्न ु प्रिखु चनुौतीका रूपिा 
िहेको छ।साथै, सावििर्नक खचि ब्यवस्थापनका लार्ग सिग्र अथि प्रणालीिा द्धवर्भन्न चनुौतीहरू देखा पिेका छन।्अपेन्क्षत रूपिा 
पूिँीगत खचि हनु नसकी पूिँी र्निािण हनु सद्धकिहेको छैन। काननुी ि संिचनागत ि पूवाििािका क्षेत्रिा पर्छल्लो सियिा व्यापक 
रुपिा सिुािका प्रयासहरू भएता पर्न अपेन्क्षत रूपिा द्धवदेिी ि स्वदेिी लगानी द्धवस्ताि भइसकेको छैन। िलुकुको द्रतूति 
द्धवकासको आकांक्षा पिुा गनि आवश्यक स्रोतको किी िहेको छ। पर्छल्लो सियिा द्धवत्तीय पहुँच बढेपर्न पूिँी बिािको कायिक्षेत्र 
द्धवस्ताि भइ सकेको छैन। खचि गने कििोि क्षिता तथा द्धवर्नयोिन कुिलताको अभावले बिेट कायािन्वयन उपलन्ब्ििूलक हनु 
सकेको छैन।् सीर्ित स्रोतको कुिल उपयोग गनि कुिल द्धवर्नयोिनबाट बिेटको पूणि कायािन्वयन गिी सावििर्नक द्धवत्त ि द्धवत्तीय  
क्षेत्रलाई न्स्थिता कायि िाख्नपुने चनुौती िहेको छ। 

3. सोच  

 सावििर्नक खचिको कुिल ि नर्तिािूलक व्यवस्थापनद्बािा सििृ अथितन्त्र र्निािण (सावििर्नक खचि)। 

 सदुृढ ि प्रगर्तिील िािस्व प्रणालीको द्धवकास गिी सििृ अथितन्त्र र्निािण (िािश्व) । 

62



 अन्तिािद्धिय द्धवकास सहायताको प्रभावकािी परिचालन िाफि त द्धवकास ि सििृ अथितन्त्र र्निािण (अन्तिािद्धिय द्धवकास 
सहायता)। 

 सावििर्नक ऋणको प्रभावकािी परिचालन गिी सबल अथितन्त्र र्निािण (सावििर्नक ऋण)। 

 द्धवत्तीय संघीयता िाफि त सििृ ि सिािवाद उन्िखु अथितन्त्र र्निािण  (अन्ति-सिकािी द्धवत्त)। 

 सबल ि प्रर्तस्पिी  सावििर्नक संस्थान िाफि त आत्िर्नभिि ि सिािवाद उन्िखु अथितन्त्र र्निािण (सावििर्नक संस्थान)। 

 सदुृढ ि द्धवस्तारित र्बिा सेवाबाट िोन्खि न्यूनीकिण िाफि त उत्थानिील सिाि ि अथितन्त्र र्निािण (र्बिा)। 

 स्वच्छ, प्रर्तष्पिी  ि फिाद्धकलो र्ितोपत्र तथा वस्त ुद्धवर्निय बिाि िाफि त िाद्धिय पुिँी र्निािण (पुिँी बिाि)। 

4. उद्दशे्य 

अ. सावििर्नक खचि 

1. सावििर्नक खचिको द्धवर्नयोिन दक्षता, कायािन्वयन कुिलता ि द्धवत्तीय अनिुासन कायि गनुि।  
आ. िािस्व 

1. उत्पादन, लगानी, व्यवसाय तथा किदातािैत्री एवि ्स्वच्छ, तटस्थ, पािदिी  ि प्रगर्तिील कि प्रणालीको द्धवकास तथा 
स्वैन्च्छक कि सहभार्गताबाट अर्िकति िािस्व परिचालन गनुि। 

इ. अन्तिािद्धिय द्धवकास सहायता 

1. अन्तिािद्धिय द्धवकास सहायताको छनोटपूणि उपयोग िाफि त उत्पादन, उत्पादकत्व तथा िोिगािी बढाउँदै िलुकुलाई द्धवकास 
द्धवत्तिा क्रििः आत्िर्नभििता उन्िखु बनाउन।ु 

ई. सावििर्नक ऋण 

1. सावििर्नक ऋणको प्रभावकािी व्यवस्थापन गिी िोिगािी र्सििना, िाद्धिय पुँिी र्निािण ि आर्थिक वदृ्धििा योगदान 
परु् याउन।ु 

उ. अन्ति-सिकािी द्धवत्त 

1. संघ, प्रदेि ि स्थानीय तहलाई खचिको आवश्यकता सम्बोिन हनुे गिी न्यायोन्चत, सन्तरु्लत ि परिपूिक रूपिा स्रोत 
उपलब्ि गिाउन।ु 

2. तीन तहको द्धवत्तीय आिाि (Fiscal Space) वदृ्धि गनुि। 

ऊ. सावििर्नक संस्थान 

1. सावििर्नक संस्थानको स्थापना, सञ्चालन ि व्यवस्थापन प्रणालीिा सिुाि गिी गणुस्तिीय वस्त ु तथा सेवाको उत्पादन, 

द्धवतिण ि उपभोगिा नागरिकको पहुँच स्थाद्धपत गनुि। 

ए. र्बिा 

1. र्बिा क्षेत्रलाई प्रभावकािी ि ददगो बनाई दगुिि तथा न्यून आय भएका वगि लगायत सिािका सबै तह ि कािोबाििा 
र्बिा सेवाको पहुँच परु् याउन।ु 

ऐ. पुिँी बिाि 

1. र्ितोपत्र तथा वस्त ुद्धवर्निय बिािलाई पहुँचयोग्य, स्वच्छ ि द्धवश्वसनीय बनाउन।ु 
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५. िणनीर्त   

अ. सावििर्नक खचि 

1. संघ, प्रदेि ि स्थानीय तहको सावििर्नक खचि प्रणाली सदुृढ गिी दक्षता, पािदन्ििता ि िवाफदेद्धहता कायि गिी 
नर्तिािूलक बनाउन।े  

2. सावििर्नक खचिलाई आर्थिक तथा सािान्िक पुँिी र्निािणका क्षेत्रिा कुिल ि प्रभावकािी द्धवर्नयोिन  गने।  

3. संघ, प्रदेि ि स्थानीय तहको द्धवकासको आवश्यकतालाई सम्बोिन गने गिी न्यायोन्चत, सन्तरु्लत ि परिपूिक रूपिा 
अन्तिसिकािी द्धवत्त व्यवस्थापन गने।  

4. सावििर्नक खचि प्रणालीलाई आिरु्नक सूचना प्रद्धवर्ििा आिारित बनाई थप पािदिी  बनाउने।  

आ. िािस्व 

1. सबै द्धकर्सिका आर्थिक द्धक्रयाकलापलाई किको दायिािा ल्याई िािस्वको आिाि फिाद्धकलो बनाउने।  

2. िािस्व प्रिासनको द्धवस्ताि तथा आिरु्नकीकिण गिी कुिल, व्यावसाद्धयक ि स्वच्छ बनाउने।  

3. आर्थिक द्धवस्ताििा सहयोग पगु्ने गिी कि प्रणालीलाई थप लगानी/व्यवसायिैत्री बनाउने।  

4. कि संिचना ि दििा सािद्धयक सिुाि गिी कि प्रणालीलाई थप सिल ि सिन्याद्धयक बनाउने।  

5. संघीय प्रणाली अनरुूप िािस्व प्रिासनको संिचनागत ि प्रणालीगत पक्षिा सिुाि गने।  

इ. अन्तिािद्धिय द्धवकास सहायता 

1. िाद्धिय आवश्यकता, नीर्त तथा प्राथर्िकताका आिाििा अन्तिािद्धिय द्धवकास सहायताको परिचालन गने।  

2. द्धवकास सहायता प्रभावकारिता सम्बन्िी अन्तिािद्धिय प्रर्तबिता एवि ्िाद्धिय नीर्त अनरुूप द्धवकास सहायताको परिचालन 
गने।  

3. संघीय संिचना बिोन्िि द्धवकास सहायता प्रणाली रूपान्तिण गिी प्रादेन्िक सन्तलुन ि सिन्याद्धयकताको र्सिान्त अनरुूप 
द्धवकास सहायता उपयोग गने।  

ई. सावििर्नक ऋण 

1. िलुकुले िान्न सक्ने गिी उच्च प्रर्तफलयकु्त क्षेत्रिा सावििर्नक ऋण परिचालन गने।  

2. सावििर्नक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्िी नीर्तगत, काननुी ि संिचनागत सिुाि गने।  

3. संघीय प्रणाली अनरुूप सावििर्नक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्िी उपकिण तथा स्रोतको द्धवद्धविीकिण गने।  

उ. अन्ति-सिकािी द्धवत्त 

1. तीन तहका एकल तथा साझा कायि न्िम्िेवािीहरू सािञ् िस्यपूणि ढ्गबबाट पूिा गनि स्रोत व्यवस्थापन गने। 

2. अन्ति-सिकािी द्धवत्त हस्तान्तिणलाई पािदिी , अनिुानयोग्य ि न्यायोन्चत बनाउने। 

3. संघ, प्रदेि ि स्थानीय तहिा सावििर्नक द्धवत्त व्यवस्थापन सम्बन्िी क्षिता द्धवकास गने। 

4. संघ, प्रदेि ि स्थानीय तहिा द्धवत्तीय सिुासन कायि गने। 

ऊ. सावििर्नक संस्थान 

1. आवश्यकता ि उपादेयताका आिाििा संघीय प्रणाली बिोन्िि उपयकु्त ठहरिएका सावििर्नक संस्थानको पनुसंिचना ि 
स्थापना तथा सान्दर्भिक नदेन्खएका संस्थानको द्धवर्नवेि गने। 

2. काननुी तथा संस्थागत सिुाि ि आिरु्नकीकिण गिी सावििर्नक संस्थानको सञ्चालन, व्यवस्थापन ि र्नयिनलाई 
प्रभावकािी बनाउन।े 

ए. र्बिा 
1. र्बिा सेवालाई प्रभावकािी ि प्रर्तस्पिी  बनाउन तथा बीर्ितको हकद्धहत सरु्नन्ित गनि नीर्तगत, काननुी ि संस्थागत सिुाि 

गने।  
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2. र्बिा सम्बन्िी अन्तिािद्धिय प्रचलन, अभ्यास तथा िापदण्डको आिाििा र्बिा सेवा प्रदान गने।  

3. सािान्िक संिक्षणको एक िहत्वपूणि आिािस्तम्भको रूपिा र्बिा व्यवसायलाई द्धवकास गने। साथै, र्बिा सेवाको द्धवस्ताि 
गिी न्यून आय भएका वगि लगायत सम्पूणि नागरिक एवि ्क्षेत्रिा पहुँच परु् याउनका लार्ग उपयकु्त संयन्त्रको द्धवकास 
गने। 

ऐ. पुिँी बिाि 

1. र्ितोपत्र तथा वस्त ुद्धवर्निय बिािलाई स्वच्छ, प्रर्तस्पिी  ि द्धवश्वसनीय बनाउनकुा साथै यसको क्षेत्र तथा दायिा अर्भवदृ्धि 
गने।  

2. काननुी, संस्थागत ि संिचनागत सिुाि गिी र्ितोपत्र तथा वस्त ु द्धवर्निय बिाि सञ्चालन तथा र्नयिन प्रणालीलाई 
अन्तिािद्धिय  स्तिको बनाउने।  

3. र्ितोपत्र बिाििा साना ि स्वदेिी तथा द्धवदेिी संस्थागत लगानीकतािको आकर्िण बढाउने।  

6. द्धवर्य के्षत्रगत नर्तिा सूचक ि लक्ष्य 

क्र.सं. सूचक एकाइ 

207५/7६ 
सम्िको 
उपलन्ब्ि 

207६/7७ 
को अनिुार्नत 
उपलन्ब्ि 

िध्यकालीन लक्ष्य 

207७/7८ 207८/7९ 207९/८० 

1.  
कुल गाहिस््य उत्पादनको 
अनपुातिा न्स्थि पुिँी  
लगानी 

प्रर्तित ३६.९ 28.13 ३९.४ ४०.७ ३९.९ 

2.  
कुल गाहिस््य उत्पादनको 
अनपुातिा न्स्थि पुिँी  
लगानी - सिकािी  

प्रर्तित ८.० 6.2 १५.१ १६.१ १५.६ 

3.  
कुल गाहिस््य उत्पादनको 
अनपुातिा न्स्थि पुिँी  
लगानी - र्निी 

प्रर्तित २९.० 21.9 २२.२ २२.४ २२.१ 

4.  
कुल िाद्धिय बचत (कुल 
गाहिस््य उत्पादनको 
अनपुातिा)  

प्रर्तित ५२.४ ४६ ५० ४९ ४८ 

5.  
कुल गाहिस््य बचत (कुल 
गाहिस््य उत्पादनको 
अनपुातिा)  

प्रर्तित २०.५ १८.१ २१ २१ २१.५ 

6.  द्धवस्ततृ िदु्रा प्रदाय वदृ्धिदि प्रर्तित १५.८ 13 १७ १७ १७ 

7.  
र्निी क्षेत्र तफि को किाि 
वदृ्धिदि 

प्रर्तित १९.४ 15 २१ २१ २० 

8.  
िनसंख्या प्रर्त बैंक तथा 
द्धवत्तीय संस्था िाखा 

िना ३,३६३ 3072 २,९२१ २,७७० २,६८२ 

9.  
बाली सिुक्षण द्धप्रर्ियि 
अनदुान  

हेक्टि 5721 5711 2400 0241 0241 

10.  
सािान्िक/सािदुाद्धयक 
कायिक्रि 

संख्या 561 150 511 150 150 

11.  
उद्यििीलता द्धवकास 
तार्लि 

संख्या 386 350 350 350 350 
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क्र.सं. सूचक एकाइ 

207५/7६ 
सम्िको 
उपलन्ब्ि 

207६/7७ 
को अनिुार्नत 
उपलन्ब्ि 

िध्यकालीन लक्ष्य 

207७/7८ 207८/7९ 207९/८० 

12.  
साना द्धकसान लघरु्बत्त 
द्धवत्तीय संस्था (द्धवद्धवि) 
कायिक्रि 

संख्या 405 450 450 450 450 

13.  
लघ ुर्बिा सहयोग 
कायिक्रि (पि ुिन 
सिुक्षण)   

संख्या (हिाििा) ११६.८४ 70.४ ९१.४ 100 110 

14.  
पििुन तथा किाि सिुक्षण 

तार्लि   
संख्या 596 325 125 135 147 

15.  
कृद्धर् तथा पिपुन्छी व्याि 
अनदुान  

रू (अबििा) - 4 ५   

16.  
लघ ुद्धवत्त तथा द्धवपन्न वगि 
किाि सिुक्षण 

संख्या (हिाििा) 358.5 777.1 800 900 1000 

17.  कृद्धर् किाि सिुक्षण संख्या 3829 3918 4500 0111 0011 

18.  
प्राद्धवर्िक न्िक्षा तथा 
िैन्क्षक बेिोिगाि किाि 
सिुक्षण 

संख्या - 5 51 100 150 

19.  र्नयाित किाि सिुक्षण संख्या - - 51 100 150 

20.  र्नक्षेप सिुक्षण संख्या (हिाििा) 22180 26104 26500 26800 27200 

७. द्धवर्य क्षते्रगत खचि तथा स्रोतको र्त्रवर्ी य अनिुान 

      

िकि रू. लाखिा 

आर्थिक वर्ि 
द्धवर्नयोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुिँीगत 
द्धवत्तीय 

व्यवस्था 
नपेाल सिकाि वैदेन्िक अनदुान वैदेन्िक ऋण 

2077/78 430,870 250,103 95,467 85,300 197,240 68,543 165,087 

2078/79 346,396 131,175 123,221 92,000 212,701 103,695 30,000 

2079/80 360,385 105,493 157,891 97,000 203,815 146,570 10,000 
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८. कायिक्रि÷आयोिनाको संन्क्षप्त द्धवविण 

ब.उ.िी.नं. कायिक्रि ÷ आयोिना उद्दशे्य 

आयोिना अवर्ि 

(सरुु ि सिार्प्त) 
लागत पिुयाई आगािी तीन वर्िको उपलन्व्ि सूचक 

30500011 अथि िन्त्रालय आर्थिक क्षेत्र सम्बन्िी नीर्त 
तिुििा तथा सिन्वय  

सालबसाली  

 

उच्च आर्थिक वदृ्धि, सिद्धिगत आर्थिक स्थाद्धयत्व कायि 
भएको हनुे। 

िािस्व परिचालन ि द्धवत्तीय क्षेत्रको द्धवस्ताि भएको हनुे। 

30500012 ऋण असलुी  पनुिावेदन 
न्यायार्िकिण 

ऋण असलुी  पनुिावेदन 
तथा फैसला 

सालबसाली  
 

ऋण असलुी  प्रभावकािी भएको हनु।े  

30500013 ऋण असलुी न्यायार्िकिण ऋण असलुी  सालबसाली   ऋण असलुी  प्रभावकािी भएको हनु।े 

30500014 अन्तिािद्धिय संघ, संस्था 
सदस्यता िलु्क अनदुान 
द्धवद्धवि 

सदस्यता िलु्क सालबसाली  

 

अन्तिािद्धिय संघ, संस्था सदस्यता िलु्क अनदुान 
व्यवस्थापन भएको हनुे। 

30500101 साना द्धकसान द्धवकास बैंक 
(द्धवत्तीय संस्था) द्धवद्धवि 

साना द्धकसानको क्षिता 
द्धवकास 

20६३/6४ 

सालबसाली 

  १३५० कायिक्रि सञ्चालन हनु े। 

30500102 लघ ुबीिा सहयोग 
कायिक्रि (पि ुबाली 
स्वास््य) 

पि,ु बाली तथा स्वास््य 
क्षेत्रिा लघ ुर्बिाको लार्ग 
सहयोग 

20६८/६९ 

सालबसाली 
  ३ लाख १ हिाि ४ सय पि ुसिुक्षण भएको हनुे। 

८७३६ हेक्टि बालीको वीिा भएको हनुे। 

30500105 बिेट सिुाि आयोिना बिेट व्यवस्थािा सिुाि    बिेट तिुििा तथा कायिन्वयन सम्बन्िी क्षिता द्धवकास 
भएको हनु े। 

30500108 र्िर्लर्नयि च्यालेञ्ज 
एकाउण्ट नेपाल 

नेपालिा र्िर्लर्नयि 
च्यालेञ्ज कोर् परिचालनको 
सहिीकिण 

207२/7३ 

२०८१/८२ 
७० अबि ५० 

किोड 

 सबस्टेिन ि प्रिािण लाइनको कायि प्रािम्भ  
हनुे । 

िणनीर्तक सडकको ििित संभाि िरुु हनुे । 

30500113 आर्थिक पनुरुत्थान, िाहत 
तथा सहरु्लयत कायिक्रि 

िहािािी तथा दैद्धवक 
प्रकोपबाट प्रभाद्धवत व्यन्क्त, 
समुदाय तथा व्यवसायलार्इ 
पनुरुत्थानको लागि रहात 
तथा सहुललयत 

2077/78- 
सालबसाली 

  कोर्भड-19 बाट प्रभाद्धवत अथितन्त्रकको पनुरुत्थान भएको 
हुने । 
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ब.उ.िी.नं. कायिक्रि ÷ आयोिना उद्दशे्य 

आयोिना अवर्ि 

(सरुु ि सिार्प्त) 
लागत पिुयाई आगािी तीन वर्िको उपलन्व्ि सूचक 

30501011 िहालेखा र्नयन्त्रक 
कायािलय 

सावििर्नक लेखा ि खचि 
व्यवस्थापन 

सालबसाली  
 

सावििर्नक लेखा ि खचि व्यवस्थापन प्रभावकािी भएको 
हनुे। 

30501012 र्नवनृ्त्तभिण व्यवस्थापन 
कायािलय 

र्नवनृ्त्तभिण व्यवस्थापन सालबसाली  
 

र्नवनृ्त्तभिण व्यवस्थापन सदुृढ भएको हनुे। 

30501013 कुिािी चोक तथा केन्द्रीय 
तहर्सल कायािलय 

सिकािी बाँकी िकि असलु 
उपि 

सालबसाली  
 

सिकािी बाँकी िकि असलु उपि भएको हनुे। 

30501014 कोर् तथा लेखा र्नयन्त्रक 
कायािलयहरु 

सावििर्नक लेखा ि खचि 
व्यवस्थापन 

सालबसाली  
 

सावििर्नक लेखा ि खचि व्यवस्थापन प्रभावकािी भएको 
हनुे। 

30501101 सावििर्नक द्धवत्तीय 
व्यवस्थापन सिुाि 
कायिक्रि 

सावििर्नक द्धवत्तीय 
व्यवस्थापन सदुृढीकिण 

207४/7५ - 
207७/7८ 

1 अबि 80 
किोड  

संसदीय र्नगिानीिा वदृ्धि तथा द्धवत्तीय संघीयता 
सदुृढीकिण ि खरिद व्यवस्थापनिा सिुाि आई 
सावििर्नक द्धवत्तीय व्यवस्थापन सबल भएको हनुे। 

30502011 सावििर्नक द्धवत्त 

व्यवस्थापन तार्लि केन्द्र 

तार्लि    
 

सावििर्नक द्धवत्त सम्बन्िी तार्लि प्रदान भएको हनुे। 

30503011 भन्साि र्बभाग भन्साि प्रिासन    भन्साि प्रिासन सदुृढ भएको हनुे। 

30503012 भन्साि कायािलयहरु भन्साि िहिलु तथा अन्य 
िािस्व संकलन 

  
 

भन्साि िहिलु तथा अन्य िािस्व संकलन प्रभावकािी 
भएको हनुे। 

30503101 भन्साि सिुाि कायिक्रि भन्साि प्रद्धक्रया स्वचालन 

भौर्तक पूवाििािको सिुाि 
तथा र्निािण 

सन ्२००३ - 
सन ्२०२१ 

२१ र्िर्लयन 
अिेरिकी डलि 

ि रू. ८१.६७ 
किोड 

 

भन्साि व्यवस्थापन सक्षि ि सदुृढ भएको हनुे। 

व्यवसाय लागत ि  सियिा सिुाि गिी सीिापाि डइुङ 
र्बिनेस वाताविणिा सिुाि आएको हनु।े 

कानूनको प्रभावकािी कायािन्वयन, स्वेन्च्छक अनपुालनिा 
वदृ्धि ि चहुावट न्यूनीकिण भई र्नकासी  पैठािी हनु े
िालवस्तबुाट भन्साि िहसलु लगायतको यथाथि िािस्व 
सङ्कलन भएको हनुे। 

अवैि व्यापाि ि हार्नकािक वस्तकुो ओसािपसाि 
र्नयन्त्रण गनि गनि िालवस्तकुो परिवहन, ढुवानीका 
सािनहरू ि ढुवानीका उपकिण (कन्टेनि, प्यालेट्स, 
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ब.उ.िी.नं. कायिक्रि ÷ आयोिना उद्दशे्य 

आयोिना अवर्ि 

(सरुु ि सिार्प्त) 
लागत पिुयाई आगािी तीन वर्िको उपलन्व्ि सूचक 

के्रट्स) उपि र्नगिानी एवि ्र्नयन्त्रण भएको हनुे। 

30504011 आन्तरिक िािस्व द्धवभाग आन्तरिक िािस्व प्रिासन  
न्स्टकि भण्डािण तथा 
गोदाि र्निािण 

2075/76 

सालबसाली   

आन्तरिक िािस्व प्रिासन प्रभावकािी भएको हनुे। 

अन्तःिलु्क न्स्टकि भण्डािण गहृ ि अन्तःिलु्क 
प्रयोगिाला र्निािण भएको हनुे। 

30504012 आन्तरिक िािस्व 
कायािलयहरू 

आन्तरिक िािस्व संकलन सालबसाली 
  

आन्तरिक िािस्व संकलन प्रभावकािी भएको हनुे। 

30505011 सावििर्नक ऋण 
व्यवस्थापन कायािलय 

सावििर्नक ऋण 
व्यवस्थापन 

207३/7४ 

सालबसाली 

  

िध्यिकालीन ऋण संिचना तयाि भएको हनु।े   
ऋण संचालन तथा व्यवस्थापन प्रणाली (DOMS) 

संचालनिा आएको हनु।े                
आन्तरिक ि बाह्य ऋण भकु्तानी सावििर्नक ऋण 
व्यवस्थापन कायािलयबाट भएको हनु।े             
आन्तरिक ि बाह्य ऋण लेखांकन  र्नदेन्िकाहरु तयाि 
भई लाग ुभएको हनु।े                    
नेपाल सिकािको ऋणको एकीकृत द्धहसाब ि प्रर्तवेदन 
यस कायािलयबाट तयाि भएको हनु।े 

50105101 लगानी-द्धवद्धवि  सालबसाली 
  

 

50105102 पिपुालन (िासिुन्य ि 
दगु्ििन्य) किाि तथा 
पििुन कायिक्रि 

िास ुतथा दिु ि 
तिकािीिन्य उत्पादनिा 
वदृ्धि गिी आयात न्यूनीकिण 
ि िोिगािी वदृ्धििा सहयोग 

२०६७/६८ 

सालबसाली   

६९ हिाि द्धकसानलाई पिपुन्छीपालन ि ४,५०० हेक्टि 
ििीनिा व्यवसाद्धयक तिकािी  खेती सरुु भएको हनुे। 

िास ु तथा दिु ि तिकािीिन्य उत्पादनिा वदृ्धि भएको 
हनुे। 

50105103 सावििर्नक संस्थान सिुाि 
कायिक्रि 

सावििर्नक संस्थान सिुाि सालबसाली 

  

सम्पन्त्तको अर्भलेख अद्यावर्िक भएको हनुे। 

सावििर्नक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (PEMIS) 
को परििाििन भई स्तिोन्नर्त भएको हनुे। 

संस्थानहरूको द्धवत्तीय न्स्थर्तको अध्ययन भएको हनुे। 
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ब.उ.िी.नं. कायिक्रि ÷ आयोिना उद्दशे्य 

आयोिना अवर्ि 

(सरुु ि सिार्प्त) 
लागत पिुयाई आगािी तीन वर्िको उपलन्व्ि सूचक 

सावििर्नक संस्थान सदुृढीकिणको लार्ग द्धवर्भन्न गोष्ठी, 
सेर्िनाि ि सम्िलेन भएको हनुे। 
र्निीकिण भएका ि सावििर्नक संस्थानहरूको अर्भलेख 
द्धवद्यतुीय िाध्यििा िान्खएको हनुे। 

९. िोन्खि तथा अनिुान पक्ष 

द्धवश्वव्याद्धप रुपिा फैर्लएको कोर्भड-19 को िहािािीको असि ि प्रभावको न्यूर्नकिण गदै अथितन्त्रलाई चलायिान बनाउन पन्रौं योिनाले र्लएका लक्ष्य तथा उद्देश्य 
हार्सल गनि सम्बन्न्ित र्नकाय बीच प्रभावकािी सिन्वयिा कायिक्रि तथा आयोिना सञ्चालन गरिनेछ। कायिक्रि कायािन्वयनिा सम्बन्न्ित र्नकाय बीच प्रभावकािी सिन्वय, 

िािस्व चहुावटिा उल्लेख्य किी, लघ ुर्बिा कायिक्रििा नागरिक, कृर्क तथा उद्यिीको सहभार्गता, सावििर्नक संस्थानको सिुािका कायिको संस्थानबाट कायािन्वयन हनुेछ। 
उक्त कायिहरु नभएिा अपेन्क्षत उपलन्व्ि हार्सल नहनुे िोन्खि िहन्छ। 
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4.2 उद्योग  

१. पषृ्ठभमूि  

अर्थतन्त्रको विकासका लामग नेपाली श्रि, सीप र कच्चा पदार्थिा आधाररत स्िदेशी लगानीलाई प्रार्मिकता ददिँदै राविय वित 
अनकुुल िनुे गरी िैदेशशक पुिँजी तर्ा प्रविमधको लगानीलाई आकवषथत गदै औद्योमगक पूिाथधार विकासिा प्रोत्सािन गने नीमत 
रिेको छ। सो अनरुुप सिग्र उद्योग क्षेरको विकासिा मनजी क्षेरको नेततृ्िदायी भमूिका रिने र सरकारले प्रभािकारी उत्प्ररेक, 
मनयािक र सिजकताथको भमूिका मनिाथि गदै औद्योमगक पूिाथधार विकासिा प्रोत्सािन गने नीमत बिोशजि सिग्र उद्योग क्षरेको 
विकासिा मनजी क्षेरको नेततृ्िदायी भमूिका रिने र सरकारले प्रभािकारी उत्प्ररेक मनयािक र सिजकताथको भमूिका मनिाथि गदै 
औद्योमगक उत्पादन र उत्पादकत्ि अमभिवृिका लामग तीव्र रुपिा औद्योमगकीकरण गने नीमत मलएको छ। नेपालले तलुनात्िक 
लाभ र प्रमतस्पधी क्षिता भएका क्षेरिरूिा लगानी पररचालन गरी आयात प्रमतस्र्ापन र मनयाथत प्रििथनको िाध्यिबाट 
अर्थतन्त्रलाई सदुृढ गदै विप्रषेण र आयातिा आधाररत अर्थतन्त्रलाई उत्पादनिखुी र मनयाथतिूलक बनाउन ुपनेछ। सारै् लघ,ु 
घरेल ु तर्ा साना उद्योगिरूको संरक्षण र प्रििथन गरी ठूलो िारािा रोजगारी मसजथना र गररबी न्त्यूनीकरण गने, लगानीिा 
देशखएका सिस्यािरूलाई सिजीकरण गने, औद्योमगक क्षेर, औद्योमगक ग्राि, विशेष आमर्थक क्षेर, अन्त्तरदेशीय आमर्थक क्षेर 
जस्ता पूिाथधारको स्र्ापना र सञ्चालन सवित लगानी िैरी िातािरण मनिाथण गरी औद्योमगकीकरणलाई तीव्रता ददन विमभ्न  नन 
मनयििरूको पररिाजथन गनुथका सारै् औद्योमगक क्षेर, औद्योमगक कररडोर, विशेष आमर्थक क्षेर र उद्योग ग्राि लगायतका 
औद्योमगक पूिाथधारको विकास गने गरी यस क्षेरका कायथक्रि कायाथन्त्ियन गररनेछ। 

२. सिस्या तर्ा चनुौती  

उद्योग क्षेरको विकास निनु,ु उत्पादनशील क्षेर र उद्योगिरूिा पुिँजीको न्त्यून पररचालन िनु,ु औद्योमगक उत्पादन लागत 
प्रमतस्पधी निनु,ु मनयाथतयोग्य िस्तिुरूको उत्पादन र विविमधकरण निनु,ु औद्योमगक िूल्य शृ्रङ्खलाको विकासिा सािथजमनक मनजी 
साझेदारी न्त्यनु िनु ु उद्योग क्षरेका सिस्या िनु।् उद्योग स्र्ापना र संचालन भन्त्दा आयात व्यापारिा आकषथण िनु,ु खानी 
उत्खनन र औद्योमगक पूिाथधार विकास जस्ता क्षेरिा दक्ष प्राविमधक जनशशि अपयाथप्त िनु,ु उद्योगलाई प्रार्मिक क्षेर जस्तै 
कृवष, िन, खानी तर्ा खानीजन्त्य क्षेरसिँग एकीकृत र सिन्त्ियात्िक रुपिा लैजान नसक्न,ु औद्योमगक पूिाथधारको किी रिन,ु 
तलुनात्िक लाभ र प्रमतस्पधी क्षिताका आधारिा लगानी आकवषथत गनुथ, व्यापारलाई लगानीसिँग आिि गनुथ यस क्षेरिा 
देशखएका प्रिखु सिस्या तर्ा चनुौती िनु।्  

३. सोच  

आमर्थक सिवृिका लामग ददगो, रोजगारीिूलक र उच्च प्रमतफलयिु औद्योमगक विकास। 

४. उद्दशे्य 
१. औद्योमगक उत्पादन िवृि गरी कुल गािथस््य 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 र िैदेशशक लगनी बढाउिँदै रोजगारीका र्प अिसर मसजथना 
गनुथ। 

५. रणनीमत 

1. औद्योमगक क्षेरको विकासका लामग नीमतगत, कानूनी र संस्र्ागत सधुार गने।  

2. लगानीिैरी िातािरण मसजथना गनथ प्रविमध प्रयोग, एकद्वार प्रणालीको विकास र औद्योमगक पूिाथधार विकास मनिाथण गने।  

३. उद्योग क्षेरलाई अन्त्य उत्पादनिलुक क्षेरको अन्त्तर सम्िन्त्धको आधारिा विकास र विस्तार गने।  
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4. खानी तर्ा खानीजन्त्य उद्योगको लागत प्रभािी र तलुानात्िक लाभका आधारिा विकास गने।  

5. प्रमतस्पधी क्षिता र तलुनात्िक लाभ भएका स्िदेशी कच्चा पदार्थिा आधाररत उद्योगिा सािथजमनक-मनजी-सिकारी 
साझेदारीिा लगानी पररचालन गदै आयात प्रमतस्र्ापनिा जोड ददने।  

6. उद्योगधन्त्दाको विकास र विस्तारको लामग क्षिता विकास वित्तीय पिुिँच र प्रििथनात्िक उपाय अिलम्िन गने।  

६. विषय क्षरेगत नमतजा सूचक र लक्ष्य 

क्र.सं. नमतजा सूचक  एकाइ 
२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलशधध 

२०७६/७७ 
को अनिुामनत 
उपलशधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

2077/78 2078/79 2079/80 

१. 
औद्योमगक लगानीको 
िवृिदर 

प्रमतशत - ६.० ८.० ८.० ९.० 

२. 
औद्योमगक क्षेरको 
रोजगारीिा ठूला उद्योगको 
विस्सा 

प्रमतशत ७.१ ७.५  ८.५ ९.५   १० 

३. 
लघ,ु घरेल ु तर्ा साना 
उद्योगबाट र्प रोजगारी 
मसजथना 

संख्या 
(िजारिा) 

 १३९ १८० १८५ १९० २०० 

४. उद्योग दताथ (िावषथक)             

 ठूला उद्योग  िटा ३०३ ४५० ५०० ५५० ६००  

 िझौला उद्योग  िटा ५५ ८० ९० १०० ११०  

 
लघ,ु घरेल ुतर्ा  
साना उद्योग  

संख्या 
(िजारिा) 

३२ ३३ ३४ ३५ ३६  

५. दताथ गररएका पेटेन्त्ट संख्या २ १० १५ २० २५ 

६. लघ ुउद्यिीको स्तरो्न मत 
जना 

(िजारिा) 
३२.० २५.५ ३५.६ ४५.७ ४७.० 

७. लघ ुउद्यिी मसजथना 
जना 
(िजारिा) 

२७.० ३०.० ३०.० ३०.० ३५.० 

८. कुल औद्योमगक क्षेर संख्या १० ११ १२ १३ १४ 

९. कुल विशेष आमर्थक क्षेर संख्या १ ३ ३ ४ ४ 

१०. कुल औद्योमगक ग्राि संख्या १ ७१ १४१ २५१ २८१ 

११. कुल गणुस्तर प्रयोगशाला संख्या १०  ११ १२ १३ १४ 

१२. 
कुल मबजनेस इन्त्कुबेसन 
सेन्त्टर 

संख्या 
          
-    

२७६ ५५२ ७५३ ७५३ 

१३. 
खानी अन्त्िेषणको 
क्षेरफल 

िगथ वक.मि. 
(िजारिा) 

४३.२ ४४.५ ४५.७ ४६.९ ४८.१ 

१४. 
कुल आमर्थक प्रमतष्ठान 
िध्ये दताथ नभएका 
प्रमतष्ठानको अनपुात 

प्रमतशत ४९.९ ४१ ३३ २५ १७ 

१५. 
दताथ भएकािध्ये लेखा 
राख्न ेआमर्थक प्रमतष्ठानको 
अनपुात 

प्रमतशत ५२ ५६ ६० ६४ ६७ 
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७. विषय क्षरेगत खचथ तर्ा स्रोतको मरिषीय अनिुान  

रकि रू. लाखिा 

आमर्थक िषथ 
विमनयोजन तर्ा प्रक्षपेण  स्रोत 

कुल 

 

चाल ु

 

पुिँजीगत 

 

वित्तीय 
व्यिस्र्ा 

नपेाल सरकार 
िैदेशशक 
अनदुान 

िैदेशशक ऋण 

2077/78 77,329 41,020 31,309 5,000 60,721 6,173 10,435 

2078/79 96,732 41,963 50,770 4,000 90,725 5,861 146 

2079/80 108,496 45,163 60,833 2,500 102,296 6,000 200 
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८. कायथक्रि/आयोजनाको संशक्षप्त वििरण  

ब.उ.शी.नं. कायथक्रि/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अिमध 

(सरुु र सिामप्त) 
लागत  

(रू लाखिा) 
पषु्ट्ािँई आगािी तीन िषथको उपलशधध सूचक 

१3070011 उद्योग िाशणज्य तर्ा 
आपूमतथ िन्त्रालय  

उद्योग िाशणज्य र आपूमतथ 
क्षेरिा योगदान 

सालबसाली   उद्योग क्षेरको कुल गािथस्र् उत्पादनिा योगदान िढेको िनुे। 

30700012 केन्त्रीय कारागार 
कारखाना  

कैदीिरूलाई सीपिूलक 
तामलि प्रदान  

सालबसाली   कैदीिरूको सीप अमभिवृि भई क्षिता विकास भएको िनुे।  

3070013 सैमनक सािाग्री 
उत्पादन मनदेशनालय  

सैमनक सािाग्री उत्पादन सालबसाली   सिज रुपिा सैमनक सािाग्री उत्पादन भएको िनुे।  

30700101 औद्योमगक पूिाथधार 
विकास कायथक्रि  

चनुढुङ्गािा आधाररत मसिेन्त्ट 
उद्योगको लामग विद्यतु प्रसारण 
लाइन मनिाथण, विशेष आमर्थक 
क्षेर, औद्योमगक क्षेर र 

औद्योमगक ग्राििरूको स्र्ापना 
र संचालन 

 

 

 

सालबसाली 
 

 

 मसिेन्त्ट उद्योगिरूिा विद्यतु प्रशारण लाइन मनिाथण भएको िनुे। 

भैरििा विशेष आमर्थक क्षेर पूणथ रुपिा संचालन भएको िनुे। 

मसिारा र पािँचखाल विशेष आमर्थक क्षेरको पनु:मनिाथण सम्प्न  भएको िनुे। 

बािँके नौिस्ता, शचतिनको शशिखोर र कञ्चनपरुको दैजीिा विशेष आमर्थक 
क्षेर मनिाथण सम्प्न  भएको िनुे। 

प्रदेश र स्र्ानीय तिको सिभामगतािा प्रत्येक स्र्ानीय तििा औद्योमगक ग्राि 
स्र्ापना भएको िनुे। 

30700102 औद्योमगक लगानी 
प्रििथन कायथक्रि  

औद्योमगक क्षेरिा लगानी 
प्रििथन सम्बन्त्धी नीमतगत 
व्यिस्र्ा   

सालबसाली   औद्योमगक र लगानीिैरी िातािरण मनिाथणको लामग नीमतगत, कानूनी र 
संस्र्ागत सधुार भई िैदेशशक लगानी बवृि भएको िनुे।  

औद्योमगक लगानी सम्बन्त्धी कानून तजुथिा भई कायाथन्त्ियनिा आएको िनुे। 

30701011 उद्योग विभाग  उद्योग क्षेरिा विदेशी 
लगानीको स्िीकृमत, 
व्यिस्र्ापन र सिन्त्िय सवित 
उद्योग प्रशासन  

सालबसाली   एकल विन्त्द ुसेिा केन्त्र संचालन भएको िनुे। 

औद्योमगक प्रकाशन सम्बन्त्धी कायथको मडशजटाइजेसन भई लगानीकताथले सिै 
प्रकारका सेिा सिज रूपिा प्राप्त गरेको िनुे। 

 

  

 

एकिारबाट प्राप्त गरी लगानीिा िवृि भएको िनुे।  
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ब.उ.शी.नं. कायथक्रि/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अिमध 

(सरुु र सिामप्त) 
लागत  

(रू लाखिा) 
पषु्ट्ािँई आगािी तीन िषथको उपलशधध सूचक 

30702011 खानी तर्ा भगूभथ 
विभाग 

खानी क्षेरको अन्त्िेषण  सालबसाली   सनु, यरेुमनयि, तािा, म्याग्नेसाइट र फस्फोराइट खमनज पदार्थको अध्ययन 
सिेक्षण भएको िनुे। 

कणथली प्रदेश सवित िलुकुको विमभ्न  क्षेरिा रिेको वकम्ती तर्ा अधथवकम्ती 
िििुलु्य प्र्रिरूको उत्खनन र प्रशोधन गरी मनयाथत प्रििथन भएको िनुे।  

 

30702101 खमनज अन्त्िेषण तर्ा 
विकास आयोजना  

खमनज पदार्थको उत्खनन 
क्षिता पविचान 

सालबसाली   खमनजिा आधाररत उद्योगलाई आिश्यक पने कच्चा पदार्थको आपूमतथ भएको 
िनु।े 

 
30702102 पेट्रोमलयि अन्त्िेषण 

पररयोजना  
पेट्रोमलयि अन्त्िेषण  सालबसाली   दैलेखिा रिेको पेट्रोमलयि खानीको विस्ततृ अध्ययन तर्ा अन्त्िेषण भई 

उत्खनन कायथ संचालन भएको िनु।े  

 30702103 भ ूिैज्ञामनक सिैक्षण 
तर्ा अनसुन्त्धान 
आयोजना  

शजयो िाजाडथ र अिाथन 
शजयोलोजीको अध्ययन  

सालबसाली   भौगमभथक अध्ययन अनसुन्त्धान सम्बन्त्धी कायथक्रि संचालन भएको िनु।े 

30703011 नेपाल गणुस्तर तर्ा 
नापतौल विभाग  

गणुस्तर मनयिन  सालबसाली   विमभ्न  िस्तिुरूको गणुस्तर मनधाथरण र मनयमित बजार अनगुिनबाट बजारिा 
गणुस्तरीय सािाग्री उपलधध भएको िनुे। 

 30703012 नेपाल गणुस्तर तर्ा 
नापतौल कायाथलयिरू  

गणुस्तर कायि गनथ कायथक्रि 
संचालन  

सालबसाली   बजार अनगुिन िाफथ त उत्पाददत िस्तकुो गणुस्तर मनधाथरण भई बजारिा 
गणुस्तरीय सािाग्री उपलधध भएको िनुे।  

30704011 कम्पनी रशजिारको 
कायाथलय  

कम्पनी दताथ र कम्पनी 
प्रशासन 

सालबसाली   कम्पनी रशजिारको कायाथलयबाट सम्पादन िनुे कायथिरू अटोिेसन भई 
सेिाग्रािीिरूले अनलाईन सेिाबाट सेिा प्राप्त गरेको िनुे।  

30761011 औद्योमगक व्यिसाय 
विकास प्रमतष्ठान  

औद्योमगक व्यिसाय प्रििथन  सालबसाली   उद्यिशीलता तामलि प्राप्त गरी यिुा स्िउद्यिका लामग अमभप्ररेरत भएको िनु।े 

30781013 घरेल ुतर्ा साना 
उद्योग प्रििथन केन्त्र  

घरेल ुतर्ा साना उद्योग प्रििथन सालबसाली   लघ ुउद्यि प्रििथनका लामग सीप विकास र उद्यिशीलता विकास अन्त्तगथत 
विमभ्न  तामलि प्रदान गरी रोजगारी र स्िरोजगारी अिसर मसजथना भएको िनुे।  
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ब.उ.शी.नं. कायथक्रि/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अिमध 

(सरुु र सिामप्त) 
लागत  

(रू लाखिा) 
पषु्ट्ािँई आगािी तीन िषथको उपलशधध सूचक 

50107101 धैिादी फलाि 
कारखाना 

फलाि खानीिा फलािजन्त्य 
खमनज सम्बन्त्धी अध्ययन 

अनसुन्त्धान गरी सोको आधारिा 
उद्योग स्र्ापना गरी फलाि 

उत्पादन गने । 

 

 2076/77-

2079/80 

 

10500 

 

 पूिथ पशिि राजिागथको कािासोती देशख 20 वकलोमिटर ट्रयाक खोमलने । 

विद्यतु प्रशारण लाइन जडान िनु े। 
 

 

९. जोशखि पक्ष तर्ा अनिुान  

उद्योग स्र्ापनाको लामग पयाथप्त सवुिधा सवितको स्र्ानको उपलधधता, औद्योमगक विकासका लामग आिश्यक पूिाथधारको मनिाथण कायथिा सम्बशन्त्धत मनकाय बीच प्रभािकारी सिन्त्िय, उद्योग 
व्यिस्र्ापन तर्ा श्रमिक बीच सौिादथपूणथ सम्बन्त्ध, औद्योमगक विकासका लामग प्रभािकारी र अमधकार सम्प्न  संस्र्ागत संयन्त्र एिि ्औद्योमगक क्षेर र उद्योगको आसपासिा बसोबास गने सिदुाय 
बीच सिुधरु सम्बन्त्ध र औद्योमगक प्रदषुण मनयन्त्रण भएको िनुेछ। सो कायि नभएिा र िाल देशखएको नोिबेल कोरोना भाइरसले ल्याएको प्रभािको अध्ययन गरी सो अनसुार कायथ नगरेिा 
अपेशक्षत उपलशधध िामसल िनु नसक्ने जोशखि रिन्त्छ।  
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४.३ िाशणज्य तर्ा आपूमतथ  

१. पषृ्ठभमूि 

विश्वव्यापीकरण र यातायात तर्ा सञ्चार संजालले एकीकृत तर्ा अन्त्तरमनभथर ितथिान विश्व अर्थव्यिस्र्ािा तीव्र 
आमर्थक बवृि र विकासिा िाशणज्य क्षेरले िित्िपूणथ भमूिका खेल्दछ। उलधध सीप, पुिँजी र प्रविमधको उपयोग गरी प्रमतस्पधी 
र तलुनात्िक लाभ भएका िस्तकुो उत्पादन ,आन्त्तररक उपभोग तर्ा विश्व बजारिा प्रिेश गराउन सकेिा बढ्दो व्यापार घाटा 
न्त्यून गदै सबल राविय अर्थतन्त्र मनिाथण गनथ सवकन्त्छ। यसका लामग आन्त्तररक रूपिा पूिाथधारको विकास र व्यापार तर्ा 
लगानीको िातािरण एिं बाह्य रूपिा व्यापाररक साझेदार रािसिँगको दद्वपक्षी क्षेरीय तर्ा बिपुक्षीय व्यापार सम्झौताको 
कायाथन्त्ियन िखु्य रूपिा िित्िपणुथ िनु्त्छन।् नेपालको क्षेरीय र अन्त्तराविय व्यापार प्रणालीिा आबिता र कमतपय देशसिँग 
दद्वपक्षीय व्यापार सम्झौता भई बजार पिुिँचिा विस्तार भएतापमन आन्त्तररक अर्थतन्त्रका संरचनागत अिरोधका कारण यी 
सम्झौताबाट मसशजथत अमधकार र सवुिधाको उपयोग गनथ सवकएको छैन। िस्त ु तर्ा सेिा धयापारलाई अनशुामसत तर्ा 
गणुस्तरीय र स्िास््यप्रमत जिाफदेिी बनाउिँदै दैमनक जीिनयापनिा अत्यािश्यक िस्त ुतर्ा सेिाको सिज र मनिाथध आपूमतथ 
समुनशित गनुथ राज्यको दावयत्ि िो। सारै् कालोबजारी ,एकामधकार ,कृमरि अभाि मसजथना ,प्रमतस्पधाथ मनयन्त्रण जस्ता कायथको 
पूणथ अन्त्त्य गदै राविय अर्थतन्त्रलाई प्रमतस्पधी बनाई धयापाररक स्िच्छता र अनशुासन कायि गरी उपभोिाको िकवित 
संरक्षण गनुथ पमन अपररिायथ छ। 

२. सिस्या तर्ा चनुौती 

नागररकको क्रयशशि िवृिसिँगै उपभोग्य सािग्री र विलामसताका िस्तकुो िागिा उच्च िदृद्व भए पमन उि िाग धा्न े 
गरी आन्त्तररक उत्पादन बढ्न नसक्न,ु खमनज ऊजाथको बढ्दो आयातलाई प्रमतस्र्ापन गने गरी िैकशल्पक ऊजाथ उत्पादन गनथ 
नसक्न,ु कृवष क्षेरलाई याशन्त्रकीकरण, औद्योमगकीकरण तर्ा व्ययिसायीकरण गनथ नसक्दा यसको उत्पादन तर्ा उत्पादकत्ि 
न्त्यून िनु भई कृवषजन्त्य आयात िवृि िनु,ु उत्पादन शृंखलािा अग्र र पषृ्ठ सम्बन्त्ध विकास गनथ नसवकन,ु मनयाथतजन्त्य 
तलुनात्िक तर्ा प्रमतस्पधी लाभका िस्त ु तर्ा सेिाको अपेशक्षत विकास र िूल्य अमभिवृि िनु नसक्न,ु विश्व सिदुाय तर्ा 
बजारिा उपलधध सवुिधा तर्ा अिसरलाई व्यापार विकासिा पयाथप्त उपयोग गनथ नसवकन,ु औद्योमगक लगानीिा भन्त्दा आयात 
व्यापारिा व्यािसावयक आकषथण बढ्दै जान ु प्रिखु सिस्या रिेका छन।् सारै्, मनयाथतिा कच्चा पदार्थ, प्रार्मिक िस्त ु र 
अधथप्रशोमधत िस्तकुो िारा बढी िनु,ु व्यापार तर्ा पारििन लागत उच्च िनु ुर दद्वपक्षीय र बिपुक्षीय व्यापार सम्झौताबाट 
उल्लेख्य लाभ मलन नसवकन ुयस क्षेरका र्प सिस्या िनु।्  

उत्पादकत्ि र प्रमतस्पधाथत्िक क्षितािा िवृि गरी व्यापार क्षेरिा संरचनागत पररितथन गनुथ, मनयाथत प्रििथन गदै उच्च 
व्यापार घाटालाई कि गनुथ, बिपुक्षीय, क्षेरीय र दद्वपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट मसशजथत अिसरबाट अमधकति लाभ मलिँदै 
त्यसका नकारात्िक असर कि गदै जान,ु सस्तो श्रि र कच्चा पदार्थको अमधकति उपयोग गरी प्रमतस्पधी िस्त ुतर्ा सेिा 
उत्पादन िवृि गनुथ प्रिखु चनुौती िनु।् नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीमत, २०७३ ले पविचान गरेका िस्त ु तर्ा सेिाको 
उत्पादन र मनकासी िवृि गनुथ, अन्त्तराथविय व्यापारलाई प्रमतस्पधी र व्यापक गराउन देशगत र िस्तगुत व्यापार विविधीकरण 
तर्ा िस्तकुो प्रिाणीकरण, लेबमलङ्ग, ब्राशडडङ्ग गरी गणुस्तरीयता अमभिवृि गनुथ, व्यापार कूटनीमतको उपयोग गरी प्राप्त बजार 
पिुिँचको सवुिधा उल्लेख्य रूपिा उपयोग गनुथ यस क्षेरका र्प चनुौती  रिेका छन।् 

३. सोच 

आमर्थक सिवृिका लामग मनयाथत प्रििथन, आयात व्यिस्र्ापन र व्यापार सन्त्तलुन।  
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४. उद्दशे्य 

1. खाद्या्न  तर्ा आधारभतू उपभोगका िस्तिुरू तर्ा तलुनात्िक लाभका मनयाथतजन्त्य िस्त ुतर्ा सेिाको उत्पादन बवृि 
गनुथ ( िाशणज्य)। 

2. आन्त्तररक तर्ा अन्त्तराविय व्यापार लागत कि गनुथ  (िाशणज्य)। 

3. नेपाली िस्त ुतर्ा सेिाको अन्त्तराविय िूल्य शंृ्रखलािा आबिता अमभिवृि गनुथ  (िाशणज्य)। 

4. उपभोग्य िस्त,ु अत्यािश्यक िस्त ुतर्ा सेिा, अत्यािश्यक औषमध तर्ा उपकरण, पेट्रोमलयि पदार्थ लगायतका िस्त ु
तर्ा सेिाको देशव्यापी सिथसलुभ आपूमतथ समुनशित गनुथ  ( आपूमतथ)। 

5. बजार प्रणालीलाई स्िच्छ, प्रमतस्पधी र उपभोिाप्रमत शजम्िेिार बनाउन ु(आपूमतथ)। 

५. रणनीमत 

िाशणज्य 

१. खाद्या्न  तर्ा आधारभतू उपभोगका र तलुनात्िक लाभ र प्रमतस्पधी क्षिता भएका िस्त ुतर्ा सेिािरूको पविचान, 
विकास, विविमधकरण तर्ा उत्पादन र उत्पादकत्ि अमभिवृि गरी आयात व्यिस्र्ापन तर्ा मनयाथत प्रििथन गने। 

२. व्यापारजन्त्य प्रविमध र पूिाथधारको विकास र उपयोग, सूचना प्रविमधको प्रयोग एिि ् विस्तार, सशुासन र प्रभािकारी 
मनयिन, व्यापार सिजीकरण र संस्र्ागत सदुृढीकरण गरी आन्त्तररक तर्ा अन्त्तराथविय व्यापार लागत कि गने।  

३. व्यापार सम्बि बौविक सम्पशत्त सम्बन्त्धी अमधकारको अन्त्तरर्ाविय बजारिा संरक्षण र प्रििथन गने । 

४. आमर्थक कूटनीमतलाई सदुृढ तलु्याउिँदै व्यापार सम्बि दद्वपक्षीय, क्षेरीय र बिपुक्षीय संयन्त्रको िाध्यिबाट 
व्यापारजन्त्य क्षिता बढाउिँदै अन्त्तरर्ाविय िूल्य शंृ्रखलािा आििता र नेपाली सािानको बजार विस्तार गने। 

आपूमतथ 
१. आपूमतथ व्यिस्र्ा, प्रमतस्पधाथ प्रििथन र उपभोिा वितसिँग सम्बशन्त्धत नीमत, नन काननुिरूको प्रभािकारी कायाथन्त्ियन 

गने। 

२. आपूमतथ व्यिस्र्ािा संलग्न संस्र्ानिरूको संस्र्ागत तर्ा संरचनागत सदुृढीकरण गने। 

३. आपूमतथ अनगुिन प्रणालीको विकास गरी प्रभािकारी कायाथन्त्ियन गने।  

४. आधारभतू आिश्यकता तर्ा अत्यािश्यक िस्त ु लगायतका सबै िस्त ु तर्ा सेिाको बजारिा उपलधधता तर्ा 
गणुस्तर, िूल्य र आपूमतथिा पारदशशथता कायि गरी कृमति अिरोध र अभािको अन्त्त्य गने। 

6. विषय क्षरेगत नमतजा सूचक र लक्ष्य 

क्र.
सं. 

नमतजा सूचक एकाइ 
२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलशधध 

२०७६/७७ 
को अनिुामनत 
उपलशधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

2077/78 2078/79 2079/80 

१. 
कुल गािथस््य उत्पादनिा िस्त ु
तर्ा सेिा मनयाथतको अनपुात 

प्रमतशत ९.० १०.१ ११.३ १२.६ १४.१ 

२. 
कुल गािथस््य उत्पादनिा िस्त ु
तर्ा सेिा आयातको अनपुात 

प्रमतशत ५०.८ ५०.९ ५०.९ ५०.९ ५१.० 

३. 
कुल गािथस््य उत्पादनको 
अनपुातिा व्यापार घाटा (िस्त ु
तर्ा सेिा) 

प्रमतशत ४१.८ ४०.८ ३९.६ ३८.३ ३६.९ 

४. 
आन्त्तररक व्यापारको टे्रड 
िाशजथन 

प्रमतशत १३.० १२.५ १२.० ११.५ ११.० 

५. िस्त ुमनयाथत रू. अबथ ९७ ११५ १३८ १६५ १९८ 

६. 
िस्त ुमनयाथतिा औद्योमगक 
उत्पादनको अंश 

प्रमतशत ११.४ १२.४ १३.४ १४.५ १५.७ 

७. खाद्य सञ्चय मडपो  सङ्खख्या १७५३९ १९२९२ २१२२२ २३३४४ २३३४४ 
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क्र.
सं. 

नमतजा सूचक एकाइ 
२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलशधध 

२०७६/७७ 
को अनिुामनत 
उपलशधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

2077/78 2078/79 2079/80 

८. 
तोवकएको दगुथि शजल्लािा 
खाद्या्न  ढुिानी 

िे.टन 

(िजार) 
१४००० २५००० २५००० २५००० २५००० 

९. 
तोवकएको दगुथि शजल्लािरूिा 
आयोमडनयिु ननु ढुिानी  

शक्िन्त्टल 

(िजार) 
७१ ७१.६ ७१.६ ७१.६ ७१.६ 

7. विषय के्षरगत खचथ तर्ा स्रोतको मरिषीय अनिुान 

रू. लाखिा 

आमर्थक िषथ 
विमनयोजन तर्ा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुिँजीगत 
विशत्तय 
व्यिस्र्ा 

नपेाल 
सरकार 

िैदेशशक 
अनदुान 

िैदेशशक 
ऋण 

2077/78 29,535 11,831 17,704 - 11,868 10,198 7,469 

2078/79 19,188 12,774 6,414 - 14,208 4,380 600 

2079/80 15,783 13,328 2,455 - 14,983 - 800 
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८. कायथक्रि/आयोजनाको संशक्षप्त वििरण  

ब.उ.शश.नं. कायथक्रि/आयोजना उद्दशे्य आयोजना अिमध लागत पषु्ट्ािँई आगािी तीन िषथको उपलशधध सूचक 

३०७००१०३ कडठरोग मनयन्त्रण  कडठरोग मनयन्त्रण सालबसाली   250 िजार शक्िन्त्टल आयोमडनयिु ननु वितरण भएको िनु।े 

३०७००१०४ 
 

व्यापार सूचना तर्ा मनयाथत 
सियोग आयोजना 

दद्वपक्षीय तर्ा बिपुक्षीय 
व्यापारिा सिजीकरण र 
मनयाथतिा सियोग 

सालबसाली   विमभ्न  िलुकुिरूसिँग भएका सशन्त्ध सम्झौताको कायाथन्त्ियन भएको िनु।े 

व्यापारिा सिजीकरण भई मनयाथत अमभिवृि भएको िनु।े 

३०७००१०५ 
 

नेपाल भारत क्षेरीय व्यापार 
तर्ा पारििन आयोजना 

व्यापारजन्त्य पूिाथधार विकास र 
सदुृढीकरण 

सन ्२०१३ - 
मडसेम्बर २०१९ 

  चोभार सखु्खा बन्त्दरगाि मनिाथण भई सञ्चालनिा आएको िनु े। 

व्यापारजन्त्य पूिाथधार विकास भई मनयाथत व्यापारिा सियोग पगुकेो िनुे।  

जीिजन्त्त ुतर्ा िनस्पमत स्िास््य (Sanitary and Phytosanitary - SPS) 
प्रयोगशाला मनिाथण सम्प्न  भई प्रयोगशाला सवुिधा उपलधध भएको िनु।े 

३०७०५०११ 
 

िाशणज्य आपूमतथ तर्ा 
उपभोिा संरक्षण विभाग 

उपभोिा वित संरक्षण  

बजार अनगुिन 

सालबसाली   बजार अनगुिन िाफथ त गणुस्तरीय िस्तकुो उपभोग र उपभोिा वित 
संरक्षण भएको िनुे।  

३०७०५०१२ 
 

िाशणज्य आपूमतथ तर्ा 
उपभोिा संरक्षण 
कायाथलयिरू 

उपभोिा वित संरक्षण  

बजार अनगुिन 

सालबसाली   बजार अनगुिन िाफथ त गणुस्तरीय िस्तकुो उपभोग र उपभोिा वित 
संरक्षण भएको िनुे।  

३०७८१०११ 
 

व्यापार तर्ा मनकासी प्रििथन 
केन्त्र 

अन्त्तराथविय व्यापारको त्यांक 
संकलन तर्ा प्रकाशन 

सालबसाली   अन्त्तराथविय व्यापार प्रििथनका लामग विमभ्न  कायथक्रि सञ्चालन भएको 
िनु।े  

३०७०००१४ 
 

खाद्या्न  ढुिानी कायथक्रि 

 (नेपाल खाद्य संस्र्ान) 

दगुथि स्र्ानिा खाद्या्न  ढुिानी  सालबसाली   खाद्या्न  न्त्यून भएका दगुथि शजल्लािा 255 िजार िेवट्रक टन खाद्या्न  
वितरण भएको िनुे। 

९.जोशखि पक्ष तर्ा अनिुान 

पेट्रोमलयि पदार्थको आयातिा क्रिशः किी आउने, नेपाल व्यापार एवककृत रणनीमतले पविचान गरेका िस्तिुरूको बजारीकरण िनुे, खाद्या्न  तर्ा विलामसताका िस्तकुो आयातिा किी 
आई व्यापार घाटा किी िनुेछ।सारै्, सूचना प्रविमधिा आधाररत बजार अनगुिन प्रणाली कायाथन्त्ियन र पेट्रोमलयि पदार्थको भडडारण क्षिता िवृि िनुेछ। यसका सारै् िाल देशखएको नोबेल 
कोरोना भाइरसको सियिै मनयन्त्रण िनु नसकेिा अपेशक्षत उपलशधध िामसल िनु नसक्ने जोशखि रिन्त्छ। 
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४.४ संस्कृति, पर्यटन िथा नागरिक उड्डर्न 

१. पषृ्ठभतूि 

अद्वििीर् प्राकृतिक एवि ्सिदृ्ध सांस्कृतिक सम्पदाको कािण नेपालको िलुनात्िक लाभको क्षेत्रको रूपिा पर्यटन 
क्षेत्रलार्य तलर्न ेगरिन्छ।पर्यटन प्रवद्धयनको िाध्र्िबाट िोजगािीका अवसि वदृ्धद्ध, गरिबी तनवािण ि जनिाको जीवनस्िििा 
सधुाि ल्र्ार्य आतथयक सिदृ्धद्धको लक्ष्र् हातसल गनय र्स क्षेत्रको िहत्वपूणय र्ोगदान िहने भएकोले पर्यटन अथयिन्त्रको प्रिखु 
सम्वाहक पतन हो।नेपालको संद्धवधानले पर्यटकीर् िहत्वका सम्पदाहरूको संिक्षण ि प्रवद्धयन िार्य ि िाद्धिर् अथयिन्त्रको 
आधािको रूपिा पर्यटन क्षेत्रको द्धवकास गने नीति तलएको छ।हाम्रा सिदृ्ध िूिय िथा अिूिय सम्पदा िाद्धिर् एकिा 
सबलीकिण गने िाध्र्िका रुपिा िहेका छन।्असल सांस्कृतिक अभ्र्ास, सांस्कृतिक सद्धहष्णिुा ि सहअस्स्ित्व िार्य ि 
सािास्जक सदभाव सदुृढ गनय सद्धकन्छ।‘द्धवद्धवधिािा एकिा नेपाली सिाजको द्धवशेषिा’ भन्ने िथ्र्लाई आत्िसाि ् गिी 
िाद्धिर् एकिा ि अखण्डिालाई िजबिु बनाउनको लातग संस्कृतिको अहि ्भतूिका िहेको छ। द्धवतभन्न पर्यटकीर् स्थल ि 
सम्पदाको संिक्षण, प्रवद्धयन, द्धवद्धवधीकिण ि द्धवकास गदै िाद्धिर् अथयिन्त्रको प्रिखु आधािको रुपिा र्स क्षेत्रलार्य द्धवकतसि 
गनय आवश्र्क छ।पर्यटन क्षेत्रको द्धवकास ि द्धवस्िाि सद्धहि आन्िरिक ि बाह्य हवाई र्ािार्ाि द्धवकास गिी थप 
सिुस्क्षि, स्ििीर् ि भिपदो बनाउन आवश्र्क छ। 

२. सिस्र्ा िथा चनुौिी 

पर्यटकीर् उपजको द्धवद्धवतधकिण सद्धहि पर्यटन क्षेत्रको अपेस्क्षि रूपिा द्धवकास ि द्धवस्िाि अन्ििायद्धिर् स्िििा प्रवद्धयन 

हनु नसक्न,ु आन्िरिक िथा बाह्य लगानी पर्ायप्त नहनु,ु पर्यटकीर् गतिद्धवतधलाई प्रद्धवतधिैत्री बनाई सबै िौसििा सञ्चालन गनय 
नसद्धकन,ु नागरिक उड्डर्नका लातग आवश्र्क पने आधतुनक प्रद्धवतध एवि ् पूवायधािको अपर्ायप्तिा हनु,ु उडान सिुक्षा 
तनर्िनको क्षेत्रिा दक्ष जनशस्ति  अपर्ायप्त िहन,ु धातियक िथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संिक्षण, सम्वद्धयन िथा प्रवद्धयन 
प्रभावकािी नहनु,ु सम्पदाहरूिातथ अव्र्वस्स्थि शहिीकिणिािा तसस्जयि अतिक्रिण, द्धवश्वव्र्ापीकिण िथा आधतुनकीकिणिािा 
िौतलकपनिा नकािात्िक प्रभाव पनुय, संस्कृतिको क्षेत्रिा पर्ायप्त िात्रािा अध्र्र्न, अनसुन्धान िथा अन्वेषण कार्य हनु नसक्न ु
ि संघीर् संिचना अनरुुप िीनै िहबीच पर्यटन क्षेत्रको िाजस्व संकलन ि द्धवििण प्रणाली प्रभावकािी बनाउन नसद्धकन ु
सिस्र्ा िहेका छन।् 

द्धवश्व पर्यटन बजाििा नेपाललाई प्रिखु आकषयक पर्यटकीर् गन्िव्र्को रुपिा स्थाद्धपि गनुय, पर्यटकीर् सेवा सदु्धवधाको 
गणुस्िि वदृ्धद्ध गनुय, नर्ााँ पर्यटकीर् गन्िव्र् स्थलहरूको पद्धहचानसाँगै पूवायधाि द्धवकास िार्य ि पर्यटकीर् उपजको द्धवकास गिी 
पर्यटकीर् सेवा िथा गन्िव्र्को द्धवद्धवधीकिण गनुय, पर्यटकीर् पूवायधाि द्धवकासिा तनजी क्षेत्रको लगानी आकद्धषयि गनुय, पर्ायप्त 
पर्यटकीर् सूचना प्रवाह, हवाई सेवाको सिुक्षा, द्धवश्वसनीर्िा ि द्धवस्िाि गनुय, िूिय िथा अिूिय सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी 
नीति, कानून एवि ् अन्ििायद्धिर् िहासस्न्धहरूको प्रभावकािी कार्ायन्वर्न गनुय, द्धवश्वव्र्ापीकिणको प्रभावबाट िौतलक 
संस्कृतिलाई जोगाई िाख्न ु ि संस्कृतिलाई िाज्र्को प्राथतिकिािा सिावेश गिी पर्ायप्त स्रोि साधनको व्र्वस्था तिलाउन ु
जस्िा चनुौति िहेका छन।् साथै, कोतभड-१९ को िहािािीबाट पर्यटन क्षेत्रिा पिेको नकािात्िक असिबाट पनुरुत्थान 
गदै सबल पर्यटन क्षेत्रको द्धवकास गनुय प्रिखु चनुौतिको रुपिा िहेका छ। 

३. सोच 

 द्धवद्धवधिािा गौिव गने एकिाबद्ध नेपाली सिाज (संस्कृति)। 

 नेपाल एक आकषयक, सिुस्क्षि ि िनोिि पर्यटकीर् गन्िव्र् (पर्यटन)। 

 सिुस्क्षि द्धवश्वसनीर् ि सवयसलुभ हवाई र्ािार्ाि सेवाको सतुनस्िििा (नागरिक उड् डर्न)। 
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४. उद्दशे्र् 

१. सबै जाति/सिदुार्को साँस्कृति ि पिम्पिाको जगेनाय गिी िौतलक पद्धहचान ि िाद्धिर् एकिा अतभवदृ्धद्ध गनुय 
(संस्कृति)। 

२. सम्पदाहरूको संिक्षण ि प्रभावकािी व्र्वस्थापन गिी पर्यटकीर् स्थलको रुपिा द्धवकास गनुय (संस्कृति)। 

३. भाषा, साद्धहत्र्, तलद्धप, सङ्गीि, नाट्यकला ि लतलिकला क्षेत्रको वहृत्ति द्धवकास ि प्रवद्धयन गनुय (संस्कृति)। 

४. नेपाललाई सिुस्क्षि, गणुस्ििीर् ि पर्यटनिैत्री बनाई आकषयक पर्यटन केन्द्रकको रुपिा द्धवकास गनुय (पर्यटन)। 

५. पर्यटकीर् गन्िव्र् स्थल िथा उपजिा द्धवद्धवधीकिण गिी पर्यटन क्षेत्रको अथयिन्त्रिा र्ोगदान वृद्धद्ध गनुय (पटयर्न)। 

६. पर्यटकीर् क्षेत्रबाट प्राप्त लाभलाई सिन्र्ाद्धर्क रूपले जनस्िि सम्ि परु् र्ाउन।ु(पर्यटन)। 

७. िाद्धिर् िथा अन्ििायद्धिर् गन्िव्र् संजाल द्धवस्िाि गिी नागरिक उड्डर्न क्षेत्रलाई सवयसलुभ, पहुाँचर्ोग्र् ि सिुस्क्षि 
बनाउन ु(नागरिक उड् डर्न)। 

५. िणनीति 

अ. संस्कृति 

१. सबै सिदुार्को सािास्जक, सांस्कृतिक ि धातियक िूल्र् िान्र्िाको  कदि, संिक्षण ि सम्िान गदै िाद्धिर् एकिा 
प्रवद्धयन गने गिी संस्कृति परिभाष्र् तनिायण गने। 

२. धातियक, सांस्कृतिक एवि ् पिुािास्त्वक सम्पदाहरूको संिक्षण ि क्षतिग्रस्ि संिचनाको पनुतनयिायण गनुयका साथै  
प्रवद्धयन गिी पर्यटकीर् उपजको रुपिा द्धवकास गनय सिकाि, तनजी क्षेत्र ि सिदुार्बीच सहकार्य गने। 

३. भाषा, कला¸साद्धहत्र्, संगीि, आद्वद क्षेत्रसाँग सिब्द्ध संस्थाहरूको सबलीकिण गने। 

४. ऐतिहातसक, धातियक एवि ् पिुािास्त्वक सम्पदाहरूको अन्वेषण, उत्खनन,् संिक्षण, जगेनाय ि प्रवद्धयनिा िहगि 
सिकािबीच सिन्वर् ि सहकार्य गने। 

आ. पर्यटन 

१. तछिेकी िलुकु िथा प्रिखु पर्यटन बजाििा नेपाली पर्यटनको व्र्ापक प्रचाि प्रसाि ि प्रवद्धयन गने। 

२. पर्यटनको सम्भावना बोकेका स्शक्षा, स्वास्थ्र्, खेलकूद जस्िा क्षेत्र सिेटेि एकीकृि पर्यटन द्धवकास गने। 

३. स्वदेशी िथा द्धवदेशी लगानी प्रोत्साद्धहि गदै सावयजतनक-तनजी-सहकािी साझेदािीको अवधािणा अनरुुप आधतुनक 
पर्यटन पूवायधािको द्धवकास, बजािीकिण ि प्रवद्धयन गने।  

४. पर्यटन क्षेत्रलाई अथयिन्त्रको सम्वाहकको रुपिा द्धवकास गने। पर्यटकीर् गन्िव्र् स्थलको पद्धहचान, द्धवकास िथा 
द्धवद्धवधीकिण गनय प्रादेश ि स्थानीर् िहले अग्रणी रुपिा तनजी क्षेत्रसाँग सहकार्य गने। 

५. पर्यटकीर् उपजलाई िूल्र् शृंखलािा आवद्ध गिी स्थानीर् स्ििसम्ि र्स क्षेत्रको लाभ द्धवििण गने। 

र्. नागरिक उड्डर्न 

१. हवाई पूवायधािहरूको तनिायण, द्धवकास िथा व्र्वस्थापनिा सिकाि ि तनजी क्षेत्रको साझेदािी ि सहकार्यलाई 
प्रोत्साहन गने।  

२. सिुक्षा प्रावधान सम्बन्धी अन्ििायद्धिर् िापदण्डको अवलम्वन ि नवीन प्रद्धवतधको उच्चिि उपर्ोग गिी हवाई 
सेवालाई थप सिुस्क्षि,  गणुस्ििीर् ि द्धवश्वसनीर् बनाउने।  

३. हवाई उड्डर्न सेवा ि हवाई उड्डर्न तनर्िनका लातग तनर्ािक तनकार्को संिचनात्िक सदुृढीकिण गने। 

४. सेवा प्रदार्क तनकार्हरूलाई सक्षि, प्रतिस्पधी ि प्रभावकािी वनाई हवाई सेवालाई सवयसलुभ वनाउने। 
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५. हवार्य सम्झौिा ि हवाई िागय द्धवस्िाि ि बजाि प्रवद्धयन गिी नेपाली वार्सेुवा कम्पनीहरूलाई अन्ििायद्धिर् बजािसम्ि 
पहुाँच वदृ्धद्ध गने। 

६. द्धवषर् क्षते्रगि नतिजा सूचक ि लक्ष्र्  

क्र.सं. सूचक एकार् 
२०७५/७६ 

सम्िको  
उपलस्धध 

२०७६/७७ को  
अनिुातनि 
उपलस्धध 

िध्र्िकालीन लक्ष्र् 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१. 
िािभृाषािा पठनपाठन 
हनुे द्धवद्यालर्  

संख्र्ा 
270 

 
280 290 300 3१2 

2. सांस्कृतिक सम्पदाको 
तडस्जटार्जेसन 

संख्र्ा 15500 20000 14500 25000 25000 

3. प्रतितलद्धप अतधकाि 
संिक्षण 

संख्र्ा 1734 2000 2300 2650 3000 

4. 
द्धवश्वसम्पदा सूचीिा 
सूचीकृि सांस्कृतिक 
सम्पदा 

संख्र्ा 10 10 11 11 12 

5. 
दईु पक्षीर् हवाई 
सम्झौिा भएका 
िलुकु 

संख्र्ा ३9 40 ४३ 4५ 4८ 

६. बाहै्र िद्धहना सञ्चालन 
हनुे द्धविानस्थल 

संख्र्ा 32 34 37 39 41 

7. पर्यटनबाट द्धवदेशी 
िदु्रका आजयन 

अ. डलि 
किोडिा 

52.8 ४६.९ ६१.७१ 176.4 247.8 

8. तबदेशी पर्यटक 
आगिन 

संख्र्ा (हजाि) 1197     ८०३ ८५० 2450 2950 

9. प्रति पर्यटक औसि 
बसाई 

द्वदन 12.7 13 13.2 14 14.4 

10. प्रति पर्यटक खचय 
(प्रति द्वदन) 

अिेरिकी 
डलि 

48 5० ५५ 63 85 

11. 
पर्यटन क्षेत्रिा थप 
प्रत्र्क्ष िोजगािी 
तसजयना 

संख्र्ा 
(हजाििा) 

200 ४० ५० 75 83 

12. अथयिन्त्रिा क्षेत्रगि 
र्ोगदान (पर्यटन) 

प्रतिशि 2.7 3 4 7 8.5 

13. 
आन्िरिक हवाई 
र्ािार्ाि प्रर्ोग गने 
र्ात्र ु

संख्र्ा 
(लाखिा) 

28.48 25.3 29.1 37.90 41.69 

14. 
अन्ििायद्धिर् हवाई 
र्ािार्ाि प्रर्ोग गने 
र्ात्र ु

संख्र्ा 
(लाखिा) 

43.53 29.45 33.5 57.94 63.74 

15. अन्ििायद्धिर् िथा 
क्षेत्रीर् द्धविानस्थल 

संख्र्ा 1 १ 3 3 3 

16. आन्िरिक संख्र्ा 32 34 37 39 49 
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क्र.सं. सूचक एकार् 
२०७५/७६ 

सम्िको  
उपलस्धध 

२०७६/७७ को  
अनिुातनि 
उपलस्धध 

िध्र्िकालीन लक्ष्र् 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

द्धविानस्थलको 
स्ििोन्नति 

17. 
नेपाल आउन े
अन्ििायद्धिर् द्धविानिा 
उपलधध तसट 

संख्र्ा 
(लाखिा) 

80 90 ९0 130 140 

18. पदिागय (ग्रटे 
द्धहिालर्न टे्रल सद्धहि) 

द्धक.ति. १८८ ३६८ ५५६ 746 941 

१९. 
पद्धहचान िथा द्धवकास 
भएका पर्यटकीर् 
गन्िव्र्स्थल 

संख्र्ा १९२ १९२ २०८ 220 226 

२०. 

पर्यटन क्षेत्रिा 
उत्पाद्वदि जम्मा दक्ष 
जनशस्ति  

संख्र्ा १०००० १३००० १५००० 15500 15690 

शैस्क्षक कार्यक्रि संख्र्ा 
५२५ ५२५ ७६५ 

७६५ ७६५ 

१ िद्धहना भन्दा 
वढीको िातलि 

संख्र्ा 
३००० ३००० ४००० ४५०० ४५०० 

१ िद्धहना भन्दा 
किको िातलि 

संख्र्ा 
६४७५ ९४७५ १०२३५ १०२३५ १०३८५ 

२१. 

पर्यटन स्ििको होटल ि बेड संख्र्ा      
५ िािे होटल होटल संख्र्ा १५ १८ २१ 24 26 

बेड संख्र्ा ३१४६ ३७५६ ४३६५ 4900 5300 

१–४ िािे होटल होटल संख्र्ा १२४ १५९ १९५ 225 250 
बेड संख्र्ा १०६९७ १३५१५ १६५७५ 19125 21250 

अन्र् होटल होटल संख्र्ा ९७७ १२३७ १४९७ 1747 1997 
बेड संख्र्ा २९१३६ ३७११० ४४९१० 52410 59910 

होिस्टे ि क्षििा होटल संख्र्ा २५६ ३०२ ३५९ 386 449 
बेड संख्र्ा ९४८ १२१० १४४० 1544 1805 

७= द्धवषर् क्षते्रगि खचय िथा स्रोिको अनिुान  
िकि रू. लाखिा 

आतथयक वषय 
द्धवतनर्ोजन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुाँजीगि 
द्धवत्तीर् 
व्र्वस्था 

नपेाल सिकाि वैदेस्शक अनदुान वैदेस्शक ऋण 

2077/78 
261,193 37,512 19,116 204,565 92,647 2,310 166,236 

2078/79 214,999 33,386 36,768 144,845 99,999 - 115,000 

2079/80 223,952 35,453 40,699 147,800 123,952 - 100,000 
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६. कार्यक्रि/आर्ोजनाको संस्क्षप्त द्धवविण 

ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि/आर्ोजना उद्दशे्र् 

आर्ोजना 
अवतध 

लागि  पषु्ट्यााँई आगािी िीन वषयको लातग उपलस्धध सूचक 

३२५०००११ संस्कृति, पर्यटन 
िथा नागरिक 
उड्डर्न िन्त्रालर् 

नीति र्ोजना िथा 
िापदण्ड तनधायिण ि 
द्धवतभन्न तनकार्बीच 
पर्यटन प्रबद्धयन ि 
सिन्वर् 

सालबसाली  

 

संद्धवधान बिोस्जि पर्यटन संस्कृति िथा हवाई उड्डर्न सम्वन्धी ऐन, 
नीति, तनर्ि ि िापदण्ड तनिायण ि तनिन्िि परििाजयन भई पर्यटक 
संख्र्ा २९.५ लाख, औसि बसार्य १४.४ द्वदन ि कुल गाहयस्थ्र् 
उत्पादनिा र्ोगदान ८.५ प्रतिशि पगुकेो हनुे। 

३२५०२०११ पिुाित्व द्धवभाग धातियक,  सांस्कृतिक, 
ऐतिहातसक िथा 
पिुािास्त्वक 
सम्पदाहरूको संिक्षण, 

सम्बद्धयन ि पनुतनयिायण 

सालबसाली  

 

भकूम्पबाट क्षतिग्रस्ि ७५३ वटा पिुािास्त्वक सम्पदाहरूको पनुतनयिायण 
सम्पन्न भएको हनु।े 

थप १७ स्जल्लाका पिुािास्त्वक सम्पदाको पनुतनयिायण २ वषयतभत्र सम्पन्न 
भएको हनु।े 

३२५०३०११ िाद्धिर् अतभलेखालर् ऐतिहातसक 
अतभलेखहरूको संिक्षण 
ि व्र्वस्थापन 

सालबसाली  

 

१५ लाख अतभलेखहरूको तडस्जटार्जेशन भएको हनुे। 

३२५०२०१२ िाद्धिर् संग्रहालर्, 

छाउनी 
ऐतिहातसक िथा 
पिुािास्त्वक वस्िहुरूको 
संिक्षण, सम्वद्धयन ि 
प्रवद्धयन 

सालबसाली  

 

संग्रहालर् भवन लगार्िका पूवायधािको स्ििोन्नति गिी संग्रहालर्हरू थप 
व्र्वस्स्थि भएको हनुे। 

३२५०२०१३ केन्द्रकीर् सांस्कृतिक 
सम्पदा संिक्षण 
प्रर्ोगशाला 

देश भिका 
सम्पदाहरूको िसार्न 
संिक्षण 

सालबसाली  

 

३० वटा पिुािास्त्वक स्थलहरूको िसार्न संिक्षण भएको हनुे। 

३२५०४०११ नेपाल प्रतितलद्धप 
अतधकाि 
िस्जष्टािको 
कार्ायलर् 

प्रतितलद्धप अतधकाि 
संिक्षण 

जनचेिना अतभवदृ्धद्ध 

संघ संस्थाको सिन्वर् 

सालबसाली  

 

४५ वटा प्रतितलद्धप अतधकाि संिक्षण सम्बन्धी द्धक्रर्ाकलाप संचालन 
गरिएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि/आर्ोजना उद्दशे्र् 

आर्ोजना 
अवतध 

लागि  पषु्ट्यााँई आगािी िीन वषयको लातग उपलस्धध सूचक 

३२५०२०१४ नािार्णद्धहटी दिबाि 
संग्रहालर् 

नािार्णद्धहटी दिबािको 
संिक्षण 

सालबसाली  

 

तत्रभवुन सदनको पनुतनयिायण, तसतसद्धटभी जडान आद्वद कार्य सम्पन्न भर्य 
नािार्णद्धहटी दिबाि संग्रहालर् अन्ििायद्धिर् संग्रहालर्को रुपिा द्धवकास 
भएको हनुे। 

३२५०१०११ पर्यटन द्धवभाग पवयिािोहणको अनिुति, 

पवयिािोहण िोर्ल्टी 
संकलन  
पर्यटन उद्योगको 
तनर्िन 

सालबसाली  

 

पर्यटकीर् गतिद्धवतधबाट िाज्र्लाई प्राप्त हनु ेिोर्ल्टी िकि वदृ्धद्ध भएको 
हनुे। 

३२५२१०११ भाषा आर्ोग लोप हनु लागकेा तलद्धप 
िथा भाषाको संिक्षण 
िथा खोज 

सालबसाली  

 

नेपालिा लोप हनु लागकेा तलद्धप िथा भाषाको संिक्षण िथा खोज 
भएको हनुे। 

३२५६१०११ नेपाल पर्यटन िथा 
होटल व्र्वस्थापन 
प्रतिष्ठान 

पर्यटन िथा होटल 
सम्बन्धी अध्र्र्न 
अध्र्ापन 

सालबसाली  

 

पर्यटन िथा होटल सम्बन्धी अध्र्र्न अध्र्ापन प्रदेश स्िििा द्धवस्िाि 
भएको हनुे। 
अन्ििायद्धिर् स्ििको अध्र्र्न अध्र्ापन भएको हनुे। 

३२५००१०१ हवाई सिुक्षा िथा 
हवाई व्र्वस्थापन 
कार्यक्रि 

प्रातधकिण सपुिीवेक्षण 

हवाई उड्डर्न सिुक्षा  
वार्सेुवा कम्पनीको 
व्र्वस्थापन 

सालबसाली  

 

हवार्य सिुक्षािा सधुाि आएको हनु।े  
हवाई उद्योगको तनर्िन प्रभावकािी भएको हनुे। 

३२५०११०६ पर्यटन पूवायधाि 
द्धवकास कार्यक्रि 

नेपालका द्धवतभन्न 
ठाउाँिा पर्यटकीर् 
पूवायधाि तनिायण 

सालबसाली  

 

िाद्धिर् िणनीतिक र्ोजना अनरुुप ७ वटै प्रदेशिा एकीकृि पर्यटकीर् 
द्धवकास कार्यक्रि संचालन भएको हनुे। 
प्रदेश ि स्थानीर् िहसाँगको साझेदािीिा पर्यटक उपजको द्धवकास भएको 
हनु।े 
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ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि/आर्ोजना उद्दशे्र् 

आर्ोजना 
अवतध 

लागि  पषु्ट्यााँई आगािी िीन वषयको लातग उपलस्धध सूचक 

३२५००१०२ दस्क्षण एतसर्ा 
पर्यटन पूवायधाि 
द्धवकास कार्यक्रि 

लसु्म्बनी िथा 
आसपासका क्षेत्रिा 
भौतिक िथा सािास्जक 
पूवायधाि तनिायण 

सालबसाली  

 

लसु्म्बनी क्षेत्रिा र्लेक्ट्रोतनक भेर्कल संचालनिा आएको हनुे। 

३२५०२१०१ पिुािास्त्वक स्थल 
संिक्षण आर्ोजना 

पिुािास्त्वक 
स्थलहरूको संिक्षण, 
सम्बद्धयन ि प्रवद्धयन 

सालबसाली  

 

७ वटै प्रदेशिा प्रास्चनकाल देस्ख अस्स्ित्विा िहेका करिब ४०० 
पिुािास्त्वक स्थलको संिक्षण िथा प्रबद्धयन भएको हनुे। 

३२५०२१०२ द्धवश्वसम्पदा क्षेत्र 
संिक्षण आर्ोजना 

द्धवश्व सम्पदा सूचीिा 
सूचीकृि क्षेत्रहरूको 
संिक्षण, स्जणोद्धाि िथा 
पनुतनयिायण 

सालबसाली  

 

७ वटा द्धवश्व सम्पदाको संिक्षण, जीणोद्धाि िथा पनुतनयिायण सम्बन्धी 
कार्यक्रि संचालन गरिएको हनुे। 

३२५००१०३ संस्कृति प्रवद्धयन 
कार्यक्रि 

िूिय िथा अिूिय 
सम्पदाको संिक्षण 
संस्कृति प्रवद्धयन 

सालबसाली  

 

िलुकुिा िहेका िूिय अिूिय सम्पदाको अनसुन्धान ि संिक्षण प्रवद्धयन 
भएको हनुे। 
नतृ्र्, कला ि संस्कृतिको जगेना ि प्रबद्धयन भएको हनुे। नेपाली 
साद्धहत्र्का लेख िचना प्रकाशन ि नेपाली भाषाको प्रबद्धयन भएको हनु।े  
नेपाली लतलि कला, िौतलक नतृ्र्कला ि संस्कृतिको जगेना ि प्रबद्धयन 
भएको हनुे। 

३२५५१०११ पशपुति क्षेत्र 
द्धवकास कोष 

पशपुति क्षेत्रको 
संिक्षण, संभाि िथा 
र्ोजनाबद्ध द्धवकास 

सालबसाली  पशपुति क्षेत्रको 
संिक्षण संभाि ि 
धातियक पर्यटक 
आगिनिा वदृ्धद्ध 

पशपुति क्षेत्रको पनुतनयिायण कार्य सम्पन्न गिी सो क्षेत्र प्रिखु धातियक 
पर्यटन गन्िव्र् स्थलको रुपिा द्धवकास भएको हनुे। 

३२५५१०१२ लसु्म्बनी द्धवकास 
कोष 

लसु्म्बनीको संिक्षण 
िथा पूवायधाि द्धवकास 

सालबसाली  

 

लसु्म्बनीको संिक्षण, सम्बद्धयन ि द्धवकास भई धातियक पर्यटकको संख्र्ािा 
वदृ्धद्ध भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि/आर्ोजना उद्दशे्र् 

आर्ोजना 
अवतध 

लागि  पषु्ट्यााँई आगािी िीन वषयको लातग उपलस्धध सूचक 

३२५०२०१५ िाद्धिर् कला 
संग्रहालर् भति पिु 

िाद्धिर् कलाहरूको 
खोज, संिक्षण ि 
द्धवकास 

सालबसाली  

 

िाद्धिर् कलाहरूको जगनेाय भएको हनु।े 

३२५०२०१६ क्षेत्रीर् संग्रहालर् िाद्धिर् िहत्वका क्षेत्रीर् 
संग्रहालर्हरूको 
संिक्षण ि संचालन 

सालबसाली  

 

कद्धपलवस्ि ुसंग्रहालर्को लातग जग्गा अतधग्रहण हनुकुा साथै व्र्वस्स्थि 
रुपिा संचालन भएको हनु।े 

३२५०२०१७ संग्रहालर्हरू 
(जािीर् संग्रहालर् 
सिेि) 

िाद्धिर् िहत्वका 
संग्रहालर्को संिक्षण ि 
संचालन 

सालबसाली  

 

गोिखा दिबाि संग्रहालर् व्र्वस्स्थि हनुे। िदु्रका िथा धाि ुकलाको 
संिक्षण भएको हनु।े 

३२५०२०१८ ऐतिहातसक 
दिबािहरू 

ऐतिहातसक 
दिबािहरूको संिक्षण ि 
व्र्वस्थापन 

सालबसाली  

 

गोिखा दिबाि, हनिुानढोका दिबाि, नवुाकोट दिबाि ि लतलिपिुको 
स्िािक संिक्षण भएको हनुे ि व्र्वस्स्थि सेवा प्रवाह भएको हनु।े 

३२५०२०१९ स्िािक संिक्षण 
िथा दिबाि हेिचाह 
कार्ायलर्, भति पिु 

स्िािक संिक्षण िथा 
दिबाि हेिचाह 

सालबसाली  

 

भति पिु क्षेत्रको स्िािक संिक्षण हनुकुा साथै पर्यटकलाई द्वदर्न ेसेवािा 
सधुाि हनुे। 

३२५४१०११ बहृत्ति जनकपिु 
क्षेत्र द्धवकास परिषद 

बहृत्ति जनकपिु 
क्षेत्रको सम्पदा संिक्षण 
ि द्धवकास 

सालबसाली  

 

िािार्ण सद्धकय ट तनिायणको कार्य प्रािम्भ भएको हनु।े  
बहृत्ति जनकपिु क्षेत्रको सम्पदा पनुतनयिायण भएको हनु।े 

३२५८१०११ बौद्ध दशयन प्रवद्धयन 
िथा गमु्बा द्धवकास 
सतिति 

बौद्ध दशयन प्रवद्धयन  
गमु्बा संिक्षण ि 
द्धवकास 

सालबसाली  

 

गमु्बाहरूको वगीकिण भएको हनु।े  
िाद्धिर् िहत्वका गमु्बाहरूको तनिायण ि संिक्षण हनुे। 

५०१२५१०१ नेपाल नागरिक 
उड्डर्न प्रातधकिण 

आन्िरिक िथा 
अन्ििाद्धिर् हवाई 
उड्डर्न अनिुति प्रदान 
ि तनर्िन 

सालबसाली  

 

थप २ वटा अन्ििायद्धिर् द्धविानस्थल तनिायण सम्पन्न भएको हनुे। 
थप १ वटा अन्ििायद्धिर् द्धविानस्थलको तनिायण आिम्भ भएको हनुे। 
अन्र् द्धविानस्थलहरूको तनिायण सधुाि भई संचालनिा आएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि/आर्ोजना उद्दशे्र् 

आर्ोजना 
अवतध 

लागि  पषु्ट्यााँई आगािी िीन वषयको लातग उपलस्धध सूचक 

५०१२५१०२ हवाई र्ािार्ाि 
क्षििा अतभवदृ्धद्ध 
आर्ोजना 

तत्रभवुन अन्ििायद्धिर् 
द्धविानस्थल ि अन्र् 
द्धविानस्थलको सधुाि 
िथा स्ििोन्नति 

सालबसाली   तत्रभवुन अन्ििायद्धिर् द्धविानस्थलको धावन िागय, टतियनल भवन द्धवस्िाि, 
भएको हनुे। 

ढल र्ोहि व्र्वस्थापन, खानेपानीको सदु्धवधा ि ट्याक्सी-वे तनिायण 
भएको हनुे। 

५०१२५१०३ दस्क्षण एतसर्ा 
पर्यटन पूवायधाि 
द्धवकास आर्ोजना 

गौिि बदु्ध अन्ििायद्धिर् 
द्धविानस्थलको 
स्ििोन्नति 

सन ्२०१५- 
२०२० 

३० अबय ९१ 

किोड 
पन्धौं र्ोजना ट्याक्सी-वे, अन्तर्ााष्ट्रिय टष्ट्मानल भव ष्ट्नमााण सञ्चार् तथा पथ प्रदर्ाक 

उपकर्ण जडान लगातका काया सम्पन्न भई अन्ििायद्धिर् द्धविानस्थल (4E 

स्तर्)  संचालनिा आएको हनुे। 

५०१२५१०४ पोखिा अन्ििायद्धिर् 
द्धविानस्थल 

पोखिा अन्ििायद्धिर् 
द्धविानस्थल तनिायण 

२०७१/७२ -
२०७९/८० 

२१ अर्ा ६० कर्ोड पन्धौं र्ोजना अन्ििायद्धिर् टतियनल भवन, एर्िपोटय अपिेशन, प्रशासतनक भवन, कन्ट्रोल 
टावि िथा अस्ग्न तनर्न्त्रण लगार्िका पूवायधाि तनिायण ि सञ्चाि िथा 
पथप्रदशयक उपकिण जडान कार्य सम्पन्न  हनुे। 

५०१25105 तनजगढ अन्ििायद्धिर् 
द्धविानस्थल 

वैकस्ल्पक अन्ििायद्धिर् 
द्धविानस्थलको तनिायण 

२०७६/७७ - 

२०८५/८६ 
१ खबय ६५ अबय  
(अिेरिकी डलि  
१ अबय ५० किोड) 

पन्धौं र्ोजना आर्ोजना पूवय िर्ािी िथा तनिायण िोडातलटी िर् भई तनिायण कार्य 
सरुुआि भएको हनुे। 

७. जोस्खि पक्ष िथा अनिुान 

 पर्यटन क्षेत्रको पनुरुत्थान िथा पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रिको प्राथतिकीकिण गिी उपिोति  कार्यक्रि कार्ायन्वर्नका लातग आवश्र्क द्धवत्तीर् िथा िानवीर् स्रोि ि द्धवकासिैत्री 
वािाविण कार्ि िहनेछ।उति  स्स्थति निहेिा र्स क्षेत्रको लस्क्षि उद्देश्र् हातसल नहनुे जोस्खि िहन्छ। 
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परिच्छेद ५ 

सामाजिक के्षत्र 

५.१ जिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि 

१. पषृ्ठभधूम 

 नेपालको संवििानले आिािभतू जिक्षा अधनिार्य तथा धनिःिलु्क हनुे ि माध्र्धमक जिक्षा धनिःिलु्क हनुे व्र्िस्था गिेको छ। 
िाज्र्का धनदेिक धसद्धान्तमा जिक्षालाई नागरिकका आिािभतू आिश्र्कताको रूपमा िगीकिण गिी सबै नागरिकलाई जिक्षाको 
अिसि उपलब्ि गिाउन ु िाज्र्को दावर्त्ि िहेको विषर् प्रष्ट पारिएको छ। नेपाललाई अल्पविकधसत िाष्ट्रहरूको सूचीबाट 
विकासोन्मखु िाष्ट्रको सूचीमा स्तिोन्नती गनय एिम ्ददगो विकासका लक्ष्र् अनरुूप समािेिी ि समन्र्ार्मा आिारित विकासका लाधग 
जिक्षाको विकास हनु ुपदयछ। िैजक्षक विकासका लाधग विगतमा भएका प्रर्ासबाट जिक्षामा समतामूलक पहुुँचको अधभिवृद्ध, विद्याथी 
भनाय तथा वटकाउ दिमा िवृद्ध, विद्यालर्मा छात्रछात्राको सहभाधगता दि समरुपमा पगुेको, विद्यालर् छाड्न े दि तथा कक्षा 
दोहोर् र्ाउने दि घटेको, साक्षि घोषणा हनुे जिल्ला बढदै गएको आदद विषर्लाई जिक्षा क्षेत्रमा देजखएको प्रगधतको रुपमा धलन 
सवकन्छ। र्सैगिी विज्ञान ि प्रविधि क्षेत्रको समजुचत विकास ि उपर्ोग धबना मलुकुको विकास, समवृद्ध तथा सिुासन सम्भि नहनुे 
तथ्र्लाई मनन गिी विगत लामो समर्देजख संस्थागत, नीधतगत तथा कार्यगत प्रर्ासहरू हुुँदै आएका छन।् 

२= समस्र्ा तथा चनुौती 

 जिक्षामा वििेष लजक्षत समूहका बालबाधलकाको पहुुँच सधुनजित गनय ि विद्याथीको धनिन्तिता कार्म गदै लजक्षत रूपमा 
धसकाइ उपलजब्ि हाधसल हनु नसक्न,ु सबैका लाधग गणुस्तिीर् जिक्षामा पहुुँच सधुनजित गनय नसवकन,ु देिको समग्र विकासमा टेिा 
परु् र्ाउने गिी विज्ञान ि प्रविधिको विकास ि उपर्ोगलाई तीव्र बनाउन नसक्न,ु तहगत, क्षेत्रगत एिं विषर्गत रूपमा सबै 
विद्यालर्मा जिक्षक व्र्िस्थापन गनय नसक्न,ु प्राविधिक जिक्षालाई जिक्षाको मूल िािको रूपमा विकास गनय नसवकन,ु प्राविधिक 
तथा व्र्ािसावर्क जिक्षा ि सीपविकास एिम ् जिक्षा सम्बन्िी अधिकाि कार्ायन्िर्न गनयका लाधग पर्ायप्त स्रोतको व्र्िस्थापन गनय 
नसवकन,ु विश्वविद्यालर् जिक्षालाई अनसुन्िानमा आिारित बनाइय ज्ञानमा आिारित अथयतन्त्रमा टेिा परु् र्ाउन सक्ने िनिज  
उत्पादनमा केजन्ित गनय नसवकन,ु पठन संस्कृधतको विकास तथा िीिनपर्यन्त जिक्षा लाधग साियिधनक पसु्तकालर् प्रणालीको 
विकास नहनु,ु जिक्षा क्षेत्रका सबै तहमा सिुासनको प्रत्र्ाभधुत गनय नसवकन,ु साियिधनक ि धनिी लगानीका िैजक्षक संस्थाको उजचत 
व्र्िस्थापन, प्रधतभाहरूको पलार्न धनर्न्त्रण गनय नसवकन ुिस्ता जिक्षा क्षेत्रका समस्र्ा िहेका छन।् 

त्र्सैगिी मलुकुको समग्र विकासका लाधग देिधभत्र ि बावहि छरिएका हाम्रा िनिज  ि प्रधतभाहरूको ज्ञान, सीप ि 
क्षमतालाई उपर्ोग गने िाताििण धनमायण गनय नसवकन,ु विज्ञान ि प्रविधिको समजुचत विकास ि उपर्ोगका लाधग र्स क्षेत्रमा 
िाज्र्को लगानी सीधमत हनु,ु क्षमतािान र्िुा िनिज लाई स्िदेिमा वटकाइ िाख्न े िाताििण तर्ाि गनय नसवकन,ु विज्ञान तथा 
प्रविधिको प्रधतफल िनतासमक्ष परु्ायउन आिश्र्क प्रभािकािी संर्न्त्रहरूको विकास गनय नसवकन,ु विज्ञान ि प्रविधिको क्षेत्रमा 
विधभन्न धनर्काहरूबाट गरिने लगानी उपलजब्िमलुक बनाउन नसवकन ुिस्ता विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका समस्र्ा छन।् 

विद्यालर् जिक्षाको सियसलुभता, उपर् ु पूिायिािको विकास, समन्र्ावर्कता, गणुस्तिको सधुनजितता सवहत साियिधनक 
जिक्षाप्रधतको आकषयण अधभिवृद्ध गनुय,  विद्यालर् बावहि िहेका सबै बालबाधलकालाई विद्यालर्मा भनाय गनुय, कक्षा छाड्ने दि िून्र्मा 
झािी अपेजक्षत धसकाइ उपलजब्ि हाधसल गनुय,  जिक्षण धसकाइ पद्धधतलाई व्र्ािहारिक, बालमैत्री एिं प्रविधिमा आिारित बनाउन,ु 
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िाष्ट्रप्रमेी, उद्यमिील, समालोचनात्मक ि अन्िेषणकािी नागरिक तर्ाि गनुय, सबै विश्वविद्यालर्बाट उत्पादन हनुे िनिज लाई 
अन्तिायवष्ट्रर्स्तिमा समकक्षी ि प्रधतस्पिी बनाउन,ु प्राविधिक उच्च जिक्षाको अिसि विस्ताि गदै ज्ञान ि प्रविधिमा आिारित अथयतन्त्र 
प्रिद्धयन गनुय, क्षमतािान ् र्िुालाइय स्िदेिमै सेिा गने अिसिको धसियना गनुय, िैजक्षक प्रिासनको समर्सापेक्ष पनुिःसंिचना, 
िनसाज्यर्क बनोट, आन्तरिक ि बाह्य बसाइसिाइको प्रिजृि समेतको अध्र्र्न गिी िैजक्षक संस्थाहरूको नक्सा्न गनुय, 
िीिनपर्यन्त जिक्षाका लाधग पठन संस्कृधतको विकास गनुय कोविड-१९ विश्वव्र्ापी महामािीले जिक्षा क्षेत्रमा धसियना गिेका 
अििोिहरूको व्र्िस्थापन गनुय जिक्षा क्षेत्रका चनुौती हनु।् 

पािमाणविक प्रविधि, सूचना तथा संचाि प्रविधि, नानो प्रविधि, िैविक प्रविधि, आवटयवफधसर्ल इन्टेधलिेन्स लगार्तका 
उददर्मान प्रविधिहरूलाई मानि वहतका लाधग सदपुर्ोग गनय प्रोत्सावहत गनुय, विज्ञान जिक्षालाई व्र्बहारिक ि सियसलुभ बनाउन,ु 
देिधभत्र िहेका िैज्ञाधनक तथा प्राविधिक प्रधतभाहरूको क्षमतालाई सदपुर्ोग गनुय,  अनसुन्िान क्षेत्रलाई पूिायिािर् ु ि सिल बनाउन 

पर्ायप्त लगानी गनुय, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विकासहरूलाई आिािभतू सेिा, उद्यमिीलता, उद्योग  ि उत्पादनसुँग 
आिद्ध गनुय,  विज्ञान-प्रविधि तथा नि-प्रितयनको दूिगामी र्ोिना ि मागयजचत्र तर्ाि गिी ददगो विकासका लक्ष्र् हाधसल गनुय विज्ञान 
तथा प्रविधि क्षेत्रका वििेष चनुौती हनु।्  

३. सोच 

 सामाजिक आधथयक रुपान्तिणका लाधग मानि संसािनको विकास (जिक्षा)।  

 समािसुँग विज्ञान ि उत्पादनसुँग प्रविधि ि निप्रितयन (विज्ञान तथा प्रविधि)।  

४. उद्दशे्र् 

अ. जिक्षा  

१. सबै बालबाधलकालाई प्रािजम्भक बालजिक्षाको अनभुिसवहत आिािभतू जिक्षा अधनिार्य तथा धनिःिलु्क ि माध्र्धमक 
जिक्षामा धनिःिलु्क पहुुँच सधुनजित गिी जिक्षालाई गणुस्तिीर्, िीिनोपर्ोगी ि प्रविधिमैत्री बनाउन।ु  

२. प्राविधिक जिक्षा तथा व्र्ािसावर्क सीप विकासमा समािेिी ि समतामूलक पहुुँच विस्ताि ि गणुस्ति सधुनित गनुय।  

३. पहुुँच ि 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 सधुनजित 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 ि विलेषषेण गनय विज्ञान तथा प्रविधिको महिम 
उपर्ोग गनुय।  

२. विज्ञान जिक्षालाई व्र्िहारिक बनाउुँदै निीनतम विज्ञानको उन्नर्न ि उदीर्मान प्रविधिहरूको अंगीकाि गदै धतनलाई 
आिािभतू सेिा प्रिाहमा उपर्ोग गनुय।  

३. उत्पादन िवृद्ध तथा औद्योधगक विकासका लाधग प्रकृधत प्रदि स्रोत एिम ्पिम्पिागत प्रविधि तथा नि-प्रितयनको उपर्ोग 
एिम ्विकास गनुय।  
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५. िणनीधत 
अ. जिक्षा 

१. प्रािजम्भक बालविकास 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 पहुुँच सधुनजित 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 पाठ र्क्रम माफय त ्सबै तहको 
जिक्षामा गणुस्ति सधुनजित गने।  

५. धनिी लगानीका विद्यालर्को प्रभािकािी धनर्मन गने व्र्िस्था धमलाई नाफामूलकबाट सेिामूलकमा रूपान्तिण गने।  

६. र्िुाका लाधग स्थानीर् तहमै प्राविधिक जिक्षा तथा व्र्ािसावर्क सीप विकासको अिसि ि पहुुँच सधुनजित गनय व्र्ापक 
रूपमा प्राविधिक तथा व्र्ािसावर्क जिक्षा ि ताधलम कार्यक्रमको विस्ताि गने।  

७. धसकाइका सबै विधि ि मागयहरू खलुा गदै िावष्ट्रर् र्ोग्र्ता प्रणालीको माध्र्मबाट सािािण जिक्षा, प्राविधिक जिक्षा तथा 
व्र्ािसावर्क सीप विकासको गधतिीलता ि पािगम्र्ताको धसद्धान्तको आिािमा जिक्षा, ताधलम, सीप ि धसकाइको र्ोग्र्ता 
धनिायिण गने।  

८. उच्च स्तिको प्राविधिक िनिज  उत्पादन गनय उच्च जिक्षा प्रदार्क जिक्षण संस्थालाई प्रधतस्पिी एिम ्नधतिामखुी 
बनाउन।े  

९. जिक्षण पेसामा दक्ष िनिज  उत्पादनका लाधग विश्वविद्यालर् अन्तगयतका संकार्हरू तथा जिक्षण ताधलम प्रदार्क 
संस्थाको पनुसंिचना गने। 

१०.  ज्ञानमा आिारित अथयतन्त्रमा टेिा परु् र्ाउन सक्ने िनिज  उत्पादन गनय तथा िोिगाि प्रिद्धयन गनय निीनतम खोि ि 
अनसुन्िानमा आिारित उच्च जिक्षाको विकास गनय नधतिामा आिारित लगानी पद्घधत विकास गने।  

११.  ज्ञानको स्थानान्तिण ि विकासका लाधग उच्च जिक्षा प्रदार्क विश्वविद्यालर् तथा जिक्षण संस्थाहरूलाई प्रविधिर् ु 
धसकाइ केन्िको रूपमा विकास गदै गणुस्ति सधुनजितता एिम ्प्रत्र्ार्न प्रणालीलाई सदुृढ, सबल एिम ्अधनिार्य बनाउने।  

१२.  अनौपचारिक जिक्षा तथा िैकजल्पक धसकाइ माफय त ्धसकेका ज्ञान तथा सीपलाई आर्मूलक कार्यक्रमसुँग आबद्ध गिी 
िीिन पर्यन्त धसकाइलाई सधुनजित गने।  

१३.  पिम्पिागत ि स्थानीर् ज्ञान, 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 ि ििाफदेवहता कार्म गनय जिक्षा ि विज्ञान तथा प्रविधि 
सम्बद्ध सबै तह ि धनकार्लाई तोवकएको कार्य सम्पादन ि उपलजब्ि प्रधत जिम्मेिाि बनाउने। 

आ. विज्ञान तथा प्रविधि 

१. समािमा िैज्ञाधनक चेतनाको अधभिवृद्ध गदै विज्ञानसम्मत विलेषषेण गने संस्कािको विकास गने।  
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२. विज्ञान तथा प्रविधिका लाभ तथा उपलजब्िलाई आम िनमानसमा परु् र्ाई गणुस्तिीर् िीिन हाधसल गनय  
सघाउने।   

३. उदीर्मान प्रविधिको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन ि प्रिद्धयन गदै निप्रितयनलाई ददगो विकासका लक्ष्र्सुँग तादाम्र्ता कार्म गने।   

४. देिमा उपलब्ि प्राकृधतक स्रोतहरूको प्रर्ोग ि अधिमूल्र्न (भ्र्ाल ुएधडसन) का लाधग आिश्र्क पूिायिाि तथा प्राविधिक 
िनिज  तर्ाि गने।   

५. र्िुा वपढीलाई िैज्ञाधनक ज्ञान ि प्राविधिक सीप हाधसलमा प्रधतस्पिी बन्न उत्प्रिेणा ददुँदै स्रोतको अधिकतम उपर्ोग ि 
अनसुन्िानलाई परिणाममखुी बनाउन संस्थागत समन्िर् कार्म गने।  

६. प्राजज्ञक क्षेत्रमा हनुे अनसुन्िानलाई औद्योधगक उत्पादनसुँग संर्ोिन गने तथा औद्योधगक उत्पादन िवृद्धका लाधग 
अनसुन्िान तथा विकासमा लगानी बढाउुँदै िैज्ञाधनक तथा प्राविधिक िनिज मा उद्यमिीलताको विकास गने।  

६. विषर् के्षत्रगत नधतिा सूचक ि लक्ष्र्  
 

क्र. 
सं. 

 

सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
सम्मको 
उपलजब्ि 

२०७६/७७ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्र्मकालीन लक्ष्र् 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ साक्षिता दि (५ िषय माधथ) प्रधतित ६५.९ ८५ ८८ ९१ ९४ 

२ साक्षिता दि (१५ िषय माधथ) प्रधतित ५८ ६५ ७५ ८५ ९५ 

३ र्िुा साक्षिता दि (१५-२४ िषय) प्रधतित ९२ ९२ ९४ ९४ ९८ 
४ प्रािजम्भक बाल जिक्षा तथा विकास/पूिय 

प्राथधमक जिक्षामा कूल भनाय दि 
प्रधतित ८५ ८८ ९० ९२ ९४ 

५ प्रािजम्भक बाल जिक्षा तथा विकास/पूिय 
प्राथधमक जिक्षामा अनभुि भएका कक्षा 
१ मा निप्रिेिीको प्रधतित 

प्रधतित ६६.९ ६८.६ ७३ ८० ८५ 

६ खदु भनायदि 

(क) आिािभतू तह (कक्षा१-८)  प्रधतित ९३ ९६ ९८ ९९ ९९ 

(ख) माध्र्धमक तह (कक्षा ९-१२) प्रधतित ४६ ४७ ५३ ५७ ६० 

७ उच्च जिक्षाको कुल भनाय दि प्रधतित १२ १४ १६ १८ २० 

८ 
 

लैवङ्गक समता दि (विद्यालर् जिक्षाको खदु भनाय दिमा) 
(क) आिािभतू जिक्षा (कक्षा १-
८)  

अनपुात ०.९८ ०.९८ १ १ १ 

(ख) माध्र्धमक जिक्षा (कक्षा ९-
१२) 

अनपुात १.०७ १.०३ १ १ १ 

९ उच्च जिक्षाको कुल भनायदिमा लैवङ्गक 
समता सूचकाङ्क 

अनपुात १.११ १ १ १ १ 

१० वटकाउ दि 

(क) आिािभतू तह (कक्षा१-८) प्रधतित ७७.९ ७९.३ ९२ ९५ ९७ 

(ख) माध्र्धमक तह (कक्षा ९-
१२) 

प्रधतित २२.२ २४ २५ २८ ३१ 

११ विद्यालर् छाड्ने दि 

(क) आिािभतू तह (कक्षा१-८) प्रधतित ३.८ ३.४ २.९ २.५ १.५ 
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क्र. 
सं. 

 

सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
सम्मको 
उपलजब्ि 

२०७६/७७ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्र्मकालीन लक्ष्र् 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

(ख) माध्र्धमक तह (कक्षा ९-
१२) 

प्रधतित २.६ २.१ १.८ १.५ १ 

१२ गणुस्ति सधुनजितता तथा प्रत्र्ार्न प्राप्त 
क्र्ाम्पसहरूको संयर्ा 

संयर्ा ३० ६० ९० १२० १६० 

१३ कक्षा ८ को धनजम्त धसकाई उपलब्िी (औसत) 

(क) गजणत स्कोि ३५ ४२ ५५ ५७ ६० 

(ख) नेपाली स्कोि ४८ ५१ ५७ ६० ६२ 

(ग) अ्ग्रिेी स्कोि ४१ ४८ ५५ ५७ ६० 

(घ) विज्ञान स्कोि ४९ ५२ ५५ ५८ ६० 
१४ काम गने उमेि समूहका प्राविधिक ि 

व्र्ािसावर्क क्षेत्रमा ताधलम प्राप्त 
िनसंयर्ा 

प्रधतित ३१ ३५ ३८ ४२ ४५ 

१५ प्रधत विद्याथी सिकािी खचय 

(क) आिािभतू तह (कक्षा१-८) रु. हिाि १२ १५ १८ २१ २४ 
(ख) माध्र्धमक तह (कक्षा ९-

१२) 
रु. हिाि ७ ९ ११ १३ १५ 

१६ जिक्षक विद्याथी अनपुात 

(क) आिािभतू तह (कक्षा१-८) अनपुात १:३३ १:३२ १:३१ १:३० १:३० 
(ख) माध्र्धमक तह (कक्षा ९-

१२) 
अनपुात १:४१ १:३९ १:३५ १:३२ १:३० 

१७ पेिागत ताधलम प्राप्त जिक्षक 

(क) आिािभतू तह (कक्षा१-८) प्रधतित ७६.६ ८१ ८६ ९१ ९७ 
(ख) माध्र्धमक तह (कक्षा ९-

१२) 
प्रधतित ७७.१ ८१ ८६ ९१ ९७ 

१८ माध्र्धमक तहमा छात्रिजृि पाउन े
विद्याथी (९-१२) 

प्रधतित १८ २० २२ २४ २५ 

१९ स्िच्छ पानी तथा सिसफाई सवुििा 
सवहत िौचालर् धनमायण भएका विद्यालर् 

प्रधतित ५९ ६५ ७२ ७९ ८५ 

२० इन्टिनेट सवुििा पगुकेो विद्यालर् प्रधतित २८ ४० ५५ ७० ८० 
२१ कुल गाहयस्थ उत्पादनको अनपुातमा 

अनसुन्िान ि विकास खचय 
प्रधतित ०.३० ०.४० ०.५० ०.७० ०.९० 

२२ माध्र्धमक जिक्षामा प्राविधिक विषर्को 
अध्र्र्न गने विद्याथीको अनपुात 

प्रधतित १० १५ १६ १७ २२ 

२३ उच्च जिक्षामा प्राविधिक विषर्को 
अध्र्र्न गने विद्याथीको अनपुात 

प्रधतित २३ २५ २७ २९ ३१ 

२४ विज्ञान अध्र्र्न केन्ि स्थापना (िावषयक) संयर्ा ० १ ० २ १ 
२५ विषर् क्षेत्रगत िैज्ञाधनक 

अध्र्र्न/अनसुन्िान 
संयर्ा १००० १०५० ११०० १२०० १२५० 
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क्र. 
सं. 

 

सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
सम्मको 
उपलजब्ि 

२०७६/७७ 
को अनमुाधनत 
उपलजब्ि 

मध्र्मकालीन लक्ष्र् 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

२६ धडएनए डाटाबेस संयर्ा ९०० ९४० ९६५ १००० १०२५ 
२७ अनसुन्िान िजृि उपलब्िता संयर्ा १०० ११० १२० १३५ १५० 

७. विषर् के्षत्रगत खचय तथा स्रोतको धत्रिषीर् अनमुान 

       

िकम रू. लाखमा 

आधथयक िषय 
विधनर्ोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुुँिीगत वििीर् व्र्िस्था नपेाल सिकाि िैदेजिक अनदुान िैदेजिक ऋण 

2077/78 
558,689 554,868 3,821 - 417,929 37,708 103,052 

2078/79 627,249 606,708 20,542 - 538,886 37,845 50,518 

2079/80 666,091 638,531 27,560 - 611,991 23,100 31,000 
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८. कार्यक्रम/आर्ोिनाको संजक्षप्त विििण 

 

ब.उ.िी.नं. 
 

कार्यक्रम/आर्ोिना 
 

उद्दशे्र् 

आर्ोिना अिधि 
(सरुु ि समाधप्त) 

लागत 

(रू. लाखमा) 

 

पषु्ट्ाुँई 

 

आगामी तीन िषयको उपलजब्ि सूचक 

३५००००११ 

जिक्षा, विज्ञान तथा 
प्रविधि मन्त्रालर् 

सबै तह ि विषर्को जिक्षामा समान पुँहचु 
विस्ताि। 

गणुस्तिीर्, िीिनोपर्ोगी, सीपमूलक, 

िोिगािमखुी एिम ्समसामवर्क जिक्षा। 

धसियनात्मक, व्र्ािहारिक, समािेिी ि 
समतामूलक िैजक्षक पद्धधत। 

समग्र जिक्षा प्रणालीको दक्षता, प्रभािकारिता 
ि ििाफदेहीमा अधभिवृद्ध। 

िैज्ञाधनक अनसुन्िान, अन्िेषण ि विकासलाई 
गधतिील बनाउन आिश्र्क पने पिुायिाि ि 
क्षमताको विकास। 

उच्च क्षमतार् ु प्राविधिक र्िुा िनिज को 
विकास गिी मलुकुमै उनीहरूको क्षमताको 
उपर्ोग। 

सालबसाली   िाष्ट्रपधत छात्रा छात्रिजृि कार्यक्रम सञ्चालन भएको 
हनु।े  

छात्रा जिक्षा कोष सञ्चालन भएको हनुे। 

पािमाजणक पदाथय तथा िेधडर्ोिमी पदाथयको धनर्मन 
सम्िन्िी ऐन, धनर्म, धनदेजिका, मापदण्ड तथा 
कार्यविधि तिुयमा भएको हनुे। 

उच्चस्तिीर् िलिार्,ु िडीबटुी, पर्यटन तथा िलस्रोत 
सम्बन्िी अनसुन्िान केन्ि स्थापना भएको हनुे। 

िावष्ट्रर् व्र्िसावर्क र्ोग्र्ता प्रारुप विकास भएको 
हनु।े 

प्राविधिक तथा व्र्िसावर्क जिक्षा (TEVT) कोष 
सञ्चालन भएको हनुे।   

विद्याथी वििीर् कोषका लाधग अनदुान प्रदान 
गरिएको हनु।े 

ददगो विकास लक्ष्र् ४ सम्िन्िी सूचकहरूको 
विकास, अध्र्र्न अनसुन्िान लगार्तका कार्यक्रम 
सञ्चालन भएको हनुे। 

स्थानीर् तहमा प्राविधिक जिक्षाको सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न भएको हनुे। 

प्रत्रे्क प्रदेिमा विज्ञान अध्र्र्न केन्ि स्थापनाको 
धडवपआि तर्ाि भएको हनुे। 

वि.पी. कोइिाला 
मेमोरिर्ल 
प्लानेटेरिर्म तथा 
अब्ििभेटिी ि विज्ञान 

िनमानसमा िैज्ञाधनक चेतना तथा संस्कािको 
प्रादुयभाि गनयमा भधूमका धनिायह 

विद्याथी तथा जिक्षक िगयमा गि ि धसकको 

सालबसाली   विज्ञान सम्बन्िी रीडीडी हल सञ्चालन भएको हनुे। 

विद्याथी तथा जिक्षक िगयहरूमा विज्ञानप्रधत अधभरुजच 
िगाई विज्ञानको क्षेत्रमा अध्र्र्न अनसुन्िान गनय 
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स्ग्रहालर् विकास 
सधमधत 

 

धसद्धान्त अनरुुप विज्ञानका कदठन ि दिुह 
धसद्धान्तको सिल ि सहि प्रर्ोग 

 

प्रोत्सावहत गने।  

विज्ञानमा आिारित समािमा रुपान्तिण गने कार्यमा 
उल्लेयर् र्ोगदान भएको हनुे।   

खगोल विज्ञान तथा अन्तरिक्ष विज्ञानमा अध्र्नित 
विद्याथीहरूका लाधग प्रर्ोगात्मक अध्र्र्निालाको 
धनमायण भएको हनु।े 

िावष्ट्रर् विधि विज्ञान 
प्रर्ोगिाला 

अपिाि, अनसुन्िान ि न्र्ार् सम्पादनसुँग 
सम्बजन्ित भौधतक सितु प्रमाणको िैज्ञाधनक 
पिीक्षण . 

सालबसाली   प्रर्ोगिाला भिन ि थप िैज्ञाधनक उपकिणहरूको 
व्र्िस्था भई अत्र्ािधुनक प्रर्ोगिालाहरूको स्थापना 
भएको हनु।े 

प्रदेिस्तिमा विधि विज्ञान प्रर्ोगिालाको विस्ताि 
भएको हनुे। 

प्रर्ोगिाला  ि सिोकाििाला धनकार्हरूमा कार्यित 
िनिज हरूले  भौधतक सिदुहरूको व्र्िस्थापन, 
पिीक्षण ि विलेषषेण प्रवक्रर्ामा दक्षता हाधसल  गिेको 
हनु।े 

३५००००१२ पसु्तकालर्हरू संकधलत एिं उपलब्ि पसु्तकहरूको 
सिुक्षात्मक प्रबन्ि। 

संग्रवहत दैधनक, साप्तावहक तथा माधसक 
पत्रपधत्रकाहरूको व्र्िस्थापन। 

िावष्ट्रर् तथा अन्तिि्ावष्ट्रर् पसु्तकालर्हरूसुँग 
सम्बन्ि एिं समन्िर् कार्म। 

सालबसाली   पिुाना तथा नर्ाुँ विषर् ि ज्ञानका क्षेत्रसुँग सम्बजन्ित 
विषर्मा पाठकहरूका लाधग सहि रुपमा सवुििा 
उपलव्ि गिाउने। 

नेपाल िावष्ट्रर् पसु्तकालर्को भिन धनमायण गने। 

३५०००१०१ जिक्षाका लाधग खाद्य 
कार्यक्रम  

विद्याथी भनायदिमा िवृद्ध तथा दैधनक हाजििी 
प्रधतितमा िवृद्ध। 

विद्यालर्बाट कक्षाछाडी िाने (भाग्ने) दिमा 
कमी ल्र्ाउन।ु 

विद्याथीहरूको अध्र्र्न क्षमतामा िवृद्ध। 

सन ्२०१९-

२०२३ 
करिब २ 
अबय ५७ 
किोड (५ 
िषयको)  

 विद्याथी भनायदिमा िवृद्ध तथा दैधनक हाजििी 
प्रधतितमा िवृद्ध भएको हनुे। 

विद्यालर्बाट कक्षाछाडी िान े(भाग्ने) दिमा कमी 
आएको हनु।े  

विद्याथीहरूको अध्र्र्न क्षमतामा िवृद्ध भएको हनुे। 
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विद्याथीहरूको पोषण एिं स्िास्थ्र् जस्थधतमा 
सिुाि। 

सामाजिक विकृधतको रुपमा िहेको 
छुिाछुतको भािना हटाउन सहर्ोग। 

 

विद्याथीहरूको पोषण एिं स्िास्थ्र् जस्थधतमा सिुाि 
भएको हनुे। 

सामाजिक विकृधतको रुपमा िहेको छुिाछुतको 
भािना हटाउन मद्दत पगुकेो हनु।े 

३५०००१०२ सिैका लाधग जिक्षा 
जििूविकास कार्यक्रम 

सीमान्तकृत समूहका बालबाधलकाहरूमा 
बालविकास कार्यक्रमहरूको पहुुँच विस्ताि।  

विद्यालर् बावहि िहेका बालबाधलकाको भनाय 
अधभिवृद्ध। 

   सीमान्तकृत समूहका बालबाधलकाहरूमा बाल विकास 
कार्यक्रमको पहुुँच विस्ताि भई विद्यालर् बावहि 
िहेका बालबाधलकाको संयर्ामा कमी आएको हनुे। 

३५०००१०३ व्र्ािसावर्क जिक्षा तथा 
ताधलम अधभिवृद्ध 
परिर्ोिना  दोस्रो 

सीपर् ु तथा िोिगाि उन्मखु िनिज को  
आपूधतय बढाउन गणुस्तिीर्  ताधलमको  पहुुँच  
िवृद्ध। 

प्राविधिक जिक्षा तथा व्र्ािसावर्क ताधलम 
क्षेत्रको सक्षमता अधभिवृद्ध गिी िावष्ट्रर् तथा 
अन्तिायवष्ट्रर् श्रम बिािमा खपत हनु सक्न े
उत्पादनिील ि सीपर् ु िनिज  उत्पादनमा 
सहर्ोग। 

प्राविधिक तथा व्र्ािसावर्क जिक्षा तथा ताधलम 

पद्धधतको सदुृढीकिण। 

 

२०७४/७५ 

२०७८/७९ 

करिब ६ 
अबय ३५ 

किोड  

 ४६८३६ िना र्िुाले छोटो अिधिको सीपमूलक 
ताधलम प्राप्त गिेको हनु।े 

२९ िटा पाठ्यक्रम  विकास तथा परिमाियन गनय 
सहर्ोग पगुकेो हनुे।  

३९७९ िना प्राविधिक एसएलसीका विद्याथीहरूले  
छात्रिजृि प्राप्त गिेका हनु।े 

९७३ िना धडप्लोमा तहका विद्याथीहरूले छात्रिजृि 
प्राप्त गिेका हनु।े 

६० िटा प्राविधिक जिक्षालर्ले क्रमागत रुपमा 
कार्यसम्पादनमा आिारित गणुस्ति सिुािका लाधग 
अनदुान प्राप्त गिेको हनुे। 

२२० िनाले नेततृ्ि विकास तथा व्र्िस्थापन ताधलम 

प्राप्त गिेको हनुे। 

३०१ िना मलु्र्ाङ्कनकतायका लाधग ताधलम तथा 
पनुतायिगी ताधलम प्राप्त गिेको हनुे। 

िावष्ट्रर् सीप पिीक्षण सधमधत माफय त स्िर्म ्धसकाई 
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भएका १२ हिाि िनाको प्रविधिक सीपको पिीक्षण 
गिेको हनुे। 

१५०० िनाले Apprenticeship Model (औद्योधगक 

अनभुि सवहत) / कार्यस्थल प्रजिक्षण (OJT) प्राप्त 
गिेको हनुे। 

 
३५०००१०४ पढाई सीप प्रिियन 

कार्यक्रम 
प्रािजम्भक कक्षाका विद्याथीका पठन सीप 
विकासका लाधग आिश्र्क वक्रर्ाकलापहरु 
सञ्चालन 

सन ् २०१५/१६- 
२०२०/२१ 

  प्रािजम्भक कक्षाका विद्याथीहरुको पठन सीपमा 
अधभिवृद्ध भएको हनु े।  

३५०००१०८ विद्यालर् क्षेत्र विकास 
कार्यक्रम 

पहुुँच ि सहभाधगता : वििेष गिी पहुुँच, 

सहभाधगता तथा धसकाइ उपलजब्िका दृवष्ट्रले 
पछाधड पिेका समूहका बीच हनु े विभेदलाई 
न्रू्न गिी समािेिी ि समतामूलक जिक्षा 
प्रणालीको सधुनजितता। 

गणुस्ति : धसकाइ िाताििण, पाठ्यक्रम, जिक्षण 
धसकाई सामग्री (पाठ्यपसु्तकसमेत), विधि, 

मूल्र्ाङकन तथा पिीक्षाको सान्दधभयकता तथा 
गणुस्तिीर्तामा सिुाि गिी विद्याथीको 
धसकाईमा अधभबवृद्घ। 

सक्षमता : समग्रतामा धसकाइ िाताििण तथा 
जिक्षण धसकाइ पद्घधतका न्रू्निम ि 
सियस्िीकार्य मापदण्ड स्थावपत गिी सिुासन 
तथा व्र्िस्थापकीर् प्रणालीको सदुृढीकिण 
माफय त ् स्थानीर् सिकािप्रधत उििदार्ी 
विद्यालर् प्रणाली स्थापना। 

सिुासन तथा व्र्िस्थापन : पवहचान भएका 
आिश्र्कता तथा सङ्घीर् स्िरुपलाई ध्र्ानमा 

२०७३/७४ - 
२०७९/८० सम्म 
(सन ्२०१६ - 
२०२२) 

 

५ िषयको 
लागत 
६४६१ 
धमधलर्न 
अमेरिकी 
डलि 

 कक्षा १ मा बालविकासको अनभुि सवहत भनाय हनु 
आउने बालबाधलकाको दि ८५ प्रधतित पगुकेो हनु।े 

आिािभतू तह कक्षा १–८ मा खूद भनायदि ९९ 
प्रधतित पगुको हनु।े 

आिािभतू तह कक्षा १–८ को विद्याथीको धसकाइ 
उपलव्िीको प्राप्ताङ्क प्रधतित गजणतमा ६०, विज्ञानमा 
६०, नेपालीमा ६२ ि अ्ग्रिेीमा ६० पगुकेो हनु।े 

कक्षा ९–१२ को खूद भनायदि ६० प्रधतित पगुकेो 
हनु।े 

माध्र्धमक जिक्षा कक्षा ९–१२ मा लैवङ्गक समता 
सूचकाङ्काको आिािमा खूद भनायदि १ पगुकेो हनु।े 

नमूना विद्यालर्को संयर्ा ५४० पगुकेो हनु।े 

५ िषय माधथको साक्षिता दि ९४ प्रधतित पगुकेो 
हनु।े 

आिािभतू तहमा मवहला जिक्षकको अनपुात ४५ 
प्रधतित पगुकेो हनु।े 
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िायदै जिक्षा क्षेत्रको िािनीधतक तथा 
प्रिासधनक पनुिःसंिचना ि केन्िीर्,  प्रादेजिक 
तथा स्थानीर् तहबीच लागत साझेदािीको 
अििािणा अनरुुप ददगो ि सदुृढ आधथयक 
व्र्िस्थापनको सधुनजितता। 

समता : विद्यालर् प्रणालीलाई स्थानीर् 
सिकािप्रधत उििदार्ी बनाउन समग्रतामा  
धसकाइ िाताििण तथा जिक्षण–धसकाइ 
पद्धधतका न्रू्निम ि सियस्िीकार्य मापदण्ड 
स्थावपत गिी सिुासन तथा व्र्िस्थापकीर् 
प्रणालीको सदृढीकिण। 

विद्यालर् जिक्षाको लाधग अनलाइन ि अफलाइन 
कक्षा सञ्चालनको लाधग अनलाईन पोटयल तर्ाि भइ 
सञ्चालनमा आएको हनुे। 

३५००२०११ पाठ्यक्रम विकास 
केन्ि 

विद्यालर् तहका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक 
विकास ि परिमाियन। 

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम सम्बद्ध 
सामग्रीहरूको विकास तथा प्रबोिीकिण। 

विद्यालर् जिक्षाको गणुस्ति मानक धनिायिण। 

प्रदेि ि स्थानीर् तहको पाठ्यक्रम तथा 
पाठ्यपसु्तक सम्बद्ध सामग्रीहरूको विकासका 
लाधग सहर्ोग। 

 

सालबसाली   स्िीकृत िावष्ट्रर् पाठ्यक्रम प्रारुप अनसुाि कक्षा १–३ 
को एकीकृत पाठ्यक्रम, मागयदियन, धनदेजिकाि स्रोत 
सामग्री (पाठ्यपसु्तक) विकास भएको हनुे। 

माध्र्धमक तहको सािािण, संस्कृत ि प्राविधिक 
िािको पाठ्यक्रम, विजिष्टीकिण ताधलका ि नमूना 
प्रश्नपत्र विकास तथा परिमाियन भएको हनु।े 

धडजिटल धसकाई सामग्री विकास भएको हनुे। 

१ देजख १२ कक्षासम्मको पाठ्यक्रमको अंग्रिेी 
अनिुाद भएको हनुे। 

कक्षा १० ि १२ को मान्र्ता तथा समकक्षता 
धनिायिण भएको हनुे। 

धनिन्ति विद्याथी मूल्र्ाङ्कनको कार्ायन्िर्नका लाधग 
Standardrized Tools सवहतको धनिन्ति विद्याथी 
मूल्र्ाङ्कन सहर्ोग सामग्री तर्ाि भएको हनुे। 

माध्र्धमक तहमा लागू भएका अधनिार्य ि प्रमखु 
विषर्का विजिष्टीकिण ताधलका परिमाियन ि सोही 
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अनसुाि स्तिीकृत नमूना प्रश्नपत्र (Standardized 

Model Question) तर्ाि भएको हनु।े 

३५०२१०१२ जिक्षक सेिा आर्ोग सामदुावर्क विद्यालर्मा  सिकािबाट स्िीकृत 
दििन्दी अनसुाि रि  जिक्षक पदको धनर्जु  
जिक्षकको िढुिाको लाधग धसफारिि ि जिक्षक 
अध्र्ापन अनमुधत पत्र सम्िन्िी कार्य। 

सालबसाली   विद्यालर् जिक्षामा र्ोग्र्, सक्षम ि उपर् ु 
जिक्षकहरूको छनौट भइ सामदुावर्क विद्यालर्को 
िैजक्षक गणुस्तिमा सिुाि भएको हनु।े 

३५००३०११ िैजक्षक गणुस्ति 
पिीक्षण 

आिधिक रुपमा विद्याथीको धसकाइ उपलजब्ि 
पिीक्षण गिी िैजक्षक नीधत तथा कार्यक्रम 
तिुयमाका लाधग जिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि 
मन्त्रालर् तथा सम्बद्ध धनकार्लाइय पषृ्ठपोषण 
प्रदान। 

िैजक्षक धनकार्, विद्यालर् ि बालविकास 
केन्िहरूको कार्यसम्पादनस्तिको पिीक्षण गिी 
गणुस्ति सिुािका धनजम्त सम्बद्ध 
धनकार्हरूलाइय प्रमाणमा आिारित पषृ्ठपोषण 
प्रदान। 

जिक्षा क्षेत्रका समसामवर्क मदु्दाहरूमा 
अध्र्र्न अनसुन्िान गिी जिक्षामा समता ि 
गणुस्ति अधभिवृद्धका लाधग प्रमाणमा आिारित 
सूचना तथा सझुािहरू प्रदान। 

सालबसाली   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 
हनु।े  

आगामी ३ बषयमा सबै सामदुावर्क विद्यालर्हरूको 
कार्यसम्पादन पिीक्षण गिी तीनै तह (संघ प्रदेि ि 
स्थानीर् तह) मा पषृ्ठपोषण प्रदान गिेको हनुे। 

गणुस्तिीर् जिक्षासुँग सम्बजन्ित धबषर्मा अध्र्र्न 
अनसुन्िान गिी जिक्षामा समता ि गणुस्ति 
अधभिवृद्धका लाधग सझुाि ददएको हनुे। 

३५००४०११ विद्यालर् जिक्षक 
वकतािखाना 

साियिधनक विद्यालर्का जिक्षकहरूको 
अधभलेख व्र्िस्थापन। 

सेिा धनििृ जिक्षकलाई धनििृभिण, उपदान 
लगार्तका सेिा, सवुििा प्रदान। 

 

सालबसाली   जिक्षकहरूको धसटिोल तथा फार्ल व्र्िस्थापन 
अध्र्ािधिक भएको हनुे। 

धनिधृतभिण अधिकाि पत्र प्राप्त गनेलाई सहि ि 
प्रभािकािी रुपमा परिचर्पत्र वितिण भएको हनु।े 

जिक्षकहरूको अधभलेख तथा सम्पजि विििण 
व्र्िजस्थत भएको हनुे। 

३५००४०१२ जिक्षक सेिा धनििृ सेिा धनििृ जिक्षकहरूलाई धनिजृिभिण,  सालबसाली   सेिा धनििृ जिक्षकहरूको लाधग नपेाल सिकािबाट 
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सवुििा अस िजृि,  सजञ्चत विदा, औषिी उपचािको 
िकम ि उपदान  प्रदान। 

 

उपलव्ि हनु ेसेिा सवुििा सहि रुपमा प्राप्त भई 
सामाजिक सिुक्षा एिं गणुस्तिीर् िीिनर्ापनमा 
सहर्ोग पगुकेो हनुे। 

३५०२१०११ विश्वविद्यालर् अनदुान 
आर्ोग 

विश्वविद्यालर्हरूको सञ्चालन तथा विकासको 
लाधग विधभन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनदुानको िकम 
समजुचत तििले वितिण। 

विश्वविद्यालर्को िैजक्षक स्ति धनिायिण गिी 
गणुस्तिर् ु जिक्षा प्रदान गनय प्रोत्साहन। 

२०५०÷५१ - 
सालबसाली  

  विश्वविद्यालर् तथा उच्च िैजक्षक संस्था स्थापना गने 
सम्बन्िमा मापदण्ड तथा नक्िाकंनमा आिारित भई 
नेपाल सिकािलाई पिामिय प्रदान गिेको हनु।े 

विश्वविद्यालर्हरूमा सञ्चालन गरिन ेिैजक्षक 
कार्यक्रमको गणुस्ति िवृद्ध (कूल भनाय दि, उिीणयता 
दि, गणुस्ति प्रत्र्ार्न, िेन्डि प्र्ारिटी, आदद)  भई 
स्तिर् ु भएको हनुे।  

विश्वविद्यालर्हरूबीच समन्िर् (के्रधडट, जिक्षक, 

विद्याथी, पसु्तकालर्, प्रर्ोगिाला आदद) कार्म भएको 
हनु।े  

िैजक्षकस्ति िवृद्धका लाधग उपर् ु कार्यक्रम तिुयमा 
भइ लागू भएका हनुे। 

उच्च जिक्षाको लाधग अनलाइन ि अफलाइन कक्षा 
सञ्चालनको लाधग अनलाईन पोटयल तर्ाि भइ 
सञ्चालनमा आएको हनुे। 

३५०२१०१३ र्नुेस्कोका धनधमि 
नेपाल िावष्ट्रर् आर्ोग 

िैजक्षक, िैज्ञाधनक तथा सांस्कृधतक 
कार्यक्रमहरूको माध्र्म्ािा नेपाली िनताको 
आधथयक, सामाजिक एिम ्बौवद्धक विकास। 

आफ्नो देिको गौििमर् संस्कृधतको िैभिलाई 
विश्वका अन्र् िाष्ट्रहरू सम्म विस्ताि। 

सालबसाली   रू्नेस्को सदस्र् िाष्ट्रका हैधसर्तले अन्तिावष्ट्रर् मञ्चमा 
नेपालको सहभाधगता अधभिवृद्ध भएको हनु।े  

िैजक्षक ि सांस्कृधतक विकासका  कार्यहरूमा 
सिकािी ि गैिसिकािी क्षेत्रको भधूमका अधभिवृद्ध 
भएको हनु।े  

िनमानससम्म र्नुेस्कोको आदिय पगुकेो हनुे। 

३५०३१०११ िावष्टर् पिीक्षा बोडय माध्र्धमक जिक्षाको अन्त्र्मा हनु े 

माध्र्धमक जिक्षाको पिीक्षा संचालन, 

सालबसाली   माध्र्धमक जिक्षा पिीक्षा स्तिीकृत प्रश्न पत्रबाट 
सञ्चालन भएको हनुे। 
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व्र्िस्थापन,  नधतिा प्रकािन, प्रमाणीकिण ि 
अधभलेखीकिण। 

३५०४१०११ प्राविधिक जिक्षा तथा 
व्र्ािसावर्क ताधलम 
परिषद् 

देिको आधथयक उन्नधतका लाधग र्ोग्र्, सक्षम, 

प्रधतस्पिी ि उत्पादनिील िनिज को तर्ाि। 

िोिगािी क्षमता धसियना गनय प्राविधिक जिक्षा 
तथा व्र्ािसावर्क ताधलमका अिसिहरूको 
व्र्ापक विस्ताि। 

साियिधनक, सहकािी ि औद्योधगक तथा धनिी 
क्षेत्रसुँग सहकार्य गिी कार्यस्थलको 
धसकाइसवहत िोिगाि सधुनजित गनय औद्योधगक 
प्रजिक्षाथी कार्यक्रम -Apprenticeship) 

विस्ताि। 

 

२०४५/४६ - 
सालबसाली 

  िावषयक ७४,८६३  िना -आवङ्गक जिक्षालर् ५९, 
,साझेदािी  जिक्षालर् २०  सामदुावर्क विद्यालर्मा 
प्राविधिक जिक्षा (टेक्स) ५३४ धनिी ४२९ 
जिक्षालर् एिं विद्यालर् माफय त _ र्िुाहरूले प्राविधिक 
जिक्षा हाधसल गिेका हनुे। 

िावषयक ४० हिाि िेिोिगाि र्िुाहरूले सीपमूलक 
व्र्ािसावर्क ताधलम प्राप्त गिेका हनुे। 

प्राविधिक जिक्षाको पहुुँच नपगुकेा स्थानीर् तहमा 
प्राविधिक व्र्ािसावर्क जिक्षा एिं ताधलमको पहूुँच 
विस्ताि भएको हनुे। 

सीपमूलक ताधलम प्राप्त गने सबै व्र्ज हरूको सीप 
प्रमाणीकिण भएको हनुे।  

१०३०० िना औद्योधगक प्रजिक्षाथी ताधलम, १२०० 

िना कार्यस्थलको धसकाइ, ४३०० िना कार्यगत 
ताधलम  ि ५८०० र्िुाले औद्योधगक प्रजिक्षाथी 
कार्यक्रममा सहभागी भएको हनुे। 

प्राविधिक जिक्षाको लाधग अनलाइन ि अफलाइन 
कक्षा सञ्चालनको लाधग अनलाईन पोटयल तर्ाि भइ 
सञ्चालनमा आएको हनुे। 

३५०२१०१४ जचवकत्सा जिक्षा 
आर्ोग 

जचवकत्सा जिक्षालाई नेपालको िावष्ट्रर् 
आिश्र्कता अनरुुप विकास। 

जचवकत्सा जिक्षा सम्बन्िी जिक्षण संस्थाको 
स्थापना ि सञ्चालन सम्िन्िी कार्य 
व्र्िस्थापन। 

सालबसाली   मेधडकल जिक्षा अध्र्र्नका लाधग एकीकृत प्रिेि 
पिीक्षा सञ्चालन भएको हनुे। 

साियिधनक जिक्षण संस्थामा एमविविएस अध्र्र्न गने 
७५ प्रधतित विद्याथीहरूलाई छात्रिजृि उपलव्ि 
भएको हनुे। 

जचवकत्सा जिक्षाको न्रू्नतम मापदण्ड धनिायिण  भएको 
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हनु।े 

३५००१०१३ जिक्षा विकास तथा 
समन्िर् इकाई 

व्र्िजस्थत रुपमा पिुाना िैजक्षक अधभलेख 
व्र्िस्थापन ि प्रमाजणत प्रधतधलवप उपलव्िता। 

कक्षा १० को एसइइ पिीक्षा , जिक्षा सेिा 
आर्ोग ि कक्षा ११ ि १२ को पिीक्षा 
सञ्चालनमा समन्िर्। 

 

सालबसाली   व्र्िजस्थत रूपमा पिुाना िैजक्षक अधभलेख व्र्िस्थापन 
ि प्रमाजणत प्रधतधलवप उपलव्ि भएको हनुे। 

कक्षा १० को एसइइ पिीक्षा , जिक्षा सेिा आर्ोग ि 
कक्षा ११ ि १२ को पिीक्षा सञ्चालनमा समन्िर् 
भई प्रभािकािी रुपमा सञ्चालन भएको हनुे। 

जिल्लाधभत्रका स्थानीर् तहहरूबीच िैजक्षक कार्यक्रम 
सञ्चालन ि व्र्िस्थापन तथा अधभलेख एिं प्रधतिेदन 
सम्बजन्ि कार्यमा प्रभािकािी समन्िर् भइ 
कार्यसञ्चालनमा सहिीकिण भएको हनुे। 

३५००१०११ जिक्षा तथा मानि 
स्रोत विकास केन्ि 

धनिायरित नीधत–धनर्मका आिािमा आिािभतू  
तथा माध्र्धमक जिक्षाको र्ोिना तथा बिेट 
तर्ाि गिी जिक्षा मन्त्रालर् समक्ष प्रस्ततु तथा 
कार्यक्रमहरू कार्ायन्िर्न। 

कमयचािीहरूको िजृि विकासका लाधग र्ोिना 
तर्ाि गिी जिक्षा मन्त्रालर्मा पेि। 

 

   १५-६० िषय उमेि समूहको िनसंयर्ा मध्रे् ९५ 
प्रधतित भन्दा माधथ साक्षि भई साक्षि नेपाल घोषणा 
भएको हनु।े 

स्थानीर् तहगत रुपमा जिक्षकहरूको दििन्दी धमलान 
भइ कार्ायन्िर्न भएको हनुे। 

संस्थागत समन्िर् ि सहिीकिण भइ िैजक्षक क्षेत्रको 
विकासमा र्ोगदान पगुकेो हनुे। 

एकीकृत िैजक्षक तथ्र्ाङ्क सङ्कलन, विलेषषेण ि प्रकािन 
भई वितिण भएको हनुे। 

िैजक्षक क्षेत्रमा अनगुमन ि अनसुन्िान सम्बजन्ि कार्य 
गिी िैजक्षक गणुस्ति अधभिवृद्ध ि सेिा प्रिाह सदुृढ 
भएको हनुे। 

३५०६१०११ नेपाल विज्ञान तथा 
प्रविधि प्रज्ञा प्रधतष्ठान 

विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनसुन्िान ि 
प्रिद्धयन। 

सालबसाली   निप्रितयन केन्ि,  Analytical Service Centre, 

Natural Disaster Mitigation अनसुन्िान केन्ि  र 
Science City स्थापना भएको हनुे। 

नेपालमा Global Innovation Index लाई ३ अंकको 
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ब.उ.िी.नं. 
 

कार्यक्रम/आर्ोिना 
 

उद्दशे्र् 

आर्ोिना अिधि 
(सरुु ि समाधप्त) 

लागत 

(रू. लाखमा) 

 

पषु्ट्ाुँई 

 

आगामी तीन िषयको उपलजब्ि सूचक 

सूचकाङ्कबाट २ अंकमा ल्र्ाउने। 

National Innovation Index र नपेाली अनसुन्िानकताय 
परिचर् (Nepali Researchers' Identity) तर्ाि भएको 
हनु।े 

Who is Who in STI प्रकािन गने ि समर् समर्मा 
अध्र्ािधिक गने। 

प्रविधि प्रर्ोगिाला भिनलाई अत्र्ािधुनक 
उपकिणहरू िडान गने। 

नेपालका संकटापन्न, िैथान,े नेपाल सिकािले संिक्षण, 

खेती विकास ि अनसुन्िानका लाधग सूचीकृत गिेका, 
साइवटस अनसूुचीमा पिेका महत्िपूणय िडीबटुी ि 
अन्र् िनस्पधतरुको धडएनए बािकोड (DNA barcode) 

तर्ाि गरिने।  

९. िोजखम पक्ष तथा अनमुान 

संिचनागत स्पष्टता, तीनै तहका सिकाि बीचको प्रगधत प्रधतिेदन संर्न्त्र विकास, समर्मै भिपदो िैजक्षक तथ्र्ाङ्कको विकास ि प्रर्ोग, िनिज को उजचत व्र्िस्थापन, 
दात ृधनकार्बाट प्राप्त हनुे स्रोतको प्रर्ायप्तता, काननुी प्रबन्ि, तीन तहका सिकािबीच समन्िर् ि सहकार्य, विपद िोजखम व्र्िस्थापन, िनिज को क्षमता विकास ि परिचालन, 

निीनतम प्रविधिको उपर्ोग, जिक्षा सम्बद्ध पेिाकमीको िचनात्मक सहर्ोग ि सहकार्य िस्ता पक्षमा समर्मै ध्र्ान परु् र्ाउन सकेमा लक्ष्र् पूिा हनुे देजखन्छ। 
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५.२ स्वास््य तथा जनसंख्या 

१. पषृ्ठभमूि 

नेपालको संववधानले प्रत्येक नागरिकलाई िाज्यबाट आधािभतू स्वास््य सेवा मन:शलु्क प्राप्त गने िौमलक हकको व्यवस्था 
गिेको छ। देश 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 प्रमतलाख जीववत जन्ििा िात ृितृ्य ुअनपुात २३९,  प्रमतहजाि जीववत जन्ििा 
नवजात श्चशश ुितृ्यदुि २0 ि पाुँच वर्फिमुनका बाल ितृ्यदुि ३2 िा झिेको ि जन्िदाको अपेश्चक्षत उिेि 70.6 वर्फ भएको छ। 
स्वास््य तथा जनसंख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी िाज्यको नीमत तथा कायफक्रिको र्लस्वरूप जनसंख्याको वावर्फक ववृिदि १.३५ 
प्रमतशत, प्रजननशील उिेिका िवहलाको प्रजनन दि २.३ प्रमत िवहला ि जनसांश्चख्यक लाभांशको रूपिा िहेको सवक्रय जनसंख्या 
५७ प्रमतशत िहेको छ। 

ददगो ववकास लक्ष्यलाई ववकास योजनािा आन्तरिकीकिण गने क्रििा पन्रौ आवमधक 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 
िोगहरुको 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 सािञ्जस्यीकिण 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 श्चचवकत्सक बीचको 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 सिस्या 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 लाभको रूपिा िहेको उत्पादनशील जनशश्चिलाई सिविगत देश ववकासिा परिचालन गनफ 
नसक्न ुजनसंख्या तथा बसाइुँसिाइ सम्वन्धी 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 मबिा िा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 सिस्याको सिाधान गनुफ, स्वास््य 
सूचना प्रणालीहरुलाई यथोश्चचत व्यवस्थापन गनुफ प्रिखु चनुौतीका रुपिा िहेका छन।्उत्पादनशील जनशश्चिलाई क्षितािा आधारित 
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िोजगािीको समुनश्चितता गनुफ, बढदो आप्रवासनलाई सिशु्चचत व्यवस्थापन गनुफ, ितृ्यकुो कािणको अमभलेख िाख्न ेपिमतको ववकास ि 
मनयमित अनसुन्धान गनुफ, उच्चदििा बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकहरुिा ि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 चनुौती सिेत िहेका छन।् 

३. सोच 

 स्वस्थ, उत्पादनशील, श्चजम्िेवाि ि सखुी नागरिक (स्वास््य तथा पोर्ण)।  

 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 बसाइुँसिाइ) 

५. बसाइुँसिाई तथा सहिीकिणको व्यवस्थापन ि जनसांश्चख्यक लाभांशको सदपुयोग गनुफ।(जनसंख्या तथा बसाइुँसिाइ) 

६. जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धानलाइफ संस्थागत गनुफ।(जनसंख्या तथा बसाइुँसिाइ) 

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 

प्रणाली सवहतको एकीकृत उपाय अवलम्बन गने। 
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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 प्रदेश स्तिसम्ि 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 यवुाहरुको 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, ववश्लरे्ण गिी जनसंख्या सूचनालाई व्यवश्चस्थत गने। 

६. ववर्य के्षत्रगत नमतजा सूचक तथा लक्ष्य 

क्र.सं नमतजा सूचक एकाई 

२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलश्चब्ध 

२०७६/७७ 
को 

अनिुामनत 
उपलश्चब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

1.  अपेश्चक्षत आय ु(जन्ि हुुँदाको) वर्फ ६९.७ ७१ ७१.२ ७१.५ ७२.० 

2.  

३० मिनेटको दिुीिा स्वास््य संस्थािा 
पहुुँच भएको र्िपरिवाि 

प्रमतशत ४९.३ ६९ ७० ७३ ७५ 

3.  

स्वास््य उपचाििा व्यश्चिगत खचफको 
अनपुात 

प्रमतशत ५३ ५४.4 ४४ ४३ ४२ 

4.  

िात ृितृ्यदुि (प्रमत लाख जीववत 
जन्ििा) 

जना २३९ २३९ १७५ १५० १२५ 

5.  

५ वर्फ िमुनको बाल ितृ्यदुि (प्रमत हजाि 
जीववत जन्ििा) 

जना ३९ ३२ ३१ २८ २६ 

6.  

नवजात श्चशश ुितृ्यदुि (प्रमतहजाि जीववत 
जन्ििा) 

जना २१ २० १७ १६ १५ 

7.  कुल प्रजनन दि 
प्रमत 

िवहला 
२.३ २.३ २.२ २.२ २.१ 

8.  

वकशोिी अवस्थाको प्रजनन (१९ वर्फ 
िमुन जीववत जन्ििा) 

प्रमतशत १३ १३ १० ९ ८ 

9.  

पवहचान भएका क्षयिोगीिध्ये उपचािको 
सर्लता दि 

प्रमतशत ८६ ८८ ९५ ९५ ९५ 
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क्र.सं नमतजा सूचक एकाई 

२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलश्चब्ध 

२०७६/७७ 
को 

अनिुामनत 
उपलश्चब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

10.  

३० वर्फदेश्चख ७० वर्फ उिेि सिूहका 
िामनसहरूिा कामडफयोभास्कुलि िोग, 

क्यान्सि, िधिेुह वा स्वासप्रश्वाससम्बन्धी 
दीर्फकालीन िोगहरूबाट हनुे ितृ्यदुि 

प्रमत हजाि २.८  २.४५ २.४० २.३५ 

11.  स्वास््य मबिािा आवि भएको जनसंख्या प्रमतशत ७ 10 ५० ६० ६० 

12.  

प्रमत लाख जनसंख्यािा स्वास््यकिीको 
संख्या  

संख्या १०५०  ४४५० ४४५० ४४५० 

13.  प्रमत लाख जनसंख्यािा डाक्टिको  संख्या संख्या ७८  ८५ ९० ९५ 

14.  

परिवाि मनयोजनको आधमुनक साधन 
प्रयोग दि 

प्रमतशत ४३ 42.9 ५२ ५२ ५३ 

15.  

स्वास््य संस्था िार्फ त प्रसूमत सेवा मलने 
िवहला 

प्रमतशत ५७ 61.4 ६९ ७२ ७४ 

16.  

दक्ष  स्वास््यकिीको उपश्चस्थमतिा 
सतु्केिी भएका िवहला (जीववत जन्ििा) 

प्रमतशत ५२ 57.5 ७० ७१ ७३ 

17.  

प्रोटोकल अनसुाि चाि पटकसम्ि 
गभफवती जाुँच गने िवहला 

प्रमतशत ५० 55.1 ७२ ७३ ७५ 

18.  

प्रोटोकल अनसुाि बच्चाको जन्िपमछ 
तीन पटक सेवा प्राप्त गने िवहला 

प्रमतशत १५ 21 ५५ ६० ६५ 

19.  मभटामिन ए प्राप्त गने सतु्केिी िवहला प्रमतशत ७४ 60.6 ७६ ७७ ८० 

20.  

मडपीटी हेप वहप खोप तेस्रो प्राप्त गने 
बालबामलका 

प्रमतशत ९० 81 ९२ ९३ ९४ 

21.  दादिुा खोप प्राप्त गने बालबामलका प्रमतशत ९० 76.5 ९२ ९३ ९४ 

22.  

औलो िोगबाट संक्रमित व्यश्चि 
(इन्डोजेनस संक्रिण िात्र) 

संख्या ३५९ 87 १०० ५० २५ 

23.  एचआइमभबाट नयाुँ संक्रमित व्यश्चि प्रमत लाख ३० 10.7 २२ १९ १८ 

24.  

गभफवती िवहला िध्ये पी एि टी सी टी 
सेवा पाएका िवहला 

प्रमतशत ७० 57 ८० ८५ ९० 

25.  क्षयिोग लाग्न ेदि (Incidence Rate) प्रमत लाख १५८ 94.6 ७९ ७२ ६७ 

26.  औलोज्विो प्रमत हजाि ०.०४ ०.०2 ०.०४ ०.०४ ०.०४ 

27.   डेङ्ग ु संख्या ९८५ १९,७७१ ४२५ ३९५ ३६४ 

28.  एक्टीभ ट्रकोिा  संख्या १३६ 136 ८१ ७७ ७३ 

29.  

१४ वर्फ वा िामथका व्यश्चिहरूको समुतफ 
सेवन/धमु्रपान 

प्रमतशत ३०.८ २८.९ २६.० २५.० २४.३ 
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क्र.सं नमतजा सूचक एकाई 

२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलश्चब्ध 

२०७६/७७ 
को 

अनिुामनत 
उपलश्चब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

30.  

िवहलाहरूको नाििा र्िजग्गा िहेका 
परिवाि 

प्रमतशत २६ 26 २८ २९ ३० 

31.  

जीवन कालिा शािीरिक, िानमसक वा 
यौन वहंसा पीमडत िवहला 

प्रमतशत २४.४ २२.२ २० १७.८ १६ 

32.  

ववगत १२ िवहनािा शािीरिक, िानमसक 
वा यौन वहंसा पीमडत िवहला 

प्रमतशत १३.५ ९.१ ९.५ ८.० ७.० 

33.  

५ वर्फभन्दा िमुनका बालबामलकािा 
भएको पडु्कोपन (उिेि अनसुाि उचाई 
कि) 

प्रमतशत ३६ ३६ ३० २७ २४ 

34.  

५ वर्फ िमुनका कि तौल भएका 
बालबामलका 

प्रमतशत २७ २० २० १९ १८ 

35.  

सधुारिएको सिसर्ाइ सवुवधा (एकल 
प्रयोग) उपलब्ध परिवाि 

प्रमतशत ६४.६ - ७९ ८६ ९३ 

36.  

प्रजनन उिेि सिूहका िवहलािा 
ििअल्पता 

प्रमतशत ४१ ४१ २६ २५ २३ 

37.  

पूणफ खोप प्राप्त गने प्रजननयोग्य उिेिका 
िवहला 

प्रमतशत ७३ - ९३ ९५ ९८ 

38.  पूणफ खोप प्राप्त गने बालबामलका प्रमतशत ७० 63.9 ९३ ९५ ९८ 

39.  
स्वास््यिा सिकािी खचफ (कुल िाविय 
बजेटिा) 

प्रमतशत ४.३ ५.१ ६.५ ७  

40.  
आधािभतू खाद्य सिुक्षाको श्चस्थमतिा 
िहेक परिवाि 

प्रमतशत ४८.२ ४८.२ ६३ ७० ७५ 

41.  
जन्िेको एक र्ण्टामभत्र स्तनपान गिेका 
बालबामलका 

प्रमतशत ५४.९ 55 ६३ ७० ७५ 

७. ववर्य के्षत्रगत खचफ तथा स्रोतको मत्रवर्ीय अनिुान  

       

िकि रू. लाखिा 

आमथफक वर्फ 
ववमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुुँजीगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
नपेाल सिकाि वैदेश्चशक अनदुान वैदेश्चशक ऋण 

2077/78 606,788 454,107 152,681 - 223,637 73,581 309,570 

2078/79 584,904 394,572 190,332 - 292,945 40,458 251,500 

2079/80 616,012 417,946 198,066 - 430,741 29,271 156,000 
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८. कायफक्रि/आयोजनाको संश्चक्षप्त ववविण 

ब.उ.शी.नं. कायफक्रि/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 
(सरुु ि सिामप्त  ) 

लागत 

(रू. लाखिा) 
पषु्ट्ाुँई आगािी तीन आमथफक वर्फको उपलश्चब्ध सूचक 

37000011 स्वास््य तथा 
जनसंख्या िन्त्रालय 

नीमत व्यवस्थापन तथा 
मनयिन 

सालबसाली   संर्ीय संिचना अनरुुप िाविय नीमत, िणनीमत, िापदण्ड तथा 
मनदेश्चशकाहरु कायाफन्वयन गिी मनयिन तथा व्यवस्थापकीय प्रणाली 
सदुृढ भई सिग्र स्वास््य सेवा प्रवाहिा प्रभावकारिता बढेको हनु।े 

37000013 पशपुमत होमियो 
श्चचवकत्सालय ि यनुानी 
और्धालय 

सेवा प्रवाह सालबसाली   पशपुमत होमियो श्चचवकत्सा ि यनुानी सम्बन्धी गणुस्तिीय स्वास््य 
सेवा प्रवाह भएको हनुे। 

37000101 काश्चन्त बाल अस्पताल ववशेर्ज्ञ बाल स्वास््य 
सेवा प्रवाह 

सालबसाली 

(२०१६ देश्चख) 

  बालबामलकाहरूको ववश्चशि स्वास््य उपचािको पहुुँचिा सधुाि आई 
सिग्र स्वास््य श्चस्थमतिा सधुाि आएको हनुे। 

37000102 शकु्रिाज ट्रवपकल 
अस्पताल 

सेवा प्रवाह सालबसाली 

(२०४६ देश्चख) 

  कोमभड- 19 लगायतका सरूवा िोग पिीक्षण, मनयन्त्रण ि िोकथाि 
गनफ सर्ाउ परु् याई स्वास््य सेवा प्रणाली िजबतु भएको हनु।े 

37000103 पिोपकाि प्रसमुत 

अस्पताल 

ववशेर्ज्ञ प्रसमुत सेवा 
प्रवाह 

सालबसाली 

(२०१६ देश्चख) 

  प्रसमुत तथा गभफपतन पिातको सेवालगायत प्रजनन ्स्वास््य सेवािा 
जनताको पहुुँच पगुकेो हनुे। 

37000104 नेपाल आखाुँ अस्पताल ववशेर्ज्ञ आखाुँ सेवा 
प्रवाह  ि उपचाि सेवा 

सालबसाली 

(२०३१ देश्चख) 

  सलुभ ि प्रभावकािी ववशेर्ज्ञ आुँखाको उपचाि सेवा उपलब्ध 
भएको हनुे। 

37000105 बी.पी. कोईिाला 
िेिोरियल क्यान्सि 
अस्पताल 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह सालबसाली 

(२०५२ देश्चख) 

  देशमभत्र सलुभ ि गणुस्तिीय क्यान्सि उपचाि सेवा उपलब्ध भएको 
हनुे। 

37000106 िनिोहन 
कामडफयोथेिामसक 
भस्कुलि तथा 
ट्रान्स्प्लान्ट केन्र, 
िहािाजगञ्ज 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह सालबसाली 

(२०६१ देश्चख) 

  िटुुिोगीहरूलाई न्यूनति सेवा शलु्किा स्तिीय एवि ्सलुभ 
श्चचवकत्सा सेवा उपलब्ध भएको हनु।े 

37000107 शवहद गंगालाल ह्रदय ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह सालबसाली   िटुुका िोगीहरूलाई न्यूनति सेवा शलु्किा स्तिीय एवि ्सलुभ 
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ब.उ.शी.नं. कायफक्रि/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 
(सरुु ि सिामप्त  ) 

लागत 

(रू. लाखिा) 
पषु्ट्ाुँई आगािी तीन आमथफक वर्फको उपलश्चब्ध सूचक 

केन्र (२०५७ देश्चख) श्चचवकत्सा सेवा उपलब्ध भएको हनु।े 

37000108 मत्र. वव. श्चशक्षण 
अस्पताल (सिेुश वाग्ले 
स्िमृत क्यान्सि केन्द 
सिेत) 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह सालबसाली 

(२०६५ देश्चख) 

  मत्र.वव. श्चशक्षण अस्पतालिा क्यान्सिका मबिािीलाई उपचाि सेवा 
उपलव्ध भएको हनु।े 

37000109 स्वास््य कि कोर्बाट 
संचामलत कायफक्रि 

उपचाि सेवा प्रवाह 
तथा िोग मनयन्त्रणिा 
सहयोग 

सालबसाली 

(२०५१ देश्चख) 

  धमु्रपानले हनुे क्यान्सि, िटुुजन्य िोग मनयन्त्रणिा थप सहयोग 
पगुकेो हनु।े 

37000110 आयवेुद श्चचवकत्सालय, 
निदेवी 

आयवेुद सेवा प्रवाह सालबसाली   अस्पतालहरू स्थापना ि सदुृढ भई जनतालाई गणुस्तिीय आयवेुद 
सेवा उपलब्ध भएको हनु।े 

37000111 मसहंदिबाि वैद्यखाना आयुफवेद औफर्मधको 
उपलब्धतता 

सालबसाली 

(२०९४ देश्चख) 

  गणुस्तिीय आयवेुद और्मधहरू सलुभ रूपिा उपलब्ध भएको हनु।े 

37000112 बी.पी. कोईिाला 
लायन्स नेत्र अध्ययन 
केन्र 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह, 
जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली 

(२०५३ देश्चख) 

  दक्ष नेत्र ववशेर्ज्ञ उत्पादन भई स्तिीय आुँखा स्वास््य सेवा 
उपलब्ध भएको हनु।े 

37000113 नेपाल नेत्र ज्योमत संर् आखाुँ सम्बन्धी 
िोगहरुिा न्यूनीकिण 

सालबसाली 

(२०३५ देश्चख) 

  आुँखा उपचाि सम्बन्धी जनचेतना जागतृ भई आुँखाको िोगिा 
किी आएको हनुे। 

37000114 स्वास््य क्षेत्र सधुाि 
कायफक्रि 

योजना कायाफन्वयन,  
सदुृढीकिण तथा 
सिन्वय 

सालबसाली   तीन तहका स्वास््य सम्बन्धी कायफिा सिन्वयिा थप सदुृढ भई 
स्वास््य सेवा प्रवाहिा सधुाि भएको हनुे। 

37000115 िानव अंग प्रत्यािोपण 
केन्र 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह सालबसाली   स्वदेशिै अङ्ग प्रत्यािोपणको सेवा उपलव्ध हनुकुा साथै िटुु, 
िगृौला, कलेजो लगायतिा सलुभ उपचाि सेवा प्रवाह भएको हनुे। 

37000116 एकीकृत स्वास््य 
पूवाफधाि ववकास 
कायफक्रि 

स्वास््य  पूवाफधाि 
ववकास तथा ववस्ताि 

(२०५७ देश्चख 
सालबसाली) 

( 2076/77-

1,35,000  जनसंख्या तथा भगूोलको आधाििा स्वास््य संस्थाहरूको वगीकिण, 

स्वास््य संस्था मनिाफण, संचालन तथा व्यवस्थापनका लामग 
आवश्यक कायफववमध तथा िापदण्ड ववकास गिी लागू भएको हनुे।  
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ब.उ.शी.नं. कायफक्रि/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 
(सरुु ि सिामप्त  ) 

लागत 

(रू. लाखिा) 
पषु्ट्ाुँई आगािी तीन आमथफक वर्फको उपलश्चब्ध सूचक 

(स्वास्य संस्था तथा 
स्वास््य सेवा ववस्ताि 
कायफक्रि) 

80/81) 

 
गणुस्तिीय स्वास््य पूवाफधािको िाध्यिबाट सेवा प्रवाहिा थप 
सधुाि भएको हनुे। 
 

37000118 कोमभड १९ िोकथाि 
तथा मनयन्त्रण 
कायफक्रि 

कोिोना संक्रिण 
िोकथाि तथा मनयन्त्रण 

२०७७/७८ ६ अबफ  कोिोना संक्रिण पिीक्षण, क्वािेण्टीन व्यवस्थापन, आवश्यक और्धी 
उपकिण व्यवस्थापन ि प्रिखु प्रवेश नाकािा आवश्यक उपकिण ि 
स्वास्थ डेस्क स्थापना भएको हनुे। 

37001011 स्वास््य सेवा ववभाग सिन्वय सालबसाली   स्वास््य सम्बन्धी कायफक्रििा अन्तितह ि मनकायबीच सिन्वय भई 
गणुस्तिीय सेवा प्रवाहिा भएको हनु।े 

37001101 क्षयिोग मनयन्त्रण 
कायफक्रि 

संक्रिण िोग मनयन्त्रण 
तथा सेवा प्रवाह 

सालबसाली 

(२०३२ देश्चख) 

  उपचािात्िक तथा प्रविफनात्िक सेवा प्रदान गिी क्षयिोगीहरूको 
संख्यािा किी आएको हनुे। 

37001102 एड्स तथा यौन िोग 
मनयन्त्रण कायफक्रि 

संक्रिण िोग मनयन्त्रण 
तथा सेवा प्रवाह 

सालबसाली 

(२०४९ देश्चख) 

  उपचािात्िक, प्रविफनात्िक तथा प्रमतकािात्िक सेवा प्रदानिार्फ त ्
एचआई भी एड्स िोगीहरूको संख्यािा किी आउनकुा साथै 
उनीहरूको जीवन सहज भएको हनु।े 

37001103 एकीकृत िवहला 
स्वास््य तथा प्रजनन 
स्वास््य कायफक्रि 

िवहला स्वास््य तथा 
प्रजनन स्वास््यिा 
सधुाि 

सालबसाली 

(२०२५ देश्चख) 

  परिवाि मनयोजनका साधनको प्रयोगदििा ववृि, िवहलाको आङ्ग 
खस्ने िोगिा किी, गभफवती िवहलाको जाुँचिा ववृि, स्वास््य 
संस्थािा प्रसूमत गिाउनेको संख्यािा ववृि तथा सिुश्चक्षत गभफपतनको 
प्रयोगले िवहलाको प्रजनन स्वास््यिा सधुाि आई नवजात श्चशश ु
ितृ्यदुि तथा िात ृितृ्यदुििा किी आएको हनु।े 

37001105 िहािािी तथा िोग 
मनयन्त्रण कायफक्रि 

संक्रिण तथा िोग 
मनयन्त्रण 

सालबसाली 

(२०५० देश्चख) 

  कोमभड-१९ लगायतका सरूवाजन्य िहािािी िोग ि सपफदंश, 
िेमबज, कालाजाि, डेंग,ु िलेरिया, एमभयन इन््लनु्जा तथा अन्य 
संक्रािक िोगको िोकथाि भई ितृ्यदुििा किी आएको हनु।े 

37001107 और्मध ि उपकिण 
आपूमतफ 

और्मध ि उपकिणको 
समुनश्चितता 

सालबसाली 

(२०३८ देश्चख) 

  स्वास््य संस्थाहरूिा सियिा नै और्मध ि उपकिण उपलब्ध भई 
सेवा प्रवाह प्रभावकािी भएको हनु।े 

37001109 िाविय स्वास््य श्चशक्षा, 
सूचना तथा संचाि 

जनस्वास््यिा सधुाि सालबसाली   स्वास््यका ववर्यिा जनचेतना अमभववृि भई जनस्वास््यिा सधुाि 
भएको हनु।े 
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ब.उ.शी.नं. कायफक्रि/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 
(सरुु ि सिामप्त  ) 

लागत 

(रू. लाखिा) 
पषु्ट्ाुँई आगािी तीन आमथफक वर्फको उपलश्चब्ध सूचक 

केन्र 

37001110 िाविय स्वास््य तामलि 
कायफक्रि 

स्वास््य जनशश्चिको 
क्षिता ववकास 

सालबसाली   स्वास््यकिीहरूको थप ज्ञान, सीप तथा क्षितािा अमभववृि भई 
गणुस्तिीय सेवा प्रवाह भएको हनु।े 

37001111 कीटजन्य िोग 
मनयन्त्रण अनसुन्धान 
तथा तामलि केन्र 

िोग मनदानिा योगदान सालबसाली   िलेरिया, हात्तीपाइले, जापामनज इन्सेर्लाइवटस, कालाजाि 
लगायतका कीटजन्य िोगहरूबािे अनसुन्धान भई िोग मनदानिा 
योगदान भएको हनुे। 

37001112 िाविय जनस्वास््य 
प्रयोगशाला 

प्रयोगशाला सेवाको 
सदुृढीकिण 

सालबसाली   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 हनुे। 

३७००१115 उपचािात्िक सेवा 
कायफक्रि 
(उपचािात्िक सेवा 
िहाशाखा) 

उपचािात्िक सेवाको 
व्यवस्थापन तथा 
सिन्वय 

सालबसाली 

(२०७५ देश्चख) 

  उपचािात्िक सेवाका लामग आवश्यक िापदण्ड तयाि हनुकुा साथै 
व्यवस्थापनिा सधुाि भई स्वास््य सेवािा नागरिकको पहुुँच ववृि 
भएको हनु।े 

कोमभड-१९ जस्ता सरूवाजन्य िहािािी िोगको मनयन्त्रणको लामग 
सिदुायिा आधारित कायफक्रि संचालन भएको हनुे। 

३७००१116 नमसफङ्ग तथा सािाश्चजक 
सिुक्षा सेवा कायफक्रि 
(नमसफङ्ग तथा सािाश्चजक 
सिुक्षा िहाशाखा) 

नमसफङ्ग सेवाको 
ब्यव्स्थापन तथा तथा 
सािाश्चजक सिुक्षा सेवा 

सालबसाली 

(२०७५ देश्चख) 

  ववपन्न नागरिकका लामग उपचािात्िक सेवाको पहुुँचिा बदृद्द तथा 
नमसफङ्ग सेवािा सधुाि भएको हनुे। 

37002011 और्मध व्यवस्था 
ववभाग 

और्मध व्यवस्थापन 
तथा मनयिन 

सालबसाली   और्मधको प्रभावकािी मनयिनिार्फ त ्गणुस्तिीय और्मधिा 
सवफसाधािणको पहुुँच बढेको हनुे। 

37003011 आयवेुद तथा 
वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा 
ववभाग 

अनगुिन, सपुरिवेक्षण 
तथा व्यवस्थापन 

सालबसाली   अनगुिन, िूल्याङ्कन तथा सपुिीवेक्षण संस्थागत भई आयवेुद 
लगायत अन्य वैकश्चल्पक श्चचवकत्सा सेवा प्रभावकािी भएको हनु।े 
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ब.उ.शी.नं. कायफक्रि/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 
(सरुु ि सिामप्त  ) 

लागत 

(रू. लाखिा) 
पषु्ट्ाुँई आगािी तीन आमथफक वर्फको उपलश्चब्ध सूचक 

37003101 ववववध कायफक्रि 
(आयवेुद ववभाग) 

आयवेुद अस्पताल 
सदुृढीकिण 

सालबसाली 

(२०३८ देश्चख) 

  आयवेुद अस्पतालहरू स्थापना ि सदुृढ भई जनतालाई आयवेुद 
सेवा उपलब्ध भएको हनुे। 

37003102 आयवेुद सेवा कायफक्रि आयवेुददक सेवा प्रवाह सालबसाली 

(२०६१ देश्चख) 

  गणुस्तिीय आयवेुद और्मध सलुभ रूपिा उपलब्ध भएको हनु।े 

37031101 स्वास््य मबिा 
कायफक्रि 

स्वास््य सेवािा 
सवफव्यापी ि गणुस्तिीय 
पहुुँच ि उपयोगिा 
ववृि  

२०७२/७३ देश्चख 
२०८०/८१ 

  स्वास््य मबिािा आवि जनसंख्या ६० प्रमतशत पगुकेो हनुे। 

स्वास््य उपचाििा व्यश्चिगत खचफ ५३ प्रमतशतबाट र्टेि ४० 
प्रमतशत भएको हनुे। 

37041011 नेपाल स्वास््य 
अनसुन्धान परिर्द् 

स्वास््य योजना तथा 
सेवा प्रवाहिा योगदान 

सालबसाली 

(२०४८ देश्चख) 

  स्वास््य क्षेत्रिा आवश्यक अनसुन्धान भै स्वास््य सेवालाई थप 
प्रभावकािी बनाउने उपाय पवहचान भएको हनुे। 

37061011 केश्चन्रय अस्पताल तथा 
प्रमतष्ठान 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह 
तथा जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली   ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह हनुकुा साथै जनशश्चि उत्पादन भई सेवा 
प्रवाहिा सधुाि भएको हनुे। 

37061012 श्चचवकत्सा ववज्ञान 
िाविय प्रमतष्ठान (वीि 
अस्पताल सिेत) 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह 
तथा जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली 

(१९३६ देश्चख) 

  गणुस्तिीय ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवा उपलव्ध हनुकुा साथै थप 
जनशश्चि उत्पादन भएको हनुे। 

37061013 बी.पी कोईिाला 
स्वास््य ववज्ञान 
प्रमतष्ठान 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह 
तथा जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली 

(२०५० देश्चख) 

  गणुस्तिीय ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवा उपलव्ध हनुकुा साथै थप 
जनशश्चि उत्पादन भएको हनुे। 

37061014 कणाफली स्वास््य 
ववज्ञान प्रमतष्ठान 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह 
तथा जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली 

(२०६८ देश्चख) 

  गणुस्तिीय ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवा उपलव्ध हनुकुा साथै थप 
जनशश्चि उत्पादन भएको हनुे। 

३७०61०16 िाप्ती स्वास््य ववज्ञान 
प्रमतष्ठान 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह 
तथा जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली 

(२०७६ देश्चख) 

  गणुस्तिीय स्वास््य जनशश्चि तथा सेवा उत्पादन ि ववतिण भएको 
हनुे। 

३७०61017 पोखिा स्वास््य ववज्ञान 
प्रमतष्ठान 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह 
तथा जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली   गणुस्तिीय ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवा उपलव्ध हनुकुा साथै थप 
जनशश्चि उत्पादन भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायफक्रि/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 
(सरुु ि सिामप्त  ) 

लागत 

(रू. लाखिा) 
पषु्ट्ाुँई आगािी तीन आमथफक वर्फको उपलश्चब्ध सूचक 

(२०७६ देश्चख) 

37061015 पाटन स्वास््य ववज्ञान 
प्रमतष्ठान 

ववशेर्ज्ञ सेवा प्रवाह 
तथा जनशश्चि उत्पादन 

सालबसाली 

(२०६८ देश्चख) 

  गणुस्तिीय ववशेर्ज्ञ स्वास््य सेवा उपलव्ध हनुकुा साथै थप 
जनशश्चि उत्पादन भएको हनुे। 

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 ि सितािूलक पहुुँच स्थावपत गिी पन्रौ योजनाका लक्ष्य हामसलिा सर्ाउन ि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 व्यवस्थापन लगायत सम्पूणफ सिोकािवाला पक्षको परिचालन गनफ नमसकएिा कोिाना भाइिस (कोमभड-१९) जस्ता िहािािीले स्वास््य सेवा प्रणालीलाई नै क्षय गनफसक्न े
जोश्चखि िहेको छ। 
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५.३ खानपेानी तथा सरसफाइ  
१.  पषृ्ठभमूि 

 खानेपानी जीवनको लामि अपररहार्य आवश्र्कता हो।नेपालको संववधानले नै सबै नािररकको स्वच्छ वातावरणिा बााँच्न 
पाउने हक र खानेपानी तथा सरसफाइको पह ाँचलाइय िौमलक हकको रुपिा व्र्व्स्था िरेको छ।र्स्तैं, दििो ववकासको लक्ष्र् नं. 
६ िा सन ्२०३० सम्ि, सबैका मनम्म्त स रम्ित र व्र्होनय सवकने खानेपानीको सवयव्र्ापी र सिानतािूलक पह ाँच प र्ायउन  पने 
व्र्होरा उम्ललम्खत छ। खानेपानी तथा सरसफाइ अन्तियत राविर् जल र्ोजना, २००५, राविर् खानेपानी ि णस्तर िापिण्ड, 
२०६३, राविर् सरसफाइ ि रुर्ोजना, २०६२, पन्रौं र्ोजना, नेपाल सरकारको वावषयक नीमत तथा कार्यक्रिलाई सिेत दृविित ििै 
र्थाशीघ्र सबै नािररकलाई आधारभतू स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ स ववधा उपलब्ध िराउने लक्ष्र् मलइएको छ। 

२.   सिस्र्ा तथा च  नौती 

 दिन प्रमतदिन बढिै िएको खानेपानी तथा सरसफाइको अत्र्मधक िािका बीच मनिायणाधीन आर्ोजना सिर्िै 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 रुपिा रहेका छन।् त्र्सैिरी 
प्राकृमतक, िानवीर् तथा अन्र् कारणहरूले पानीका ि हानहरू स क्िै जान , बढ्िो शहरी िेत्रिा पानीको िाि प रा िनय अत्र्मधक 
चाप पन य र उत्सम्जयत फोहोर पानीको उम्चत व्र्वस्थापन ह न नसवक निीनाला, ताल तलैर्ा जलशार्हरू प्रि वषत बन्िै 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. सबै नािररकलाई आधारभतूस्तरको खानेपानी सेवािा पह ाँच तथा िानव िलिूत्र र फोहोरपानीको उम्चत व्र्वस्थापन िरी 
वातावरणीर् स्वच्छता कार्ि िराउन । 

३. जलवार्  पररवतयन अन कूल तथा ववपद् व्र्वस्थापनिैत्री 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 सिर्िै मनिायण सम्पन्न िने तथा सेवा सिालनिा सिस्र्ा भएका आर्ोजनाको उम्चत िियत–सम्भार, प नस्थायपना 
तथा सिर्सापेि सेवास्तर अमभववृि ििै जाने। 

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 फोहोरपानीको प्रशोधन तथा व्र्वस्थापन िने। 

५. िानवजन्र् फोहोरपानी प्रशोधन सवहत व्र्वस्थापन तथा दिसाजन्र् लेिो व्र्वस्थापन ििै निी-नाला, जलाशर्, जलाधार तथा 
ताल-तलैर्ाको पर्ायवरणीर् स्वच्छता कार्ि िने। 
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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 

क्र.सं. सूचक 
 

एकाइ 
 

आ.व. 
२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलम्ब्ध 

आ.व. 
२०७६/७७ को 

अन िामनत 
उपलम्ब्ध 

िध्र्िकालीन लक्ष्र् 

२०७७/७२ २०७२/७९ २०७९/२० 

 

१ 
आधारभतू स्तरको खानेपानी 
सेवाबाट लाभाम्न्वत जनसंख्र्ा 

प्रमतशत २९ 90 ९४ ९६ ९२ 

२ उच्च िध्र्िस्तरको खानपेानी 
सेवाबाट लाभाम्न्वत जनसंख्र्ा 

प्रमतशत २१ २५ २२ ३२ ३६ 

३ आधारभतू स्तरको सरसफाइ 
स ववधाबाट लाभाम्न्वत जनसंख्र्ा 

प्रमतशत ९९.७ १०० १०० १०० १०० 

४ प्रशोधन सवहतको ढल स ववधाबाट 
लाभाम्न्वत जनसंख्र्ा 

प्रमतशत ० ३ ७ ११ १५ 

५ पूणयरुपिा संचामलत खानेपानी 
प्रणालीको पह ाँच प िकेो जनसंख्र्ा  

प्रमतशत ६२ ७० २० २२ ९४ 

६ स धाररएको सरसफाइ स ववधा 
(एकल प्रर्ोि) उपलब्ध पररवार 

प्रमतशत ६४.६ ७२ ७९ २६ ९३ 

७ घरार्सी प्रर्ोजनबाट उत्सम्जयत 
फोहोर पानीको प्रशोधन (स रम्ित 
रुपिा प्रशोधन िररएको फोहोर 
पानीको अन पात) 

प्रमतशत - ३ ७ ११ १५ 

२ उच्च प्रववमधर् क्त खानेपानी  
कार्यक्रि (वावषयक) संख्र्ा ३,२३५ ३,००० २,५०० २,००० १,००० 

९ जलवार्  अन कूमलत वहृत 
खानेपानी आर्ोजना / जलाशर् 
र् क्त खानेपानी आर्ोजना 
(वावषयक) 

संख्र्ा १७७ ४६ २० १०० १५० 

१० खानेपानी  ि णस्तर स धार  
कार्यक्रि 

संख्र्ा ६० ७२ ३४२ ३७६ ४३५ 

११ खानेपानीका प्राकृमतक स्रोत तथा 
ि हान संरिण, भमूिित पानीको 
प नभयरण 

संख्र्ा २० ६० १०० १५० २०० 

१२ ताल तलैर्ा संरिण तथा 
सौन्िर्ीकरण, निीनालाको 
पानीको ि णस्तर स धार सिेत 

संख्र्ा ७ २० ५० १०० १५० 

१३ खानेपानीको ि णस्तर परीिण 
सम्बन्धी प्रर्ोिशाला  (वावषयक) संख्र्ा ५ ७ ७ ५ ७ 
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७. ववषर् िेत्रित खचय तथा स्रोतको मत्रववषयर् अन िान 

       

रकि रू. लाखिा 

आमथयक वषय 
ववमनर्ोजन तथा प्रिपेण स्रोत 

क ल चाल  प ाँजीित ववत्तीर् व्र्वस्था नपेाल सरकार 
वैिेम्शक 

अन िान 
वैिेम्शक ऋण 

2077/78 393,818 32,575 248,235 113,008 291,383 16,212 86,223 

2078/79 396,368 18,136 273,160 105,071 285,446 - 110,922 

2079/80 446,822 18,969 314,573 113,280 311,570 - 135,252 
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२. कार्यक्रि/आर्ोजनाको संम्िप्त वववरण  

ब.उ.शी.नं. कार्यक्रि÷आर्ोजना उद्दशे्र् 

आर्ोजना अवमध 
(स रु र सिामप्त) 

लाित 
(रू. लाखिा) 

प िर्ाई 
आिािी तीन वषयको उपलम्ब्ध           

सूचक 

३१३०००११ खानेपानी िन्त्रालर् खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी िेत्रित नीमत, 

ऐन, मनर्िावली तज यिा, अन ििन तथा िूलर्ाङ्कन 
सालबसाली 3,395  नीमतित तथा मनर्िनकारी भमूिका  पूणय 

रुपिा मनवायह भएको ह न।े 

31300101 िेलम्ची खानेपानी 
आर्ोजना 

मसन्ध पालचोक म्जललाम्स्थत िेलम्ची खोलाको 
पानी काठिाण्डौ उपत्र्कािा पथान्तरण िरी 
काठिाण्डौ उपत्र्कािा हाल कार्ि रहेको 
खानेपानी सिस्र्ा सिाधान (प्रथि चरण) 

सन ्२०००- 
२०२० 

३१३,६१३ ववस्ततृ आर्ोजना 
प्रमतवेिन 

प्रथि चरण सम्पन्न ह न।े 

मसन्ध पालचोक म्जललास्थीत र्ाङ्ग्री र लाके 
खोलाको पानी काठिाण्डौं उपत्र्कािा 
पथान्तरण िरी काठिाण्डौं उपत्र्काको 
खानेपानी व्र्वस्थापनलाई थप सहजीकरण 
(दितीर् चरण) 

सन ्२०१७-
२०२३ 

२५०,००० ववस्ततृ आर्ोजना 
प्रमतवेिन 

िोस्रो चरण मनिायणाधीन रहने। 

31301011 खानेपानी ववभाि  संघीर्स्तरका आर्ोजनाहरू सिालन तथा प्रिेश 
र  स्थानीर् तहलाई सिन्वर् तथा सहर्ोि  

सालबसाली  

३४,९१४ 
 कार्यक्रि व्र्वस्थापन पूणय रुपिा मनवायह 

भएको ह ने। 

31301012 जनसाधन ववकास 
कार्यक्रि 

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी 
सरोकारवालाहरूको ििता ववकास िनय स्रोत 
केन्रको रुपिा नीमत मनिायता, ववश्वववद्यालर् र 
व्र्ावसावर्क संघ संस्थासाँि सिन्वर् िरी 
अन सन्धानि लक कार्य 

सालबसाली  

१,५४२ 

 ३५०० जनाको लामि १२० वटा तामलि 
सिालन िरी ििता अमभववृि सम्बन्धी 
तामलि प्रिान िररएको ह न।े 
 

31301013 संघीर् खानेपानी तथा ढल 
ब्र्वस्थापन आर्ोजनाहरू 

खानेपानी तथा ढल व्र्वस्थापन ववभाि 
िातहतका आर्ोजनाको कार्ायन्वर्न र प्रािेम्शक 
भौमतक पूवायधार ववकास िन्त्रालर्साँि सिन्वर् 
िरी ववभािबाट प्रिेशस्तरिा हस्तान्तरण भएका 
आर्ोजनाहरूको कार्ायन्वर्निा सहजीकरण  

सालबसाली ७,२४४  शत प्रमतशत कार्ायलर् तथा कार्यक्रि 
व्र्वस्थापन भएको ह न।े 
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आर्ोजना अवमध 
(स रु र सिामप्त) 

लाित 
(रू. लाखिा) 
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आिािी तीन वषयको उपलम्ब्ध           

सूचक 

31301101 राविर् सूचना व्र्वस्थापन 
तथा अन ििन आर्ोजना 

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी त्र्ांक 
संकलन, नवीननति प्रववमधको प्रर्ोि ििै 
सूचनाको व्र्वस्थापन, भौिोमलक सूचना 
प्रणालीिा आधाररत त्र्ांक संकलन, अद्यावमधक 
र सबै स्थानीर् तहको खानेपानी तथा सरसफाइ 
सम्बन्धी र्ोजना तज यिा 
 
 

सालबसाली  

२,५३४ 

 शत प्रमतशत त्र्ाङ्क 

अद्यावमधक भएको ह ने। 

31301102 खानेपानी सेवा ववस्तार 
तथा प नस्थायपना कार्यक्रि 

ववितिा सम्पन्न भएका आर्ोजनाहरूको सम्पम्त्त 
व्र्वस्थापन, सेवा संचालनलाई स चारु, सेवा 
ववस्तार तथा प नस्थायपना कार्य एवि ्उपभोक्ता 
समिमतहरूको प्राववमधक एवि ्आमथयक ििता 
अमभववृि  

सालबसाली ९४,१२७  शतप्रमतशत  लाभाम्न्वत जनसंख्र्ािा सेवा 
प िकेो ह न।े 

31301103 खानेपानी ि णस्तर स धार 
कार्यक्रि 

सम्पन्न भएका ठूला खानेपानी आर्ोजनािा 
ि णस्तर स धारका लामि संरचना मनिायण िरी 
सेवाको स्तर ववृि, आसेमनक प्रि षणको अध्र्र्न 
अन सन्धान, खानेपानी ि णस्तर सम्बन्धी िापिण्ड 
र मनिेम्शकाको कार्ायन्वर्न र अन ििन  

सालबसाली  

२१,०७२ 

 हाल क्रिाित रहेका ५५ आर्ोजाना 
सम्पन्न िन यका साथै थप २५ वटा 
आर्ोजना सम्पन्न भएको ह ने। 

31301104 तेस्रो साना शहरी 
खानेपानी तथा सरसफाइ 
आर्ोजना 

शहरी तथा अधयशहरी िेत्रिा खानेपानी तथा 
सरसफाइ सेवा स ववधा एवम्सेवास्तर र ि णस्तर 
ववृि दिसाजन्र् लेिो व्र्वस्थापनको लामि 
संरचना मनिायण 

२०७०/७१- 
२०७७/७२  

 

१०९,२०० 
ववस्ततृ आर्ोजना 
प्रमतवेिन 

२० वटा आर्ोजना सम्पन्न भएको ह ने। 
3 लाख 90 हजार जनसंख्र्ा लाभाम्न्वत 
भएको ह ने। 

313011०५ जलवार्  अन क मलत वहृत 
खानेपानी आर्ोजना 

स ख्खा बम्स्तिा उच्च र िध्र्ि स्तरका 
खानेपानी सेवा उपलब्ध िराउन ेबहृत पम्म्पङ 
प्रणालीका आर्ोजना मनिायण, अन्तर प्रािेम्शक 
थोक ववतरण प्रणाली, जलाशर्र् क्त खानेपानी 
आर्ोजनाहरूको अध्र्र्न र  मनिायण जलवार्  
पररवतयन न्रू्नीकरण सम्बन्धी ििता अमभववृि 
उपर् क्त प्रववमध ववकासको लामि मनिेम्शका 
तज यिा  

सालबसाली १२९,२७२  ४४ वटा िध्र् १२ आर्ोजना सम्पन्न 
भएको ह ने।  

२ लाख ४0 हजार जनसंख्र्ा लाभाम्न्वत 
भएको ह ने।  
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आर्ोजना अवमध 
(स रु र सिामप्त) 

लाित 
(रू. लाखिा) 

प िर्ाई 
आिािी तीन वषयको उपलम्ब्ध           

सूचक 

31301106 ढल मनिायण तथा प्रशोधन 
कार्यक्रि 

उच्च जनघनत्व भएका म्जलला सिरि काि, तथा 
निरोन्ि ख बस्तीिा ढल मनिायण तथा प्रशोधन 
आर्ोजना कार्ायन्वर्न  
ढल मनिायणसम्बन्धी िापिण्ड तर्ारी तथा 
अद्यावमधक 

ढल प्रणाली व्र्वस्थापनसम्बन्धी प्रववमध अध्र्र्न, 

ववकास, अन सन्धान तथा सूचना व्र्वस्थापन 

सालबसाली ९९,९९१  २ वटा ढल प्रशोधन आर्ोजना सम्पन्न 
भई थप १३ वटा आर्ोजना स रू भएको 
ह ने।  

31301107 खानेपानी तथा सरसफाइ 
सहलिानी आर्ोजना 

शहरी तथा अधयशहरी िेत्रहरूिा खानेपानी तथा 
सरसफाइ सम्बन्धी संरचना मनिायण  
उपभोक्ताहरूको ३० प्रमतशत लाित 
सहभामितािा खानेपानी तथा सरसफाइ आर्ोजना 
मनिायण िरी उच्च तथा िध्र्ि स्तरको खानपेानी 
सेवा उपलब्धता 
 

 

सालबसाली ९२,४३७ सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न  
ववस्ततृ 
इम्न्जमनर्ररङ 
अध्र्र्न 

९० वटा िध्रे् ४५ वटा आर्ोजना 
सम्पन्न भएको ह ने।  

९ लाख जनसंख्र्ा लाभाम्न्वत भएको 
ह ने। 

31301108 शहरी खानेपानी तथा 
सरसफाइ (िेत्रित) 
आर्ोजना 
 

शहरी तथा अधयशहरी िेत्रहरूिा खानेपानी तथा 
सरसफाइ सम्बन्धी संरचना मनिायण खानेपानी 
तथा सरसफाइ सेवाको सेवास्तर र ि णस्तर ववृि 
िरी जीवनर्ापनिा आएको पररवतयन सापेि 
उपभोक्तालाई मछटो रुपिा स रम्ित,  ववश्वसनीर्, 

पर्ायप्त र दििो सेवाको उपलव्धता 

सन ्२०१२-
२०२३ 

११६,१९५ ववस्ततृ आर्ोजना 
प्रमतवेिन 

१७ खानेपानी आर्ोजना, ३ डे्रनेज र २ 
ढल आर्ोजना कार्ायन्वर्न भएको ह ने। 

31301113 केम्न्रर् खानेपानी 
आर्ोजना (साववक शहरी 
खानेपानी व्र्वस्थापन 
स धार आर्ोजना) 

िौज िा ब.उ.शी. हरूले नसिेट्ने प्रकृमतका 
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 नस्थापना र प नमनिायण, 

सेवास्तर स दृढीकण िन यपने प्रकृमतका आर्ोजना 
मनिायण 

सालबसाली 115,735 सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 
ववस्ततृ 
इम्न्जमनर्ररङ 
अध्र्र्न 

२१५ आर्ोजना सम्पन्न भएको ह न।े 

५४५ संचालनिा रहने। 
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सूचक 

31301114 एवककृत खानेपानी तथा 
ढल व्र्वस्थापन 
आर्ोजना 

प्रािेम्शक राजधानी लिार्तका १० वटा शहरिा 
एवककृत बहृत ्खानेपानी तथा ढल प्रशोधन 
आर्ोजना एकीकृत रुपिा कार्ायन्वर्न 

२०७७/७२- 
सालबसाली 

५१,२५०  प्रािेम्शक राजधानीिा खानेपानी तथा ढल 
आर्ोजना संचालन भएको ह ने।  

३१३51011 रामिण खानेपानी तथा 
सरसफाइ कोष 

िाििा आधाररत सहभामितािूलक ववकास 
अवधारणा अन रुप रािीण जनतालाई स रम्ित 
खानेपानी तथा सरसफाइ स ववधा  

सन ्२०१४-
२०२० 

९०,००० ववस्ततृ आर्ोजना 
प्रमतवेिन 

ब्र्ाच ९,१० र ११ का सबै आर्ोजना 
सम्पन्न ह ने। 

 

५०११3101 खानेपानी उत्पािन ववृि 
कार्यक्रि 

सेवा िेत्र मभत्र पानी उत्पािन, भण्डारण तथा 
प्रशोधन ििता वृवि 

सालबसाली ३६,४२२  पानी उत्पािन तफय  ब टवलको ३२ एि 
एल मड, नेपालिञ्जको २५ एि एल मड 
सिेत ६० लाख मलटर भमूिित पानी 
उत्पािन तथा ववतरण भएको ह ने। 

50113102 खानेपानी तथा ढल 
मनकास कार्यक्रि 

सेवा िेत्र मभत्र पाइपलाइन ववस्तार तथा धारा 
जडान 

सालबसाली ११,७२३  पोखराको पानी प्रशोधन केन्रको मनिायण 
सम्पन्न भई ६० वक.मि. पाइपलाइन 
ववस्तार ह न।े 

५०११3103 काठिाण्डौं उपत्र्का 
खानेपानी व्र्वस्थापन 
बोडय 

काठिाण्डौ उपत्र्का मभत्र खानेपानी तथा ढल 
मनकास सेवाको सि म्चत व्र्वस्थापन, मनर्िन 
तथा सम्पम्त्तको संरिण 

सालबसाली २६,३२७  २३ हजार घरपररवारिा धारा जडान 
भएको ह ने।  

 
।५०११3105 

काठिाण्डौं उपत्र्का 
खानेपानी स धार आर्ोजना 

थोक ववतरण प्रणाली, ववतरण संजालको मनिायण, 

पानी पोखरीको मनिायण लिार्तका संरचनाको 
प नस्थायपना तथा ववस्तारिाफय त काठिाण्डौं 
उपत्र्का मभत्र खानेपानी संरचना मनिायण 

सन ्२०११ 

िेम्ख २०२३ 
४२३,००० ववस्ततृ आर्ोजना 

प्रमतवेिन 
चक्रपथ मभत्र र बावहरका ७७ वक,मि. 
थोक ववतरण प्रणाली सञ्जाल, १० वटा 
पानीपोखरी र १०१० वक,मि. ववतरण 
सञ्जाल  सम्पन्न भई परीिण तथा 
िेलम्चीको पानी सिालन भएको ह न।े 

साथै िोश्रो चरणका मनणायण कार्य 
मनिायणाधीन भएको ह ने। 
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सूचक 

५०११3106 काठिाण्डौं उपत्र्का ढल 
व्र्वस्थापन आर्ोजना 

फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली तथा इन्सेप्टर 
ढल मनिायण 

सन ्२०१३ िेम्ख 
२०२० 

१४७,३०० ववस्ततृ आर्ोजना 
प्रमतवेिन 

ि हेरश्वरी, सललाघारी, धोमबघाट तथा 
कोड्क  ढल प्रशोधन केन्र मनिायण कार्य 
सम्पन्न भई सिालनिा आएको ह न।े  

हन िानघाट र िोकणय िा DEWATS फोहर 
पानी प्रशोधन प्रणाली मनिायणामधन रहने। 

रहने। 

 

हनिन्ते, िनोहरा, खस्र्ाङख स ङ निीको 
ि वै वकनारािा ढल इन्टरसेप्टर मनिायण 
कार्य सम्पन्न ह ने। 

 

पाटन िंिलबजारबाट कृष्णिम्न्िर ह िै 
शंखिूल सम्ि ढल मनिायण कार्य सम्पन्न 
ह ने। 

 

काठिाण्डौंको िोकणय र भक्तप रको 
हन िानघाट ववकेम्न्रत फोहोरपानी प्रशोधन 
केन्र मनिायणाधीन ह ने। 

 

५०११3107 ढल प्रशोधन केन्र ढल प्रशोधन केन्रको लामि लमलतप रको 
खोकनािा ६५५ रोपनी जग्िा अमधरहण 

सालबसाली ४,७९०  ६५५ रोपनी जग्िा अमधरहण िरी फोहोर 
पानी प्रशोधन केन्र मनिायणाधीन रहने। 

501४७10१ निर ववकास कोष–
खानेपानी िेत्र 

खानेपानी िेत्रका कार्यक्रि तथा आर्ोजनाहरूिा 
लिानी िरी सेवा ववस्तारिा सहर्ोि  

सालबसाली 
 

  खानेपानी सेवा ववस्तार भएको ह न।े 

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 प्रकृर्ािा वढलाई ह न सक्न,े 

प्राकृमतक प्रकोप र भौमतक मनिायण कार्यिा ह ने सिन्वर्को किीले ििाय पानीका स्रोतहरूिा असर पनय िई पानीको िात्रा र ि णस्तरिा किी ह न सक्ने र कार्यक्रि 
व्र्वस्थापकको सेवा मनरन्तरता ह न नसक्ने जस्ता पिहरूलाई अपेम्ित उपलम्ब्ध हामसल िनयिा व्र्वधान प -र्ाउने जोम्खिका रुपिा आकलन िररएको छ। 
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५.४ यवुा तथा खेलकुद 

१. पषृ्ठभमूि 

यवुाको सवााङ्गीण ववकास, सशक्तीकरण र यवुा उद्यिशीलता िार्ा त ्सिदृ्ध राष्ट्र मििााणका लामि यवुा पररचालि ििा यवुा 
तथा खेलकुद िन्त्रालयले ववमभन्न कायाक्रि सञ्चालि िदै आएको छ।त्यसैिरी खेलकुदको िाध्यिबाट िािररकको स्वास््य तथा 
तन्त्दरुुस्ती अमभववृद्धिा िद्दत िदै रावष्ट्रय िौरव बढाउि सिेत यस िन्त्रालयले कायाक्रि सञ्चालि िदै आएको छ। रावष्ट्रय यवुा 
िीमत, रावष्ट्रय खेलकुद िीमत र ददिो ववकासका लक्ष्य प्रामिलाई िध्यिजर िदै आिािी आमथाक वर्ािा यवुाको क्षिता ववकास िरी 
पररचालि ििे, यवुालाई रोजिार र स्वरोजिार बन्न िद्दत ििे, सबैलाई खेलकुद अभ्यासको अवसर मसजािा ििे, खेलकुदका 
पूवााधारहरूको ववकास ििे र खेलकुदका रावष्ट्रय तथा अन्त्तराावष्ट्रय प्रमतयोमिता आयोजिा ििे कायालाई जोड ददइिेछ। 

२. सिस्या तथा चिुौती  

यवुा लक्षक्षत िीमत योजिा तथा कायाक्रिहरूको प्रभावकारी कायाान्त्वयि हिु िसक्ि,ु यवुाको ववकास र पररचालिका लामि 
प्रदेश, क्षजल्ला र स्थािीयस्तरिा उपयकु्त संिठि संरचिा स्थावपत हिु िसक्ि,ु बजारको िाि र जिशक्षक्तको आपूमताबीच सािञ्जस्यता 
िहिु,ु उद्यिशीलता र रोजिारीका अवसरहरू सीमित हिु,ु सिग्र िािव स्रोतका साथै यवुा ववकासको ठोस योजिा िहिु,ु यवुा 
ववशेर्का त्याङ्कीय आधार (database) िहिु,ु यवुा ववकासका प्रिखु सिस्याको रूपिा रहेका छि।् सकारात्िक सोचको ववकास र 
श्रिको सम्िाि ििे संस्कृमतको ववकास ििुा, यवुा लक्षक्षत जीविपयोिी, प्राववमधक र व्यवसावयक क्षशक्षा सवासलुभ रुपिा उपलब्ध 
िराउि,ु स्वदेशिा रोजिारीका अवसरहरू बवृद्ध ििुा, यवुािा ववत्तीय स्रोतिा यवुाको सहज पहुुँच समुिक्षित ििुा र यवुािा स्वयंसेवकीय 
संस्कृमतको ववकास ििुाआदद यवुा ववकासका प्रिखु चिुौती हिु।् 

खेलकुद ववकासका लामि पयााि पूवााधार िहिु,ु खेलाडी तथा प्रक्षशक्षकलाई मियमित प्रक्षशक्षण िहिु,ु खेलकुदका पूवााधार 
ववकास तथा प्रमतयोमिता आयोजिािा मिजी तथा अन्त्तराावष्ट्रय लिािी आकवर्ात ििा िसक्ि,ु पवातीय, पयाटकीय र साहमसक खेलकुद 
िमतववमध पयााि िारािा सञ्चालि ििा िसक्ि ुप्रिखु सिस्याका रुपिा रहेका छि।् रावष्ट्रय तथा अन्त्तराावष्ट्रय िापदण्ड अिकूुलका 
सवुवधा सम्पन्न भौमतक पूवााधारहरूको मििााण ििुा,, रावष्ट्रय तथा अन्त्तराावष्ट्रयस्तरको प्रक्षशक्षण तथा प्रमतयोमिता सञ्चालि ििुा,  
खेलाडीलाई प्रोत्साहि तथा सम्वद्धाि ििुा, खेलकुद प्रक्षशक्षण तथा प्रमतयोमिताहरूिा ियाुँ क्षशल्प प्रयोि ििुा,  खेलकुदको ववकासिा 
सावाजमिक लिािी अमभववृद्ध ििुा, मिजीक्षेरको लिािी आकवर्ात ििुा, खेलकुद सम्बद्ध मिकायहरूिा शासकीय, व्यवस्थापकीय र 
संस्थाित क्षिता अमभववृद्ध ििुा खेलकुद ववकासका प्रिखु चिुौती हिु ्. 

३. सोच  

 यवुाको सवााङ्गिीण ववकास राष्ट्र मििााणको प्रिखु आधार (यवुा)।  

 स्वच्छ, व्यावसावयक र प्रववमधिैरी खेलकुद अमभववृद्ध ( खेलकुद )। 

४. उद्दशे्य 

अ. यवुा 
१. यवुाको दक्षता र क्षिताको ववकास ििुा।  

२. यवुालाई उद्यिशील, रोजिार र स्वरोजिार बिाउि।ु 

३. शासकीय प्रवक्रया एवि ्सािाक्षजक, सांस्कृमतक र आमथाक रुपान्त्तरणिा यवुाको साथाक सहभामिता अमभववृद्ध ििुा।  

४. यवुालाई आत्ि मिभार, स्वावलम्बी र चरररवाि बिाउि।ु 
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आ.खेलकुद  

१. खेलकुद पूवााधारको ववकास, ववस्तार र स्तरोन्नमत ििुा। 

२. खेलकुद क्षेरलाई प्रमतष्पधी र व्यावसावयक बिाउि।ु 

३. सबै क्षेरिा खेलकुदलाई िूलप्रवाहीकरण ििुा। 

५. रणिीमत  

अ. यवुा 

१. प्राववमधक तथा व्यवसावयक क्षशक्षा र सीप ववकासका अवसर ववस्तार ििे। 

२. यवुालाई उद्यि र व्यवसाय सञ्चालििा प्रोत्साहि ििे। 

३. यवुाद्वारा सञ्चामलत उद्यि, व्यवसाय तथा उद्योिको प्रवद्धाि ििे। 

४. ववत्तीय स्रोत साधििा यवुाको पहुुँच ववस्तार ििे। 

५. तीि तहिा िीमत मििााणदेक्षख कायाान्त्वयिसम्ि यवुाको सिावेशी र साथाक सहभामिता समुिक्षित ििे। 

६. यवुा स्वयंसेवी संस्कृमतको ववकास ििे। 

७. स्काउट संरचिालाई ववकास र ववस्तार ििे। 

आ.खेलकुद 

१. सबै तहसुँिको सिन्त्वय र सहकायािा खेलकुद पूवााधारको मििााण, संरक्षण र स्तरोन्नमत ििे। 

२. खेलकुद पूवााधारको ववकास, व्यवस्थापि र िमतववमध सञ्चालििा मिजी क्षेरलाई प्रोत्साहि ििे। 

३. खेलकुद ववकासिा आवद्ध मिकाय/संघ संस्थाहरूको क्षिता ववकास तथा संस्थाहरूिा सशुासि प्रवद्धाि ििे। 

४. प्रमतभावाि खेलाडीको पवहचाि, क्षिता ववकास तथा प्रोत्साहिको व्यवस्था ििे। 

५. सिाजको प्रत्येक तह र क्षेरिा खेलकुदको िहत्व स्थावपत िदै सबै उिेर सिूहका िािररक सहभािी हिु ेअवसर मसजािा 
ििे। 

६. आमथाक तथा सािाक्षजक ववकासका लामि खेलकुद िमतववमधलाई प्राथमिकता ददिे।  

६. ववर्य के्षरित िमतजा सूचक र लक्ष्य 

 

क्र. 
सं. 

 

सूचक 

 

एकाई 

२०७५/७६ 
सम्िको उपलक्षब्ध 

२०७६/७७ को 
अििुामित 
उपलक्षब्ध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 
 

२०७७/७८ 

 

२०७८/७९ 

 

२०७९/८० 

१ सािाक्षजक  जािरण  र सिवृद्धको  
लामि पररचामलत यवुा 

जिा  ० ६५८५ ४००० १०००० १०००० 

२ िव प्रवताि केन्त्र (वावर्ाक) संख्या ० १ १ १ १ 
३ िव प्रवताि केन्त्रबाट प्रक्षशक्षण 

प्राि ििे यवुा 
जिा ० ० ५०० 

 

७५० 
 

१००० 
४ यवुा क्लब िठि संख्या १२१२ ६० ७७ १०० १०० 
५ यवुा क्लब िार्ा त िेततृ्व अभ्यास 

ििे यवुा 
जिा 

(हजारिा) १८ १९ १८ १८ १८ 
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क्र. 
सं. 

 

सूचक 

 

एकाई 

२०७५/७६ 
सम्िको उपलक्षब्ध 

२०७६/७७ को 
अििुामित 
उपलक्षब्ध 

िध्यिकालीि लक्ष्य 
 

२०७७/७८ 

 

२०७८/७९ 

 

२०७९/८० 

६ स्वरोजिार कोर् िार्ा त कजाा 
प्राि िरी सञ्चालि स्वरोजिार 
यवुा 

जिा 
(हजारिा) 

६८ १२ १२ १० १४ 

७ यवुा तथा खेलकूद क्षेरको 
पूवााधार मििााण कायािा रोजिार 
प्राि ििे यवुा 

जिा 
(हजारिा) 

०.६ २.४ २.७ ३.० ३.५ 

८ स्काउट तामलििा सहभािी 
स्काउटको संख्या 

जिा ६०१ १०३३ ४०० ५०० ६०० 

९ प्रोत्साहि तथा परुस्कार र 
सम्िाि प्राि ििे खेलाडी 

जिा ४५५ ६६० ८०० ८०० ८७५ 

१० रावष्ट्रय तथा अन्त्तराावष्ट्रय स्तरिा 
प्रक्षशक्षण प्राि ििे खेलाडी 

जिा 
(हजारिा) 

७ ७ ८ १० १० 

११ रावष्ट्रय स्तरका खेलकुद 
प्रमतयोमिताहरूिा सहभािी 
खेलाडी 

जिा 
(हजार) 

६ ७ ८ ९ १० 

१२ रावष्ट्रयस्तरिा आयोजिा भएको 
खेलकुद प्रमतयोमिता 

संख्या ६० ५५ ५५ ६० ७२ 

१३ िेपालिा आयोजिा भएको 
खेलकुदका अन्त्तराावष्ट्रय 
प्रमतयोमिता 

संख्या १६ २५ १० १५ १८ 

१४ अन्त्तराावष्ट्रय खेलकूद पररसर संख्या १ १ १ १ १ 

१५ प्रदेश रङ्गशाला  (अन्त्तराावष्ट्रय 
स्तरका सवुवधा सम्पन्न) 

संख्या ० १ १ १ १ 

१६ वक्रकेट रङ्गशाला (वावर्ाक) संख्या १ १ १ २ २ 

१७ मििााण भएका उच्च धरातलीय 
खेलकुद तामलि केन्त्र 

संख्या २ २ २ २ २ 

१८ खेलकुद एकेडेिी संख्या ० २ १ ३ ३ 

१९ कभडाहल संख्या ६ ८ १२ १२ १४ 

२० खेलग्राि संख्या ० ५० ७५ ८० ८० 

७. ववर्य के्षरित खचा तथा स्रोतको मरवर्ीय अििुाि 

       

रकि रू. लाखिा 

आमथाक वर्ा 
ववमियोजि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुुँजीित 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
िपेाल सरकार 

वैदेक्षशक 

अिदुाि 
वैदेक्षशक ऋण 

2077/78 18,395 16,465 1,930 - 18,395 - - 

2078/79 21,255 19,209 2,046 - 21,255 - - 

2079/80 22,398 20,229 2,169 - 22,398 - - 
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८. कायाक्रि/आयोजिाको संक्षक्षि वववरण 

ब.उ.शी.िं. 
कायाक्रि/ 
आयोजिा 

उद्दशे्य 
आयोजिा अवमध 
(सरुु र सिामि) 

लाित 
(रू.लाखिा) 

पषु््ाुँई आिािी ३ वर्ाको उपलब्धी सूचक 

३४३०००११ यवुा तथा 
खेलकुद 
िन्त्रालय 

िीमत, योजिा, कायाक्रि तजुािा, 
सिन्त्वय तथा अििुिि  

सालबसाली   उदे्दश्य अिरुुप लक्ष्य हामसल भएको हिु।े 

३४३००१०१ रावष्ट्रय यवुा 
पररचालि 
कायाक्रि 

यवुा सम्बन्त्धी कायाक्रिको रावष्ट्रय 
तथा अन्त्तराावष्ट्रय सिन्त्वय र 
सहजीकरण  

मसजािशील एवि ् प्रमतभावाि 
यवुाको खोज  

यवुा पररचालि सम्बन्त्धी 
व्यवस्थापकीय काया सञ्चालि 

सालबसाली ७१६८ (५ 
वर्ाको 
लामि) 

 प्रत्येक वर्ा 
रु. १५ 
करोडका 
दरले  

३०० जिा यवुाले एक अको देशको भ्रिण िरी अिभुव 
आदािप्रदाि िरेका हिुे। 

३० जिा प्रमतभावाि यवुा परुस्कृत भएको हिुे। 

रावष्ट्रय ववकास स्वयंसेवक सेवाको डाटाबेस प्रणालीको 
मििााण/स्तरोन्नमत र सञ्चालि भएको हिु।े 

३४३००१०२ खेलकुद ववकास 
कायाक्रि 

 

खेलाडी तथा प्रक्षशक्षकिा सचेतिा 
अमभववृद्ध कायाक्रि सञ्चालि 

खेलकुद सम्बन्त्धी कायाक्रिको 
रावष्ट्रय तथा अन्त्तराावष्ट्रय तहिा 
सिन्त्वय र सहजीकरण  

रावष्ट्रय तथा अन्त्तराावष्ट्रय खेलकुद 
प्रमतयोमितािा उत्कृष्ट खेल कौशल 
प्रदशाि ििे खेलाडी तथा 
प्रक्षशक्षकलाई परुस्कृत र सम्िाि 

 

सालबसाली ३६४७ (५ 
वर्ाको 
लामि) 

 प्रत्येक वर्ा 
रु. ७ 

करोडका 
दरले  

९०० जिा खेलाडी र प्रक्षशक्षकलाई खेलकुदिा प्रमतवक्षन्त्धत 
और्धी सेवि ववरुद्धको सचेतिा प्रदाि िररएको हिुे।  

३० जिा प्रमतभावाि खेलाडीलाई खेलकुदको रावष्ट्रय प्रमतभा 
सम्िाि िररएको हिुे।  

खेलकुद सूचिा प्रणालीको व्यवस्थापि िररएको हिु।े 

खेलकुदिा संस्थाित प्रायोजि तथा सािाक्षजक उत्तरदावयत्व 
सम्बन्त्धी अध्ययि िररएको हिु।े 

खेलकुद संघहरूको संस्थाित क्षिता अमभववृद्ध िररएको हिुे। 

अन्त्तराावष्ट्रय खेलकुद प्रमतयोमितािा पदक प्राि ििे २०० जिा 
खेलाडीलाई परुस्कार ववतरण िररएको हिु।े 

34300103 िेपाल स्काउट स्काउट तामलि एवि ्स्काउट 
पररचालि सम्बन्त्धी काया सञ्चालि 

2077/78-
सालबसाली 

  १५०० जिा ववद्याथीलाई स्काउट तामलि प्रदाि िररएको हिु।े 

१२०० जिा स्काउटलाई ववपद् व्यवस्थापि तामलि प्रदाि 
िररएको हिुे। 

१ लाख जिा स्काउट स्वयंसेवक पररचालि भएको हिुे। 
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ब.उ.शी.िं. 
कायाक्रि/ 
आयोजिा 

उद्दशे्य 
आयोजिा अवमध 
(सरुु र सिामि) 

लाित 
(रू.लाखिा) 

पषु््ाुँई आिािी ३ वर्ाको उपलब्धी सूचक 

३४३४१०१२ रावष्ट्रय यवुा 
पररर्द् 

सािाक्षजक जािरण, रुपान्त्तरण र 
सिवृद्धका लामि यवुा पररचालि  

यवुालाई उद्यिशीलता तथा ववत्तीय 
साक्षरता तामलि सञ्चालि र उद्यि 
सञ्चालि ििा ववत्तीय तथा प्राववमधक 
सहयोि प्रदाि 

यवुा उद्यिशीलताको ववर्यिा खोज 
अिसुन्त्धाि  

 

सालबसाली ७६७३१ 

(५ वर्ाको 
लामि) 

 

(िवप्रवताि 
केन्त्र 

स्थापिाका 
लामि १ अबा 
५० करोड 
पूक्षजुँित र 
बाुँकी रकि 
चालू खचा) 

सािाक्षजक जािरण, रुपान्त्तरण र सिवृद्धका लामि २४ हजार 
यवुा पररचालि भएको हिुे। 

२६०० यवुालाई उद्यिशीलता तथा ववत्तीय साक्षरता तामलि 
प्रदाि िररएको हिुे । 

४५० वटा यवुा सिूहलाई उद्यि सञ्चालि ििा सहयोि प्रदाि 
िररएको हिुे। 

२ वटा यवुा इन्त्कुवेशि/इिोभेसि सेन्त्टर स्थापिा र सञ्चालि 
िररएको हिुे।   

२६०० जिा यवुालाई परािशा तथा िािादशाि प्रदाि िररएको 
हिु।े 

४०० जिा अपाङ्गता भएका यवुालाई सहयोि सािग्री 
उपलब्ध िराइएको हिुे। 

३०० जिा यवुाहरूलाई उद्यिशीलता र िवप्रवातिात्िक 
कायाका लामि अन्त्तर प्रदेश अवलोकि भ्रिणको आयोजिा 
हिु।े 

३४३५१०११ यवुा तथा सािा 
व्यवसायी 
स्वरोजिार कोर् 

कोर्को कजाा लिािी िरी यवुालाई 
स्वरोजिार बिाउि े

 

सालबसाली १४७१५ 

(५ वर्ाको 
लामि) 

सहकारी 
संस्थाहरूसुँि 
सिन्त्वय, 

व्यवसायीलाई 
तामलि, 
अििुिि, 
व्याज 

अिदुाि र 
व्यवसायको 

बीिा  

३६ हजार जिा यवुा स्वरोजिार भएको हिुे। 

३६ हजार वटा व्यवसाय र व्यवसायीको स्वरोजिार वीिा 
भएको हिु।े 

मियमित रुपिा वकस्ता तथा ऋण मतिे व्यवसायीलाई 
उिीहरूले मतरेको व्याजको ६० प्रमतशत रकि अिदुाि ददिे 
( अििुामित ९ हजार जिा व्यसायीलाई लाभाक्षन्त्वत भएको 
हिु)े। 

३४३४१०११ रावष्ट्रय खेलकुद 
पररर्द 

खेलकुद पूवााधार मििााण तथा 
स्तरोन्नमत 

खेलाडी तथा खेलकिीको क्षिता 

सालबसाली ७४२००  

(५ वर्ाको 
लामि) 

वावर्ाक रु. 
१ अबा ५० 
करोडका 

दाङको वेलझणु्डीिा मभआईपी प्यारावपट र सेन्त्थेवटक ट्रयाक 
सवहत रंिशाला मििााण काया सम्पन्न भएको हिुे। 

१० लेिको सेन्त्थेवटक्स ट्रयाक िपेालिञ्ज रंिशालािा मििााण 
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ब.उ.शी.िं. 
कायाक्रि/ 
आयोजिा 

उद्दशे्य 
आयोजिा अवमध 
(सरुु र सिामि) 

लाित 
(रू.लाखिा) 

पषु््ाुँई आिािी ३ वर्ाको उपलब्धी सूचक 

ववकास तथा प्रोत्साहि 

खेलकुद प्रमतयोमिता सञ्चालि 

अन्त्तराावष्ट्रय खेलकुद प्रमतयोमिताका 
पदक ववजेता खेलाडीलाई ििद 
परुस्कार ववतरण  

दरले 
 

 

काया सम्पन्न भएको हिुे। 

अन्त्तराावष्ट्रय स्तरको दशरथ रंिशाला मििााण काया सम्पन्न 
भएको हिुे। 

अन्त्तराावष्ट्रय स्तरको पोखरा रंिशाला मििााण काया सम्पन्न 
भएको हिु।े 

अन्त्तराावष्ट्रय स्तरको पोखरा बहउुदे्दश्यीय कभडाहल इन्त्टरिल 
वर्मिमसङ, साउण्ड मसस्टि सवहतको  मििााण काया सम्पन्न 
भएको हिु।े 

िवौं रावष्ट्रय खेलकूद प्रमतयोमिता सञ्चालिको लामि आवश्यक 
पूवााधार मििााण भएको हिुे। 

१५ हजार खेलाडीलाई क्षजल्लास्तरिा खेलकुदको मियमित 
प्रक्षशक्षण र रावष्ट्रय वटि तयारी प्रक्षशक्षण प्रदाि िररएको हिुे। 

२४ जिा खेलकुद प्रक्षशक्षकलाई वैदेक्षशक प्रक्षशक्षण मडप्लोिा 
तथा िास्टर कोर्ाको तामलि ददइएको हिुे। 

िण्डकी प्रदेशिा िवौं र कणााली प्रदेशिा दशौं रावष्ट्रय 
खेलकुद प्रमतयोमिता आयोजिा भएको हिुे। 

खेलकुदको ९० वटा रावष्ट्रय स्तरको प्रमतयोमिता र २७ वटा 
अन्त्तराावष्ट्रय स्तरको प्रमतयोमिता आयोजिा हिु े। 

९. जोक्षखि पक्ष तथा अििुाि 

 कायाक्रि कायाान्त्वयिका लामि पयााि बजेट व्यवस्था र अन्त्तिात मिकायहरूको संिठि संरचिा सदुृढीकरण तथा जिशक्षक्तको क्षिता अमभववृद्ध िभएिा अपेक्षक्षत 
उपलब्धी हामसल िहिुे जोक्षखि रहन्त्छ। 
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५.५ महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागरिक 

१. पषृ्ठभलूम  

नेपालले महिला हिरुद्ध िनुे सबै प्रकािका भेदभाि उन्मूलन गने मिासन्न्ि, १९७९ लाई सन ् १९९१ मा अनमुोदन 
गरिसकेको सन्दभभमा यसको कायाभन्ियनका लालग महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्रालयको स्थापना भएको िो।यस 
मन्रालय अन्तगभत महिला तथा बालबाललका हिभाग, िाहिय बाल अलिकाि परिषद्, समाज कल्याण परिषद्, पशपुलत िदृ्धाश्रम ि 

मंगला सिाना दीर्भकालीन पनुभस्थापना केन्र संचालनमा ििेका यस मन्रालयले महिला, बालबाललका तथा हकशोिहकशोिी, ज्येष्ठ 
नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यन्िएिम ् लैहङ्गक तथा यौलनक अल्पसंख्यक सम्बन्िी नीलत, योजना तथा कायभक्रमको तजुभमा, 
कायाभन्ियन, समन्िय, अनगुमन ि मूल्याङ्कन गने, अन्तिाभहिय तथा क्षेरीय ि िाहिय संर् सस्थासँग सम्पकभ  ि समन्िय गने, बेिारिसे, 
असिाय, ि असि नागरिकिरुको संिक्षण तथा कल्याण गने लगायतका कायभ गदै आइििेको छ। 

यसै सन्दभभमा यस मन्रालयका आगामी तीन आलथभक िषभका कायभक्रम नेपाल सिकािको ’समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली’ को 
िाहिय सोचलाई साथभक बनाउन ि पन्रौं योजनामा उल्लेन्खत हिषयलाई सम्बोिन गनभको लालग िािपलत महिला सशिीकिण 
कायभक्रम, अहिभािकहिहिन तथा सडक बालबाललका, ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएका व्यन्िका लालग कायभक्रम प्रभािकािी 
कायाभन्ियनमा केन्न्रत गरिएको छ। 

२.समस्या तथा चनुौती  

संर्, प्रदेश ि स्थानीय तिका कायभक्रमबीच तादाम्यता तथा समन्िय गिी अलनिायभ दाहय्िका कायभक्रम सम्बन्न्ित 
तिबाट सम्बोिन िनु नसक्न,ु कलतपय कायभक्रममा दोिोिोपना कायम ििन,ु मन्रालयबाट प्रदेश ि स्थानीय तिमा पठाइएको 
सशतभ अनदुानको प्रभािकािी कायाभन्ियन निनु,ु महिलामालथ िनुे व्यििािगत हिभेद िट्न नसक्न,ु सािभजलनक स्थल, सिािी सािन 
लगायत सिकािबाट प्रिाि गरिने सेिालाई महिलामैरी ि अपाङ्गमैरी बनाउन नसहकन,ु देशभरिका सडक बालबाललकाको 
व्यिस्थापन गनभ कठठनाइ िनु,ु शििी क्षेरमा असिाय, बेिारिसे, ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा िहृद्ध िुँदै जान,ु मानलसक रुपमा हिन्क्षप्त 
महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई समयमा उद्धाि तथा पनुभस्थापना गनभ नसक्न ुजस्ता यस क्षेरका समस्या ििेका छन।् ्यसैगिी 
हिलभन्न स्िरुपमा बढ्दो ििेका लैहङ्गक हिंसाका र्टना सम्बोिन गनुभ, लन्क्षत महिलािरुको आलथभक, सामान्जक ि िाजनीलतक 
सशिीकिण गनुभ, देशभिका ज्येष्ठ नागरिकको उन्चत सम्मान गने िाताििण तयाि गनुभ, मन्रालयको कायभ प्रकृलत अनसुाि संर्, 
प्रदेश ि स्थानीय तिबीच सिकायाभ्मक तथा समन्िया्मक भलूमका लनिाभि गनुभ जस्ता यस क्षेरका चनुौती ििेका छन।् 

३. सोच  
 लैहङ्गक समानतामूलक िाि (लैहङ्गक समानता तथा महिला सशिीकिण)। 

 बालअलिकाि सलुनन्ित भएको बालमैरी समाज (बालबाललका तथा हकशोिहकशोिी)।  

 ज्येष्ठ नागरिकको संिक्षण ि सम्मालनत जीिनको प्र्याभलूत (ज्येष्ठ नागरिक)।  

 अपाङ्गता भएका व्यन्िको मयाभठदत ि आ्मलनभभि जीिन (अपाङ्गता भएका व्यन्ििरु)।  

 मानि बेचलबखन तथा ओसािपसािमिु मयाभठदत समाज (मानि बेचलबखन तथा ओसािपसाि लनयन्रण)। 

 व्यािसाहयक, जिाफदेिी ि पािदशी सामदुाहयक तथा गैिसिकािी संर्संस्था (सामदुाहयक ि गैिसिकािी संस्था)। 
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४. उद्दशे्य  
अ. लैहङ्गक समानता तथा महिला सशिीकिण 

१. लैहङ्गक उत्तिदायी शासन व्यिस्थालाई संस्थागत गदै महिलाको सम्मालनत जीिनयापनको िाताििण सलुनन्ित गनुभ। 

२. महिला हिरुद्ध िनुे सबै प्रकािका भेदभाि, हिंसा ि शोषणको अन््य गनुभ। 

३. आलथभक समहृद्ध ि ठदगो हिकासका लालग महिलाको समान अग्रसिता ि नेतृ् िदायी भलूमका स्थाहपत गदै स्रोत, सािन, 

अिसि तथा लाभमा महिलाको समान पिुँच सलुनन्ित गनुभ। 

आ. बालबाललका तथा हकशोिहकशोिी 

१. बालबाललका तथा हकशोिहकशोिीको अलिकािको संिक्षण ि प्रिद्धभन गनुभ। 

२. बालबाललका तथा हकशोिहकशोिीमैरी िाताििण सजृना गनुभ। 

३. बालबाललका तथा हकशोिहकशोिी हिरुद्ध िनुे शािीरिक ि मानलसक लगायत सबै प्रकािका हिंसा, हिभेद, दवु्यभििाि, शोषण ि 
उपेक्षाको अन््य गनुभ। 

इ. ज्येष्ठ नागरिक 

१. पारििारिक, आलथभक ि काननुी संिक्षणको माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकको िक अलिकािको संिक्षण ि प्रिद्धभन गनुभ। 

२. ज्येष्ठ नागरिकलाई आिश्यक सेिा सहुििा उपलब्ि गिाउन।ु 

३. ज्येष्ठ नागरिकले आजभन गिेको ज्ञान, सीप ि अनभुिलाई आलथभक-सामान्जक रूपान्तिण ि हिकासमा उपयोग गनुभ। 

ई. अपाङ्गता भएका व्यन्ििरू 

१. अपाङ्गता भएका व्यन्िको आलथभक तथा सामान्जक सशिीकिण गनुभ। 

२. सबै प्रकािका अपाङ्गता भएका व्यन्िको सिज जीिनयापनको लालग पनुस्थाभपना, स्िास््योपचाि ि सिायक सामग्रीको 
व्यिस्था गनुभ।  

३. भौलतक संिचना, यातायात, सेिा सहुििा, सािन स्रोत, सूचना तथा सञ्चाि ि प्रहिलिमा अपाङ्गता भएका व्यन्िको सिज पिुँच 
सलुनन्ित गनुभ।  

उ. मानि बेचलबखन तथा ओसािपसाि लनयन्रण 

१. मानि बेचलबखन तथा ओसािपसािको जोन्खममा ििेका समूि/समदुायको आलथभक-सामान्जक सशिीकिण गनुभ। 

२. लनिोिा्मक अलभयान माफभ त मानि बेचलबखन तथा ओसािपसाि लनयन्रण गनुभ। 

३. मानि बेचलबखन तथा ओसािपसािबाट पीलडत तथा प्रभाहितको उद्धाि, संिक्षण, न्यायमा पिुँच ि पनुस्थाभपनाका सेिालाई 
प्रभािकािी बनाउन।ु 

ऊ. सामदुाहयक ि गैिसिकािी संस्था  

१. िाहिय प्राथलमकताको क्षेरमा संर् संस्थाको परिचालन, व्यिस्थापन ि लनयमन गनुभ।  

२. िाहिय तथा अन्तिाभहिय गैिसिकािी संस्थािरूबाट प्राप्त िनुे स्रोतको उपयोगलाई जिाफदेिी ि पािदशी बनाउँदै मलुकुको 
सामान्जक तथा आलथभक हिकास गनुभ।  
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५. िणनीलत  
अ. लैहङ्गक समानता तथा महिला सशिीकिण 

१. िाज्यका सबै ति ि क्षेरले लैहङ्गक समानता सम्बन्िी क्षेरगत नीलत, काननु तथा कायभक्रम तजुभमा गने। 

२. िाज्यका सबै तिको सिकाि, क्षेर तथा लनकायिरुमा लैहङ्गक उत्तिदायी शासन पद्धलत अिलम्बन गने। 

३. िाज्यका सबै तिको सिकािमा लैहङ्गक उत्तिदायी बजेट हिलनयोजन पद्धलतलाई संस्थागत गने। 

४. लैहङ्गक समानता तथा सशिीकिण मापन गने त्याङ्क प्रणालीको हिकास गने। 

५. आलथभक रूपले हिपन्न ि सामान्जक रूपले पछालड पिेका महिलालाई हिशेष प्राथलमकता ठददैं आलथभक सशिीकिण ि 
सामान्जक रूपान्तिण गने। 

६. महिला हिरुद्ध िनुे सबै प्रकािका हिंसा, शोषण ि भेदभाि अन््यका लालग लनिोिा्मक, संिक्षणा्मक  उपायद्धािा, न्यायमा 
पिुँच अलभिहृद्ध गने। 

आ. बालबाललका तथा हकशोिहकशोिी 

१. बाल स्िास््यमा सिुाि गिी बाल मृ् यदुि र्टाउने। 

२. बालबाललकाको मानलसक तथा शािीरिक हिकासका लालग प्रािन्म्भक बाल हिकासमा पिुँच बढाउने। 

३. बालबाललका तथा हकशोिहकशोिी हिरुद्ध िनुे सबै प्रकािका हिंसाको अन््य गिी उनीिरूको जीिनलाई सिुन्क्षत बनाउने। 

४. असिाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, असि तथा बेिारिसे बालबाललका तथा हकशोिहकशोिीलाई िाज्यबाट संिक्षण ि सम्बद्धभन 
गने। 

५. हिलभन्न माध्यमबाट बालबाललकालाई सामान्जक जीिनमा सिभागी िनुे िाताििण लसजभना गने।  

६. िाज्यले सबै प्रकािको बालश्रमको अन््य गनभ आिश्यक व्यिस्था गने। 

७. बालबाललकाको पिुँचयिु पूिाभिािको लनमाभण गिी बालमैरी िाताििण लसजभना गने। 

८. हिद्यमान बालगिृको संस्थागत आिासीय संिक्षणलाई लनरु्साहित तथा लनिःसंस्थाकिण गदै अन्न्तम हिकल्पको रूपमा मार 
संिक्षण गने गिी अन्य िैकन्ल्पक िेिचािलाई प्रिद्धभन गने।  

इ. ज्येष्ठ नागरिक 

१. पारििारिक ि सामान्जक माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकको लालग िेिचाि, स्यािाि ससुाि ि उपयिु िाताििण लसजभना गने। 

२. असिाय, असि, एकल ि जोन्खममा पिेका ज्येष्ठ नागरिकको हिशेष संिक्षण ि सिुक्षाको काननुी तथा संस्थागत व्यिस्था 
गने। 

३. ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप ि अनभुिलाई उपयोग गनभका लालग नीलत लनमाभणमा सिभालगता ि श्रोतमा पिुँच सलुनन्ित 
गने। 

४. ज्येष्ठ नागरिकको सिुक्षा ि सिजताको लालग सामान्जक सिुक्षाका सेिालाई िहृद्ध गने। 

ई. अपाङ्गता भएका व्यन्ििरु 

१. अपाङ्गता भएका व्यन्िको िक अलिकाि संिक्षण गनभ नीलत लनमाभण तथा काननुिरूको पनुिािलोकन गने। 

133



२. भौलतक संिचना अपाङ्गतामैरी बनाई अपाङ्गता भएका व्यन्िलाई सािभजलनक सेिामा सिज पिुँच, प्रालप्त ि अिसिको लसजभना 
गने। 

३. अपाङ्गता भएका व्यन्िको लालग सबै प्रकािको सहुििा सहितको पनुस्थाभपना सेिाको व्यिस्था गने। 

४. सूचना, सञ्चाि तथा प्रहिलिको सहुििामा समेत अपाङ्गता भएका व्यन्िको पिुँच सलुनन्ित गने गिी सेिाको उपलब्िता ि 
उपकिणको व्यिस्था गने। 

५. अपाङ्गता भएका व्यन्ििरूप्रलत गरिने हिलभन्न प्रकािको अन्िहिश्वास, हिभेद ि हिंसा अन््य गने। 

उ. मानि बेचलबखन तथा ओसािपसाि लनयन्रण 

१. मानि बेचलबखन तथा ओसािपसािको जोन्खममा ििेका समूि÷समदुायको पहिचान गिी आलथभक तथा सामान्जक 
सशिीकिण गदे बेचलबखन तथा ओसािपसाि कायभलाई लनरु्साहित गने उपायिरूको अिलम्ब गने। 

२. मानि बेचलबखन तथा ओसािपसाि लनयन्रण, पीलडत÷प्रभाहितको उद्धाि, संिक्षण ि पनुस्थाभपना गनभ हिलभन्न तिका 
सिकािमा साझेदािी गने संयन्र ि संिचनाको क्षमता अलभिहृद्ध तथा सिोकाििालाबीच प्रभािकािी साझेदािी कायम गने। 

३. मानि बेचलबखन तथा ओसािपसािबाट पीलडत÷प्रभाहितको संिक्षणका लालग आिािभतू मानि अलिकािको सम्मान गदै 
एकीकृत तथा प्रभािकािी सेिा प्रिािको सलुनन्ितता गने। 

४. मानि बेचलबखन तथा ओसािपसाि लनयन्रणका लालग प्रभािकािी फौजदािी न्याय प्रणाली ि काननुी एिम ् संस्थागत 
संिचनाको माध्यमबाट पीलडत÷प्रभाहितको न्यायमा पिुँच अलभिहृद्ध गने। 

 ऊ. सामदुाहयक ि गैि सिकािी संस्था  

१. िाहिय तथा अन्तिाभहिय गैिसिकािी संस्थािरूको परिचालनमा सिजीकिण गने लनकायलाई सक्षम, सदुृढ, न्जम्मेिाि ि 
उत्तिदायी बनाउने। 

२. िाहिय तथा अन्तिाभहिय गैिसिकािी संस्थािरुको पािदन्शभता, जिाफदेहिता सलुनन्ित गदै सिजीकिण, परिचालन, अनगुमन ि 
मूल्याङ्कनलाई प्रभािकािी बनाउने। 

३. िाहिय तथा अन्तिाभहिय गैिसिकािी संस्थािरूको परिचालनलाई तीन तिको सिकािसँगको समन्िय ि सिकायभ माफभ त 
सामान्जक तथा आलथभक हिकासमा अलभिहृद्ध गने। 

४. िाहिय तथा अन्तिाभहिय गैिसिकािी संर्संस्थािरूको कायभ प्रभािकारिता ि कायभ कुशलतालाई मापनयोग्य बनाउने तथा 
एकीकृत त्याङ्क सूचना प्रणाली हिकास गने। 

६. हिषय क्षरेगत नलतजा सूचक ि लक्ष्य 

क्र.
सं. 

नलतजा सूचक एकाई 

२०७५/७६ 
सम्मको 
उपलन्ब्ि 

 

२०७६/७७ 
को अनमुालनत  
उपलन्ब्ि 

मध्यकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ लैहङ्गक हिकास सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.८९७ ०.९३७ ०.९४३ ०.९५१ ०.९५७ 

२ लैहङ्गक सशिीकिण सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.५७ ०.६ ०.६१ ०.६२ ०.६३ 

३ लैहङ्गक असमानता सूचकाङ्क सूचकाङ्क ०.४७६ ०.४५ ०.४४ ०.४३ ०.४१ 

४ 
महिलाको स्िालम्ि भएका प्रलतष्ठान 
(कूल प्रलतष्ठानको अनपुात) 

प्रलतशत २६ - ३२ ३५ ३८ 
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क्र.
सं. 

नलतजा सूचक एकाई 

२०७५/७६ 
सम्मको 
उपलन्ब्ि 

 

२०७६/७७ 
को अनमुालनत  
उपलन्ब्ि 

मध्यकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

५ 
प्र्यक्ष लैहङ्गक उत्तिदायी बजेट 
हिलनयोजन अनपुात 

प्रलतशत ३८.६ ३८.१७ ३९.५ ४२.५ ४५ 

६ 
१५देन्ख १९ िषभ उमेि समूिका 
हििाहित हकशोिी 

प्रलतशत २७ - १५ १३ ११ 

७ 

प्रजनन स्िास््य सम्बन्िी िकबािे 
लनणभय गने महिला (१५ देन्ख ४९ 
िषभ उमेि समूि) को अनपुात 

प्रलतशत ५९.५ - ७१ ७४ ७७ 

८ 
महिला तथा हकशोिहकशोिीको 
बेचलबखन न्यूनीकिण 

संख्या १६७७ १२६८ १३०० ११०० ६५० 

९ 
दगुभम क्षेरमा ज्यान जोन्खममा 
पिेका गभभिती तथा सु् केिी 
महिलाको ििाई उद्धाि 

जना २५ ५९ ६० ७५ ८५ 

१
० 

जीहिकोपाजभन सिुाि कायभक्रमबाट 
सीप हिकास ताललम तथा टेिा पुजँी 
प्राप्त महिला 

जना १९२० - ३५०० ४००० ४५०० 

१
१ 

बालबाललका खोजतलास नं. १०४ 
नेपाल सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 

सेिा केन्र 
संख्या 

७५ ७५ १५० २०० २४० 

१
२ 

ििाएका मध्ये फेला पिेका ि 
बेिारिसे फेला पिेका 
बालबाललकाको पारििारिक 
पनुलमभलन 

जना २८४९ १२६८ १८०० १८०० १६०० 

१
३ 

बेिारिस फेला पिेका 
बालबाललकाको उद्धाि जना ५११ ३१४ ४०० ४०० ४०० 

१
४ 

अनाथ बालबाललकाको बालगिृमा 
पनुस्थाभपना 

जना १९४ १६७ २०० १५० १५० 

१
५ 

बाल िेल्पलाइन नं. १०९८ नेपाल 
सचालन तथा व्यिस्थापन 

न्जल्ला/
स्थान 

१२ १२ १५ १६ १७ 

१
६ 

जोन्खमपूणभ अिस्थामा ििेका 
बालबाललकाको आप्कालीन उद्धाि 
तथा संिक्षण व्यिस्थापन 

जना ३५०१ १२६९ ३००० २५०० २५०० 

१
७ 

अलभभािक भएका बालबाललकाको 
बाल गिृबाट परििािमा पनुलमभलन जना ८७ ३८ १५० २०० २०० 

१
८ 

सडक बालबाललकाको उद्धाि 
संिक्षण तथा व्यिस्थापन 

जना १३८ ३९८ २०० १५० १०० 

१
९ 

ज्येष्ठ नागरिक ठदिा सेिा केन्र, 

तथा लमलन केन्र 
संख्या ८७ २०० ३५० ५०० ६२५ 

२
० 

िदृ्धाश्रमबाट पनुस्थाभपना सेिा प्रदान 
गरिएका ज्येष्ठ नागरिक 

संख्या १४०० १५०० १५०० १५५० १६०० 
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क्र.
सं. 

नलतजा सूचक एकाई 

२०७५/७६ 
सम्मको 
उपलन्ब्ि 

 

२०७६/७७ 
को अनमुालनत  
उपलन्ब्ि 

मध्यकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

२
१ 

अपाङ्गता भएका व्यन्ििरुको 
ठदर्भकालीन पनुस्थाभपना 

संख्या ४८ ६७ ६२ ७५ ९० 

२
२ 

अपाङ्ग सिायक सामग्री उ्पादन 
तथा हितिण 

जना २९०० १४६३ ३५०० ४००० ४५०० 

२
३ 

मानि बेचहिखन पीलडत प्रभाहितका 
लालग पनुस्थाभपना केन्र संचालन 
भएका न्जल्ला 

संख्या १० १० १३ १४ १५ 

२
४ 

ििाएका बालबाललका प्रलत लाख ५.९ ५.३ ४.७ ४.१ ३.५ 

 

   

७. हिषय के्षरगत खचभ तथा स्रोतको लरिषीय अनमुान  

       

िकम रू. लाखमा 

आलथभक िषभ 
हिलनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुजँीगत हित्तीय व्यिस्था नपेाल सिकाि 
िैदेन्शक 

अनदुान 
िैदेन्शक ऋण 

2077/78 8,589 7,380 1,209 - 8,548 41 - 

2078/79 11,083 6,696 4,387 - 10,993 90 - 

2079/80 12,477 7,747 4,730 - 12,397 80 - 
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८= कायभक्रम आयोजनाको संन्क्षप्त हिििण  

ब उ शी न कायभक्रम आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना अिलि 

(सरुु ि समालप्त) 

लागत 

(रू. लाखमा) 
पषु्ट्याईं आगामी तीन िषभको उपलन्ब्ि सूचक 

३४००००११ महिला बालबाललका तथा 
ज्येष्ठ नागरिक मन्रालय 

महिला, बालबाललका, ज्येष्ठ नागरिक 
तथा अपाङ्गता भएका व्यन्ि ि 
समाज कल्याणका क्षेरमा नीलतगत 
व्यिस्था, समन्िय ि सिजीकिण  

२०५२/५३ 

सालबसाली 

  क्षेरगत नीलत तथा कायभक्रमगत समन्िय तथा 
व्यिस्थापन, जनशन्िको व्यिस्थापन ि सेिा प्रिाि 
प्रभािकािी भएको िनुे। 

लैहङ्गक त्याङ्क सम्बन्िी सफ्टिेयि तयाि भई 
कायाभन्ियनमा आएको िनुे। 

कमभचािीको क्षमता अलभिहृद्ध भई सेिा प्रिािमा 
प्रभािकारिता आएको िनुे। 

३४००००१२ पशपुलत िदृ्धाश्रम असिाय, परि्यि एिम ्बेिारिसे 
ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रय प्रदान ि 
उनीिरुको जीिन िक्षाको लालग 
पशपुलत िदृ्धाश्रम सञ्चालन 

३०३४/३५ 

सालबसाली 

  असिाय, परि्यि एिम ् बेिारिसे ज्येष्ठ नागरिकले 
आश्रय पाएका िनुे। 

ती नागरिकका लालग देशदशभन कायभक्रम संचालन 
भएको िनुे। 

३४०००१०१ लैंहङ्गक हिंसा लनिािण 
तथा मानि बेचलबखन 
लनयन्रण कायभक्रम 

लैहङ्गक हिंसा लनिािण, हिंसा 
पीलडतको लालग पनुस्थाभपना ि 
िाितको व्यिस्थाका साथै मानि 
बेचलबखन लनयन्रण एिम ्पीलडतको 
पनुस्थाभपना 

२०७७/७८ 
  लैहङ्गक हिंसाका र्टना न्यूनीकिण भएको िनुे। 

मंगला सिाना दीर्भकालीन पनुस्थाभपना केन्र लनयलमत 
रुपमा संचालन भएको िनु।े 

मानि बेचलबखन तथा ओसाि पसािमा कमी आएको 
िनुे। महिला हिरुद्धको हिंसा सिेक्षण (VAW 

Survey) सम्पन्न भएको िनुे। 

मानि बेचलबखन पीलडत/प्रभाहितको लालग पनुस्थाभपना 
केन्र लनयलमत संचालन भएको िनु।े 

३४०००१०२ सामान्जक हिकास 
कायभक्रम 

ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएका 
व्यन्िका सम्बन्िमा नीलत, लनयम 
तजुभमा तथा लतनीिरूको िक 
अलिकािको संिक्षण  
अन्तिाभहिय तथा िाहिय गैिसिकािी 
संस्थाको लनयमन ि परिचालन 

२०७७/७८ 
  ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्िी नीलत, लनयम लनमाभण भएको 

िनु।े 

गोठाटािमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल तथा पशपुलत 
िदृ्धाश्रम भिन लनमाभण भएको िनुे। 

प्रदेश स्तिीय ज्येष्ठ नागरिक ग्राम लनमाभण भएको 
िनु।े 
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ब उ शी न कायभक्रम आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना अिलि 

(सरुु ि समालप्त) 

लागत 

(रू. लाखमा) 
पषु्ट्याईं आगामी तीन िषभको उपलन्ब्ि सूचक 

असिाय बेसिािा ज्येष्ठ नागरिकको संिक्षण भएको 
िनु।े 

अन्तिपसु्ता सीप िस्तान्तिण कायभक्रम संचालन भई 
यिुा पसु्ता लाभान्न्ित भएको िनुे। 

अपाङ्गता भएका व्यन्िको िक अलिकाि संिक्षण 
भएको िनुे। 

प्रदेशस्तिीय अपाङ्गता ग्राम लनमाभण भएको िनुे। 

अन्तिाभहिय तथा िाहिय गैिसिकािी संस्थाको पािदशी 
रुपमा परिचालनका लालग सफ्टिेयि लनमाभण भएको 
िनु।े 

३४०००१०३ बाल हिकास कायभक्रम बालबाललकाको िक अलिकािको 
संिक्षण ि सो सम्बन्िी नीलत लनमाभण 

२०५३/५४ 
सालबसाली 

  बालअलिकाि सम्बन्िी मिासन्न्िको प्रलतिेदन तयाि 
भएको िनुे। 

लसंिदिबाि परिसि लभर न्शश ुस्यािाि केन्र संचालन 
भएको िनुे। 

८ िटा बाल सिुाि गिृ संचालन भएको िनुे। 

३४०००१०५ िािपलत महिला 
सशिीकिण  
परियोजना/ कायभक्रम 

 महिला उद्यमशीलता हिकास, 
सिभालगता अलभिहृद्ध, लैहङ्गक समानता 
ि सिुन्क्षत मातृ् ि तथा प्रजनन 
स्िास््यमा सिुाि 

 

२०७३/७४ 

  मानि हिकास सूचाङ्ककमा पलछ पिेका महिलाको 
आलथभक तथा सामान्जक सशिीकिण भएको िनु।े 

दगुभम क्षेरका ज्यान जोन्खममा पिेका गभभिती तथा 
सु् केिी महिलाको ििाई उद्धाि भएको िनुे। 

समाजमा िनुे सामान्जक तथा सांस्कृलतक कुिीलत 
हिरुद्धको अलभयान संचालन भएको िनुे। 

CEDAW सम्बन्िी प्रलतिेदन तयाि भई सम्बन्न्ित 
लनकायमा प्रस्ततु भएको िनुे। 

लैहङ्गक सम्पकभ  लबन्दकुो क्षमता हिकास भएको िनुे। 

संर्मा मंगला सिाना दीर्भकालीन पनुभस्थापना केन्र ि 
प्रदेश स्तिमा एकीकृत दीर्भकालीन पनुस्थाभपना केन्र 
लनमाभण तथा संचालन भएको िनुे। 
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ब उ शी न कायभक्रम आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना अिलि 

(सरुु ि समालप्त) 

लागत 

(रू. लाखमा) 
पषु्ट्याईं आगामी तीन िषभको उपलन्ब्ि सूचक 

सबै स्थानीय तिमा महिला उद्यमशीलता सिजीकिण 
केन्र स्थापना भएको िनुे । 

३४००११०१ महिला तथा बालबाललका 
हिभाग 

महिला हिकास तथा बाल संिक्षण 
सम्बन्िी कायभक्रमको सिजीकिण, 
समन्िय ि अनगुमन 

२०३८/३९ 
सालबसाली 

  महिला तथा बालबाललका हिभागको जनशन्ि 
व्यिस्थापन भएको िनुे। 

लैहङ्गक मूलप्रिािीकिण, हिंसा लनिािण तथा बाल 
संिक्षण सम्बन्िी ताललम संचालन भएको िनुे। 

३४०४१०११ समाज कल्याण परिषद िाहिय ि अन्तिाभहिय गैि सिकािी 
संस्थाको काम काििािीमा समन्िय 
ि लनयमन 

२०३४/३५ 

सालबसाली 

  िाहिय ि अन्तिाभहिय गैिसिकािी संस्थाको हित्तीय 
स्रोत िाहिय प्राथलमकताका क्षेरमा परिचालन भएको 
िनु।े 

िाहिय ि अन्तिाभहिय गैिसिकािी संस्था उत्तिदायी 
एिम ्पािदशी रुपमा संचालन भएका िनुे। 

३४०८१०११ िाहिय बाल अलिकाि 
परिषद 

बाल अलिकािको संिक्षण तथा 
सम्बोिन 

२०५९/६० 

सालबसाली 

  बाल िेल्पलाइन नं= १०९८ संचालन तथा सेिाको 
हिस्ताि भएको िनुे। 

बालबाललका खोजतलास नं १०४ सबै न्जल्लामा 
हिस्ताि भएको िनुे। 

सडक बालबाललकाको उद्धाि तथा व्यिस्थापन भएको 
िनु।े 

९. जोन्खम पक्ष तथा अनमुान  
मन्रालयको हिशेष कायभक्षेर महिला, बालबाललका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यन्ि तथा लैहङ्गक एिम ् यौलनक अल्पसंख्यकको िक अलिकािको संिक्षण, 

सशिीकिण लगायतका क्षेरमा सबै तिका सिकाि एिम ्सिोकाििाला लनकाय, िाहिय तथा अन्तिाभहिय गैिसिकािी संर्संस्थाले प्राथलमकताकासाथ कायभक्रम संचालनका लालग 
नीलतगत, कायभक्रमगत तथा लनकायगत समन्िय तथा सिकायभ, उपलब्ि भौलतक तथा हितीय स्रोत सािनको उच्चतम उपयोग ि प्रदेश तथा स्थानीय तिमा पठाइने सिःशतभ 
अनदुानको प्राथलमकताका साथ कायाभन्ियन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन भएमा प्रस्ताहित कायभक्रमको प्रभािकािी कायाभन्ियन भई लनिाभरित अपेन्क्षत उपलन्ब्ि िालसल िनुेछन।् प्रदेश 
तथा स्थानीय तिमा पठाइएको सशतभ अनदुानको तत ्तिबाट अपन्ि नभएमा, अन्ति सिकाि एिम ्अन्ति लनकाय समन्िय कमजोि भएमा, समयमा काननु ि कायभहिलि तजुभमा 
नभएमा संस्थागत संयन्र तथा कायभक्रम संचालनमा अििोि खडा िनु सक्ने ि लनयलमत संचालन िुँदै आएका कायभक्रम समेत प्रभाहित भई अपेन्क्षत उपलन्ब्ि प्राप्त निनुे जोन्खम 
िनुसक्छ। 
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५.६ श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरुक्षा 

१. पषृ्ठभमूम 

नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौमलक हकको रुपमा स्थावपत गरेको छ। लोक कल्याणकारी राज्यको 
अिधारणा अनरुूप सबै नागररकको गणुस्तरीय जीिन समुनजितताका लामग राज्यले सामाजजक सरुक्षा र कमजोर, विपन्न एिम ्
जोजिममा रहेका लजक्षत िगगको संरक्षण गने नीमत अबलम्िन गरेको छ। 

श्रमको मयागदित र सरुजक्षत व्यिस्थापन, व्यिसायजन्य स्िास््य र सरुक्षाको प्रिर्द्गन, बालश्रम मनिारण, रोजगारीको अिसरको 
सजृना, व्यािसावयक तथा सीप विकास तामलम, सामाजजक सरुक्षाको योजनामा सिैको आिर्द्ता िढाउन ु श्रम, रोजगार तथा 
सामाजजक सरुक्षा मन्रालयको मखु्य 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 मन्रालयको कायगभार रहेको 
छ। 

२. समस्या र चनुौती 

कोराना भाइरस महामारीको कारणबाट आन्तररक र िैिेजशक रोजगारीको क्षेरमा िेजिएको जोजिम व्यिस्थापन, उपलब्ध 
श्रममक तथा सीप र श्रम बजारको मागबीच तािात्म्यता कायम हनु नसक्न,ु कामको सम्मान गने संस्कृमतको विकास हनु नसक्न,ु 
अपेजक्षत रुपमा उद्यमशीलता विकास र रोजगारीको सजृना हनु नसक्न,ु िैिेजशक रोजगारीबाट प्राप्त सीप र पूूँजीको उत्पािनशील 
क्षेरमा पररचालन नहनु,ु विमभन्न प्रयासका बािजिु बालश्रम पूणगरुपमा मनिारण हनु नसक्न,ु सकारात्मक श्रम सम्बन्ध र 
रोजगारमैरी लगानी अपेजक्षत रुपमा िवृर्द् हनु नसक्न ुजस्ता समस्याहरू यस क्षेरमा विद्यमान छन।् 

त्यसैगरी श्रम तथा रोजगारीको हकको कायागन्ियन गनुग, उत्पािनशील क्षेरमा रोजगारीका अिसर पवहचान र मसजगना गनुग, 
अनौपचाररक क्षेरको रोजगारीलाई औपचाररक क्षेरको िायरामा ल्याउन,ु श्रम मनरीक्षण र मनयमनलाई प्रभािकारी बनाउन,ु श्रम 
बजारको माग अनरुूप सीपयकु्त श्रमशजक्तको विकास गनुग, असल श्रम सम्बन्धको विकास र श्रमको उत्पािकत्ि िवृर्द् मार्ग त 
आमथगक विकासका सम्भािनाहरूलाई र्रावकलो बनाउन,ु गन्तव्य मलुकुमा कामिारको सरुक्षा गनुग र िैिेजशक रोजगारीबाट मसजजगत 
संरचनागत जोजिमहरू कम गिै यसबाट प्राप्त पुूँजी, प्रविमध, ज्ञान र सीपलाई उत्पािनशील क्षेरमा आन्तररक उपयोग गनुग मखु्य 
चनुौतीका रूपमा रहेका छन।् 

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)। 

४. 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। 
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आ. सामाजजक सरुक्षा तथा संरक्षण 

१. सबै नागररकलाई अमनिायग र सिगव्यापी सामाजजक सरुक्षा प्रणालीमा आबर्द् गनुग। 

२. आमथगक सामाजजक िजितीकरण र जोजिममा परेका समिुायलाई सामाजजक संरक्षण प्रिान गनुग। 

३. सामाजजक सरुक्षा र संरक्षण मार्ग त नागररकहरूको आमथगक, सामाजजक, पयागिरणीय र अन्य जोजिम न्यूनीकरण गनुग।   

५. 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 ग न गने। 

आ. सामाजजक सरुक्षा तथा संरक्षण 

1. सामाजजक सहयोग र संरक्षणका कायगक्रम विस्तार गरी आमथगक सामाजजक बजितीकरण 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। 

६. विषय के्षरगत नमतजा सूचक तथा लक्ष्य  

क्र.सं सूचक एकाइ 
२०७५/७६ 
सम्मको 
उपलजब्ध 

२०७६/७७ 
को अनमुामनत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

1.  रोजगारमूलक तामलम (अल्पकालीन) जना - १०००० ५०००० ७५००० 1००000 

2.  
आप्रिासी स्रोत केन्र स्थापना र 
व्यिस्थापन 

जजल्ला २२ ३९ ३९ ३९ 39 

3.  
सीप विकास तामलम केन्रहरूको 
स्तरोन्नमत 

संख्या 0 ३ ३ ३ 3 

4.  
वििेशजस्थत कुटनीमतक मनयोगहरूबाट 
सेल्टर हाउस सत्र्चालन  

संख्या ५ ७ ७ ९ 1१ 

5.  सामाजजक सरुक्षा कोषमा लाभग्राही जना ६००० २००००० ५००००० १०००००० 1२00000 
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क्र.सं सूचक एकाइ 
२०७५/७६ 
सम्मको 
उपलजब्ध 

२०७६/७७ 
को अनमुामनत 
उपलजब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

6.  
सामाजजक सरुक्षा कोषबाट सिालन 
भएका जस्कम 

िटा ४ ४ ४ ४ ४ 

7.  

 

बालश्रम मनरीक्षण (प्रमतिषग) 
प्रमतष्ठान 
संख्या 

२०० ९०० १००० २००० २५00 

8.  बालश्रम मकु्त स्थानीय तह संख्या  ० २५ ५० 1०0 

9.  
व्यािसावयक सीपमूलक तामलम जना 

हजारमा 
३.५ ८ २० ५० 100 

10.  
सामाजजक सरुक्षा योजनामा समािेश हनुे 
प्रमतष्ठान/रोजगारिाता  

संख्या 
हजारमा 

२.६ २५ ५० ७५ 100 

11.  
श्रम अमिट  प्रमतिेिन 

संख्या 
२०० 1३00 ३००० ५००० 1०000 

12.  प्रमतष्ठान मनरीक्षण (श्रम) संख्या १००० ९०० १००० २००० २५00 

13.  
न्यूनतम पाररश्रममक पालना  मनरीक्षण 

संख्या 
६०० ९०० १००० २००० २५00 

14.  रोजगारीमा औपचाररक क्षेरको वहस्सा  प्रमतशत 36.5 ४१ ४३ ४६ ४७.५ 
15.  श्रमशजक्त सहभामगता िर (१५ िषग मामथ) प्रमतशत ३८.५ ४२ ४४ ४५ ४६.५ 

16.  श्रम उत्पािकत्ि 
रू. 
हजार 

१८४.६ २१५ २३० २४६ २६१ 

17.  
रोजगारी सजृना (सािगजमनक मनजी र 
विशेष कायगक्रम समेत) 

जना 
हजारमा 

- ५०० ५०० ५०० ६00 

18.  
आधारभतू सामाजजक सरुक्षामा आबर्द् 
जनसंख्या 

प्रमतशत १७ ३१ ३९ ४७ ५४ 

19.  
योगिानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षामा 
आबर्द् प्रमतष्ठान सम्बर्द् श्रममक 

प्रमतशत ७ ३० ५० ७० ८० 

20.  मवहला र परुुषको श्रमशजक्त सहभामगता 
िरको अनपुात  

प्रमतशत ०.४९ ०.९७ ०.९५ ०.९६ ०.९७ 

21.  मवहला र परुुषबीच ज्यालािरको अनपुात प्रमतशत ०.७२ ०.७४ ०.७६ ०.७८ ०.७९ 

७. विषय के्षरगत िचग र स्रोतको मरिषीय अनमुान  
रकम रू. लािमा 

आमथगक िषग 
विमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुूँजीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैिेजशक अनिुान िैिेजशक ऋण 

2077/78 83,940 83,317 623 - 18,104 3,141 62,695 

2078/79 93,486 92,824 662 - 28,448 38 65,000 

2079/80 98,933 98,229 703 - 38,933 - 60,000 
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८. कायगक्रम/ आयोजनाको संजक्षप्त वििरण  

ब.उ.शी.नं 

कायगक्रम / 
आयोजना 

उद्दशे्य 

आयोजना अिमध 
(सरुु र समामप्त)  

लागत  
(रू. लािमा) 

पषु्ट्याइूँ आगामी तीन िषगको उपलजब्ध सूचक 

37100011 श्रम, रोजगार तथा 
सामाजजक सरुक्षा 
मन्रालय 

 

श्रम, रोजगार, सामाजजक सरुक्षा तथा  िैिेजशक 
रोजगारसम्बन्धी नीमत, कानून, मापिण्ि र मनयमन 

औद्योमगक वििाि समाधान, रोजगारसम्बन्धी 
त्याङ्क, अध्ययन र अनसुन्धान 

श्रम तथा व्यिसायजन्य रोजगार उन्मिु सीपमूलक 
एिम ्व्यािसावयक तामलम 

श्रम स्िीकृमत तथा श्रम सहचारी व्यिस्थापन 

सालबसाली •   श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीमत, कानून, मापिण्ि 

तजुगमा र मनयमन तथा त्यांकीय आधार तयार 
भएको हनुे। 

 

37101011 श्रम तथा 
व्यिसायजन्य 
सरुक्षा विभाग 

व्यिसायजन्य सरुक्षा र स्िास््य सम्बन्धी नीमत, 

काननु तथा व्यिस्थापन 

 

२०५२/५३ 

सालबसाली 

  श्रम व्यिस्थापन तथा असल श्रम सम्बन्धको 
विकास भएको हनुे। 

 

37102011 िैिेजशक रोजगार 
विभाग 

िैिेजशक रोजगारीमा सम्बन्धी कायग व्यिस्थापन    िैिेजशक रोजगार सरुजक्षत र व्यिजस्थत भएको हनुे। 

37100012 िैिेजशक रोजगार 
न्यामधकरण 

िैिेजशक रोजगार व्यिस्थापन सम्बन्धी उजरुीहरूको 
सनुिुाई तथा कािागही 

   िैिेजशक रोजगार सम्बन्धी मदु्दा मनश्पक्ष र 
प्रभािकारी सनुिुाई भएको हनुे। 

37131011 िैिेजशक रोजगार 
बोिग 

िैिेजशक रोजगारीमा जाने र वििेशमा कायगरत 
कामिारको वहत, सामाजजक सरुक्षा तथा संरक्षण 

   िैिेजशक रोजगार सम्बन्धी कल्याणकारी कायग 
स्थानीय तहसम्म पगुकेो हनुे। 

37103011 व्यािसावयक तथा 
सीप विकास 
तामलम प्रमतष्ठान  

रोजगारउन्मिु व्यिसावयक तथा सीप विकास 
तामलम व्यिस्थापन तथा सिालन 

२०३३/३४ 

सालबसाली 

  रोजगारमूलक तामलम प्राप्त गने व्यजक्तको संख्यात्मक 
र गणुात्मक िवृर्द् भएको हनुे। 

37100101 रोजगार प्रिर्द्गन 
कायगक्रम 

रोजगार तथा स्िरोजगार प्रिर्द्गनका लामग समन्िय, 

सहकायग, मनयमन र व्यिस्थापन  

२०७५/७६ 
िेजि 

२०७९/८० 

  सरुजक्षत  र मयागदित रोजगारी प्रिर्द्गन भएको हनुे। 

37151011 सामाजजक सरुक्षा 
कोष 

योगिानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा योजनामा 
रोजगारिाता र श्रममकको सूचीकरण, सरुक्षा सेिा 

२०६७/६८ 

सालबसाली 

  योगिानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षाको संिैधामनक 
हकको समुनजितता भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं 

कायगक्रम / 
आयोजना 

उद्दशे्य 

आयोजना अिमध 
(सरुु र समामप्त)  

लागत  
(रू. लािमा) 

पषु्ट्याइूँ आगामी तीन िषगको उपलजब्ध सूचक 

सिालन तथा व्यिस्थापन   

37100102 यिुा रोजगारीका 
लामग रूपान्तरण 
पहल आयोजना  
प्रधानमन्री 
रोजगार कायगक्रम 

प्रत्येक स्थानीय तहमा उपलब्ध रोजगारी, सूचीकृत 
बेरोजगार व्यजक्त तथा रोजगारिाताको वििरण तथा 
सूचना व्यिस्थापन  

सामाजजक सरुक्षाको रुपमा रोजगारी प्रत्याभमूत 

सन ्२०१९-
२०२२ 

  मलुकु मभर थप रोजगारीका अिसर मसजगना भई 
िैिेजशक रोजगारीमा जानकेो संख्यामा कमी आएको 
हनुे। 

श्रममकको सामाजजक सरुक्षाको प्रत्याभमूत भएको 
हनुे। 

९. जोजिम पक्ष तथा अनमुान 

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 सिालन 
हनुेछन।् कृवष, उद्योग, पयगटन तथा पूिागधारका क्षेरहरूमा पमन उत्पािनमूलक रोजगारी सजृना र िवृर्द् गिै स्ििेशमा नै यिुा जनशजक्तको लामग रोजगारीका अिसरहरू उपलब्ध 
हनुेछन।् 
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परिच्छेद ६ 

पूर्वाधवि के्षत्र 

६.१ ऊर्वा, र्लस्रोत तथव स िँचवइ 

६.१.१ 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. २०७५/७६  म्ििव कुल र्लवर्द्यतु र्डवन क्षितव 
१,१२९ िेगवर्वट पगुेको छ। वर्द्यतु सिडिव र्न ंख्यवको पहुिँच ७८ रसतशत छ। वर्द्यतु र विण लवइनको ६६ के.भी. र्व  ो 
भन्दव िवसथको कुल लम्बवई ३,९९०  वका ट वकलोसिटि पगुेको छ। ६३५  स्थवनीय तहिव वर्द्यतु पूर्वाधवि पगुेको छ।  वथै, 
रसतव्यखि वर्द्यतु िपत उपभोग २४५ वकलोर्वट घण्टव िहेको छ। हवल १५.३ रसतशत िहेको चहुवर्टलवई न्यूनीकिण गदै 
लैर्वन ु आर्श्यक छ। र्लवर्द्यतु वर्कव कव लवसग स्र्देशी तथव रै्देखशक लगवनी आकर्ाण भइिहेको छ। भन्ति िकवि ि 

 वर्ार्सनक सनर्ी  वझेदविीिव हनुे लगवनी य  क्षेत्रिव रर्वह भइिहेको छ। ऊर्वा सिखित गने िणनीसत एर्ि ् वर्कव को 
आर्श्यकतव ि वर्द्यतु  ेर्वको िवग धवन्न  क्ने म्िकव लवसग  वर्ार्सनक लगवनीलवई रवथसिकतव ददइएको छ।  

 वथै, िवविय वर्द्यतु र विण लवइन परु् यवउन कद न भएकव ि छरिएि िहेकव वर्कट िविीण बस्तीहरूिव  उर्वाको पहुिँच तथव 
 िुक्षव  सुनखिततव गदै ददगो वर्कव  लक्ष्य बिोखर्ि  बैकव लवसग ददगो ऊर्वाको भर्धविणव, र्लर्वय ुपरिर्तानको भ ि न्यूनीकिण, 

लैविक  िवनतव लगवयतकव भन्तिवाविय रसतर्ितव कवयवान्र्यन गना ि हरित भथातन्त्रलवई रर्िान गदै र्वतवर्िणीय  न्तलुन स्थववपत 
गना नर्ीकिणीय उर्वा क्षेत्रको तीव्र वर्कव  हनु ुआर्श्यक छ। हवल म्ि रै्कखपपक ऊर्वाको स्रोतबवट वर्द्यतु र्डवन क्षितव ६६.८ 
िेगवर्वट पगुेको छ। रै्कखपपक ऊर्वाको िवध्यिबवट करिब १० रसतशत र्नतविव वर्द्यतुको पहुिँच पगु्नकुव  वथै करिब ३० हर्वि 
िोर्गविी स र्ानव भएको छ। त्य ैगिी लघ ुतथव  वनव र्लवर्द्यतु, बवयोग्यव ,  धुवरिएको तथव वर्द्यतुीय चपुहो ि  धुवरिएको पवनीघट्ट 
र्स्तव आयोर्नवलवई  ंयोर्न गिी कवबान आयोर्नवको रूपिव वर्कव  गरिएको छ। िवविय ऊर्वा दक्षतव िणनीसत तयवि गिी 
कवयवान्र्यन भगवसड बढवइएको छ। 

२.  िस्यव तथव चनुौती 

र्लवर्द्यतु आयोर्नव रवकृसतक नदी रणवलीिव आधवरित िहन,ु  खु्िव यवििव वर्द्यतुको िवग पिुव हनु न क्न,ु वर्द्यतु 
वर्तिण रणवलीको  दुृढीकिण हनु न क्न ुवर्द्यतु आपूसता भिपदो ि गणुस्तिीय नहनु, र्वतवर्िणीय रभवर् िूपयवङ्कनको  रभवर्कविी  
कवयवान्र्यन नहनु,ु र्ग्गव रवसि  म्बन्धी कद नवइले आयोर्नव कवयवान्र्यनिव वढलवइ हनु,ु भन्ति सनकवय  िन्र्यिव किी हनु,ु 

र विण लवइन सनिवाणकव लवसग आर्श्यक सनर्ी र्ग्गव रवसि तथव र्न क्षेत्रिव सनिवाण कवयािव वढलवइ ि व्यर्स्थवपनिव कद नवइ 
हनु,ु आयोर्नव व्यर्स्थवपनकव पूर्ा चिणिव गने कवया  ियिै  म्पन्न हनु न क्न,ु आयोर्नवको लवगतिव बढोत्तिी हनु ुि र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव सनिवाणिैत्री पूर्वाधविको किी हनु ुय  क्षेत्रकव रििु  िस्यव िहेकव छन।्  

शहिीकिण तथव आसथाक गसतवर्सधको वर्स्तविकव कविण बढ्दै गएको वर्द्यतुको िवग पिुव गनुा,  ूलव र्लवशययिु वर्द्यतु 
आयोर्नवहरूको वर्कव  गनुा, आयोर्नव सनधवारित  िय ि लवगतिव  म्पन्न गनुा,  िोकविर्वलव सनकवयबीच  िन्र्य ि रभवर्कविी 
सनयिनको व्यर्स्थवपन गनुा, र विण तथव वर्तिण रणवली वर्स्तवि ि  दुृढीकिण गनुा, र्लवर्द्यतु उत्पवदनिव पयवाि िवत्रविव रै्देखशक 
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ि सनर्ी क्षेत्रको लगवनी आकवर्ात गनुा, भन्तदेशीय वर्द्यतु र विण लवइनको सनिवाण िोडवसलटी वर्कव  गनुा ि  ंस्थवगत  ंिचनविव 
उपयिु  धुवि गनुा र्लवर्द्यतु वर्कव कव रििु चनुौती हनु।्य ैगिी ऊर्वा सििणिव िवविय ऊर्वा  िुक्षवको आधविको रूपिव िहेको 
रै्कखपपक ऊर्वाको योगदवनको स्पष्ट लक्ष्य सनधवािण हनु न क्न,ु  तलुनवत्िक रूपिव  रुुर्वती लवगत बढी हनुे रै्कखपपक ऊर्वा 
रवर्सधको रर्िान ि वर्स्तविकव लवसग आर्श्यक  हसुलयत ऋण,  र्ोखिि व्यर्स्थवपन तथव सबिव  म्बन्धी आर्श्यक व्यर्स्थव 
नहनु,ु  स्थवनीय तहिव रै्कखपपक ऊर्वा रवर्सध रर्िान तथव रयोग  म्बन्धिव क्षितवको किी हनु ु  रै्कखपपक उर्वा क्षेत्रकव चनुौती 
हनु।् 

 वथै, पिम्पिवगत ि कवबानिव आधवरित ऊर्वाकव स्रोतलवई स्र्च्छ, वकफवयती तथव आधसुनक ऊर्वाले रसतस्थवपन  गनुा,  वनव, 
िझौलव तथव  ूलव उद्योगको पिम्पिवगत ऊर्वा रवर्सध िवसथको सनभाितवलवई कि गदै आधसुनक रवर्सधको पहुिँच बढवउन,ु ऊर्वा 
 िुक्षव तथव ऊर्वा दक्षतव भसभर्वृिको लवसग सिखित ऊर्वा रणवलीको नीसत भर्लम्बन गनुा,  ूलव रै्कखपपक ऊर्वाकव आयोर्नव 
सनिवाण गिी िवविय र विण लवइनिव र्डवन गनुा,  ोको ] व्यर्स्थवपनकव लवसग  बै तहकव  िकवि  बीच आप ी  हकवया ि  िन्र्य 
गनुा, ऊर्वा तथव ऊर्वा दक्षतव  म्बन्धी नर्ीनति रवर्सध ि रयोगको रर्िान ि वर्कव कव लवसग आर्श्यक भन ुन्धवन तथव 
वर्कव िव र्ोड ददन ु िेत ऊर्वा क्षेत्रकव चनुौतीकव रूपिव िहेकव छन।् 

३.  ोच 

1. र्लवर्द्यतुको ददगो ि भिपदो वर्कव  िवफा त िलुकुको  िवृििव योगदवन। (र्लवर्द्यतु) 

2. रै्कखपपक/नर्ीकिणीय ऊर्वाको रर्िान, वर्स्तवि ि दक्षतव िवफा त आधसुनक ऊर्वाको ददगो वर्कव । (रै्कखपपक ऊर्वा) 

४. उद्दशे्य 

1. र्लवर्द्यतुको उत्पवदनिव र्वृि गदै स्र्च्छ ऊर्वाको उपलब्धतव  सुनखित गनुा। (र्लवर्द्यतु) 

2.  ऊर्वा दक्षतव  वहत गणुस्तियिु, भिपदो ि  लुभ रूपिव  बै घि परिर्वि ि उत्पवदनशील क्षेत्रिव वर्द्यतु  ेर्वको पहुिँचिव 
वर्स्तवि गिी वर्द्यतु िपतिव र्वृि गनुा।(र्लवर्द्यतु)  

3. क्षेत्रीय ऊर्वा सनयवात व्यवपवि भसभर्वृि ि पेरोलोसलयि पदवथाको आयवत रमशिशप रसतस्थवपन गदै भिुवनी  न्तलुनलवई 
भनकूुल बनवउन योगदवन परु् यवउन।ु(र्लवर्द्यतु)  

4. िवविय र विण रणवलीको पहुिँच बववहिकव क्षेत्रिव  िेत र्वतवर्िणिैत्री, ददगो, भिपदो,  र्ा लुभ, वकफवयतीि गणुस्तिीय 
आधसुनक ऊर्वाको पहुिँच र्वृि गनुा।(रै्कखपपक ऊर्वा)। 

5. ऊर्वाको दक्ष उपयोगबवट ऊर्वा िपत घनत्र् (Energy Intensity) घटवई उत्पवदकत्र् बढवउन।ु (रै्कखपपक ऊर्वा) 

५. िणनीसत 

1. र्लवर्द्यतुिव आन्तरिक एर्ि ्बवह य क्षेत्रको लगवनी आकर्ाण गिी वर्द्यतु उत्पवदनिव र्वृि गने।(र्लवर्द्यतु)  

2. आन्तरिक ि भन्तिदेशीय वर्द्यतु र विणलवई  दुृढ तथव वर्स्तवि गिी वर्द्यतु आपूसता रणवलीलवई रभवर्कविी ि भिपदो 
बनवउन।े(र्लवर्द्यतु) 

3.  ऊर्वा दक्षतव बढवउन वर्तिण रणवलीलवई रभवर्कविी एर्ि ् भिपदो बनवउने तथव वर्द्यतु पहुिँच र्वृि गिी िपत 
बढवउन।े(र्लवर्द्यतु)  

4. र्लवर्द्यतु उत्पवदन  वहत  बै रकविकव ऊर्वाको  सििण ि क्षेत्रीय ऊर्वा व्यवपविको िवध्यिबवट ऊर्वा   िुक्षव कवयि 
गने।(र्लवर्द्यतु)  
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5.  र्लवर्द्यतु क्षेत्रको  ंस्थवगत  ंिचनवको  दुृढीकिण गने।(र्लवर्द्यतु) 

6. र्लवर्द्यतुिव आन्तरिक एर्ि ्बवह्य क्षेत्रको लगवनी र्वृि गिी वर्द्यतु उत्पवदनिव र्वृि गने।(र्लवर्द्यतु)  

7. रै्कखपपक/नर्ीकिणीय ऊर्वाको वर्स्तवि गिी ऊर्वा आपूसता रणवलीको िहत्र्पूणा भंशको रूपिव वर्कव  ि बहउुपयोग 
रर्िान गने।(रै्कखपपक ऊर्वा) 

8. रदेश ि स्थवनीय तहिव  िोकविर्वलव िँगको  हकवयािव लैविक  िवनतव तथव  विवखर्क  िवरे्शीकिणलवई रवथसिकतव 
ददिँदै आधसुनक, भिपदो ि पयवाि ऊर्वा  ेर्व उपलब्ध नभएकव क्षेत्र म्ि रै्कखपपक ऊर्वाको पहुिँच र्वृि गने।(रै्कखपपक 
ऊर्वा) 

9. नर्ीनति, ददगो तथव ऊर्वा दक्ष रवर्सधहरूको रयोगिव र्ोड ददने।(रै्कखपपक ऊर्वा)  

10. रै्कखपपक ऊर्वाको क्षेत्रिव र्ैंवकङ तथव वर्त्तीय क्षेत्रको  ंलग्नतव र्वृि गने तथव रै्कखपपक ऊर्वा रसबसधहरूलवई उपयिु 
कवर्ान परियोर्नव तथव कवयारमशिको रूपिव सबकव  गिी भन्तिवाविय कवबान बर्विको  वथै आन्तरिक कवबान बर्वि  ंयन्त्र 
स्थवपनव गने।(रै्कखपपक ऊर्वा) 

11. कृवर् तथव पशपुन्छी पवलनिव  ंलग्न कृर्क, 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।(रै्कखपपक ऊर्वा) 

६. वर्र्य के्षत्रगत नसतर्व  ूचक तथव लक्ष्य 

 ूचक एकवई 
२०७५/७६ 

 म्िको उपलखब्ध 

२०७६/७७
को भनिुवसनत 
उपलखब्ध 

िध्यिकवलीन  लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

वर्द्यतु  र्सडत  क्षितव िेगवर्वट १२५० १५५५.४ २४६३.९ ३६९९.४ ४१३३ 
र्लवर्द्यतु िेगवर्वट ११२८ १४२९.० २३२९.० ३५००.० ३९००.० 
थिाल प्लवन्ट िेगवर्वट ५३.४ ५३.४ ५३.४ ५३.४ ५३.४ 
रै्कखपपक ऊर्वा (नर्ीकिणीय) िेगवर्वट ६७.८ ७३.० ८१.५ १४5.8 १७९.3 

 ौया ऊर्वा (सनर्ी क्षेत्र रर्विात) िेगवर्वट - १० १०० २५० ४०० 

र विण लवइन (६६ के.सभ.तथव  ो 
भन्दव  िवसथकव) 

वक.सि. ३९९० ४२९० ५१९० ५९३० ६४३० 

वर्तिण लवइन (३३ के.सभ.) वक.सि. ४९०५ ५२५५ ५४५५ ६५०० ७१०० 
वर्द्यतुिव  पहुिँच  पगुकेो  
र्न ंख्यव 

रसतशत ८८ ९० ९२ ९८ १०० 

रसत  व्यखि  वर्द्यतु  िपत वकलोर्वट
घण्टव 

२४५ २७५ ३५० ६०० ६५० 

वर्द्यतु  चहुवर्ट रसतशत १५.32 १४ 13.8 १३.3 12.8 
ऊर्वा  उपभोगिव  नर्ीकिणीय  
ऊर्वाको  भनपुवत 

रसतशत ५ ७ ९ १० ११ 

लघ ुर्लवर्द्यतु िेगवर्वट ३४ ३५ ३८ ४१ ४४ 
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 ूचक एकवई 
२०७५/७६ 

 म्िको उपलखब्ध 

२०७६/७७
को भनिुवसनत 
उपलखब्ध 

िध्यिकवलीन  लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

 ौया ऊर्वा िेगवर्वट ३२ ३५ ४० ९९ १२७ 

र्वय ुउर्वा रसतशत ०.७६ १.७६ ३.२६ ५.७६ ८.२६ 

 ौया सिनी सिड  ंख्यव १२ ३०० ६०० ९०० १,२०० 

र्वय ु सिखित  ऊर्वा िेगवर्वट ०.८ ३ ४ ६ ८ 
 धुवरिएको  पवनी घट्ट  र्डवन  ंख्यव ११०१८ ११११८ ११३१८ ११३१८ ११४१८ 
घिेल ु  ौया  रणवली  ंख्यव 

(हर्वििव) 
९११ ९८६ १०३६ १०८६ ११३६ 

 ंस्थवगत  तथव   विदुववयक   ौया  
वर्द्यतु र्डवन  

 ंख्यव १९९३ २०९३ २१९३ २२९३ २३९३ 

 ौया  िवनेपवनी  तथव  स िँचवइ  
पम्प र्डवन 

 ंख्यव १३६४ १४६४ १५६४ १६६४ १७६४ 

 धुवरिएको  फलविे चलुो  तथव 
वर्द्यतुीय  चलुो 

 ंख्यव 
(हर्वििव) 

८६ १३१ २६१ ३८६ ४८६ 

घिवय ी  बवयोग्यव   र्डवन  ंख्यव 
(हर्वििव) 

४२६ ४४२ ४६० ५४६ ५८६ 

 विदुववयक तथव  ंस्थवगत ि शहिी 
तथव व्यवर् ववयक बवयोग्यव  र्डवन 

 ंख्यव २४७ ३६७ ४९७ ६२७ ७०७ 

७.  वर्र्य के्षत्रगत िचा तथव स्रोतको सत्रर्र्ीय भनिुवन 

(रु. लवििव) 
आ.र्. वर्सनयोर्न तथव रक्षपेण स्रोत 

 
कुल चवल ु पुिँर्ीगत वर्त्तीय व्यर्स्थव नपेवल  िकवि रै्देखशक भनिुवन रै्देखशक ऋण 

2077/78 726,003 37,825 110,359 577,819 222,257 56,442 447,304 

2078/79 905,442 40,467 176,194 688,781 321,493 57,754 526,194 

2079/80 984,281 48,166 228,730 707,385 426,110 68,679 489,492 
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८. कवयारमशि/आयोर्नवको  ंखक्षि वर्र्िण 

ब.उ.शी.नं. कवयारमशि/ आयोर्नव उद्दशे्य 
आयोर्नव भर्सध 
( रुु ि  िवसि) 

लवगत 

(रू. किोडिव) 
पषु्ट्विँई आगविी तीन र्र्ाको उपलखब्ध  ूचक 

३०८०००११ ऊर्वा, र्लस्रोत तथव 
स िँचवइ िन्त्रवलय 

र्लस्रोत ि ऊर्वाको ददगो 
वर्कव ,  ंिक्षण, उपयोग ि 
पवनीको बविँडफविँट  म्बन्धी 
नीसत, कवनून, िवपदण्ड ि सनयिन  

 वलब वली   र्लस्रोत ि ऊर्वाको ददगो वर्कव ,  ंिक्षण, 

उपयोग ि पवनीको बविँडफविँट  म्बन्धी नीसत, 

कवनून, िवपदण्ड सनिवाण ि सनयिन भएको 
हनु।े 

३०८००१०१  बढुी  गण्डकी 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

१,२०० िेगवर्वट क्षितवको 
र्लवशययिु र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव सनिवाण  

२०६९/७० - 
२०८५/८६ 

२,८३,५७ वर्स्ततृ आयोर्नव 
रसतरे्दन 

र्ग्गव रवसि, पनुबवा  तथव पनुस्थवापनव  म्पन्न 
भएको हनुे। 

लगवनी िोडवसलटी तय भई सनिवाण कवया शरुु 
भएको हनुे। 

३०८००१०२ वर्द्यतु वर्कव  दशक 
 म्बन्धी कवयायोर्नव 
आयोर्नव 

दीघाकवलीन रूपिव ददगो 
वर्द्यतुीय ऊर्वा वर्कव को 
िवध्यिद्वविव एक दशक सभत्र 
नेपवलिव ऊर्वा  िुक्षवको 
रत्यवभसूत  

 वलब वली   र्नतवको र्लवर्द्यतु कवयारमशि िवफा त 
 र्ा वधविण र्नतवहरुलवई शेयि वर्तिण 
भएको हनुे। 

आयोर्नवहरुको भनगुिन तथव िपुयवंकन 
भएको हनुे। 

३०८००१०३ रै्कखपपक उर्वा 
रबिान केन्र 

नर्ीकिणीय 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   लघ ुतथव  वनव र्लवर्द्यतु आयोर्नवबवट ९ 
िेगवर्वट,  ौया वर्द्यतुबवट १४ िेगवर्वट  ि 
र्वय ुऊर्वा रणवलीबवट ५ िेगवर्वट वर्द्यतु 
उत्पवदन भई घिपरिर्वि तथव  ंस्थवहरूिव 
वर्द्यतुको पहुिँच पगुकेो हनुे। 

१ लवि १३ हर्वि ५  य घिवय ी 
बवयोग्यव  प्लवन्ट  ि ४००  ंस्थवगत शहिी 
बवयोग्यव  र्डवन भई िवनव पकवउने स्र्च्छ 
ऊर्वाको पहुिँच पगुकेो हनु।े 

४० हर्वि रत्यक्ष तथव भरत्यक्ष िोर्गविी 
स र्ानव भएको हनुे। 

३०८००१०४ िवविय िविीण तथव 
नर्ीकिणीय उर्वा 
कवयारमशि 

नर्ीकिणीय रर्िान तथव 
वर्कव  गिी ऊर्वाको पहुिँच 
तथव ऊर्वा दक्षतव िवफा त गरिबी 
सनर्विणिव  हयोग 

 वलब वली   

३०८०१०११ वर्द्यतु वर्कव  वर्भवग सनर्ी क्षेत्रलवई रोत् वहन, रर्िान 
ि  हर्ीकिण,  

 वलब वली   सनर्ी क्षेत्रलवई रोत् वहन, रर्िान ि 
 हर्ीकिण भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कवयारमशि/ आयोर्नव उद्दशे्य 
आयोर्नव भर्सध 
( रुु ि  िवसि) 

लवगत 

(रू. किोडिव) 
पषु्ट्विँई आगविी तीन र्र्ाको उपलखब्ध  ूचक 

र्लवर्द्यतु आयोर्नवको 
 म्भवव्यतव तथव र्वतवर्िणीय 
भध्ययन, भनगुिन ि सनयिन  

र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरूको  म्भवव्यतव तथव 
र्वतवर्िणीय भध्ययन   म्पन्न भई सनिवाणको 
लवसग तयवि भएको हनुे। 

३०८०११०१ वर्द्यतु वर्कव िव सनर्ी 
क्षेत्रको रर्िान 

वर्द्यतुिव लगवनीको लवसग सनर्ी 
क्षेत्रलवई रोत् वहन, रर्िान ि 
 हर्ीकिण  

 वलब वली   सनर्ी क्षेत्रलवई रोत् वहन, रर्िान ि 
 हर्ीकिण भएको हनुे। 

 
३०८०११०२ 

 
 िकोशी  बहउुदे्दशीय 
आयोर्नव 

 िकोशी बहउुिेश्यीय 
आयोर्नवको सनिवाण दईुपक्षीय 
रूपिव  म्पन्न गिी ३४५० 
िेगवर्वट सबर्लुी उत्पवदन तथव 
नेपवलको पूर्ी क्षेत्रिव स िँचवइ 
 सुबधव उपलब्धतव 

२०५७/५८ - 
शरुु भएको 

 

 

  भध्ययन  म्पन्न भएको हनुे। 

३०८०११०३ पञ्चेश्वि बहउुदे्दशीय 
आयोर्नव 

पञ्चेश्वि बहउुदे्दशीय आयोर्नव 
सनिवाण 

 

२०४४/४५ - 
शरुु भएको 

  पञ्चेश्वि वर्कव  रवसधकिण िवफा त कवया भखघ 
बढेको हनुे। 

३०८०११०४ र्लवर्द्यतु   आयोर्नव 
भध्ययन 

र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरू 
भध्ययन  

 वलब वली   र्ल वर्द्यतु आयोर्नवहरूको  म्भवव्यतव 
भध्ययन तथव र्वतवर्िणीय भध्ययन रसतरे्दन 
तयवि भई आयोर्नव बैंकिव  िवरे्श भएको 
हनुे। 

३०८०११०६ बढुीगंगव  र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

२० िेगवर्वट क्षितवको वपवकङ 
आयोर्नव सनिवाण गिी िवविय 
वर्द्यतु रणवलीिव आर्ितव 

२०७६/७७ - 
२०७९/८० 

६०० पिविशा दवतवबवट 
रवि भएको 
रविखम्भक रसतरे्दन  

आयोर्नवको  सनिवाण कवया  भखन्ति  चिणिव 
पगुकेो हनु।े 
बढुीगंगव र्गुवड आयोर्नवको  म्भवव्यतव 
भध्ययन  म्पन्न भएको हनु।े 

 
 

३०८२१०११ 
वर्द्यतु सनयिन आयोग वर्द्यतु िह लु सनयिन, वर्द्यतु 

उपभोिवको हक ि वहत 
 ंिक्षण 

रसतस्पधवात्िक वर्द्यतुको बर्वि 

 वलब वली    वर्द्यतु िह लु सनधवािण कवया भएको हनुे। 

वर्द्यतुको बर्विलवई रसतस्पधवात्िक बनवइएको 
हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कवयारमशि/ आयोर्नव उद्दशे्य 
आयोर्नव भर्सध 
( रुु ि  िवसि) 

लवगत 

(रू. किोडिव) 
पषु्ट्विँई आगविी तीन र्र्ाको उपलखब्ध  ूचक 

ि भिपदो,  र्ा लुभ, 

गणुस्तियिु तथव  िुखक्षत 
वर्द्यतु  ेर्व 

३०८२१०१२ र्ल तथव ऊर्वा 
आयोग 

वर्द्यिवन र्ल तथव ऊर्वा 
स्रोतको  भेक्षण ि भन्रे्र्ण 

र्ल तथव उर्वा वर्कव  
 म्बन्धी दीघाकवलीन र्व 
भपपकवलीन नीसत तर्ुािव 

 वलब वली   नेपवलको कुल र्लवर्द्यतु  म्भवव्य उत्पवदन 
क्षितवको िूपयवङ्कन तथव आिँकलन  म्बन्धी 
भध्ययन कवया  म्पन्न भएको हनु।े 

३०८२१०१३ नदी बेस न योर्नव 
तथव र्लवर्द्यतु 
वर्कव  गरुुयोर्नव 
तर्ुािव आयोर्नव 
बेस नहरूको 

र्लस्रोतको एकीकृत वर्कव  
एर्ि ्व्यर्स्थवपन  

 

२०७१/७२ - 
२०७७/७८ 

६८ र्लस्रोतको एकीकृत 
वर्कव  व्यर्स्थवपन 

र्लस्रोतको एकीकृत वर्कव  एर्ि ्

व्यर्स्थवपनकव लवसग कणवाली, गण्डकी, पखिि 
िविी ि बबई नदी एकीकृत योर्नव तर्ुािव 
भएको हनुे। 

५०१०८१०१ १३२ के.सभ. तथव 
भन्य र विण लवइन 
वर्स्तवि 

१३२ के.सभ. तथव भन्य 
र विण लवइन वर्स्तवि 

 वलब वली 
 

  गरुूयोर्नव भन ुवि १३२ के.सभ. तथव भन्य 
र विण लवइन तथव  ब-स्टे न सनिवाण भएको 
हनुे। 

५०१०८१०२ थवनकोट-चवपवगवउिँ-
भिपिु  र विण 
लवइन 

थवनकोट-चवपवगवउिँ-भिपिु 
१३२ के.सभ. र विण लवइन 
सनिवाण 

२०५५/५६ - 
२०७७/७८ 

१,८७ र विण लवइन 
सनिवाण 

थवनकोट-चवपवगवउिँ-भिपिु १३२ के.सभ. 
र विण लवइन सनिवाण भएको हनु े

५०१०८१०३ 
भन्य ३३ के भी. 
तथव   र्-स्टेशन 

वर्तिण लवइन तथव वर्तिण 
 ब-स्टे न सनिवाण तथव 
स्तिोन्नसत 

 वलब वली 
 

  वर्तिण रणवलीिव  धुवि भएको हनु।े 

५०१०८१०४ र्लवर्द्यतु   दुृढीकिण 
आयोर्नव 

नेपवल वर्द्यतु रवसधकिण 
भन्तगात िहेकव र्लवर्द्यतु केन्र 
आर्सधक रुपिव ििात  म्भवि 
एर्ि ् दुृढीकिण 

 वलब वली 
 

  नेपवल वर्द्यतु रवसधकिण भन्तगात िहेकव 
र्लवर्द्यतु केन्रहरूको आर्सधक रुपिव ििात 
 ंभवि एर्ि ् दुृढीकिण भएको हनु।े  

५०१०८१०५  विदुववयक तथव भन्य 
िविीण वर्द्यतुीकिण 

वर्द्यतु ऊर्वाको पहुिँच वर्स्तवि 
 

 वलब वली   िवग बिोखर्ि  बैलवई वर्द्यतु ऊर्वाको पहुिँच 
पगुकेो हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कवयारमशि/ आयोर्नव उद्दशे्य 
आयोर्नव भर्सध 
( रुु ि  िवसि) 

लवगत 

(रू. किोडिव) 
पषु्ट्विँई आगविी तीन र्र्ाको उपलखब्ध  ूचक 

५०१०८१०६ कुलेिवनी  तेस्रो 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

१४ िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन 
गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आर्ितव 

२०६३/६४ - 

२०७६/७७  म्ि 
सनिवाण  म्पन्न भई 

आ.र्. 
२०७७/७८ -
 वलब वली 

४,६३ र्लवर्द्यतु सनिवाण  १४ िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव बविँवक िहेकव 
सबलहरु भिुवनी भएको हनुे। 

५०१०८१०७ चिेसलयव लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

३० िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन 
गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आर्ितव 

२०६३/६४ - 

२०७४/७५  म्ि 
सनिवाण   म्पन्न भई 

आ.र्. 
२०७५/७६ - 
 वलब वली  

१६,०० र्लवर्द्यतु सनिवाण  ३० िे. र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव बविँवक 
िहेकव सबलहरु भिुवनी भएको हनु।े 

५०१०८१०८ र्लवशययिु 

आयोर्नवहरूको 
छनौट तथव 
 म्भवव्यतव भध्ययन 

र्लवशययिु आयोर्नवहरूको 
छनौट तथव  म्भवव्यतव 
भध्ययन 

 वलब वली   भध्ययन भइिहेकव र्लवश यिु 
आयोर्नवहरूको वर्स्ततृ आयोर्नव रसतरे्दन 
तयवि भएको हनुे। 

५०१०८१०९  ूलव तथव िझौलव 
र्लवर्द्यतु भध्ययन 
आयोर्नव 

 ुलव तथव िझौलव र्लवर्द्यतु 
आयोर्नवहरूको भध्ययन 

२०७१/७२ - 
२०७७/७८ 

१,३६ भध्ययन  भध्ययन  म्पन्न भएको हनुे। 

५०१०८११० िवसथपलो  तविवकोशी 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

४५६ िेगवर्वट क्षितवको 
आयोर्नव सनिवाण  म्पन्न गिी 
िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आर्ितव 

२०६६/६७ -
२०७७/७८ 

४९,२९ र्लवर्द्यतु सनिवाण  सनिवाण  म्पन्न भई िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आर्ि भएको हनुे। 

५०१०८१११ िवसथपलो  सत्रशलुी ३ 
ए र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

६० िेगवर्वट वर्द्यतु उत्पवदन 
गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आर्ितव 

२०६७/६८ - 
२०७६/७७  म्ि 
सनिवाण  म्पन्न भई 

२०७७/७८  - 
 वलब वली 

१४,१३ र्लवर्द्यतु सनिवाण  ६० िे.र्व. वर्द्यतु उत्पवदन तथव बविँवक िहेकव 
सबलहरु भिुवनी भएको हनुे। 

152



ब.उ.शी.नं. कवयारमशि/ आयोर्नव उद्दशे्य 
आयोर्नव भर्सध 
( रुु ि  िवसि) 

लवगत 

(रू. किोडिव) 
पषु्ट्विँई आगविी तीन र्र्ाको उपलखब्ध  ूचक 

५०१०८११२ िवहघुवट  र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव 

४० िेगवर्वट क्षितवको 
आयोर्नव सनिवाण  म्पन्न गिी 
िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आर्ितव 

२०६७/६८ - 
२०७९/८० 

९,१७ र्लवर्द्यतु सनिवाण  सनिवाण  म्पन्न भई िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आर्ि भएको हनुे। 

 

५०१०८११३ तनहुिँ र्ल वर्द्यतु 
आयोर्नव 

१४० िेगवर्वट क्षितवको 
आयोर्नव सनिवाण  म्पन्न गिी 
िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आर्ितव 

२०७२/७३ -
२०८०/८१ 

४१,६२ र्लवर्द्यतु सनिवाण  र्ग्गव रवसि भएको हनुे, पहुिँच िवगा सनिवाण 
भएको हनु,े आयोर्नवको सनिवाण कवया भखन्ति 
चिणिव पगुकेो हनुे। 

५०१०८११४ िवसथपलो  िोदी ए 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

१८ िेगवर्वट क्षितवको 
आयोर्नव सनिवाण  म्पन्न गिी 
िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आर्ितव 

२०६६/६७ - 
२०८०/८१ 

१३,९६ भध्ययन तथव 
सनिवाण 

र्ग्गव रवसि भएको हनुे, पहुिँच िवगा सनिवाण 
भएको हनु,े आयोर्नवको सनिवाण कवया भखन्ति 
चिणिव पगुकेो हनुे। 

५०१०८११५ नेपवल  भवित वर्द्यतु 
र विण 

३०  .वक.सि. र विण लवइन 
सनिवाण 

२०६६/६७ - 
२०७७/७८ 

१६,८९ र विण लवइन तथव 
 ब-स्टे न सनिवाण 

सनिवाण  म्पन्न भई  ंचवलनिव   आएको 
हनु।े 

५०१०८११६ पनुा नवर्किणीय तथव 
क्षितव वर्स्तवि 
आयोर्नव 

नवर्किणीय ऊर्वा उत्पवदन ि 
ऊर्वा दक्षतव भसभर्वृि 

२०७१/७२ - 
२०७७/७८ 

२,१०० सनिवाण २५ िेगवर्वटको  ौया वर्द्यतु िवविय वर्द्यतु 
रणवलीिव आर्ि भएको हनुे। 

५० र्टव चखर्िंग  ब-स्टे न सनिवाण भएको 
हनु।े 

५०१०८११७ तविवकोशी  पवचौँ 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 

१०० िेगवर्वट र्लवर्द्यतु 
आयोर्नव सनिवाण गिी िवविय 
वर्द्यतु रणवलीिव आर्ितव 

२०७५/७६ - 

२०८१/८२ 
१६,७० र्लवर्द्यतु सनिवाणकव 

लवसग 
र्ग्गव रवसि भएको हनुे, लगवनी िोडवसलटी 
तय भई सनिवाण शरुु भएको हनुे। 

५०१०८११८ र्लवर्द्यतु लगवनी 
तथव वर्कव  कम्पनी 
सलसिटेड 

र्लवर्द्यतु उत्पवदन, रशविण 
तथव वर्तिण परियोर्नविव शेयि 
र्व ऋण लगवनी 

२०६८/६९ - 
 वलब वली 

 लगवनी र्लवर्द्यतु, रशविण तथव वर्तिण आयोर्नविव 
शेयि र्व ऋण लगवनी गरिएको हनु।े 

५०१०८१२० वर्द्यतु उत्पवदन 
कम्पनी सलसिटेड 

र्लवर्द्यतु आयोर्नवहरूको 
 रे्क्षण, सनिवाण, उत्पवदन, 
 ञ्चवलन ि व्यर्स्थवपन 

२०७३/७४ - 
२०८७/८८ 

६,३४,४४ सनिवाण भध्ययन भैिहेको आयोर्नवहरूको वर्स्ततृ 
आयोर्नव रसतरे्दन तयवि भई सनिवाण शरुु 
भएको हनुे। 

५०१०८१२१ िवविय रशविण िीड आन्तरिक तथव सनयवातको लवसग २०७२/७३ - ६३,५० वर्सभन्न र विण भध्ययन भैिहेको आयोर्नवहरूको वर्स्ततृ 
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ब.उ.शी.नं. कवयारमशि/ आयोर्नव उद्दशे्य 
आयोर्नव भर्सध 
( रुु ि  िवसि) 

लवगत 

(रू. किोडिव) 
पषु्ट्विँई आगविी तीन र्र्ाको उपलखब्ध  ूचक 

कम्पनी सलसिटेड उच्च भोपटेर्को रशविण लवइन 
िीड सनिवाण 

२०८२/८३ लवइन सनिवाण आयोर्नव रसतरे्दन तयवि भई सनिवाण शरुु 
भएको हनुे। 

५०१०८१२२ भपि भरुण 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव 
कम्पनी सलसिटेड 

१०६१ िे.र्व. िवसथपलो भरूण 
र्लवर्द्यतु आयोर्नव ि इिरु्व 
िोलव र्लवर्द्यतु आयोर्नव 
सनिवाण  

२०६६/६७ - 
२०८४/८५ 

१६७६९ र्लवर्द्यतु आयोर्नव 
सनिवाण म्बखन्ध 
 म्पूणा कवयाहरुको 
लवसग 

वर्स्ततृ इखन्र्सनयरिङ भध्ययन  म्पन्न भएको 
हनु।े  

लगवनी िोडवसलटी तय भई र्ग्गव रवसि तथव 
सनिवाण शरुु भएको हनुे। 

५०१०८१२३ पवर्ि ेक्टि रिफिा 
एण्ड  स्टेनेर्ल 
हवइड्रोपवर्ि 
डेभलपिेण्ट रोरे्क्ट 

र्लवर्द्यतु आयोर्नव तथव 
र विण लवइन भध्ययन  

२०७३/७४ - 

२०७८/७९ 
२,४५ भध्ययन  िवसथलो आरुण र्लवर्द्यतु आयोर्नवको 

वर्स्ततृ भध्ययन  म्पन्न भएको हनु।े 

भरुण हब- ब न्तपिु इनरुर्व ४०० के. भी 
र विण लवइन ि सतङ्लव दधुकोशी ढपकेबि 
४०० के.भी. र विण लवइनको भध्ययन 
 म्पन्न्न भएको हनुे। 

५०१०८१२४ नलगवड  हवइड्रोपवर्ि 
कम्पनी  सलसिटेड 

४१० िेगवर्वट क्षितवको 
र्लवशययिु आयोर्नव सनिवाण 
गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आर्ितव 

२०६४/६५- 

२०८४/८५  
१,५४,६० आयोर्नव सनिवाण  र्ग्गव रवसि  म्पन्न भएको हनुे, सनिवाण तथव 

लगवनी िोडवसलटी तय भई सनिवाण शरुु 
भएको हनुे। 

५०१०८१२७ वर्द्यतु वर्कव  दशक 
 म्बन्धी कवयायोर्नव 

दीघाकवलीन रुपिव ददगो 
वर्द्यतुीय ऊर्वा वर्कव को 
िध्यिद्वविव एक दशक सभत्र 
नेपवलिव ऊर्वा  िुक्षवको 
रत्यवभसूत 

 वलब वली   स्िवटा  ब-स्टे नहरु सनिवाण भएको हनुे। 

५०१०८१२८  व ेक-वर्द्यतु र विण 
तथव वर्तिण रणवली 
 दुृढीकिण आयोर्नव 

२२० के.भी. खिम्ती-१, 

बवह्रसब े ि लखप् फेदी  र् 
स्टेशनलवई ४०० के.भी. ि 
१३२ के.भी. पतलैयव-
पिर्वनीपिु रशविण लवइनको 
क्षितव बढवइ पोिरियविव नयविँ 
१३२ के.भी.  र् स्टेशन 
सनिवाण गरि रणवलीको क्षितव 

२०७७/७८ 

-२०८३/८४ 
३८,८१ र विण लवइन 

सनिवाण 
 उच्च भोपटेर्  र् स्टेशन -१२६५ MVA 

सनिवाण  म्पन्न हनुे। 
 वर्तिण  र् स्टेशन-५६ MVA सनिवाण 
 म्पन्न हनुे। 

 ३३ के.भी. लवइन – २५०  वका ट वक.सि. 
सनिवाण  म्पन्न हनुे। 

 ११ के.भी. लवइन – ९००  वका ट वक.सि. 
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ब.उ.शी.नं. कवयारमशि/ आयोर्नव उद्दशे्य 
आयोर्नव भर्सध 
( रुु ि  िवसि) 

लवगत 

(रू. किोडिव) 
पषु्ट्विँई आगविी तीन र्र्ाको उपलखब्ध  ूचक 

र्वृि गने  l  कव िवडौँ 
उपत्यकवको रशविण तथव 
वर्तिण क्षितव भसभर्वृि तथव 
 रुीवढकिण गने l 

रदेश नं. २ को वर्तिण क्षितव 
भसभर्वृि तथव  रुीवढकिण गने 

५० स्थवनिव वर्द्यसुतय  र्विी 
चखर्िंग स्टेशन र्डवन गने l 

 

सनिवाण  म्पन्न हनुे। 

 ०.४ के.भी. लवइन – १०००  वका ट 
वक.सि. सनिवाण  म्पन्न हनुे। 

भसूिगत ११ के.भी. लवइन – ३००  वका ट 
वक.सि. सनिवाण  म्पन्न हनुे। 

भसूिगत ०.४ के.भी. लवइन – ३००  वका ट 
वक.सि. सनिवाण  म्पन्न हनुे। 

५० स्थवनिव वर्द्यसुतय  र्विी चखर्िंग स्टेशन 
र्डवन  म्पन्न हनुे। 

५०१०८१२९ वर्तिण रणवली 
स्तिोन्नसत तथव 
वर्स्तवि आयोर्नव 

रदेश नं. ५, कणवाली रदेश ि 
 दूुिपखिि रदेशिव पूणा 
वर्द्यतुीकिण गने l 

२०७६/७७ - 
२०७९/८० 

२५,०० पिविशादवतवले तयवि 
पविेको BoQ को 
आधवििव 
सनिवाण म्बन्धी 
कवयाकव लवसग 

करिब ७०० वक.सि. वर्तिण लवइन सनिवाण, 
३४ र्टव ३३/११ के.भी.  ब-स्टेशन 
सनिवाण, करिब ७५०० वक.सि. ११ के.भी. 
वर्तिण लवईन वर्स्तवि तथव १३००० र्टव 
०.४/०.२२ के.भी. वर्तिण रोलवन् फिाि 
र्डवन ि २००० वक.सि. ०.४/०.२२ 
के.भी. लवईन सनिवाण भएको हनुे l 

५०१०८१३० दधुकोशी 
र्लवशययिु 
आयोर्नव 

६३५ िेगवर्वट क्षितवको 
र्लवशययिु आयोर्नव सनिवाण 
गिी िवविय वर्द्यतु रणवलीिव 
आर्ि गने। 

२०६८/०६९  

-२०८५/८६       
२,१९,०० रविखम्भक भनिुवन 

भन ुवि र्लवर्द्यतु 
सनिवाण 

र्ग्गव रवसि  म्पन्न भएको हनु,े पहुिँिवगा ि 
भन्य स सभल सनिवाण कवया शरुु भई 
सनिवाणवधीन आर्स्थव भएको हनु ेl 

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, रशविण 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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६.१.२ जलस्रोत 
१.  पषृ्ठभमूि 

जलस्रोतको सिचुित व्यवस्थापन र ववकास तथा बहउुपयोग प्रवर्द्धनले िलुकुको ववकास र सिवृर्द्िा िहत्त्वपूर्ध 
योगदान परु् याउछद ज जलस्रोतको उपयोग गरज जलववयतु, मसछिाइ, खानेपानी जस्ता ववकास कायधलाई ददगो बनाउन 
जलस्रोतका िहुान, जलप्रवाह, भमूिगत जलस्रोत, वहिनदज र वहिताल सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान सवहत तथ्याङ्कको सकु्ष्ि 
ववश्लषेर् गनुध शवयकयक  ज जलउपनपन व ववपद न्यूनीकरर् गनध वैज्ञामनक अध्ययन अनसुन्धान गरज नवीन प्रववमधको ववकास 
र ववस्तार गनुध अपररहायध रहेको  ज जलस्रोतको गरु्स्तर संरक्षर् गदै यसको व्यवस्थापन र बहउुपयोगका लामग नीमतगत 
िागधदर्धन गनध एकीकृत जलस्रोत नीमतको शवयकयकता रहेको  ज साथै, जलस्रोतको सिचुित ववकास तथा उपयोगका 
लामग संघ, प्रदेर् र स्थानीय तहको सवियता, सिन्वय एवि ्सहकायधको शवयकयकता रहेको  ज 

२. सिस्या तथा िनुौती 

जलवाय ु पररवतधन तथा अन्य प्राकृमतक प्रकोपबाट सचृजत असरका कारर् पानीको उपलब्धतािा शएको 
अमनचितता, अव्यवचस्थत भउूपयोग र सडक सञ्जालको मनिाधर् तथा मबस्तारले गदाध पवहरो तथा भकू्षयिा ववृर्द् भई नदजको 
बहाविा पररवतधन तथा नदजको वपछधको सतह (ररभर वेड) िा घटबढ भई बाढजजन्य सिस्या शउन ु र जलस्रोतको 
उपयोगिा नकरापनिक असर पनुध,  खोला नालाको प्राकृमतक वहाविा अमतििर् भई तराई, मभत्री िधेर् तथा पहाडी 
क्षेत्रका र्हरज बस्ती बाढज तथा डवुानको जोचखििा पनुध, एकीकृत जलस्रोत नीमत तथा नदज बेमसन गरुूयोजनाको अयावमधक 
हनु नसक्दा जलववयतु, मसछिाइ, खानेपानी लगायतका क्षेत्रिा जलस्रोतको एकीकृत तथा सिन्वयापनिक व्यवस्थापन तथा 
उपयोग नहनु ुर ववमभन व वकमसिका जलस्रोतको पररिार् तथा गरु्स्तर सम्बन्धी तथ्याङ्कको संकलन तथा व्यवस्थापन पयाधप्त 
नभएको कारर् अध्ययन अनसुन्धान तथा योजना कायाधन्वयन प्रभावकारज हनु नसक्न ुयस क्षेत्रका प्रिखु सिस्याको रुपिा 
रहेका  नज्  

 उपलब्ध जलस्रोतको सिचुित, बहशुयामिक र सिन्वयापनिक उपयोग सवहत एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गनुध, 
जलवाय ुपररवतधनको असरलाई ध्यानिा राखी जलस्रोतको सिचुित उपयोग गनुध, जलवाय ुपररवतधनका नकरापनिक असरलाई 
न्यूनीकरर् गने उपाय सियिै अवलम्बन गरज जोचखि व्यवस्थापन गनुध, जलउपनपन व ववपद बाट मसचजधत क्षमतलाई न्यूनीकरर् 
गनुध, जलाधार क्षेत्रको बढ्दो क्षयीकरर्का कारर् गेग्रान बहाव अपनयमधक हनु गई नदजको वपछधको सतह बढ्दै जाने 
ििलाई रोकथाि गनुध, नदज वकनारालाई संरक्षर् गनध रेखाङ्कन गरज जोमनङ्ग गनुध तथा जोचखियकु्त स्थानको पवहिान गरज 
ददगो व्यवस्थापन गनुध, अध्ययन अनसुन्धानको लामग शवयकयक जनर्चक्त र पूवाधधारको ववकास गनुध नै प्रिखु िनुौती हनुज्                           

३.  सोि  

जलस्रोतको ददगो उपयोगबाट सिरृ्द् नेपाल मनिाधर्िा योगदानज 

४.  उद्दयेकय 

1. जलस्रोतको बहशुयामिक तथा सिन्यावयक उपयोग िार्ध त शमथधक, सािाचजक र वातावरर्ीय क्षेत्रको ववकास 
गनुधज 

2. जलाधार व्यवस्थापन तथा जलउपनपन व ववपद न्यूनीकरर् एवि ् व्यवस्थापनबाट शमथधक तथा सािाचजक क्षमत 
न्यूनीकरर् गनुधज 

५.  रर्नीमत 

१. जलस्रोतको बहशुयामिक तथा सिन्वयापनिक ववकासको लामग नीमतगत तथा संरिनागत सधुार गनेज 

२. अन्तरदेर्ीय नदजको दिपक्षीय लाभ हनुे गरज व्यवस्थापनिा जोड ददनेज 

156



३. जलस्रोत सम्बन्धी अनसुन्धान र ववकासलाई गमतर्ील बनाउन शवयकयक पने पूवाधधार र क्षिताको ववकास र 
ववमभन व अनसुन्धानिूलक संस्था र ववश्वववयालयसछग सहकायध गदै यस क्षेत्रको अध्ययन अनसुन्धान कायधलाई 
प्रभावकारज बनाउनेज 

४. जलाधार व्यबस्थापनलाई प्रभावकारज बनाउनकुो साथै बाढज पवहरोजन्य ववपदको ददगो एवि ् भरपदो 
व्यवस्थापनका लामग संरिनागत तथा गैरसंरिनागत प्रववमधको उपयोग र जनिेतना अमभववृर्द्का कायध गनेज 

६. ववषय के्षत्रगत नमतजा सूिक र लक्ष्य   

सूिक एकाइ 
207५/7६ 

सम्िको उपलचब्ध 

207६/7७ 

अनिुामनत 
उपलचब्ध 

िध्यिकालजन लक्ष्य 

207७/7८ 207८/7९ 207९/८० 

तटबन्ध मनिाधर् वक.मि. १०४० ६२ ९० ११९ १२० 
जग्गा उकास हेक्टर १०७४३ ३१८ ४८६ १००९ १०१२ 

ठूला  पवहरो व्यवस्थापन वटा ८ ३ ४ ४ ४ 
अध्ययन अनसुन्धान गोटा ४१ ५ १० २५ ३० 
निनुा परजक्षर् गोटा ८ ५ ६ ७ ८ 
तामलि संिालन गोटा १२ ४ ४ ५ ५ 

७. ववषय के्षत्रगत खिध तथा स्रोतको मत्रवषीय अनिुान 

 

  

   

रकि रू. लाखिा 

श.व. 
                               ववमनयोजन तथा प्रक्षेपर्                              स्रोत  

कुल िाल ु पुछजीगत 
ववत्तीय 
व्यवस्था 

नेपाल सरकार 
वैदेचर्क 
अनिुान 

वैदेचर्क 
ऋर् 

2077/78 53,958 1,009 52,949 - 43,958 10,000 - 

2078/79 76,993 628 76,364 - 51,993 25,000 - 

2079/80 75,729 809 74,920 - 50,729 25,000 - 
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८. कायधिि/शयोजनाको संचक्षप्त वववरर्  

ब.उ.र्ी.नं. कायधिि/शयोजना उद्दयेकय 
शयोजना अवमध  

(सरुु र सिाच त) 
लागत  

(रू. लाखिा) 
पषु्ट्याई शगािी तीन वषधको उपलचब्ध सूिक 

३०८०३१०६ नदज मनयन्त्रर् 
कायधिि 

भौमतक पूवाधधार, िानव बस्ती, खेती योग्य 
जमिनको कटानको रोकथािका लामग 
संरिना मनिाधर्  
ठूला प्रकृमतका पवहरो रोकथाि 

२०६२/६३  - 

२०८०/८१ 
१३०५५० तटबन्ध र संरिना 

मनिाधर् 
ठूला तथा िझौला नदजिा १६५ वक.मि. तटबन्ध मनिाधर् 
भएको हनुेज  

७५० हे. जग्गा उकास भएको हनुजे 

३०८०३१०७ जल उपनपन व प्रकोप 
न्यूनीकरर् सहयोय 
कायधिि 

 जल उपनपन व प्रकोप न्यूनीकरर् तथा मनयन्त्रर् 
सम्बन्धी जनिेतना अमभववृर्द्  

 जलाधार तथा उप–जलाधार क्षेत्रबाट बगरे 
जाने गगे्रान वहाब न्यूनीकरर्  

२०६४/६५  - 

२०८०/८१ 
 संरिना मनिाधर् र 

क्षिता अमभववृर्द्  
८ वटा जलाधार क्षेत्रिा जल उपनपन व प्रकोप न्यूनीकरर् तथा 
व्यवस्थापन भएको हनुेज 

३०८०३१०८ भारतीय अनदुान 
सहयोगिा सिालजत 
नदज मनयन्त्रर् 
कायधिि 

तटबन्ध मनिाधर् गरज जनधनको क्षमत 
न्यूनीकरर्  
जग्गा उकास  

२०६६/६७  - 

२०८०/८१ 
१९०१० तटबन्ध मनिाधर् 

तथा संरिना ववकास 
खाडो, बार्गङ्गा, पचिि राप्ती मनयन्त्रर् योजना  संिालनबाट 
तटबन्ध मनिाधर्, सरिना मनिाधर्, जग्गा उकास, जनधनको 
क्षमत न्यूनीकरर् भएको हनुेज 

३०८०३११८ बस्ती टार बजार 
सरक्षर् कायधिि 

भौमतक पूवाधधार÷संरिना, िानवबस्ती, खेती 
योग्य जमिनको संरक्षर्  
परुाताचपनवक स्थानहरूको संरक्षर् तथा 
व्यवस्थापन  

२०६६/६७  - 

२०८०/८१ 
 तटबन्ध मनिाधर् 

तथा संरिना ववकास 
६ वक.मि. तटबन्ध मनिाधर् भै िानव बस्ती, बजार संरक्षर् 
भएको हनुेज 

भौमतक पूवाधधार÷संरिना, िानवबस्ती, खेती योग्य जमिनको 
संरक्षर् भई जल उपनपन व ववपद न्यूनीकरर् भई िानवीय, 
भौमतक तथा शमथधक हानी नोक्सानी न्यूनीकरर्  हनुेज 

३०८०३१२६ नयाछ प्रववमधिा 
शधाररत नदज 
मनयन्त्रर् शयोजना 

नदज मनयन्त्रर् लगायत जल उपनपन व ववपद 
व्यवस्थापनबाट िानवीय, भौमतक तथा 
शमथधक हानी नोक्सानी न्यूनीकरर्  
उपयकु्त प्रववमध पवहिानका लामग 
अनसुन्धानापनिक तथा संस्थागत ववकास 

२०७५/७६  - 

२०८०/८१ 
२४१३५.८

४ 
उपयकु्त प्रववमधिा 
शधाररत व्यवचस्थत 
नदज मनयन्त्रर् 
तटबन्ध मनिाधर् 
तथा संरिना  

परम्परागत भन्दा र्रक उपयकु्त प्रववमधको पवहिान गरज 
जल उपनपन व ववपद जन्य जोचखि न्यूनीकरर् भएको हनुजे  
६ वक. मि. तटबन्ध मनिाधर् भएको हनुजे  
 

३०८०३१२६ पूवी राप्ती लोथर- 
सौराहा कचरिट 

पूवी राप्ती नदजको पक्की तटबन्ध मनिाधर् गरज 
पयधटन िागधको ववकास   

२०७६/७७  - 

२०८०/८१ 
१८६३३१  २५ वक. मि. पक्की तटबन्ध मनिाधर् गरज पयधटन िागधको 

ववकास भएको हनुजे   
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ब.उ.र्ी.नं. कायधिि/शयोजना उद्दयेकय 
शयोजना अवमध  

(सरुु र सिाच त) 
लागत  

(रू. लाखिा) 
पषु्ट्याई शगािी तीन वषधको उपलचब्ध सूिक 

डाइक मनिाधर् 
शयोजना 

जग्गा संरक्षर् तथा रोजगारज मसजधना पयधटन क्षेत्रको ववकास तथा संरक्षर् तथा जग्गा सरक्षर् हनु े
तथा रोजगारज मसजधना भएको हनुजे 

३०८०४१०१ जलस्रोत अनसुन्धान 
तथा ववकास केन्र 

जलस्रोतको ववकास,उपयोग र व्यवस्थापनका 
लामग अनसुन्धान, प्रववमधको खोज र ववकास  

प्राववमधक जनर्चक्तको  क्षिता ववकास  

२०७२/७३  - 

२०८०/८१ 
१९६८.८  जलस्रोत, मसछिाइ तथा जल ववपद व्यवस्थापन सम्बन्धी 

अध्ययन, अनसुन्धान, अन्वेषर् भएको हनुेज  

नवप्रवतधनर्ील  प्रववमधको ववकास तथा जलस्रोत क्षेत्रिा 
कायधरत प्राववमधक जनर्चक्तको क्षिता अमभववृर्द्  भएको हनुेज  

९. जोचखि पक्ष तथा अनिुान 

जलस्रोत सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, अन्वेषर्, प्रववमध ववकास तथा ववस्तार सम्बन्धी कायधिि, नववनति निूना प्रववमध ववकास गने िििा लागत लागत नबढेिा उल्लेचखत उपलचब्ध हामसल 
हनुे नज् 
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६.१.३ स िँचाइ 

१. पषृ्ठभसूि 

कृषियोग्य भसूििा बाहै्र िषिना स िँचाइ  षुिधा परु् याई क कृषिको ्पापातकपाि बउा्न स िँचाइको गत ो यवयिथा ा  न  
आिश्यक छ। परम्परा त स िँचाइ प्रणालीको  ा ै नयािँ प्रषिसधिा आधाररत स िँचाइ प्रणालीको िाध्यिबाट  िेत स िँचचत कृषि 
क्षेत्रको षिथातार  न  ध्यान गतन ुजरुरी छ। स िँचाइको  प पूिा धार सनिा णिा रणनीसतक ििपािका ठूला स िँचाइ आयोजना 
 ंघ, िझौला स िँचाइ आयोजना प्रतेश र  ाना स िँचाइ आयोजनािा था ानीय तिबाट ल ानी पररचालन  ने यवयिथा ा सिला्न 
आिश्यक छ। स िँचाइ प्रणालीको सनिा ण पसछको िि त- म्भार, यवयिथा ापन एिि ् ञ्चालनिा ्पभोक्ता  ितुायको  षिय 
 िभास तालाई क  प  दुृउ  नु पने आिश्यकता रिेको छ।  

२.  िथाया त ा चनुौती 

असधकांश स िँचाइ योजना प्राकृसतक नती प्रणाली (रन अफ त ररभर) अिधारणािा सनिा ण  ररएकोले ििै भरी 
एकैना ले स िँचाइको भरपतो  ेिा परु् या्न न षकन,ु सनिा ण  म्पन्न भइ केका स िँचाइ प्रणालीको पया प्त िि त- म्भार िनु 
न क्न,ु स िँचाइ  षुिधा प ुेको िा पगु्न क्ने भसूििा खण्डीकरण र अयवयिचथा त शिरीकरण िनु,ु  ति स िँचाइ र भसूि त 
स िँचाइको  ंयोजनापािक ्पयो  निनु,ु प्राकृसतक िलु त ा ििुानिरू  कु्तै जान,ु ्पलब्ध पानीको स्रोत िास को चाप बढ्न,ु 

स िँचाइ त ा जल ्पयो  तक्षता न्यून िनु,ु नती जन्य सनिा ण  ािग्रीको अपायसधक तोिन िनु ई क नतीको बेड लेभल घट्तै 

जान ुर ठूला त ा बिु् द्देश्यीय आयोजनािा पया प्त ल ानी िनु न क्न ुय  क्षेत्रका प्रिखु  िथायाका रूपिा रिेका छन।्  

तेशको  म्पूण  कृषियोग्य भसूििा स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध  रा्ने  री सनिा णाधीन आयोजना  ियिै  म्पन्न  नु , 
स िँचाइ पूिाधा र षिका का लास   ंघ, प्रतेश र था ानीय तिले ल ानीको प्रा सिकता तय  नु , ्पयकु्त त ा  णुथातररय 
प्रषिसधको षिका  एिि ्छनोट  नु , सनिा ण  म्पन्न भएका स िँचाइ प्रणालीिरूको सनयसित रूपिा िि त– म्भार  नु , स िँचाइ 
प्रणालीबाट बाहै्र िषिना स िँचाइ  ेिा ्पलब्ध  रा्न े  री तीघ कालीन रूपिा ठूला नतीिरूको जल था ानान्तरण त ा 
जलाशययकु्त योजना सनिा ण  नु , स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध भएका िा सनकट भषिष्यिा ्पलब्ध िनुे कृषिभसूि कृषि क्षेत्रका 
लास   ंरक्षण  नु , जलिाय ुपररित नबाट पानीको ्पलब्धतािा िनु क्ने प्रसतकूल अ रलाई क न्यूनीकरण  ने ्पाय  ियिै 
अिलम्बन  री जोचखि यवयिथा ापन  नु  र ्पलब्ध जलस्रोतको  ंरक्षण  तै स िँचाइ  षितको बिआुयसिक ्पयो   नु  
य  क्षेत्रका प्रिखु चनुौती िनु।् 

३.  ोच 

गत ो एिि ्भरपतो स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध  राई क कृषि ्पापातन र ्पापातकपाि िषृििा यो तान। 

४. ्द्दशे्य 

१. ्पयकु्त प्रषिसध िाफ त  प कृषि योग्य भसूििा स िँचाइ  ेिा षिथातार  नु । 

२. ठूला, जलाशययकु्त त ा जल था ानान्तरण बिु् द्देश्यीय आयोजनाको षिका   री कृषियोग्य भसूििा ििै भरी भरपतो 
रूपिा स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध  रा्न।ु 

३.  म्पन्न स िँचाइ प्रणलीको िि त- म्भार एिि ्यवयिथा ापनलाई क  दुृउ तलु्याई क गत ोपन बउा्न।ु 
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५. रणनीसत 

१. स िँचाइ षिका को  रुूयोजना र कृषि षिका  रणनीसत अन ुार जलिाय ु पररित न अनकूुलन िनुे  री स िँचाइ 
योजनािरूको षिका  एिि ्षिथातार  ने। 

२. नयािँ प्रषिसधिा आधाररत स िँचाइको षिका   नु का  ा ै स िँचाइ तक्षता िषृि  ने। 

३.  ंघ, प्रतेश र था ानीय तिको  िन्िय र  िकाय िा स िँचाइ प्रणालीको षिका   ने त ा बाहै्र िषिना स िँचाइ  ेिा 
्पलब्ध  रा्नका लास  ठूला बिु् द्देश्यीय, अन्तर जलाधार र जलाशययकु्त आयोजनालाई क प्रा सिकताका  ा  
अचघ बउा्ने। 

४. भसूि त स िँचाइ योजनाको षिथातार  षित ्पयो िा जोड गतने। 

५. स िँचाइ प्रणालीको िि त म्भार एिि ्गत ो यवयिथा ापनका लास  स्रोत  षित ्पभोक्ता  िभास ता  सुनचित  ने। 

६. नीसत त  धुार एिि ्षिद्यिान  ंथा ा त  ंरचनाको क्षिता र जनशचक्तको तक्षता असभिषृि  ने। 

६. षििय क्षते्र त नसतजा  ूचक 

ि. ं.   ूचक एकाइ 
२०७५/७६ 
 म्िको 
्पलचब्ध 

२०७६/७७ को 
अनिुासनत 
्पलचब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१. स िँचाइयोग्य भसूििध्ये 
ििैभरर स िँचाइ  षुिधा 
प ुकेो भसूि 

प्रसतशत 

३३ ३४ ३६ ३९ ४४ 

२. कुल स ंचचत क्षेत्रफल िेक्टर 

(िजारिा) १,४७३ १,४९३ १,५३५ १,५९० १,६७५ 

३. नयािँ प्रषिसधको स िँचाइ 
 षुिधा प ुकेो भसूि 

िेक्टर 

(िजारिा) २.४ २.२ ४.६ ६.८ ८.५ 

४.  ाना स िँचाइ  षुिधा 
प ुकेो क्षेत्रफल 

िेक्टर 

(िजारिा) २२.० २५.५ २९.५ ३४.५ ३९.५ 

५. स ंचचत क्षेत्रफल षिथातार 
 ति स िँचाइ  

िेक्टर 
३,३६५ ३,९५० ९,६०० २१,३०० २६,१४० 

६. स ंचचत क्षेत्रफल षिथातार 
भसूि त स िँचाइ  

िेक्टर 
३४० १,००० २,००० १३,००० १३,००० 

७. स ंचचत क्षेत्रफल षिथातार 
नयािँ प्रषिसधिा आधाररत 
स िँचाइ  

िेक्टर 

२०० २,२०० ४,६४० ६,८०० ८,४८० 

८. िि त  म्भारबाट स चञ्चत 
क्षेत्रफल 

िेक्टर 
२३७ २३७ २३७ २३७ २३७ 
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७. षििय क्षते्र त खच  त ा स्रोतको सत्रििीय अनिुान 

      
रकि रु. लाखिा 

आ.ि. 
षिसनयोजना त ा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल  चाल ु पुिँजी त 
षित्तीय 
यवयिथा ा 

नपेाल  रकार 
िैतेचशक 
अनिुान 

िैतेचशक 
ऋण 

2077/78 194,739 7,937 186,802 - 112,048 931 81,760 

2078/79 240,823 8,595 232,228 - 174,899 4,800 61,124 

2079/80 414,797 8,756 406,041 - 383,974 - 30,824 
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८. काय िि/आयोजनाको  ंचक्षप्त षििरण  

ब.्.शी.नं. काय िि/आयोजना ्द्दशे्य 
आयोजना अिसध 
( रुू र  िासप्त) 

कुल ला त पषु्याईँ आ ािी तीन आस  क िि को ्पलचब्ध 

३०८०३०११ जलस्रोत त ा स िँचाइ 
षिभा  

काया लय  ंचालन  ालब ाली    

३०८०३०१२ स िँचाइ यवयिथा ापन 
सडसभजन – ८ 

काया लय  ंचालन   ालब ाली    

३०८०३०१३ याचन्त्रक काया लय–
३ 

  

काया लय  ंचालन   ालब ाली    

३०८०३१०१ स िँचाइ  ंथा ा त 
षिका  काय िि 

  

स िँचाइ षिभा को  ंथा ा त 
षिका  

 ालब ाली    

३०८०३१०२ स िँचाइ त ा जलस्रोत 
यवयिथा ापन आयोजना 

पचििाञ्चल, िध्य पचििाञ्चल र 
 तुरु पचििाञ्चल कृिक 
कुलोिरुको पनु था ापना 

klxnf] r/0f M 

२०७०/७१ - 
@)&%÷&^ 

bf]>f] r/0f M 

@)&&÷&* - 

५८.१ सिसलयन 
अिेररकी डलर 

 
klxnf] r/0fsf] sfo{ ;DkGg eO{ bf]>f] 

r/0fsf] sfo{ tof/L tof sfof{Gjog 

ePsf] x'g] .  

३०८०३१०३ स िँचाइ  म्भायवयता 
अध्ययन त ा सनिा ण 
 णुथातर काय िि 

 ठूला बिु् दे्दश्यीय आयोजनाको 
अध्ययन 
 म्भाब्य योजनािरुको पषिचान 
एिि ्षिथाततृ  म्भायवयता 
अध्ययन  

 ालब ाली   काली  ण्डकी सतना् डाइभ  न आयोजनाको 
षिथाततृ  म्भायवयता अध्ययन भएको िनुे। 
तिोर चचथायाङ डाइभ  न आयोजनाको सबथाततृ 
 म्भायवयता अध्ययन भएको िनुे। 
राप्ती-कषपलिथात ुडाइभ  न बिु् द्देश्य स िँचाइ 
आयोजनाको पूि   म्भायवयता अध्ययन भएको िनुे।

३०८०३१०४ याचन्त्रक यवयिथा ापन 
काय िि 

याचन्त्रक ्पकरण िि त एिि ्
 ंचालन 

  ालब ाली   

३०८०३१०५  ितुाय यवयिचथा त 
स चचत कृषि क्षेत्र 
आयोजना 

प्रतेश नं. १ प्रतेश नं २ र 
बा िती प्रतेशका १६३ िटा  
कृिक यवयिचथा त स िँचाइ 
प्रणालीिरूिा पनुथा ा पना काय  
 री २१ िजार १८१ िेक्टरिा 

२०७१/७२ 
तेचख 

२०७८/७९ 

 

७२.७ सिसलयन 
य.ुए .डलर 

 १६३िटा कृिक यवयिचथा त स िँचाइ योजना  म्पन्न 
भई क २११८१ िेक्टर जसिनिा यवयिचथा त स चाइ 
 षुिधा ्पलयवध भएको िनु।े

  रकार यवयिचथा त ६ िटा स िँचाइ प्रणालीिरुको 
पनु था ापना काय  भएको िनुे। 
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ब.्.शी.नं. काय िि/आयोजना ्द्दशे्य 
आयोजना अिसध 
( रुू र  िासप्त) 

कुल ला त पषु्याईँ आ ािी तीन आस  क िि को ्पलचब्ध 

यवयिचथा त स िँचाइ  ेिा ्पलब्धता 
  ण्डकी प्रतेश,  तुरुपचिि  र  
कणा ली प्रतेशका यवयिचथा त 
स िँचाइ योजनािरुको आिश्यक 
पनु था ापनाको काय   री ५ िजार 
४६५ िेक्टरिा यवयिचथा त स िँचाइ 
 ेिा ्पलब्धता  

३०८०३१०९ िि त  ंभार आयोजना ठूला स िँचाइ योजनािरूको 
आिश्यकता अन ुार िि त  ंभार  

 ालब ाली 
   रकार यवयिचथा त २ लाख ६१ िजार ९०९ 

िेक्टर स िँचाइ प्रणालीको िि त  धुार भएको िनु।े 

३०८०३११० बिृत्त  रकारी स िँचाइ 
पनु था ापना त ा 
यवयिथा ापन 
िथातान्तरण आयोजना 

परुाना एिि बिृत  रकारी 
स िँचाइ आयोजनािरुको 
 ंरचनािरु पनुथा ा पना त ा 
पनुसन िा ण  री ९८ िजार ५०० 
िेक्टरिा स िँचाइ ्पलब्धता 

२०६१/६२ - 
२०७८/७९ 

१०२४००  थािीकृत 
एप्राइजल 
अन ुार 

९८ िजार ५०० िेक्टर जिीनिा यवयबचथा त 
स िँचाइ  ेिा ्पलब्ध भएको िनु।े 

३०८०३१११ बा िती स चाइ 
आयोजना 

 ला िी र रौतिट चजल्लाको ४५ 
िजार ९४० िेक्टर जसिनिा 
भरपतो स िँचाइ ्पलब्धता 

 ालब ाली 
 

    ला िी र रौतिट चजल्लाको ४५ िजार ९४० 
िेक्टर जसिनिा भरपतो स िँचाइ  षुिधा ्पलयवध 
भएको िनुे।  

  नुको ी िररन डाइभ  न आयोजनाबाट स िँचचत 
क्षेत्र षिथातार िनुे १ लाख २२ िजार िेक्टरिा 
स िँचाइ पूिा धार षिका का लास  षिथाततृ आयोजना 
प्रसतिेतन तयार भई क सनिा ण काय  भैरिेको िनुे। 

३०८०३११२ बबई क स िँचाइ 
आयोजना 

बगत या चजल्लाको बबई क नतीको 
पूि िा २१ िजार िेक्टर र 
पचिििा १५ िजार िेक्टर  
खेतीयोग्य जिीनिा स िँचाइ  षुिधा  

२०४५/६४ - 
२०७९/८० 

१८९६३०  थािीकृत खररत 
 रुुयोजना 
अन ुार 

yk *))) िेक्टर जिीनिा स िँचाइ  ेिा ्पलब्ध 
भएको िनुे। 

३०८०३११३ ििाकाली स िँचाइ 
आयोजना, कञ्चनपरु 

कैलाली र कञ्चनपरु चजल्लाको 
३३ िजार ५२० िेक्टर क्षेत्रिा 
 प स िँचाइ  षुिधा ्पलब्धता  

२०६३/६४  - 
२०८४/८५ 

२६७७००  न ्२०१५ 
को पररिाचज त 
ला त अनिुान 
अन ुार 

५०० िेक्टर जिीनिा स िँचाइ  ेिा ्पलब्ध 
भएको िनु।े 
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ब.्.शी.नं. काय िि/आयोजना ्द्दशे्य 
आयोजना अिसध 
( रुू र  िासप्त) 

कुल ला त पषु्याईँ आ ािी तीन आस  क िि को ्पलचब्ध 

३०८०३११४  नु री िोरङ्ग स िँचाइ 
आयोजना (तेस्रो) 

 नु री र िोरङ चजल्लाको ६८ 
िजार िेक्टर जिीनिा स िँचाइ 
 ेिा ्पलब्ध  रा्ने 

 ालब ाली    नु री र िोरङ्ग चजल्लाको ६८ िजार िेक्टर 
क्षेत्रिा यवयिचथा त स िँचाइ  षुिधा ्पलब्ध भएको 
िनु।े 

३०८०३११५ प्र न्ना त ा बडकाप  
स िँचाइ आयोजना, ताङ 

प्र न्ना स िँचाइ आयोजनाबाट ताङ 
चजल्लाको ते्खरुी ्पपायकाका 
चैलािी ोनपरुस  सनया र 
लालिषटयाका ५ िजार ८०० 
िेक्टर जग् ािा ििैभरर स िँचाइ 
 षुिधा ्पलब्धता
बड्काप  स िँचाइ आयोजनाबाट 
ताङ्ग चजल्लाको ते्खरुी 
्पपायकाका  उिा ं ापरथापरु र 
 ोबरसडिाका ४ िजार िेक्टर 
जिीनिा ििैभरर स िँचाइ  षुिधा 
्पलब्धता 

०६८/६९ तेचख 
२०७९/८० 

३७६०० 
 किाण्ड क्षेत्र बचािटको लास   तटबन्ध षिथातार 

िनु।े निरको सनिा ण त ा षिथातार भई क  प ५५५ 
िेक्टर जसिनिा स िँचाइ  षुिधा ्पलयवध भएको 
िनु।े 

 

 

 

  

३०८०३११६ स क्टा स िँचाइ 
आयोजना 

बािँके चजल्लाको ४२ िजार 
७६६ िेक्टर जिीनिा स िँचाइ 
 ेिा  ्पलब्ध िनुे। 

२०५९/६०  -
२०८४/८५ 

२५०२०० थािीकृत खररत 
 रुुयोजना 
अन ुार 

७ िजार २००  िेक्टर जिीनिा स िँचाइ  ेिा 
्पलब्ध िनुे। 

३०८०३११७ पालङुटार–कुण्डटुार 
स िँचाइ आयोजना 

 ोरखा चजल्लाको पालङु्गटार र 
कुण्डटुारिा ७६० िेकटर 
जसिनिा ििैभरी स िँचाइ  सुबधा 

२०७६/७७-
२०८०/८१ 

 

१५९०० 
 स िँचाइ योजनाबाट  प ७६० िेक्टर जसिनिा 

स िँचाइ  षुिधा ्पलयवध भएको िनु।े 

३०८०३११९ रानी जिरा कुलररया 
स िँचाइ आयोजना 

कैलाली चजल्लाको ३८ िजार 
३०० िेक्टरिा ििैभरी स िँचाइ 
 ेिा ्पलब्धता 

२०६८/६९ - 
२०८०/८१ 

२७७०२४  २०७४/१२/
१५ को 
थािीकृत खररत 
 रुुयोजना 
अन ुार 

५ िजार ५०० िेक्टर जिीनिा स ंचाई क  भएको 
िनुे। 

३०८०३१२० भेरी बबई क 
बिु् दे्दश्यीय डाइभज न 
स िँचाइ आयोजना 

बािँके र बगत या चजल्लाको कररब 
५१ िजार िेक्टरिा स िँचाइ  ेिा 
्पलब्धता 

२०६८/६९ -
२०७९/८० 

३३१९६६ थािीकृत खररत 
 रुुयोजना 
अन ुार 

 रुुङ्ग, िेडिक्  ल ायतका काय   म्पन्न भएको 
िनुे। 
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ब.्.शी.नं. काय िि/आयोजना ्द्दशे्य 
आयोजना अिसध 
( रुू र  िासप्त) 

कुल ला त पषु्याईँ आ ािी तीन आस  क िि को ्पलचब्ध 

४८ िे ािाट षिद्यतु ््पापातन  
३०८०३१२२ स िँचाइ पनुथा ा पनापना 

आयोजना (कुिेत 
फण्ड) 

५० िटा योजना पनुःसनिा ण ७ 
िजार ६०० िेक्टर जसिनिा 
स िँचाइ 

२०७२/७३ 

-२०७९/८० 

२०५०० 
 स िँचाइ आयोजनािरूको पनुसन िा ण भएको िनु।े 

्पभोक्ता कृिकिरूको योजना  ंचालन त ा 
यवयिथा ापन क्षितािा असभिषृि भएको िनुे। 

कृषि ्पापातन िषृि त ा षिषिधीकरण  िबन्धी 
तासलि  ंचालन भएको िनु।े 

३०८०३१२३  ििृ तराई क–िधेश 
स िँचाइ षिशेि 
काय िि 

भसूि त थायालो त ा डीप 
युििेल, ताल तलैया इनारको 
सनिा ण  
षिद्यिान स िँचाइ प्रणालीको 
पनु था ापना त ा  धुार  

२०७३/७४ - 
२०७७/७८ 

२४८००० 
  ति त ा भसूि त थायालो यूबेलबाट कृषियोग्य 

जसिनिा स िँचाइ ्पलब्ध भएको िनु।े  
१२,००० िेक्टर जसिनिा  प स िँचाइ  षुिधा 
्पलयवध भएको िनु े। 

३०८०३१२४  नुकोशी िररन 
डाई कभ  न  
बिु् दे्दश्यीय आयोजना 

 ला िी र ििोतरी चजल्लाको १ 
लाख २२ िजार िेक्टर खेती 
योग्य जसिनिा स िँचाइ ्पलब्धता 
४० िे ािाट षिद्यतु ्पापातन 

२०७३/७४ - 
२०८०/८१ 

४६१९०० थािीकृत खररत 
 रुूयोजना  

 रुुङ, िेडिक  , षिद्यतु  िृ र टेलरे  सनिा ण 
काय  भैरिेको िनु े. 

३०८०३१२५ बिृत ्ताङ ्पपायका 
स िँचाइ आयोजना 

ताङ चजल्लाको कररब ५६ िजार 
िेक्टर जिीनिा स िँचाइ 
्पलयवधता 

२०७४/७५ - 
०८३/०८४ 

 

४०००००   म्भायवय क्षेत्रिा  ोलार सलफ्ट प्रषिसधिाट स िँचाइ 
 ेिा ्पलयवध िनुे।  
  ाना जलाशययकु्त स िँचाइ प्रणालीको सनिा ण 
भएको िनु।े 

नयािँ प्रषिसधिा आधाररत स िँचाइ योजना सनिा ण भइ  
३९०० िे जसिनिा स चाइ  षुिधा ्पलयवध िनु।े 

३०८०३१२७ एकीकृत ऊजा  त ा 
स चाइ षिशेि काय िि 

िध्य पिाडी टार क्षेत्रिा सलफ्ट 
स िँचाइ  
तराई क िधे िा  ौय  ऊजा बाट 
सलफ्ट स िँचाइ  

२०७५/७६ - 
२०८०/८१ 

 

  िध्य पिाडी टार क्षेत्रिा सलफ्टबाट १५०० िे। 
स िँचाइ  ेिा ्पलब्ध भएको िनु।े  
तराई क िधे िा  ौय  ऊजा बाट सलफ्ट स िँचाइ 
्पलब्ध भएको िनु।े 

३०८०३९५२ 

(नयािँ) 
पािँचखाल  एकीकृत 
जलस्रोत ब्यबथा ापन 
आयोजना   

 ति र सलफ्ट स िँचाइबाट ििैभरर 
स चाइ  षुिधा ्पलयवधता

    षिथाततृ अध्ययन काय   म्पन्न  री काया न्ियन 
शरुु भएको िनु।े 

३०८०३९५ िाडी - ताङ डाइभ  न जलस्रोतको interbasin transfer     षिथाततृ अध्ययन काय   म्पन्न काया न्िन शरुु 
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ब.्.शी.नं. काय िि/आयोजना ्द्दशे्य 
आयोजना अिसध 
( रुू र  िासप्त) 

कुल ला त पषु्याईँ आ ािी तीन आस  क िि को ्पलचब्ध 

(नयािँ) 
 

बिु् द्देश्यीय आयोजना  बाट ििैभरर स िँचाइ  षुिधा 
्पलयवधता र षिद्यतु ्पापातन

भएको िनुे। 

नयािँ चचतिन भसूि त 
 ंयोजनापािक जल 
स िँचाइ आयोजना 

 ति र भसूि त स िँचाइको 
 ंयोजनापािक ्पयो बाट ििैभरर 
स चाइ  षुिधा ्पलयवधता

    षिथाततृ अध्ययन काय   म्पन्न  री काया न्िन शरुु 
भएको िनुे। 

नयािँ तिोर चच ाङ डाइभ  न 
बिु् द्देश्यीय आयोजना   

 

जलस्रोतको अन्तरबेस न 
था ानान्तरण (Interbasin transfer) 
बाट ििैभरर स िँचाइ  षुिधा 
्पलयवधता र षिद्यतु ्पापातन

    षिथाततृ अध्ययन काय   म्पन्न  री काया न्िन शरुु 
भएको िनुे। 

नयािँ काली ण्डकी सतना् 
डाइभ  न बिु् द्देश्यीय 
आयोजना 

जलस्रोतको अन्तरबेस न 
था ानान्तरण (Interbasin transfer) 
बाट ििैभरर स िँचाइ  षुिधा 
्पलयवधता र षिद्यतु ्पापातन 

    षिथाततृ अध्ययन काय   म्पन्न  री काया न्िन शरुु 
भएको िनुे। 

नयािँ िाडी - चझिरूक 
एकीकृत स िँचाइ 
षिका  आयोजाना  
 

चझिर ,िाडी र लगु्री कोररडोर 
अन्त  त रिेका स िँचाइयोग्य 
जसिनिा स िँचाइ  षुिधा 
्पलब्धता   

कोररडोर अन्त  तका नतीनाला 
यवयिथा ापन 

    षिथाततृ अध्ययन काय   म्पन्न  री काया न्िन शरुु 
भएको िनुे। 

९. जोचखि पक्ष त ा अनिुान 

्पयकु्त प्रषिसधको ्पयो  र जग् ा प्रासप्तिा  िजता, आिश्यक बजेटको  सुनचितता भएिा, नतीजन्य सनिा ण  ािग्रीको ्पलब्धता, षक ानको  िभास ता र जनशचक्त 
्पलब्ध िनुे अनिुान छ।  ो नभएिा िा प्राकृसतक षिपद् एिि ्अन्य षिषिध कारणले आयोजना त ला त िषृि भएिा अपेचक्षत ्लचब्ध िास ल निनुे जोचखि रिन्छ। 
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६.१.४ 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 विपदका घटना हनुे गरेको र जलिाय ुपररिततनका कारण मौसम 
तथा बाढी पूिातनमुानमा जवटलता थवपिंदै गइरहेको छ। वहमक्षेत्र तथा वहमनदीहरूमा सिंकुचन आएको छ।साथै, ठूला-
ठूला वहमतालहरूको मनमातण भएका कारण वहमताल विष्फोटनको जोस्िम बढ्दो छ। कृवष प्रणाली सधुार गनत, हिाई 
दघुतटना कम गनत, बाढी तथा िडेरी लगायत अन्य जल तथा मौसमजन्य प्राकृमतक विपद्ले मनम्त्याउन सक्न े
जनधनको क्षमतलाई न्यून गनत मौसम पूिातनमुान तथा पूितसूचना प्रणाली भरपदो, विश्वसनीय र प्रभािकारी हनु ु
आिश्यक छ।  

२.समथया तथा चनुौती 

जल, मौसम तथा जलिाय ु सम्तबन्धी मनयममत रूपमा र त्काल  गणुथतरीय तथयािंक प्राप्त गनत नसक्न,ु उच्च 
पहाडी तथा वहमाली क्षेत्रमा जल तथा मौसम मापन केन्द्रहहरू पयातप्त सिं्यामा नहनु,ु जल, मौसम तथा जलिाय ु
सेिालाई व्यिस्थथत र मनदेस्ित गने विस्िष्ट कानूनको अभाि हुुँदा सोसुँग सम्तबस्न्धत कामलाई व्यिस्थथत गनत नसक्न,ु 

अन्तरातविय हिाई उड्डयन सिंगठनको मापदण्ड बमोस्जम उड्डयन मौसम सेिालाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गनत 
नसवकन,ु सरोकारिाला हिाई उड्ययन, कृवष, पयतटन, जलस्रोत, विपद् व्यिथथापन, थिाथथय आददको माग बमोस्जम जल 
मौसम तथा जलिाय ु सेिा 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 आुँकलन तथा 
मनराकरण सन्दभतमा अध्ययन तथा अनसुन्धान पयातप्त नहनु ुप्रमिु समथया रहेका  छन।् 

मौसम तथा जलप्रबाह पूिातनमुान र पूितसूचनालाई भरपदो बनाई कृवष, हिाई उड्डयन, जलस्रोत, थिाथथय, पयतटन 
आदद क्षेत्रको व्यिथथापनलाई प्रभािकारी बनाउन,ु देिैभरको सतह एिम ् भमूमगत जल र मौसमसुँग सम्तबस्न्धत 
गणुथतरीय तथयाङ्क, सूचना अटूट रूपमा सङ्कलन गनुत, जल तथा मौसम मापन केन्द्रहहरूको 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 हिाई उड्डयन 
सिंगठन र विश्व मौसम सिंगठनले जल तथा मौसम सेिा प्रिाहका लामग मनधातरण गरेका मापदण्ड लागू गनुत, लामो 
अिमधसम्तमको मौसम पूिातनमुान सेिा उपलब्ध गराउन,ु जलिाय ु पररिततन सम्तबन्धी समयानकूुल िैज्ञामनक अध्ययन 
तथा अनसुन्धान गरी क्षेत्रगत तथयाङ 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 हिाई 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। 
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2. जल तथा मौसमजन्य बहपु्रकोपको भरपदो पूिातनमुान तथा पूितसूचना प्रिाहबाट नागररकको जीउधनको 
सरुक्षा गनुत। 

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 केन्द्रहहरूलाई क्रमि: निीनतम प्रविमध सवहतको आधमुनक थिचामलत केन्द्रहहरूमा 
रूपान्तरण र आिश्यकता अनसुार विथतार गने। 

3. नदी िेमसन योजना िमोस्जम विकासका पूिातधारहरूको लामग जल उपलब्धतामा हनुे मभन् नता, बेमसनहरूको 
पानीको सन्तलुन (Water balance), मथग्रनेी अध्ययन तथा आुँकलन गने। 

4. मौसम तथा जल प्रिाहको भरपदो तथा गणुथतरीय पूिातनमुान गने। 

5. विपद् जोस्िम न्यूनीकरण सम्तबन्धी सेन्डाई 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 अन्तर सरकारी मनकाय, अन्तरातविय हिाई उड्डयन सिंगठन र 
अन्य सरोकारिाला सिंघ-सिंथथाहरूसुँग समन्िय र सहकायत गने। 

६. नमतजा सूचक 

सूचक एकाई 

२०७५/७६ 
सम्तमको 
उपलस्ब्ध 

२०७६/७७ को 
अनमुामनत 
उपलस्ब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

थिचामलत जलमापन केन्द्रह 
थथापना र सञ्चालन 

िटा  

 
११२ १४५ १६० १९० 

थिचामलत मौसम मापन 
केन्द्रह थथापना र सञ्चालन 

िटा ९७ १५० १९० २२० २५० 

मौसम राडार (C-BAND) 
थथापना र सञ्चालन 

िटा १ १ ३ ३ ३ 

रेमडयोसोंड केन्द्रह थथापना 
र सञ्चालन 

िटा १ १ १ २ ३ 

बाढी पूित सूचना प्रणाली 
सञ्चालन 

िटा 
 

१९ 

 
१९ २१ 

 

२३ २५ 

वहमताल विष्फोटन पूित 
सूचना प्रणाली थथापना र 
सञ्चालन 

िटा २ 

 

२ 

 

२ २ ३ 

बाढी जोस्िम नक्सािंकन 
कायत 

िटा ८ 

 
१० १४ १८ २० 

७ ददनसम्तमको मौसम 
पूिातनमुान 

प्रमत 
ददन 

- १ 
१ 

 
१ 

 
१ 

 
वहमताल तथा वहमनदी 
सिेक्षण 

िटा ३ ३ ४ ५ 
६ 

 
राडार (X-band) थथापना िटा ० ० ० १ १ 
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७. विषय क्षते्रगत िचत तथा स्रोतको मत्रिषीय अनमुान 

  (रु. लािमा) 

आमथतक िषत 
विमनयोजन तथा प्रक्षेपण स्रोत 

कुल  चाल ु पुुँजीगत 

वित्तीय 
व्यिथथा 

नेपाल 
सरकार 

िैदेस्िक 
ऋण  

िैदेस्िक 
अनदुान 

2077/78 18,248 6,128 12,120 - 11,410 4,056 2,782 

2078/79 11,041 2,528 8,513 - 11,041 - - 

2079/80 11,703 2,680 9,024 - 11,703 - - 
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८. कायतक्रम/आयोजनाको सिंस्क्षप्त वििरण 

ब.उ.िी.निं. कायतक्रम/आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना अिमध 

(सरुू र समामप्त) 
लागत 

(रू. लािमा) 
पषु््ाुँई आगामी तीन िषतको उपलस्ब्ध सूचक 

३०८०२१०२ 
 

जलिाय ुप्रकोप 
समु् थान मनमातण 
आयोजना 

जलिाय ुपररिततनले कृवष 
लगायत अन्य क्षेत्रमा पारेको 
प्रभाि न्यूनीकरणका लामग 
विभागको सेिा प्रिाह प्रणाली 
आधमुनकीकरण 

२०६९/७०-
२०७७/७८ 

८२६३ विभागको आधमुनकीकरण र सेिा 
प्रिाह सबलीकरण 

थिचामलत जल तथा मौसम उपकरण 
जडान, िकत थटेसन, वटमभ थटुमडयो, 
क्यामलबे्रसन ल्याब थथापना भएको हनुे। 

30802011 
 

जल तथा मौसम 
विज्ञान विभाग  

बाढी तथा मौसम पूिातनमुान 
कायत मनयममत गरी बाढी तथा 
मौसमजन्य प्राकृमतक विपस्त्तबाट 
हनुे जनधनको क्षमत न्यूनीकरण 

सालबसाली ५४५७९ गणुथतरीय जल तथा मौसम सूचना 
प्रिाह गनत आधमुनक उपकरण जडान 
र मनयममत सञ्चालन  

 

३ िटा मौसम राडार थथापना र 
सञ्चालन भएको हनुे। 

ठूला र मझौला नदीहरूमा २५ िटा 
बाढी पूितसूचना प्रणाली थथापना भएको 
हनु।े  

१९० थिचामलत जल मापन केन्द्रह र 
२५० मौसम केन्द्रह थथापना र मनयममत 
सञ्चालन भएको हनुे। 

२ िटा रेमडयोसोण्ड केन्द्रह सिंचालन 
भएको हनुे। 

३०८०२१०१ जल तथा मौसम 
विज्ञान कायतक्रम 

देिभररको जल तथा मौसमी 
तथयािंक सिंकलन 

सालबसाली १९४१९ जल तथा मौसम केन्द्रहहरू मनयममत 
सञ्चालन र आधमुनकीकरण 

जल तथा मौसम मापन केन्द्रहहरू 
मनयममत सञ्चालन, तथयािंक सिंकलन र 
क्षेत्रगत सेिा प्रिाह भएको हनुे। 

९. जोस्िम पक्ष तथा अनमुान 

विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको कारण चाल ु अध्ययन, सम्तझौता कायातन्ियनमा वढलाई नभएमा, उपयकु्त प्रविमधको उपयोग र जग्गा प्रामप्त सहज भएमा, िररद प्रवक्रयामा 
जवटलता नभएमा, प्राकृमतक विपदका घटना एिम ्अन्य विविध कारणले आयोजनाको लागत नबढेमा उल्लेस्ित उपलस्ब्ध हामसल हनुेछन।्  
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६.२ भौतिक पूर्वाधवर िथव यविवयवि 

1. 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 
प्रणावेकक  प्रभवर्कवरक द्धर्कवमकव ेवतग यम ्क्रलिव कनुक ेगवनी  ेगवनीक  प्रवथतिकककरणा  मरुि्ि यविवयवि मकर्व, न्यूनिि ढुर्वनी 
खिा  ददग  मंरिनव तनिवाणा र य कनवबि ििाि-म्भवर कनु कूपरक  । मडक मञ् कवे द्धर्तािवर  कर्वय यविवयवि  ्न्िरदकयीय रके  
के िथव ्न्य यविवयवि मिकिक  ्ल्पकवेकन र दकर्ाकवेकन म िकव मवथ मकक  मरुि्ि िथव गणुातािरकय यविवयवि मकर्व प्रदवन 
गनआ कवयाकव ेवतग एकककृि यविवयवि प्रणावेकक  ्ध्ययन िथव द्धर्कवम कनु ु्पररकवया  । नकपवेक  आतथाक-मविविकक द्धर्कवमिव 
िकत्र्पूणाा भतूिकव खकल्नक रणानीतिक िकत्र्कव रवद्धिय े किवगा र ्न्िरदकयीय व्यवपवररक नवकव क ड्नक मडककूप, रकेिवगा िथव 
केिवगा तनिवाणा  मञ्चवेन िथव व्यर्ताथवपन ेगवयिकव कवया कवयवान्र्यनक  ेवतग द्धर्यकष क ड ददन आर्यक रककक   ।  

2. मितायव िथव िनुौिी 

यविवयविकव पूर्वाधवरक  ्पकि्ि एकककृि द्धर्कवम नकनु ु िवपदण्ड तबनव आय कनव पद्धकिवन िथव  न ट कनु ु आर्यक 
पूर्ाियवरक तबनव आय कनव कवयवान्र्यनिव ेैकवन ु तनकी ्क्रलक  व्यर्मवद्धयक ्ििविव मियवनकूुे र्दृ्धि नकनु ु द् श्रतिक िथव 
्न्य द्धर्षयगि कनयििक  उपेब्धिविव कति रकन ुर गणुातािरकय तनिवाणा मविग्रीकव मवथै ताथवनीय िकक  ्क्रलवतधकवरिव रककक  
नदककन्य तनिवाणा मविग्रीक  मकक उपेव्धिव कनु नमक्न ु बककटक  द्धर्तनय कन र मञ्चवेन कुयेिवक  ्भवर् कनु ु र मंताथवगि  
व्यर्ताथवपककय िथव प्रवद्धर्तधक मंयवधन ्ििविव ्पक्वकृि र्दृ्धि नकनु ुयम ्क्रलकव प्रिखु मितायव कनु।्  

पूर्वाधवर तनिवाणा कवयािव ्पनवइनक प्रद्धर्तध, ेवगि र गणुातािरिव मन्िुे न कवयि गनुा, िनुौिीपूणाा भौगतभाक-भौग तेक ्र्ताथव 
रकन ु मवनवतिनव आय कनव कवयवान्र्यन गनुापनआ दर्वर्कव कवरणा प्रवथतिकिव प्रवप् ि य कनव िथव रणानीतिक गूुपय कनव के पद्धकिवन 
गरककव आय कनवकूपिव िव्रल ेगवनी कक िन्िि गनुा, िीन िककव मरकवरकूप के तनिवाणा गनआ मडक पूर्वाधवरकूप पररपूरक कनुक गरक 
तनिवाणा गनुा, मंताथवगि ्ििव ्तभर्दृ्धि गनुा  मन्ितुेि, मरुि्ि, ददग , र्विवर्रणािै्रली र गणुातािरकय मडक पूर्वाधवर तनिवाणा गनुा  
प्रिखु िनुौिीकव ूपपिव रकककव  न।् 

3. म ि 

१. मर्न  मन्ितुेि  मुे भ  मरुि्ि  गणुातािरकय एर्ि ्ददग  मडक पूर्वाधवरक  द्धर्कवम (मडक)। 

२. भरपदो, मरुि्ि, पकुुँिय ग्य, र्विवर्रणािै्रली रके यविवयवि प्रणावेकक  द्धर्कवम (रके यविवयवि)।  

३. मुे भ र द्धकफवयिी यविवयविक  भरपदो द्धर्कल्पक  ूपपिव के यविवयविक  द्धर्कवम (के यविवयवि)। 

४. प्रतितापधी, मर्ामुे भ, मरुि्ि र र्विवर्रणािै्रली यविवयवि प्रणावेकक  द्धर्कवम (यविवयवि व्यर्ताथवपन)। 

4. उद्दकय 

्. मडक 

१. कुे यविवयवि खिा न्यूनिि कनुक गरक मडक मञ्जवेक  मन्ितुेि द्धर्कवम िथव द्धर्तािवर गनुा। 

२. मडक पूर्वाधवरकरुक  उििि मंर्णा  ििाि-म्भवर र मरु्व गरक मकक मर्वरक आर्वगिन मतुनििि गनुा। 
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आ. रके यविवयवि 

१. रके यविवयवि मदु्धर्धव द्धर्तािवर गरक ्न्िरदकयीय व्यवपवर म्बन्ध पकुुँििव द्धर्तािवर बढवउुँदै आतथाक मविविकक एकककरणािव 
य गदवन गनुा। 

२. भौग तेक मन्िुे न र द्धर्कवमिव य गदवन पगु्नक गरक भरपदो र मरुि्ि रकेमकर्व मञ् िवेन गनुा। 

इ. के यविवयवि 

१. आन्िररक, ्क्रलीय र ्न्िरवाद्धिय केिवगाक  प्रय ग गरक दकयक  उद्य ग, व्यवपवर िथव पयाटन ेगवयि रवद्धिय ्थािन््रलकव 
्न्य आयवििव मकवरवत्िक य गदवन परु् यवउन।ु 

य. यविवयवि व्यर्ताथवपन 

१. यविवयवि मकर्वेवय प्रतितापधी, मर्ामुे भ, भरपदो, मरुि्ि, मिवर्कयी र ्नयुवतमि बनवय आर्वगिन र ढुर्वनीेवय मकक 
बनवउन।ु 

५. रणानीति  

्. मडक 

१. प्रवदकियक मन्िुे न मिकि कवयि कनुक गरक उच्ि ्ििवकव ििुिवगा  भतूिगि िवगा  भवयव-डक्ट ेगवयिकव आधतुनक 
मंरिनव मद्धकिक  गूुपय कनविव आधवररि मडक मञ् कवेक  द्धर्कवम गनआ। 

२. मंताथवगि ्ििवक  द्धर्कवमेवय उच्ि प्रवथतिकिव ददय आधतुनक प्रद्धर्तधक  ्तधकिि उपय ग गनआ। 

३. मडकक  तडकवइन, तनिवाणा, ििाि-म्भवर िथव मडक मरु्वकव ेवतग आधतुनक प्रद्धर्तधक  उपय ग िथव यविन््रलकककरणािव 
क ड ददनक। 

४. प्रवकृतिक प्रक प िथव केर्वय ुप्रतिकूेिवकव कवरणा कनुमक्नक म्भवव्य ्मर र्व कवनीन क्मवनीेवय न्यूनीकरणा गनआ। 

आ. रके यविवयवि 

१. रकेिवगाक  म्भवव्यिव ्ध्ययन गरक रवद्धिय आर्यकिव पद्धकिवन, द्धर्कवम र द्धर्तािवर गनआ। 
२. रके द्धर्भवगक  मंताथवगि ्ििव ्तभर्दृ्धि गनआ। 
३. रके यविवयविक  पूर्वाधवर द्धर्कवम िथव मञ् िवेनिव ेगवनीकव भरपदो रै्किल्पक स्र ि प्रर्िान गनआ। 

इ. के यविवयवि 

१. आन्िररक िथव मिनु्िम्ि पकुुँिकव ेवतग के यविवयविक  द्धर्कवम र द्धर्तािवर गनआ। 
२. के यविवयवि मकर्व द्धर्कवमक  ेवतग तनकी एर्ि ््न्य ्क्रलक  ेगवनी आकद्धषाि गनआ। 

३. के यविवयवि द्धर्कवम र मञ्चवेनिव मंताथवगि  व्यर्ताथवपककय िथव प्रवद्धर्तधक ्ििवक  द्धर्कवम र ्तभर्दृ्धि गनआ। 

य. यविवयवि व्यर्ताथवपन 

१. मंताथवगि मदुृढककरणा र प्रद्धियवगि मरेककरणा गदै यविवयवि ्क्रलिव मयुवमन कवयि गनआ। 
२. ददग  िथव र्विवर्रणािै्रली मर्वरक मवधनक  उपय गिव क ड ददनक। 
३. मवर्ाकतनक यविवयविेवय प्र त्मवकन गदै तनकी िथव मककवरक ्क्रलक  भतूिकवेवय प्रभवर्कवरक एर्ि ्व्यर्िताथि गनआ। 

४. यविवयवि व्यर्ताथवपनिव प्रद्धर्तधक  प्रय ग गदै मडक दरु्ाटनव न्यूनीकरणा गदै कवनक। 
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६. द्धर्षय क््रलगि नतिकव मूिक र ेक्ष्य  

ि.मं. मूिक एकवइ 
२०७५/७६ 

म्िक  
उपेिब्ध 

२०७६/७७ 
क  ्निुवतनि 

उपेिब्ध 

िध्यिकवेकन ेक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१.  
कुे गवकाताथ उत्पवदनिव 
यविवयवि ्क्रलक  य गदवन प्रतियि ५.१ ५.२ ५.० ५.० ४.९ 

२.  
मडक र्नत्र् द्धक.ति. प्रति 

र्गा द्धक.ति. 
०.५५ ०.५९ ०.६२ ०.६८ ०.६९ 

३.  

िरवयिव एक र्ण्टव र पकवडिव 
दयु र्ण्टवतभ्रल यविवयवि 
मकर्विव पकुुँि पगुकक  कनमंख्यव 

प्रतियि ६५ ६८ ७२ ७७ ८५ 

४.  
रवद्धिय रवकिवगा  (दयु 

केनम्ि, कवे प्रलक) द्धक.ति. ५,९९४ ७,१९४ ८,४९४ ९,७९४ ११,०९४ 

५.  रवद्धिय रवकिवगा  (दयु केनिवतथ, 

ििुिवगा मिकि) 
द्धक.ति. ९६ १५५ २२५ ३४५ ७४५ 

६.  रकेिवगाक  तनतिाि ट्रयवक 
े्बवइ 

द्धक.ति. ४२ ३५० ३००   

७.  
३० तिनकट  म्िक  दरुकिव 
यविवयवि पकुुँि भएक   
पररर्वर 

प्रतियि ८२ ८६ ९१ ९२ ९४ 

८.  रवद्धिय रवकिवगा (नयवुँ ट्र्यवक 
तनिवाणा) 

द्धक.ति. २६० ३५० ३५० ४०० ३०० 

९.  मडक तािर न्नति, पनुःतनिवाणा र 
मदुृढककरणा 

द्धक.ति. १८२ २०० २२५ २२५ २५० 

१०.  आर्तधक ििाि म्भवर द्धक.ति. ३२० ३०० ७२९ ७५० ७७५ 
११.  तनयतिि ििाि म्भवर द्धक.ति. ९,१५५ ८,४११ ७,१८७ ७,२०० ७,२२५ 
१२.  पुे  तनिवाणा मंख्यव २३१५ ३०० ३०० ३०० ३०० 
१३.  मर्वरक मवधन कर ूप. कर ड ४७७९ ११०७ १२५० १३५० १४५०० 
१४.  ट्रवद्धफक ििन्क र मंकक ि रवख्नक र्टव ६८७३  ५०० ६०० ७०० 

१५.  मर्वरक िवेक ्निुतिप्रल 
तािवटा कवडा द्धर्िरणा 

मंख्यव 
(ेवखिव) 

६ १२ १२ १२ १३ 

१६.  इ्ब ताड न्बर प् केट द्धर्िरणा मंख्यव 
(ककवरिव) 

४.२७  १५०० १५०० १००० 

१७.  रकेिवगा (तािर न्नति/ नयवुँ 
ट्रयवक)  

द्धक.ति. ४२ 53 115 190 260 

१८.  तड.द्धप.आर प्रतिर्कदन (रकेिफा ) द्धक.ति. ९६६ ९० १३६ १९२ १९२ 

१९.  िकट्र  रके तड.द्धप.आर प्रतिर्कदन द्धक.ति. ० ० २२ २३ २३ 

२०.  रकेिवगाक  ेवतग थप कग्गवक  
्तधग्रकणा 

ककक्टर २६७ ५० १५८ १६८ १६८ 

२१.  प्रवदकियक रवकिवगा (कवे प्रलक) द्धक.ति. १,८०० २,९०० ४,१०० ५,३०० ६,६०० 
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ि.मं. मूिक एकवइ 
२०७५/७६ 

म्िक  
उपेिब्ध 

२०७६/७७ 
क  ्निुवतनि 

उपेिब्ध 

िध्यिकवेकन ेक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

२२.  नयवुँ मडक तनिवाणा द्धक.ति. १,१०० १,४५० १,८०० २,२०० २,६०० 

२३.  मडक पुे  तनिवाणा मंख्यव ३०० ६०० ९०० १,२०० १,५५० 

२४.  र कगवरक तमकानव मंख्यव 
(ककवरिव) 

४५ ४५ ५५ ६० ६५ 

 

७. द्धर्षय ्क्रलगि खिा िथव श्र िक  त्रलर्षीय ्निुवन  

       

रकि ूप. ेवखिव 

आतथाक र्षा 
द्धर्तनय कन िथव प्र्कपणा स्र ि 

कुे िवे ु पुुँकीगि 
द्धर्त्तीय 

व्यर्ताथव 
नकपवे मरकवर 

रै्दकियक 

्नदुवन 
रै्दकियक ऋणा 

2077/78 1,347,944 103,661 1,239,283 5,000 659,184 30,196 658,564 

2078/79 2,011,063 126,524 1,879,539 5,000 1,164,726 39,500 806,837 

2079/80 2,891,476 148,305 2,741,172 2,000 1,532,758 20,000 1,338,718 
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८.  कवयािि/आय कनवक  मंि्प्त द्धर्र्रणा 

ब.उ.यी.नं. कवयािि/आय कनव उद्दकय 
आय कनव ्र्तध  
(मूुप र मिवतप्त) 

ेवगि  

(ूप. ेवखिव) 
पषु्ट्वुँय आगविी िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक 

३३७०००११ भौतिक पूर्वाधवर िथव यविवयवि 
िन््रलवेय 

मिन्र्य, तनदआयन मवेबमवेक  

 
मडक यविवयवि  मञ्जवे द्धर्तािवर म्बन्धी नीति 
िकुािव  मिन्र्य र ्नगुिन भएक  कनुक। 

३३७००१०१ कवठिवडौँ िरवय िधकय फवष्ट 
ट्रयवक 

मडक तनिवाणा एद्धकन नभएक    तडद्धपआर तार्ीकृि भय तनिवाणा कवया मिुवूप रककक । 

३३७००१०२  केिवगा मंभवव्यिव ्ध्ययन 
िथव ्नमुन्धवन 

२०७५/७६ -   म्भवव्यिव ्ध्ययन भएक  कनुक। 

३३७०००१२ नकपवे पवनीककवक कवयवाेय 
कवयवाेय 

कवनून तनिवाणा मवेबमवेक   कवनून तनिवाणा भएक  कनुक। 

३३७००१०११  मडक द्धर्भवग मिन्र्य र तनदआयन मवेबमवेक   मिन्र्य र तनदआयन। 

३३७०१०१२ तडतभकन मडक कवयवाेयकरु मडक ििाि िथव 
आय कनव 
कवयवान्र्यन 

मवेबमवेक   मडक ििाि िथव नयवुँ मडक तनिवाणा भएक  कनुक। 

३३७०१०१३ ककभी इिक्र्प्िकन्ट तडतभकनकूप 

यविन््रलक कवयवाेयकूप मिकि 

िकियनरक ििाि िथव 
व्यर्ताथव 

मवेबमवेक   आधतुनक िकियन उपकरणाक  व्यर्ताथव कनुक। 

३३७०१०१४ िककवतनके िवतेि यविन््रलक िथव  
प्रवद्धर्तधक िवतेि 

मवेबमवेक   किािवरकक  ्ििव द्धर्कवम भएक  कनुक। 

३३७०१०१५ गणुातािर ्नमुन्धवन िथव द्धर्कवम 
कक न्ि 

गणुातािर परक्णा  
्नमुन्धवन  

मवेबमवेक   तनिवाणा मविवग्रीक  गणुातािर परर्णा  नतबन प्रतबतधक  
्नमुन्धवन िथव तबकवम कनुक। 

किािवररक  ्ििव द्धर्कवम भएक  कनुक। 

३३७०११०१ मगरिवथव रवकिवगा (गवयर्वट-
ददिक े खण्ड)_ 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०५१/५२ - 

२०७८/७९ 
 

३४६०० ेवगि ्निुवन 
तडद्धपआर 

मडक तनिवाणा/तािर न्नति कनुक। 

३३७०११०२ द्धर्.पी. रवकिवगा (धतुेखके- मडक तनिवाणा िथव २०५२/५३ - ६१०००० ेवगि ्निुवन कवे प्रलक (Black top overlay) भएक  कनुक र  
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ब.उ.यी.नं. कवयािि/आय कनव उद्दकय 
आय कनव ्र्तध  
(मूुप र मिवतप्त) 

ेवगि  

(ूप. ेवखिव) 
पषु्ट्वुँय आगविी िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक 

मयुाद्धर्नवयक-बनकपव-तमन्धुे क -
बददाबवम) पद्धकर  र कथवि मिकि 

तािर न्नति २०७९/८० तडद्धपआर मडक ताट्रकिरकरुक  ििाि म्भवर भएक  कनुक। 

मूयाद्धर्नवयक धतुेखके खण्डक  तनिवाणा मरुु भएक  
कनुक। 

३३७०११०३ िकवकवेक े किवगा (ब्र्कदकर्-झुे व 
र्वट-दवि ुाे व-द्धटङकर) 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०४१/४२ - 

एद्धकन नभएक  
३२१६०० ेवगि ्निुवन 

तडद्धपआर 

पुे  तनिवाणा  खेङ्गव ्क्रलिव कवे प्रलक भएक  कनुक। 

३३७०११०४  कविन्ि रवकपथ मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०५५/५६ -

२०७७/७८ 
३३५०० ेवगि ्निुवन 

तडद्धपआर 

मडकक  म्पूणाा े्बवय कवे प्रलक भएक  कनुक। 

३३७०११०५  गंगटक मिनु्िटवर गल्फुभन््यवङ 
मडक 

 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०४८/४९ -  १६६०० ेवगि ्निुवन 
तडद्धपआर 

मडक ्वक तनिवाणा भएक  कनुक। 

३३७०११०६ किकर्व-रुिपरु-मवेझण्डी मिन्धखक 
ढ रपवटन मडक 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०६५/६६ - 

एद्धकन नभएक  
६५००० ेवगि ्निुवन 

तडद्धपआर 

मडक तनिवाणा/तािर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०११०७ दिक-ििमवपवनी मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०५२/५३ - 

एद्धकन नभएक  
२४००० ेवगि ्निुवन 

तडद्धपआर 

 मडक तनिवाणा/तािर न्नति भएक  कनुक 

३३७०१०८ िदनभण्डवरक रवकिवगा मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०५४/५५ - 

एद्धकन नभएक  
४७५००० ेवगि ्निुवन 

तडद्धपआर 

रवकिवगा पनु तनिवाणा भएक  कनुक। 

मडक तनिवाणा/तािर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०१०९  गल् ी-त्रलमुे क-िैेङु-तायवफु्रर्कयी- 
रमरु्वगढक 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०६१/६२ - 

२०७९/८० 
१५५००० ेवगि ्निुवन 

तडद्धपआर 

मडक तनिवाणा/तािर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०१११० टनकपरु तेंक मडक मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०५९/६० ६००० ेवगि ्निुवन 
तडद्धपआर 

मडक कवे प्रलक र तािर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०११११ मडक मधुवर आय कनव मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०६३/६४ -

२०७९/८० 
  LOC II, III कव मडक तनिवाणा र तािर न्नति भएक  

कनुक।  

LOC IV कव मडककरुक  तडटके तडकवयन म्पन्न 
गरक तािर न्नति कवया यरुु कनुक। 
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ब.उ.यी.नं. कवयािि/आय कनव उद्दकय 
आय कनव ्र्तध  
(मूुप र मिवतप्त) 

ेवगि  

(ूप. ेवखिव) 
पषु्ट्वुँय आगविी िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक 

३३७०१११२ ११द्धके   कफक टवर-भवेतुार्रव -
बवरपवक 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०६४/६५ -

२०७९/८० 
१३६००  

 मडक कवे प्रलक र ििाि म्भवर कवया भएक  कनुक। 

२२७०१११३ यद्धकद िवगा (र् रवकक-नरु्वगवुँउ-तिेव-
र्तिागवउ- थर्वङ-िमुीक ट-िैकवट) 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०६४/६५ - 

एद्धकन नभएक  
१०६९००  मडक कवे प्रलक र ििाि म्भवर कवया भएक  कनुक। 

३३७०१११४ पषु्टपेवे रवकिवगा (िध्य-पकवडी 
रवकिवगा) 

 २०६४/६५ -

२०७९/८० 
१०१५००० ेवगि ्निुवन 

तडद्धपआर 

मडक कवे प्रलक र ििाि म्भवर तािर न्नति र पुे  
तनिवाणा भएक  कनुक। 

३३७०१११५ नकपवेगंक-मखुआि-दै केख बकवर-
िकवबुे कक-गवल्कक-भविडी   रिडव-नवगि-
गिगद्धढ-नवक्िकेवगनव मडक 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७०/७१ - 

२०७९/८० 
नखुे कक   ट्रयवक ख ल्नक  व्यवक कद्धटङ भएक  कनुक। 

 ३३७०१११६ भकरक कररड र (कवकरक ट दनैु 
िररि तिन्कक ध ) 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०६४/६५ - 

२०७९/८० 
 

नखुे कक   मडक तनिवाणा िथव तािर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०१११७  मडक ्क्रल द्धर्कवम आय कनव मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०६४/६५ - 

२०७७/७८ 
७१५००० ेवगि ्निुवन 

तडद्धपआर 

पुे  तनिवाणा  ििाि  पद्धकर  तनयन््रलणा मडक मधुवर 
भएक  कनुक। 

३३७०१११८ उत्तर दि्णा रवकिवगा (कणावाेक, 
कवेकगण्डकक र क यी) 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०६५/६६ - 

एद्धकन नभएक  
६०००००  मडक तनिवाणा िथव तािर न्नति कनुक। 

 ३३७०१११९ बकनीर्वट आरुर्वट ेवकआ  भन््यवङ मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०६५/६६ - 

एद्धकन नभएक  
१२०००  ट्रयवक ख ल्नक  मडक तनिवाणा िथव तािर न्नति कनुक 

३३७०११२० कवठिवडौं उपत्यकव मडक 
द्धर्तािवर आय कनव 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०६०/६१ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   मडक द्धर्तािवर िथव तािर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०११२१ डमु्रक बकयीयकर-िविक-िनवङ मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०५०/५१ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   पुे  तनिवाणा व्यवक कद्धटङ  मब र्कय तनिवाणा  

कवे प्रलक कवया मरुु भएक  कनुक। 

३३७०११२२ ताथवतनय मडक पुे  तनिवाणा मडक, पुे  तनिवाणा 
िथव तािर न्नति 

२०६८/६९ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   पुे  तनिवाणा भएक  कनुक। 
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ब.उ.यी.नं. कवयािि/आय कनव उद्दकय 
आय कनव ्र्तध  
(मूुप र मिवतप्त) 

ेवगि  

(ूप. ेवखिव) 
पषु्ट्वुँय आगविी िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक 

३३७०११२३ रणानैतिक मडक पुे कूपक  
द्धर्ताििृ मंभवव्यिव ्ध्ययन 

मडक िथव 
पुे करुक  
म्भवव्यिव ्ध्ययन 

मवेबमवेक नखुे कक   रणानैतिक मडक पुे कूपक  द्धर्ताििृ मंभवव्यिव 
्ध्ययन भएक  कनुक। 

३३७०११२४ कवठिवडौ बवद्धकरक ििपथ बवद्धकरक ििपथ 
तनिवाणा िथव  
तािर न्नति 

२०७३/७४ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   बवद्धकरक ििपथ तनिवाणा िथव  तािर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०११२५ िकवकवेक पुे  तनिवाणा आय कनव पुे  तनिवाणा गनआ २०७३/७४ -

२०७७/७८ 
४३००० ेवगि ्निुवन 

तडद्धपआर 

पुे  तनिवाणा म्िपन्न भएक  कनुक। 

३३७०११२६ मकिी रवकिवगा (द्धटकवपरु -े डक-
िैनपरु-क्ेवक ट) 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०६६/६७ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   ट्रयवक ख ल्नक िथव कवे  प्रलक गररनक। 

३३७०११२७ िकपवङ िवगा (ठ रक-भण्डवरव -
े थर-ि केख)ु 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०६६/६७ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   कवे प्रलक िथव ि ड मधुवर भएक  कनुक। 

३३७०११२८ कुे वकक रवकिवगा (पुे कूप मिकि) मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०६७/६८ - 

२०७९/८० 

६५२४०० ेवगि ्निुवन 
तडद्धपआर 

पुे  तनिवाणा िथव कवे  प्रलक भएक  कनुक। 

३३७०११३० औद्य तगक क ररड र (व्यवपवरकक िवगा) 
द्धर्तािवर आय कनव 

व्यवपवररकिवगा 
तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७१/७२  -

२०७९/८० 
 

३३१०००  व्यवपवररकिवगा तनिवाणा िथव तािर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०११३२ रणानीतिक मडक पुे  तनिवाणा 
िथव पुे  पुे कमव मंर्णा 

पुे प ुे कमव तनिवाणा 
िथव मंर्णा 

मवेबमवेक   पुे  तनिवाणा िथव  पुे क  मंर्णा भएक  कनुक। 

३३७०११३३ मवमकक र ड कनकक्टकतभटक प्र ककक्ट मडक तािर न्नति २०६९/७० - 

 

७२२०० ेवगि ्निुवन 
तडद्धपआर 

मडक तािर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०११३४ ििपथ द्धर्तािवर आय कनव मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७०/७१ - 

२०७९/८० 
६०००० ेवगि ्निुवन 

तडद्धपआर 

मडक ८ केनतािरिव तािर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०११३५ नकपवे भवरि ्क्रलीय व्यवपवर िथव 
यविवयवि आय कनव ििुग्ेङ 

मडक तािर न्नति २०७०/७१ - 

 

५३००० ेवगि ्निुवन 
तडद्धपआर 

तनिवाणा कवया म्पन्न भएक  कनुक। 
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ब.उ.यी.नं. कवयािि/आय कनव उद्दकय 
आय कनव ्र्तध  
(मूुप र मिवतप्त) 

ेवगि  

(ूप. ेवखिव) 
पषु्ट्वुँय आगविी िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक 

नवरवयणागढ खण्ड मडक 

३३७०११३६ मडक िथव ट्रवद्धफक मरु्व 
कवयािि 

मडक मरु्व २०७०/७१ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   ्ध्ययन ्नमुन्धवन िथव िवतेि मंिवेन भएक  

कनुक। 

३३७०११३७ मडक पूर्वाधवर तबकवम कवयािि 

 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७१/७२- 

एद्धकन नभएक  

 

नखुे कक  
 रणानैतिक िकत्र्कव मडककरुक  तनिवाणा/तािर न्नति 

भएक  कनुक। 

३३७०११३८ रवकिवगा  तािर न्निी िथव 
पनुताथवापनव कवयािि 

रवकिवगा मधुवर 
िथव  तािर न्नति 

मवेर्मवेक  

नखुे कक  
 रवकिवगा मधुवर िथव  तािर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०११३९ नवगढुङ्गव मरुुङिवगा तनिवाणा 
आय कनव 

मरुुङ्ग िवगा 
बनवउनक] 

२०७१/७२ - 

२०८०/८१ 
२२०००० ेवगि ्निुवन 

तडद्धपआर 

ठक क्कव व्यर्ताथवपन, एप्र ि मडक तनिवाणा, मवइट क्यव्प 
भर्न तनिवाणा र मरुुङ िवगा तनिवाणा कवया भएक  
कनुक। 

३३७०११४० मवमकक मडक मधुवर आय कनव मडक म्भवर िथव 
ििाि 

२०७३/७४ - 

२०८२/८३ 
२५६५०० ेवगि ्निुवन 

तडद्धपआर 

४ केनिव तािर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०११४१ िनवङ्ग-ितुािवङ्ग-ड ल्पव-कु् ेव मडक 
 २०७३/७४ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   ्ध्ययन कवया म्पन्न भय तनिवाणा कवया मरुु भएक  

कनुक। 

३३७०११४२ तार्णाा मगरिवथव र्कृि ििपथ 
(ओखेढंुगव-म े ुमल् केरक-ख टवङ 
ददिक े-ओखेढंुगव) 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७३/७४ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   ट्रयवक तनिवाणा कवया म्पन्न भय तािर न्नति कवया यरुु 

भएक  कनुक। 

३३७०११४३ िरवय िधकय मडक पबुाधवर तबयकष 
कवयािि 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७३/७४ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   िरवयकव रणानैतिक िकत्र्कव मडककरुक  

तनिवाणा/तािर न्नति भएक  कनुक।   

३३७०११४४ मवुँर्टुवर-ओखेढुङ्गव-कुइतभर 
मडक 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७३/७४ - 

२०७९/८० 

 

नखुे कक  
 ट्रयवक तनिवाणा कवया म्पन्न भय तािर न्नति कवया यरुु 

भएक  कनुक। 

 

 ३३७०११४५ 

मवमकक रवकिवगा मधुवर आय कनव रवकिवगा मधुवर २०७५/७६ - 
२०८४/८५ 

२४६०००  मवमकक ्न्िरगिकव रवकिवगा तािर न्नति भएक  कनुक। 

३३७०११४६ द श्र  पुे  मधुवर िथव मंभवर पुे  मधुवर िथव २०७५/७६ - नखुे कक   पुे  ििाि मंभवर भएक  कनुक। 
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ब.उ.यी.नं. कवयािि/आय कनव उद्दकय 
आय कनव ्र्तध  
(मूुप र मिवतप्त) 

ेवगि  

(ूप. ेवखिव) 
पषु्ट्वुँय आगविी िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक 

आय कनव मंभवर २०७८/७९ 

33701167 ्क्रलीय व्यवपवररक िवगा द्धर्तािवर 
आय कनव 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७५/७६ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   ठक क्कव व्यर्ताथवपन गरक तनिवाणा कवया मरुु भएक  

कनुक।  

3370116८ मरुुङ िवगा द्धर्कवम कवयािि मूुपंग तनिवाणा २०७५/७६ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   तडद्धपआर म्पन्न भएकव मरुुङिवगाक  तनिवाणा कवयाक  

ेवतग ठक क्कव व्यर्ताथवपन भएक  कनुक। 

3370116९ रै्किल्पक मकवयक रवकिवगा 
द्धर्कवम कवयािि 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७६/७७ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   मंर्िव कतािवन्िरणा भएकव िथव बैकिल्पक 

रवकिवगाकव रुपिव रकककव मडककरुक  
तनिवाणा/तािर न्नति कवया ्गवतड बढकक  कनुक।  

337011७० मवमकक रवकिवगा मधुवर आय कन 
द स्र  िरणा 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७६/७७ - 

एद्धकन नभएक  
नखुे कक   ििुग्ेंग प खरव मडक ४ केनिव तािर न्नतिक  ेवगी ] 

ठक क्कव व्यर्ताथवपन भएक  कनुक। 

337011७१ कवकरतभट्टव इनरुर्व, पथेैयव 
नवरवयणार्वट खण्ड 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७६/७७ 
एद्धकन नभएक  

नखुे कक   तडटके मभआ  तडकवयन म्पन्न गरक तनिवाणा कवया यरुु कनुक . 

337011७२ तििैयव कटवरक र्िुी मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७६/७७ 
२०७९/८० 

१०७०००  तडटके मभआ  तडकवयन म्पन्न गरक तनिवाणा कवया यरुु कनुक 

 337011७३ मयुाद्धर्नवयक धतुेखके र क टकश्वर 
बवनकश्वर त्रलपरुकश्वर मडक 

मडक तनिवाणा/ 
तािर न्नति 

२०७६/७७ 
एद्धकन नभएक  

नखुे कक   आर्यक ि ककरुिव फ्ेवय ओभर / ्न्डरपवम क  मंभवव्यिव 
्ध्ययन गरर  तडटके तडकवयन म्पन्न गरक तनिवाणा कवया यरुु 
कनुक । 

 337011७४ ििरव िुे र्वट िवझीटवर द भवन 
ओेवंग्ि ुंगग ेव (िि र कररड र ) 

मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७६/७७ 
एद्धकन नभएक  

४४८३००  ट्रयवक तनिवाणा कवया म्पन्न भय तािर न्नति कवया तनरन्िरिव 
कनुक 

 337011७५ कक िनव कंिनकंर्व (िकिी कररड र ) मडक तनिवाणा िथव 
तािर न्नति 

२०७६/७७ 
एद्धकन नभएक  

नखुे कक   तडटके मभआ  तडकवयन म्पन्न गरक तनिवाणा कवया यरुु कनुक 

 ३३७०११७६ तनर्वािन क््रल रणानैतिक मडक      

 ३३७०२०११  रकल्र्क द्धर्भवग मिन्र्य तनदआयन मवेबमवेक   मभवव्यिव ्ध्ययन  पूर्वाधवर तनिवाणा  मिन्र्य िथव 
्नगुिन कवया भएक  कनुक। 

३३७०२१०१ रके, िकट्र  रके िथव ि न  रके रकेर्क तनिवाणा गनआ २०६६/६७ - ६९५१०० ेवगि ्निुवन पूर्ा पििि रकेिवगाक  तड.पी. आर  कग्गव प्रतप्त  
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ब.उ.यी.नं. कवयािि/आय कनव उद्दकय 
आय कनव ्र्तध  
(मूुप र मिवतप्त) 

ेवगि  

(ूप. ेवखिव) 
पषु्ट्वुँय आगविी िीन र्षाक  उपेिब्ध मूिक 

द्धर्कवम आय कनव  एद्धकन नभएक  तडद्धपआर रकेिवगा तनिवाणा भएक  कनुक। 

३३७०३०११ यविवयवि व्यर्ताथव द्धर्भवग मिन्र्य  तनदआयन 
 मवेबमवेक  यविवयवि ्क्रल व्यर्िताथि भएक  कनुक। 

३३७०३१०१ यविवयवि व्यर्ताथव मदुृढककरणा 
आय कनव 

यविवयवि ्क्रल 
व्यर्ताथवपन 

२०५७/५८ -  

मवेबमवेक 
नखुे कक   यविवयवि ्क्रल व्यर्िताथि भएक  कनुक । 

३३७०३०१३ मर्वरकपरर्णा कवयवाेयकूप मर्वरक परर्णा २०७५/७६ - 

मवेबमवेक 
नखुे कक   मरै् प्रदकयिव मर्रक परर्णा कवयवाेयकरु ताथवपनव 

भएक  कनुक। 

३३७३१०११  मडक ब डा मडक ििाि िथव 
म्भवर 

मवेबमवेक नखुे कक   ि द्धकएकव मडककरु मडक ििाि भएक  कनुक। 

९. क िखि प् िथव ्निुवन 

द्धर्श्वव्यवपी क र नव िकविवरक के पवरकक  िौिफी ्मरक  ठूे  िपकटविव भौतिक पूर्वाधवर तनिवाणा द्धर्यकषि: मडक तनिवाणा पनआ दकिखएक   , यमकव कवरणा श्रतिक र 
प्रवद्धर्तधक यििक  ्भवर्िव तनिवाणा मतुाििवकव कवरणा न्यून पूुँकीगि खिा कनुक क िखि रककक   ।क र नवक  ककर कवरर रककिव रै्दकियक मकय ग र ्नदुवनक  पररिवेनिव कति 
आउनक र यम के रै्दकियक मकय ग र ्नदुवनिव मंिवतेि कनुक आय कनवकूप प्रभवद्धर्ि कनुक क िखि रककक   ।आय कनव कवयवान्र्यन ्गवतडक  पूर्ा ियवरकक  द्धढेवय के दवि ृ
तनकवयक  श्र ि पररिवेनिव कदठनवइ कनुक क खि रककक   । मडक, रके िथव केिवगा ्क्रलिव  स्र ि मवधन एर्ि ्तनिवाणा मविग्री आर्यक मियिव पयवाप्त िव्रलविव उपेब्ध 
कनु नमक्नव के मियिै कवयािि आय कनव म्पन्न कनु नमक्नक क िखि रकन् । मडकेवय प्रवद्धर्तधक रुप के उििि बनवउनक र्ु् िी,  ि ड,  उकवे  र ओरवे  िवपदण्ड ्नरुुप 
बनवउनक र िीनेवय पक्की बनवउन म्र्िन्धि तनकवयेवय िक्िकर्वर बनवउनक कवया,  स्र ि मवधन र कनयििकव द्धकमवब के िनुौिीपूणाा  । मडक तनिवाणाक  ेवतग आर्यक मविग्री 
तगट्टी,  िवट ,  ्ेक्रलवक  प्रय ग प्रवकृतिक स्र ि मवधनक  ददग  उपय गक  क िखि रकन् । मंर्, प्रदकय र ताथवनीय िकक  कवया् क्रल तभ्रल पनआ रवकतार् र खिाक  र्गीकरणाक  
िनुौिी के कवयवान्र्यनिव प्रभवर् पवनआ दकिखन् । कवयवान्र्यन व्यर्ताथवपन एर्ि ्नर्ीन व्यर्ताथवपककय उपकरणाकूपक  आन्िररकककरणा कनु नमकक िव आय कनवक  मिय र ेवगि 
बढ्नक क िखि रकन् । यमबवट त्रलर्षीय खिा मंरिनव के प्र्कपणा गरकक  ेक्ष्य िथव उद्दकयकूप प्रवप्त गना क िखि दकिखन् । 
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६.३ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि 

१. पषृ्ठभधूि  
 

नेपालको संवििानले पूर्ण प्रसे स्ितन्त्रता, िाक स्ितन्त्रता, प्रकाशन स्ितन्त्रता तथा सञ्चार र सूचनाको हकलाई िौधलक हकको रूपिा 
उल्लेख गरेको छ।आधथणक विकासको सम्िाहक एिि ्उत्प्प्ररेकको रूपिा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेरलाई िर्ाणदित, व्र्ािसावर्क, 

सक्षि र सबल बनाउन े िावर्त्प्ि र जिम्िेिारीका साथ अगाधि बढाउन ु पने खााँचो छ।दिगो विकास लक्ष्र्ले सबैले िान्न सक्ने गरी 
इन्त्टरनेटको पहुाँचिा िवृि गने विषर् उल्लेख गरेको छ।हाल नपेालिा कुल िनसंख्र्ाको ७२ प्रधतशतिा टेधलधभिन, ८८ प्रधतशतिा 
रेधिर्ोको पहुाँच र धिजिटल साक्षरता ४० प्रधतशत रहेको छ।नेपाली िनतालाई सञ्चार तथा सूचनासाँग सम्बजन्त्ित विश्वव्र्ापी विकास एिि ्

उपलजधि अनरुूप सेिा परु् र्ाउाँिै आधथणक विकासका सिग्र पक्षिा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारको अधिकति उपर्ोग बढाउन सञ्चार र सूचना 
प्रविधि सम्बन्त्िी ज्ञान, सीप र क्षिताको विकास गरी सशुासन कार्ि गनुण र सूचना प्रविधिलाई अथणतन्त्रको िहत्त्िपूर्ण वहस्साको रूपिा 
विकास  गनुण आिको आिश्र्कता हो। 

र्सै सन्त्िभणिा र्स िन्त्रालर्को आगािी तीन िषणका कार्णक्रिलाई नेपाल सरकारको ‘सििृ नेपाल सखुी नेपाली’ को राविर् 
लक्ष्र् प्राधि हनुेगरी पन्त्रौं र्ोिनािा उल्लेजखत विषर्हरूलाई सम्बोिन गनणको लाधग धिजिटल नेपाल कार्णक्रि, सरुक्षर् िदु्रर् एिि ्
अत्प्र्ािधुनक चलजचर स्टुधिर्ोको धनिाणर्िा केजन्त्द्रत गररएको छ। 

२. सिस्र्ा तथा चनुौती 

आिसञ्चार िाध्र्ि पूर्ण रूपिा िर्ाणदित, जिम्िेिार, ििाफिेही, उत्तरिार्ी र विश्वसनीर् हनु नसक्न,ु िूरसञ्चार सेिािा सबै नागररकको 
पहुाँच पगु्न नसक्न,ु सूचना प्रविधिको विकास र साइबर सरुक्षाको लाधग पर्ाणि संरचनागत व्र्िस्थाको किी हनु,ु सािणिधनक सेिा प्रिाहिा 
सूचना प्रविधिको न्त्रू्न उपर्ोग हनु,ु हलुाक सेिालाई विवििीकरर् गनण नसक्न,ु नेपाललाई प्राि अबाणइटल स्लटको सिर्िै उपर्ोग गनण 
नसक्न,ु सरुक्षर् िदु्रर्को पर्ाणि पूिाणिार विकास नहनु,ु सूचना प्रविधि उद्योग व्र्िजस्थत नहनु,ु अपेजक्षत रोिगारी धसिणना नहनु,ु चलजचर 
क्षेरलाई उद्योगको रूपिा विकास गनण नसक्न ुर विज्ञापन व्र्िसार् व्र्िजस्थत हनु नसक्न ुर्स क्षेरका िखु्र् सिस्र्ाका  रूपिा रहेका  छन।् 

आिसञ्चार िाध्र्ििा प्रसाररत सिाचार िर्ाणदित र विश्वसनीर् बनाउन,ु भ्रािक सिाचारको धनर्िन एिि ् धनर्न्त्रर् गनुण सािाजिक 

सञ्जालको िवृिसाँगै र्सिा बढ्िै गएको िरुूपर्ोग धनर्न्त्रर् गनुण, सञ्चार तथा सूचना क्षेरिा विकधसत निीनति प्रविधि सिर्सापेक्ष प्रर्ोग 

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 िदु्रर्िा रहेको परधनभणरता हटाउन,ु सेिाप्रिाहको लाधग 
बस्ती छररएर रहन,ु चलजचर क्षेरलाई प्रधतस्पिाणत्प्िक बनाई उद्योगको रूपिा विकास गनुण र िूरसञ्चार पूिाणिारिा  सह-प्रर्ोगको अिस्था 
धसिणना गनुण र्स क्षेरिा चनुौतीका रूपिा रहेका छन।् 

3. सोच 

सूचना प्रविधिर्कु्त राि। 

४. उद्दशे्र् 

 

१. सबै नागररकिा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सहि पहुाँच तथा उपर्ोग िवृि गनुण। 

२. सञ्चार र सूचना प्रविधि सेिालाई सिणसलुभ, भरपिो र गरु्स्तरीर् बनाउन।ु 

३. सञ्चार र सूचना प्रविधििा आिाररत उद्योगको विकास गरी रोिगारी िवृि गनुण।  
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५. रर्नीधत 

१. सूचनािा  सबै  नागररकको पहुाँच तथा  उपर्ोग  सधुनश्चत गने। 

२. पूर्ण  प्रसे  स्ितन्त्रताको सधुनश्चतता गिै आिसञ्चारिा  सबै  नागररकको पहुाँच विस्तार गने। 

३. िूरसञ्चार एिि ्ब्रोिधर्ाण्ि सेिाको पहुाँच िेशभर परु् र्ाउने। 

४. धिजिटाइिेसन िाफण त सािाजिक, आधथणक र शासकीर्  व्र्िस्थािा   सिुार  गने। 

५. हलुाक सेिालाई संस्थागत पनुसंरचना गरी स्िार्त्त, प्रधतस्पिी र व्र्ािसावर्क बनाउने। 

६. चलजचर क्षेरको पूिाणिार विकास गरी उद्योगको रूपिा विकास तथा प्रिणिन गने। 

७. सरुक्षर् िदु्रर्को व्र्िस्था गने। 

८. विज्ञापन बिार व्र्िजस्थत बनाउने। 

६. विषर् के्षरगत नधतिा सूचक र लक्ष्र्  

सूचक एकाइ 
२०७५/7६ को 

उपलजधि 

२०७६/7७ को 
अनिुाधनत  उपलजधि 

िध्र्िकालीन लक्ष्र् 

२०७७/7८ २०७८/7९ २०७९/८० 

कुल गाहणस््र् 
उत्प्पािनिा सञ्चार तथा 
सूचना प्रविधि क्षेरको 
र्ोगिान 

प्रधतशत ०.८० ०.९ १.१ १.३ १.५ 

सञ्चार तथा सूचना 
प्रविधि क्षेरबाट 
रोिगारी धसिणना 

संख्र्ा 
हिारिा 

२०० 
- 288 344 414 

अजटटकल फाइिर 
विस्तार 

वक.िी. ९३२० ९४२२ १२६२० १९१७० २५७२० 

फोर िी/एल.टी.ई. 
सेिा विस्तार 

प्रर्ोगकताण 
प्रधतशत 

९.११ १५.३३ ४० ५० ६० 

Fixed ब्रोिव्र्ाण्ि  सेिा 
विस्तार 

प्रधतशत १४.२४ १६.१० २२.०० २८ ३५ 

िोबाइल ब्रोिव्र्ाण्ि  
सेिा विस्तार 

प्रधतशत ५१.६४ ५५.३० ५४ ५५ ५६ 

िोबाइल टेधलफोन 
ग्राहक संख्र्ा 

प्रधत लाख १३७.५५ 143.22 १५४.५५ १६३.८२ 173.65 

सरकारी िाटा सेन्त्टर संख्र्ा २ 2 २ ३ ५ 

इन्त्टरनेट एक्सचेन्त्ि 
सेन्त्टर 

संख्र्ा ० 0 २ २ २ 

रेधिर्ोको पहुाँच प्रधतशत ८६ ८७ ९२ ९६ 98 

आिधुनक टेधलधभिनको 
पहुाँच 

प्रधतशत ७२ ७२ ८२ ८८ ९४ 

EMS सेिा विस्तार जिल्ला ६० 64 ६८ ७२ ७४ 

EMS सेिा संिाल 
िाफण त नेपालसाँग 
िोधिएका िलुकु 

िेश/संख्र्ा ३९ 39 ४४ ४६ ४८ 
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सूचक एकाइ 
२०७५/7६ को 

उपलजधि 

२०७६/7७ को 
अनिुाधनत  उपलजधि 

िध्र्िकालीन लक्ष्र् 

२०७७/7८ २०७८/7९ २०७९/८० 

अनलाइनिाफण त ्
सरकारी सेिा प्रिाह 
(प्रकार) 

संख्र्ा २० 22 ३५ ४२ ५० 

सरुक्षर् िदु्रर् प्रसे 
स्थापना 

संख्र्ा ० 0 ० १ १ 

सञ्चार ग्रािको स्थापना संख्र्ा ० 0 १ १ १ 

सूचना प्रविधि िनशजक्त हिार ७ - ८.५ ९.२ १० 

धिजिटल साक्षरता प्रधतशत ४० - ६८ ७५ ८० 

राविर् ज्ञानपाकण  
स्थापना 

संख्र्ा ० 0 ० ७ ७ 

सूचना प्रविधि सम्बन्त्िी 
उद्योग 

संख्र्ा २७९६ - ३०८१ ३२३५ ३३९६ 

७.  विषर् के्षरगत खचण तथा स्रोतको धरिषीर् अनिुान 

रु. लाखिा 

आ.ि. 
विधनर्ोिन तथा प्रक्षपेर् स्रोत 

कुल चाल ु पुाँिीगत वित्तीर् 
व्र्िस्था 

नपेाल सरकार िैिेजशक 
अनिुान 

िैिेजशक ऋर् 

2077/78 72,842 52,901 18,441 1,500 72,842 - - 

2078/79 118,700 55,620 62,079 1,000 118,700 - - 

2079/80 151,233 58,777 91,456 1,000 151,233 - - 
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८. कार्णक्रि/आर्ोिनाको संजक्षि वििरर् 

ब.उ.शी.नं. 
कार्णक्रि/ 

आर्ोिना 
उद्दशे्र् 

आर्ोिना अिधि 
(सरुू र सिाधि 

लागत 

(रू. लाखिा) 

पषु्ट्ााँई आगािी तीन िषणको उपलजधि सूचक 

३५८०००११ 

 

सञ् चार तथा 
सूचना प्रविधि 
िन्त्रालर् 

सञ्चार तथा सूचना 
प्रविधिको क्षेरिा विकधसत 
नविन प्रविधिको अधिकति 
उपर्ोग गिै आधथणक सिवृि 
हाधसल गनण र्ोगिान 

सालबसाली   आिसञ्चार, िूरसञ्चार, हलुाक सेिा प्राधिकरर्, सरुक्षर् िदु्रर् 
लगार्तका कानून धनिाणर् भएको हनु।े 

साइबर सरुक्षा र क्लाउि सम्बन्त्िी नीधत धनिाणर्का साथै 
ब्रोिव्र्ाण्ि नीधतको पररिािणन भएको हनु।े 

साइबर सरुक्षा केन्त्द्र र सूचना प्रविधि अनसुन्त्िान केन्त्द्रको स्थापना 
भएको हनुे। 

नेपाल टेधलधभिन र रेधिर्ो नेपालको एकीकरर् गरी सािणिधनक 
प्रसारर् सञ् चालन भएको हनु।े 

ब्रोिव्र्ाण्ि सेिाको विस्तार भएको हनुे। 

Mobile Device Management System  (MDMS) कार्ाणन्त्िर्निा 
आएको हनु।े 

थप ६,९०० वक.धि अजटटकल फाइबर विच्छ्याई सूचना िहािागण 
तर्ार भएको हनु।े 

फोर जि (4G) को िेशव्र्ापी विस्तार भएको हनुे। 

अत्प्र्ािधुनक चलजचर स्टुधिर्ो स्थापना भएको हनुे। 
३५८२१०११ राविर् सूचना 

आर्ोग 
सूचनाको हकको संरक्षर्, 
सम्बिणन र प्रबिणन 

सालबसाली   सूचनाको हकको कार्ाणन्त्िर्न अिस्थाको अनगुिन भएको हनु।े 

सूचनाको हकको प्रभािकारी रूपिा कार्ाणन्त्िर्न भएको हनुे। 

३५841011 प्रशे काउजन्त्सल स्िस्थ परकाररता 
विकासका लाधग उपर्कु्त 
िातािरर् धसिणना  

परकाररता सम्बन्त्िी 
आचारसंवहता 

सालबसाली   आिसञ्चारको िाध्र्िको धनर्िनकारी धनकार्का  
रूपिा धिधिर्ा काउजन्त्सल वक्रर्ाशील रही स्िस््र् िातािरर्को 
धसिणना भएको हनु।े 

प्रसे र नेपाल सरकारबीच सौहािणपूर्ण िातािरर् कार्ि भएको 
हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. 
कार्णक्रि/ 

आर्ोिना 
उद्दशे्र् 

आर्ोिना अिधि 
(सरुू र सिाधि 

लागत 

(रू. लाखिा) 

पषु्ट्ााँई आगािी तीन िषणको उपलजधि सूचक 

३५८०२०११ सूचना तथा 
प्रशारर् विभाग 

नेपाल सरकारको काि 
कारबाही,  अनसुन्त्िान 
एिि ्नीधतबारे सूचना प्रिाह 

धनर्धित, व्र्िजस्थत र 
िर्ाणदित  रेधिर्ो तथा 
टेधलधभिन प्रशारर् 

सालबसाली   जक्लन वफि (Clean feed) को कार्ाणन्त्िर्न भएको हनु।े 

लोक कल्र्ार्कारी विज्ञापनको  धनर्धित  वितरर् भएको हनु।े 

धनर्धित, व्र्िजस्थत र िर्ाणदित  रेधिर्ो तथा टेधलधभिन प्रशारर् 
भएको हनुे। 

३५८०4011 सूचना प्रविधि 
विभाग 

विद्यतुीर् सरकार एिि ्
सशुासनको अििारर्ालाई 
कार्ाणन्त्िर्न गनण नेततृ्प्ििार्ी 
र सिन्त्िर्कारी भधूिका 
धनिाणह  

 

सालबसाली   विद्यतुीर् सरकार (E-Governance) को अििारर्ा कार्ाणन्त्िर्निा 
आएको हनु।े 

सरकारी क्लाउि सञ्चालन भएको हनु।े 

राविर् ज्ञान पाकण  स्थापनाको लाधग पूिाणिार तर्ार भएको हनुे। 

सूचना प्रविधिलाई ग्रािीर् िनस्तरिा विस्तार र लाभिा सबैको 
पहुाँच सधुनजश्चतता भएको हनुे। 

३५८०३०११ हलुाक सेिा विभाग िनतालाई शीघ्र तथा 
विश्वसनीर् रुपिा 
जचठ्ठीपरिा पहुाँच एिि ्
िनािेश सवुििा प्रिान 

सालबसाली   प्रचधलत कानून र अन्त्तराविर् सजन्त्ि सम्झौताका आिारिा नेपाली 
िनतालाई शीघ्र तथा विश्वसनीर् रुपिा जचठ्ठीपरिा पहुाँच एिि ्
िनािेश सवुििा प्रभािकारर रूपिा प्रिाह भएको हनुे। 

हलुाक सेिा प्राधिकरर्को स्थापनाको लाधग पूिाणिार तर्ार भएको 
हनुे। 

३५८०३०१२ हलुाक 
धनिेशनालर्हरू 

हलुाक सेिा प्रिाह सालबसाली   हलुाक सेिा धनर्धित कार्ण सञ्चालन भएको हनुे। 

३५८०३०15 हलुाक प्रजशक्षर् 
केन्त्द्र 

हलुाक सेिािा कार्णरत 
किणचारीहरूको िक्षता तथा 
क्षिता अधभिवृि  

 

सालबसाली   हलुाक सेिािा कार्णरत किणचारीलाई ताधलि प्रिान भएको हनुे र 
उनीहरूको िनोिजृत्तिा सकारात्प्िक पररितणन आएको हनुे। 

एकीकृत हलुाक भिन धनिाणर् भएको हनुे।  

हलुाक सेिा ग्राहकिखुी एिि ्गरु्स्तरीर् भएको हनुे। 

३५८०३०१४ जिल्ला हलुाक 
कार्ाणलर्हरू 

हलुाक सेिाको स्थानीर् 
तहसम्ि पहुाँच विस्तार 

सालबसाली   हलुाक कार्ाणलर् धनर्धित रूपिा सञ्चालन भएको हनु।े 
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ब.उ.शी.नं. 
कार्णक्रि/ 

आर्ोिना 
उद्दशे्र् 

आर्ोिना अिधि 
(सरुू र सिाधि 

लागत 

(रू. लाखिा) 

पषु्ट्ााँई आगािी तीन िषणको उपलजधि सूचक 

३५८०३०१3 गोश्वारा हलुाक  उच्छ्च गरु्स्तरको हलुाक 
सेिा प्रिान 

सालबसाली   हलुाक सेिा रूपान्त्तरर् (IPS Light बाट IPS . post  िा)  भई पूर्ण 
कार्ाणन्त्िर्निा आएको हनु।े 

३५८०३०१६ केन्त्द्रीर् िनािेश 
कार्ाणलर् 

हलुाक बचत बैंकको 
कारोबार व्र्िस्थापन  

िनािेश सेिा सञ्चालन 

सालबसाली   हलुाक बचत बैंक र िनािेश सेिा धनर्धित रूपिा सञ्चालन भएको 
हनुे। 

३५८०३०१७ केन्त्द्रीर् वटकट 
भण्िार तथा 
वफलाटेधलक धरू्रो 

हलुाक वटकटको छपाई 
तथा व्र्िस्थापन 

सालबसाली   धनर्धित कार्ण सञ्चालन भएको हनु।े 

३५८०5011 प्रिार्ीकरर् 
धनर्न्त्रकको 
कार्ाणलर् 

सूचना प्रविधिको सरुक्षा 
तथा विद्यतुीर् हस्ताक्षरको 
प्रचार प्रसार तथा उपर्ोग 

सालबसाली   फोरेजन्त्सक ल्र्ाबको स्थापना र धिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्त्िी कार्ण 
भएको हनु।े 

साइबर सरुक्षा र धिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्त्िी िनचेतनाका 
कार्णक्रि सञ्चालन भएको हनुे। 

३५८०1011 िदु्रर् विभाग विश्वसनीर् र भरपिो िदु्रर् 
सेिा प्रिाह 

नेपाल सरकारको गोटर् र 
संिेिनशील सािग्री छपाई 

सालबसाली   िदु्रर् कार्ण धनर्धित रूपिा सञ्चालन भएको हनु।े 

नेपाल सरकारको रािपर र सरकारी कागिात प्रकाशन भएको 
हनुे। 

३५८81011 राविर् सिाचार 
सधिधत 

धनष्टपक्ष तिरले सिाचार 
संकलन तथा वितरर्  

सालबसाली   सािाचारको संकलन तथा वितरर् धनष्टपक्ष र प्रभािकारी रूपिा 
भएको हनुे। 

धिजिटाइिेशन सम्बन्त्िी कार्ण भएको हनुे। 

50158101 नेपाल टेधलधभिन 
(वित्तीर् व्र्िस्था) 

राविर् प्रशारर् संस्थाको 
हैधसर्तले नेपाल सरकारको 
सूचना प्रशारर्  

सालबसाली   इन्त्टरनेशनल च्छ्र्ानल सञ्चालन भएको हनुे।  

नेपाल टेधलधभिन सािणिधनक प्रशारर् संस्थाको रूपिा रूपान्त्तरर् 
भई सञ्चालनिा आएको हनुे। 

३५८८१०१२ न्त्रू्नति 
पाररश्रधिक 
धनिाणरर् सधिधत 

 सालबसाली   श्रििीवि परकारको न्त्रू्नति पाररश्रधिक कार्ाणन्त्िर्न अिस्थाको 
अनगुिन भएको हनु।े 
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ब.उ.शी.नं. 
कार्णक्रि/ 

आर्ोिना 
उद्दशे्र् 

आर्ोिना अिधि 
(सरुू र सिाधि 

लागत 

(रू. लाखिा) 

पषु्ट्ााँई आगािी तीन िषणको उपलजधि सूचक 

३५८८१०१३ रेधिर्ो प्रसार सेिा 
विकास सधिधत 

राज्र्ले अबलम्बन गरेको 
नीधतको सम्प्रषेर्  

सालबसाली   धनर्धित कार्ण सञ्चालन भएको हनु।े 

३५८००१०१ राविर् सूचना 
प्रविधि केन्त्द्र 

नेपाल सरकारको सूचना 
बैंकको रूपिा कार्ण 
सम्पािन 

सालबसाली   िरान, कोहलपरु र लधलतपरुिा िाटा सेन्त्टर तथा बटुिल र 
लधलतपरुिा इन्त्टरनटे एक्चेञ्ज सेन्त्टर धनिाणर् भएको हनुे। 

३५८८१०१४ सरुक्षर् िदु्रर् 
केन्त्द्र 

सरुक्षर् िदु्रर् सम्बन्त्िी 
विश्वसनीर् सेिा र 
गरु्स्तरीर् िस्त ुउत्प्पािन 
सरुजक्षत छपाईिा वििेजशने 
रकि बचत  

सालबसाली   िलुकु धभरै सरुजक्षत िदु्रर् कार्ण प्रारम्भ भएको हनुे। 

9. िोजखि पक्ष तथा अनिुान  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेरको विकास र विस्तारका लाधग ठूलो िारािा आधथणक सािन स्रोतको आिश्र्कता रहेको छ। उक्त स्रोतको प्रभािकारी व्र्िस्थापन गनुणका 
साथै धिजिटल नेपाल फे्रििकण ले तर् गरेका उद्देश्र् प्राधिका लाधग अन्त्तर िन्त्रालर् सिन्त्िर्, सहर्ोग र सहकार्णको सधुनजश्चतता हनुकुा साथै सूचना प्रविधिका क्षेरिा सािणिधनक-
धनिी-साझेिारी प्रििणन गिै प्रिेश तथा स्थानीर् तहबाट सिेत अपनत्प्ि र स्िाधित्प्ि ग्रहर् गरी कार्णक्रिको प्रभािकारी कार्ाणन्त्िर्न तथा धनर्धित रूपिा अनगुिन गनण सकेिा 
धनिाणररत अपेजक्षत उपलजधि प्राि हनुेछ। िाधथ उल्लेजखत अिस्था नरहेिा लजक्षत उद्देश्र् प्राि नहनुे िोजखि रहनेछ। 
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६.४ शहरी विकास, आिास र भिन ननर्ााण 

१. पषृ्ठभनूर् 

नेपालको संविधानले राज्यको सन्तनुलत र नागररकको सर्ािेशी विकासको पररकल्पना गरै्द आिासको हकलाई 
र्ौनलक हकको रूपर्ा अङ्गीकार गरर सबै नागररकको सरुक्षित, उपयकु्त र िातािरणरै्त्री आिासको अनधकारको सम्र्ान, 

संरिण तथा पररपूनता गना तथा आिासविवहन 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 गरर 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 योजनािद्ध िातािरण 
रै्त्री विपद् प्रनतरोधी, व्यिक्षस्थत, सर्ािेशी, आनथाक रुपर्ा गनतशील, सरुम्य शहरहरूको ननर्ााण गनुा पर्दाछ। सबैका लानग 
दर्दगो र्ानि बस्ती र शहरहरूको घोषणा सरे्त गनुापने छ। दर्दगो विकास ११ ले नलएको लक्ष्य बर्ोक्षजर् शहर एिं 
र्ानि िक्षस्तलाई सर्ािेशी सरुक्षित उत्थानशील एिं दर्दगो बनाउनपुने छ।त्यसै गरी विपद् जोक्षिर् न्यूनीकरणका लानग 
विपद्को आनथाक, र्ानविय एिं पूिााधारको िनत र आधारभतु सेिार्ा अिरोध सारभतू रुपर्ा घटाउनपुने छ। 

२. सर्स्या तथा चनुौती 

हालसम्र् पनन शहरी प्रणालीको तहगत िाका ननधाारण गरर सो अनरुूप शहरी पूिााधार तथा सेिा सवुिधा 
ननधाारण नहनु,ु शहरी विकास पूिााधार ननर्ााण कायार्ा सम्बक्षन्धत ननकायविचको सर्न्िय र सहकायार्ा कर्ी हनु,ु शहरी 
सवुिधाहरूको 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 श्रोतको पवहचान गरर 
ननरे्दक्षशत ठूलो लगानी गनुा, जोक्षिर्यकु्त असरुक्षित स्थानर्ा छररएर रहेका बस्तीहरूलाई िै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 सहरीकरण र्ार्ा त दर्दगो आनथाक सार्ाक्षजक सर्वृद्ध (शहरी विकास)। 

 सलुभ, सरुक्षित, उत्थान्शील र एकीकृत आिास तथा बस्ती (आिास तथा बस्ती विकास)। 

 सरुक्षित,वकर्ायती र िातािरण रै्त्री भिन (भिन ननर्ााण)। 
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४. उद्दशे्य 

१. विपद् प्रनतरोधी, र्ानि केक्षन्ित, सरुक्षित, आनथाक रुपर्ा गनतशील, स्िच्छ, सर्ा र व्यिक्षस्थत शहर ननर्ााण गनुा। 

२. सन्तनुलत शहरी प्रणाली र पररष्कृत शहरी िनौट विकासका लानग हररत अथातन्त्र उन्र्िु शहरहरू एिं ग्रार्ीण-

शहरी अन्तरसम्बन्धलार्ा क्षजिन्तता प्रर्दान गनुा। 

३. शहरहरूको योजना, ननर्ााण, व्यिस्थापन, सधुार तथा विस्तारका लानग प्राविनधक िर्ता अनभिवृद्ध र शहरी 
पूिााधार र शहरी सशुासनको संस्थागत विकास गनुा।  

४. सबै आय िगाका ननक्षम्त उपयकु्त, सरुक्षित, िातािरणरै्त्री, सलुभ,उत्थानशील आिासहरू ननर्ााण तथा स्तरोन्ननत गनुा 
५. संघ, प्ररे्दश र स्थानीय तहको सर्न्िय र सहकायार्ा एकीकृत बस्ती तथा आिास विकास गनुा 
६. भिन ननर्ााणर्ा उपयकु्त आधनुनक प्रविनध, स्थानीय िास्तकुलाको नर्श्रणबाट नयााँ ननर्ााण सार्ाग्रीको प्रयोग 

सरे्तलाई प्रोत्साहन गरी सरुक्षित, वटकाउ, सलुभ र वकर्ायती भिनहरूको ननर्ााण गनुा। 

७. एकीकृत सरकारी भिन नडजार्न, ननर्ााण, प्रयोग तथा र्र्ात साँभार सम्बन्धर्ा एकद्वार नीनत सवहत भिन िेत्रको 
संस्थागत तथा काननुी संरचनाको सधुार गनुा। 

५. रणनीनत 

अ. शहरी विकास 

1. विद्यर्ान शहरहरूको िातािरणीय सधुारका लानग भौनतक, सार्ाक्षजक, आनथाक पूिााधारहरूको व्यिस्था गने। 

२. राविय शहरी प्रणाली विकासको लानग सबै प्रकारका स्रोत साधनहरूको पवहचान र सर्कु्षचत उपयोग गरी ननरे्दक्षशत 
लगानी गने। 

३. तीनै तहको सर्न्िय र  सहकायार्ा शहरी योजना र एकीकृत शहरी पूिााधार विकास तथा शहरी सेिा प्रिाहर्ा 
पारर्दक्षशाता तथा सशुासन प्रिद्धान गने। 

४. काठर्ाडौं उपत्यकालाई आकषाक, सर्दृ्ध र िातािरणरै्त्री अत्याधनुनक, सवुिधायकु्त सांस्कृनतक राजधानी शहरको 
रूपर्ा विकास गने। 

 आ. आिास तथा बस्ती विकास 

1. संघीय, प्रारे्दक्षशक र स्थानीय तहहरूको िेत्रगत भनूर्का  स्पष्ट पारै्द संस्थागत िर्ता अनभिवृद्ध गने। 

2. भौगोनलक रुपर्ा विकट, विकासको लानग बाधक, अपायक र विपर्दको उच्च जोक्षिर्यकु्त स्थानर्ा रहेका  
बस्तीहरूलाई ननरुत्सावहत गने। 

3. िातािरणीय दृवष्टले सन्तनुलत, वित्तीय दृवष्टले सम्भाव्य र प्राविनधक दृवष्टले उपयकु्त एिर् ्सरुक्षित तथा व्यिक्षस्थत 
एकीकृत बस्तीहरूको विकास गने। 

4. कर्जोर आनथाक अिस्थार्ा रहेका, र्दनलत, र्सुलर्ान, लोपोन्र्िु र सीर्ान्तकृत जातजानत तथा सर्रु्दाय तथा 
विपर्दको उच्च जोक्षिर्र्ा रहेका नागररकका लानग सरुक्षित, वकर्ायती र िातािरणरै्त्री आिासको व्यिस्था गने। 

5. जनर्नको प्रभािकारी उपयोग हनुे गरी आिासको लानग आिश्यक जग्गा लगायत योजनािद्ध भौनतक पूिााधार 
सेिाहरूको एकीकृत रूपर्ा विकास गने। 
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र्. भिन ननर्ााण 

1. 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 गनुा। 

६. विषय िते्रगत ननतजा सूचक 

क्र.सं. सूचक एकार् 

२०७५/७६ 
सम्र्को 
उपलक्षब्ध 

२०७६/७७ 
को अनरु्ाननत 
उपलक्षब्ध 

र्ध्यर्कालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

1.  बहृत शहरी िेत्र 
विकास (रे्गा नसवट) 

संख्या ३ ३ ३ ३ ३ 

2.  वहर्ाली शहर विकास  
संख्या 

५  अध्ययन 
क्रर्ागत 

५  अध्ययन 
सम्पन्न 

५ क्रर्ागत ५ क्रर्ागत ५ क्रर्ागत 

3.  नयााँ शहर ननर्ााण  संख्या १० क्रर्ागत १० क्रर्ागत १० क्रर्ागत १० क्रर्ागत १० 
क्रर्ागत 

4.  नगरपानलकाहरूको 
एकीकृत शहरी विकास 
योजना 

संख्या  १८५ अध्ययन 
सम्पन्न 

१८५ 
क्रर्ागत 

१८५ 
क्रर्ागत 

१८५ 
क्रर्ागत 

5.  शहरी सडक स्तरोन्ननत वक.नर्. ४५० २०० २०० १०० ५० 
6.  एक शहर एक पवहचान 

अन्तगात एकीकृत 
सहरी विकास 

संख्या २० क्रर्ागत २० क्रर्ागत 8 6 6 

7.  सडक तथा ढल ननर्ााण वक.नर्. ४५० 200 150 50 50 
8.  बसपाका  ननर्ााण गोटा २५ क्रर्ागत १५ 5 10 5 
9.  सभा हल तथा 

सम्रे्लन केन्ि ननर्ााण संख्या 
३ िटा 
सम्पन्न 

१५ क्रर्ागत 
३ सम्पन्न 

१२ क्रर्ागत 
५ सम्पन्न 

१० क्रर्ागत 

५ सम्पन्न 
१० 

क्रर्ागत 
10.  आफ्नै स्िानर्त्िको 

आिासर्ा बसोबास गने 
पररिार 

प्रनतशत ८५.३ ८७ ८७ ८८ ८८ 

11.  सरुक्षित आिासर्ा 
बसोबास गने जनसंख्या 

प्रनतशत ४० ४५ ५० ५४ ५७ 

12.  सरुक्षित नागररक 
आिास ननर्ााण 

संख्या 
(हजारर्ा) 

१० १५  २०  २५  ३० 

13.  बक्षस्त स्थानान्तरणका 
लानग पूिााधार सवहतको 
एकीकृत बस्ती विकास 

संख्या ८ क्रर्ागत ८ क्रर्ागत ८ क्रर्ागत ८ क्रर्ागत ८ क्रर्ागत 

14.  पूिााधार सवहतको 
एकीकृत बस्ती विकास 

संख्या ८ क्रर्ागत ८ क्रर्ागत ८ क्रर्ागत ८ क्रर्ागत ८ क्रर्ागत 
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क्र.सं. सूचक एकार् 

२०७५/७६ 
सम्र्को 
उपलक्षब्ध 

२०७६/७७ 
को अनरु्ाननत 
उपलक्षब्ध 

र्ध्यर्कालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

15.  
एकीकृत बस्तीर्ा 
पूिााधार ननर्ााण 

संख्या 
२० िटा 
सम्पन्न 

४० क्रर्ागत ४० क्रर्ागत 
१० सम्पन्न 
३० क्रर्ागत 

२० सम्पन्न 
१० 

क्रर्ागत 
16.  स्र्ाटा नसटीका रुपर्ा 

शहरहरूलाई विकास 
संख्या १३ क्रर्ागत १३ क्रर्ागत १३ क्रर्ागत १३ क्रर्ागत 

१३ 
क्रर्ागत 

17.  हररत पूिााधार विकास 
कायाक्रर् अन्तगात 
सहरी पाका  एिर् ्
पोिरी ननर्ााण 

संख्या 4 क्रर्ागत ४ सम्पन्न ३ २ २ 

18.  शहरी आनथक कररडोर 
विकास  

संख्या 
३ अध्ययन 
क्रर्ागत 

३  अध्ययन 
सम्पन्न 

३ क्रर्ागत ३ क्रर्ागत ३ क्रर्ागत 

19.  जग्गा विकास कायाक्रर् 
कायाान्ियन 

हेक्टर ८५ ८५ क्रर्ागत 25 20 20 

20.  र्ोहोररै्ला प्रशोधन 
केन्ि ननर्ााण  

संख्या ४ क्रर्ागत 
२ सम्पन्न 

३ क्रर्ागत 
४ २ २ 

21.  बहृत ्शहरी िेत्र 
विकास कायाक्रर् 
(Mega city) 

संख्या 
३ अध्ययन 
क्रर्ागत 

३ अध्ययन 
सम्पन्न 

३ क्रर्ागत ३ क्रर्ागत ३ क्रर्ागत 

22.  सरकारी कायाालय 
भिन ननर्ााण (िावषाक) 

संख्या १० १२ १५ १५ १५ 

23.  एकीकृत सरकारी 
कायाालय भिन ननर्ााण 

संख्या ८ ७ ७ ५ ५ 

24.  विशेष आिास संख्या १६ १६ १५ १५ १५ 
25.  रोजगारी नसजाना  हजारर्ा १३० ३५ ३५ ३५ ३५ 

8. विषय िते्रगत िचा तथा स्रोतको नत्रिषीय अनरु्ान 
(रु. लािर्ा) 

आ. ि. 

विननयोजन  तथा प्रिपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुाँक्षजगत 
विक्षत्तय 
व्यिस्था 

नपेाल सरकार 
िैरे्दक्षशक 
अनरु्दान 

िैरे्दक्षशक 
ऋण 

2077/78 328,216 72,364 249,697 6,155 242,469 1,952 83,795 

2078/79 365,796 66,706 291,090 8,000 262,846 28,150 74,800 

2079/80 447,864 73,748 364,116 10,000 306,064 10,800 131,000 
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८. कायाक्रर्/आयोजनाको संक्षिप्त वििरण  

ब.उ.शी.नं. कायाक्रर्/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अिनध 
(सरुु र सर्ानप्त) 

लागत 

(रू. लािर्ा) 
पषु््ााँई आगार्ी तीन िषाको उपलक्षब्ध सूचक 

३४७०००११ सहरी विकास 
र्न्त्रालय 

बस्ती विकास, शहरी विकास, आिास एिं 
भिन र भ-ूउपयोग  सम्बन्धी नीनत, कानून, 

र्ापर्दण्ड र ननयर्न 

सालबसाली    

३४७०0101 िाग्र्ती सधुार 
आयोजना 

 बागर्ती नदर्द र यसका सहायक नदर्दहरू 
विष्णरु्ती, रूिर्ती, र्च्छुर्ती, र्नोहरा, 
हनरु्न्तेिोला, नख्ििुोला र बल्ििुोला 
लगायतका नदर्दनालाहरूर्ा ढल, सडक र  
तटबन्ध ननर्ााण गरी सर्ग्र काठर्ाडौं 
उपत्यकालाई हराभरा, सनु्र्दर, र्नोरर् र 
प्रर्दषुणर्कु्त बनााँउरै्द नदर्द वकनाराका र्ठ, 

र्क्षन्र्दर, घाट लगायतका संस्कृनतक एिं 
परुाताक्षत्िक र्हत्िका धरोहरहरूको र्र्ात 
संभार गरी जीिन्त बनाउन।ु 

 

२०५२/५३- 
२०८०/८१ 

 

२२८९०० 

नर्दीहरूको  
व्यिस्थापन, 
ढल ननर्ााण, 
नदर्द ननयन्त्रण 
र नदर्द कररडोर 
सडक ननर्ााण, 
सरसर्ार् र 
नदर्दर्ा पानीको 
िहाि ननयन्त्रण    

२१ वक.नर्. नदर्द ननयन्त्रण सम्बन्धी 
काया  भएको हनुे। 

बागर्ती तथा यसका सहायक 
नदर्दहरूर्ा १८ वक.नर्. ढल ननर्ााण 
भएको हनुे।  

नदर्दका वकनारार्ा  १८ वक.नर्. 
सडक ननर्ााण काया भएको हनुे। 

 

३४७०१०११ शहरी  विकास 
तथा भिन 
ननर्ााण विभाग 

बस्ती विकास, शहरी विकास, आिास एिं 
भिन ननर्ााण 

सालबसाली    

३४७०१०१२ संघीय सक्षचिालय 
ननर्ााण तथा 
व्यिस्थापन 
कायाालय 

अनत विक्षशष्ट तथा विक्षशष्ट व्यक्षक्तत्िहरूको 
आिास भिन व्यिस्थापन तथा ननर्ााण 

सालबसाली ४५२५ 
 अनत विक्षशष्ट तथा विक्षशष्ट 

व्यक्षक्तत्िको ननिास, ५५ िटा 
केन्िीय कायाालय र ५१ िटा 
विभागीय कायाालयको र्र्ात भएको 
हनुे। 

३४७०१०१३ संघीय शहरी 
विकास आयोजना 
कायाान्ियन 
कायाालयहरू  

संघीय सरकारी कायाालय भिन र्र्ात 
सम्भार तथा प्रशासननक िचा 

 

सालिसाली 
 

2064  शहरी विकास सम्बन्धी संघीय 
आयोजना प्रभािकारी कायाान्ियन 
भएको हनुे। 

सरकारी कायाालय भिन र्र्ात 
सम्भार भएको हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रर्/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अिनध 
(सरुु र सर्ानप्त) 

लागत 

(रू. लािर्ा) 
पषु््ााँई आगार्ी तीन िषाको उपलक्षब्ध सूचक 

३४७०११०१ आिास व्यिस्था 
कायाक्रर् 

गररब घरपररिारले सरुक्षित आिासको 
ननर्ााणका लानग  ननर्ााण सार्ाग्री िररर्दको 
लानग अनरु्दान प्रर्दान 

भनूर्हीन तथा प्रकोपका कारण घरबार 
विवहन भएका पररिारका लानग सरुक्षित 
तथा व्यिक्षस्थत बसोबास व्यिस्था 

सालिसाली 
 

6500 सरुक्षित आिास 
ननर्ााणको लानग 
अनरु्दान 
उपलव्ध   

पराल िा िरको छाना भएका घर 
पररिारलाई जस्तापाताको छानार्नुन 
ल्याउने सम्बन्धी सरुक्षित नागररक 
आिास कायाविनध तजुार्ा भएको 
हनुे। 

गररबीको रेिार्नुन रहेका ... 
घरपररिारलाई सरुक्षित आिासको 
लानग रु. ५० हजार अनरु्दान दर्दने 
। 

३४७०१102 एकीकृत 

कायारू्लक 
योजना (शहरी 
विकास) 

नगरपानलकाहरूको एकीकृत विकास 
योजना तजुार्ा  

 

सालबसाली ११०६४ 

 

 विनभन्न नगरपानलकाहरूको एकीकृत 
विकास योजना तजुार्ा भएको हनु।े 

प्राथनर्कता प्राप्त योजनाहरूको 
विस्ततृ आयोजना प्रनतिेर्दन  तयार 
गरी आयोजना बैंक विकास भएको 
हनुे। 
क्षजआर्एसर्ा आधाररत नक्सा तयार 
भएको हनुे।  

३४७०१103 सघन शहरी 
विकास कायाक्रर् 

तराईका क्षजल्ला सर्दरर्कुार् सरे्त रहेका 
२१ िटा  शहरहरूको भौनतक संरचना, 
सडक विस्तार, ढल व्यिस्थापन, बस पाका , 
र्नोरन्जन पाका , सौया बत्ती, िानेपानी 
लगायतका पूिााधार ननर्ााण एिर् ्
सौन्र्दयाकरण, पवहचानयकु्त शहरहरूको 
विकास 

सालबसाली ५०८२२९ 
 तराईका विनभन्न क्षजल्ला सर्दरर्कुार् 

सरे्त रहेका २१ िटा 
नगरपानलकाको भौनतक पूिााधार 
विकास भएको हनुे।  

ठूला सहरी कोररडोर िण्डको 
भौनतक पूिााधार विकास भएको 
हनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रर्/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अिनध 
(सरुु र सर्ानप्त) 

लागत 

(रू. लािर्ा) 
पषु््ााँई आगार्ी तीन िषाको उपलक्षब्ध सूचक 

३४७०१105 भिन ननर्ााण 
संवहता, सरकारी 
भिन ननर्ााण 

सरकारी भिन, एकीकृत सरकारी भिन, 
राविय/अन्तराविय/िेत्रीय सभाहल तथा 
सम्रे्लन केन्ि ननर्ााण  

सालबसाली १५४१३८ 
 सरकारी भिन, एकीकृत सरकारी 

भिन, राविय/अन्तरााविय/िेत्रीय 
सभाहल तथा सम्रे्लन केन्ि ननर्ााण 
भएको हनुे। 

 ३४७०१107 नेपाल भारत 
एकीकृत जााँच 
चौकी विकास 
आयोजना 

नेपाल-भारत एकीकृत जााँच चौकी ननर्ााण  २०६५/६६- 

सालबसाली 

  ४ स्थानर्ा नेपाल-भारत एकीकृत 
जााँच चौकी ननर्ााण भएको हनुे। 

३४७०१108 शहरी  शासकीय 
िर्ता विकास 
कायाक्रर् 

नगरपानलकाहरूको शहरी शासकीय िर्ता 
अनभिवृद्ध गरै्द सहरी पूिााधार विकास 

२०१७ रे् 

२०१९ नडसेम्बर 

20620 शहरी िातािरण 
सधुार विस्ततृ 
आयोजना 
अध्ययन 
प्रनतिेर्दन  

नगरपानलकाहरूर्ा शहरी पूिााधार 
विकासको र्ाध्यर्बाट शहरी 
िातािरणर्ा सधुार भएको हनु े। 

३४७०१110 नयााँ शहर विकास 
आयोजना 

र्ध्य पहाडी लोकर्ागा र उत्तर र्दक्षिण 
राजर्ागा जोनडएका बस्तीहरूर्ा कररब एक 
लाि जनसंख्याको लानग आधारभतू शहरी 
पूिााधार ननर्ााण गरी र्दश िटा आधनुनक 
शहरी सेिासवुिधा सवहतका शहर विकास 
गरी भौगोनलक सन्तलुन कायर् गरै्द 
विकास तथा सेिा प्रिाह लागतर्ा कनर् 
ल्याउने एिर् ् जनसंख्या व्यिस्थापन र 
आनथाक सर्वृद्ध 

२०७२/७३- 

२०८०/८१ 

१५००००० 

 

विस्ततृ 
ईन्जीननयररंग 
प्रनतिेर्दन 
सवहतको नयााँ 
शहर विकास 
सम्बन्धी 
एकीकृत 
विकास योजना, 
५ िटा जग्गा 
एकीकरण 
कायाक्रर्को 
ब्लक प्लान 
स्िीकृत 

 

१० िटा जग्गा एकीकरण (Land 

Pooling) कायाक्रर् संचालन, ५५० 
वक.नर्. सडक ननर्ााण, प्रत्येक 
शहरर्ा एकएकिटा िानपेानी 
आयोजना, र्ोहोर प्रशोधन केन्ि र 
र्नोरंजन पाका  तथा बसपाका  ननर्ााण 
सरुु भएको हनु े।  
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रर्/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अिनध 
(सरुु र सर्ानप्त) 

लागत 

(रू. लािर्ा) 
पषु््ााँई आगार्ी तीन िषाको उपलक्षब्ध सूचक 

३४७०१111 िेत्रीय शहरी 
विकास कायाक्रर् 

नगरपानलकाहरूर्ा शहरी पूिााधार 
विकासको र्ाध्यर्बाट सहरी िातािरणर्ा 
सधुार 

२०73/74- 

२०78/79 

२१४०00 शहरी िातािरण 
सधुार विस्ततृ 
आयोजना 
अध्ययन 
प्रनतिेर्दन  

नगरपानलकाहरूर्ा शहरी पूिााधार 
विकासको र्ाध्यर्बाट सहरी 
िातािरणर्ा सधुार ल्याई उन्नत 
शहर विकास गने।  

३४७०१114 नरू्ना एकीकृत 
बस्ती विकास 
कायाक्रर् 
(तराई-र्धेस-
पहाड-वहर्ाल) 

नयााँ नगरपानलका, नगरपानलका नभएका 
क्षजल्ला सर्दरर्कुार्हरू, जोक्षिर्यकु्त 
बस्तीहरू स्थानान्तरण गना एकीकृत बस्ती 
विकास र घनाबस्ती विकासको लानग 
एकीकृत पूिााधार विकास 

सालबसाली 7000 
  एकीकृत िस्ती विकास र घनािस्ती 

विकासको पिुााधार को भौनतक 
पिुााधार विकास भएको हनुे। 

34701901 विशेष भिन 
ननर्ााण आयोजना  

संघीय संसर्द भिन लगायत ठूला तथा 
विशेष प्रकृनतका राविय/अन्तरााविय 
स्तरका विशेष भिन ननर्ााण  

२०७६/७७- 

सालबसाली 
३००००० 

 संघीय संसर्द भिन, प्रधानर्न्त्री 
आिास, र्न्त्री आिास, प्ररे्दश तथा 
र्खु्यर्न्त्री सम्पका  कायाालय / 
आिास, राजकीय अनतनथ 
गहृ/आिासको लानग ४६ िटा 
भिन ननर्ााण सम्पन्न भएको हनुे।  

34700901 शहरी कोररडोर 
आयोजना 

शहरी कोररडोरको अिधारणा अनरुुप 
ननधााररत िेत्रको आनथाक र शहरी 
विशेषतालाई ध्यान दरं्दरै्द शहरी पूिााधार 
विकास 

२०७६/७७- 
२०८४/८५ 

६७८०३०० नबराटनगर-
धरान कोररडोर 
र भैरहिा-
बटुिल 
कोररडोरको 
सम्भाव्यता 
अध्ययन भई 
विकास रणनीनत 
तजुार्ा भएको 

विनभन्न ६ िटा शहरी आनथाक 
कोररडोरको कायाान्ियन सवहतको 
एकीकृत विकास रणनीनत तजुार्ा, 
प्राथनर्कीकरण अनरुुप विस्ततृ 
आयोजना प्रनतिेर्दन तयार, व्यिक्षस्थत 
जग्गा विकास, सडक तथा नाला, 
बसपाका , र्नोरंजन पाका , हाटबजार, 
िानेपानी, र्ोहोर प्रशोधन केन्ि, 
ढल ननकास लगायतका पूिााधार 
ननर्ााण सरुु भएको हनुे।  
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रर्/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अिनध 
(सरुु र सर्ानप्त) 

लागत 

(रू. लािर्ा) 
पषु््ााँई आगार्ी तीन िषाको उपलक्षब्ध सूचक 

34751101 नगर विकास 
कोष  

नगरपानलकाहरूको शहरी पबुााधार 
विकासको लानग ऋण लगानी  

शहरी गररबी न्यूनीकरण  

२००१- 

२०२० 

  विनभन्न नगरपानलकाहरूर्ा शहरी 
पूबााधार विकास भएको हनुे।  

५०१४७१०१ नगर विकास 
कोष-िानेपानी 
िेत्र 

शहरी तथा तेस्रो साना शहरी िानेपानी 
तथा सरसर्ाई आयोजना कोषबाट भएको 
लगानीबाट सम्बक्षन्धत िेत्रको 
बानसन्र्दाहरूको जीिनस्तर र स्िास््य 
अिस्थार्ा सधुार  

सन ्२०१४- 

सन ्२०२१ 

 विनभन्न साना 
शहरको  
िानेपानी 
आयोजनाहरूर्ा 
ऋण लगानी  

विनभन्न साना शहरहरूर्ा िानपेानी 
आपूनताको आयोजना ननर्ााण भएको 
हनुे।  

५०१४७१०६ नगर विकास 
कोष (वित्तीय 
लगानी) 

शहरी विकास िेत्र अन्तगातका कायाक्रर् 
तथा आयोजनार्ा लगानी र्ार्ा त शहरी 
पूिााधार विकासर्ा सहयोग 

सालबसाली   शहरी विकास िेत्र अन्तगातका 
कायाक्रर् तथा आयोजनार्ा शहरी 
पूिााधार विकास गना ऋण लगानी 
भई शहरी पूिााधार विकास भएको 
हनुे। 

३४७71101 काठर्ाडौँ 
उपत्यका विकास 
प्रानधकरण 

काठर्ाडौँ उपत्यकार्ा ननरे्दक्षशत जग्गा 
विकास कायाक्रर् र्ार्ा त व्यिक्षस्थत 
शहरीकरण तथा शहरी सडक विस्तार, 
सािाजननक जग्गा संरिण र विपर्द 
व्यस्थापन पाका को ननर्ााण गने तथा 
काठर्ाडौँ उपत्यकाको एकीकृत भौनतक 
विकास योजना तजुार्ा  

२०६९/७०- 
सालबसाली 

 जग्गा विकास 
कायाक्रर्, 
शहरी सडक 
विस्तार, 
सािाजननक 
जग्गा संरिण 
र विपद् 
व्यिस्थापन 
पाका को ननर्ााण 
र बावहरी 
चक्रपथको 
ननर्ााण  

१६ िटा विपर्द व्यिस्थापन पाका को 
ननर्ााण भएको हनुे। 

काठर्ाडौं उपत्यकार्ा १ लाि ३० 
हजार रोपनीर्ा ४ िटा नयााँ शहर 
ननर्ााणका लागी डी.पी.आर. सम्पन्न 
गरर पूिााधार ननर्ााण संचालन भएको 
हनुे।  
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रर्/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अिनध 
(सरुु र सर्ानप्त) 

लागत 

(रू. लािर्ा) 
पषु््ााँई आगार्ी तीन िषाको उपलक्षब्ध सूचक 

३४७71102 धोवििोला 
कोररडोर सधुार 
आयोजना 

काठर्ाडौं उपत्यकाको सिारी चाप 
न्यूनीकरण 

२०६६/६७- 

२०७८/७९ 

 धोवििोलाको 
र्दिैु वकनारर्ा 
२४ वक.नर्. 
नलङ्क रोड 
ननर्ााण गरी 
काठर्ाडौं 
उपत्यकाको 
सिारी चाप 
न्यूनीकरण 

धोबीिोला कररडोरको १२ वक.नर्. 
सडक ननर्ााण भएको हनुे। 

९. जोक्षिर् पि तथा अनरु्ान 

विश्वव्यापी कोरोना र्हार्ारीले पारेको चौतर्ी असरको ठूलो चपेटार्ा शहरी पूिााधार ननर्ााणर्ा पने रे्दक्षिएको छ, यसका कारण श्रनर्क र प्राविनधक शक्षक्तको 
अभािर्ा ननर्ााण ससु्तताका कारण न्यून पूाँजीगत िचा हनु ेजोक्षिर् रहेको छ । यो आनथाक िषार्ा सेर्त कोरोनाको र्हार्ारी यथाित रहेर्ा िैरे्दक्षशक सहयोग र 
अनरु्दानको पररचालनर्ा कनर् आउने र यसले िैरे्दक्षशक सहयोग र अनरु्दानर्ा संचानलत हनुे आयोजनाहरू प्रभावित हनुे जोक्षिर् रहेको छ।आयोजना कायाान्ियन 
अगानडको पूिा तयारी, आयोजना बैंकले तोकेको ननदर्दाष्ट चरणहरूको पररपालनार्ा हनुे  वढलाईले र्दात ृननकायको श्रोत पररचालनर्ा कदठनार् उत्पन्न भई सर्ग्र आयोजना 
तोवकएको सर्य र लागतर्ा  सम्पन्न हनु कठीन  हनुे रे्दक्षिन्छ । संघीय प्रशासननक पून: संरचना अनसुार कायाालय एिर् ्कर्ाचारीको व्यिस्थापनबाट आयोजना 
संचालनर्ा सर्स्या उत्पन्न  हनु सक्ने हुाँर्दा यस सम्बन्धर्ा प्रशासननक संरचना चाडो टुड्गग्याउन नसवकएर्ा अपेक्षित ननतजा हानसल हनु ्नसक्ने, संघ, प्ररे्दश र स्थानीय 
तहर्ा अनधकारको िाडर्ाडाँको सम्बन्धर्ा रे्दक्षिएको सर्स्याले योजनाहरुको कायाान्ियनर्ा वढलाई हनु सक्न,े जग्गा प्रानप्तर्ा आउने अिरोधलाई हटाउन कानूनी तथा 
नीनतगत सधुार नसके विकास आयोजनाले अपेक्षित गनत नलन नसक्ने र आयोजना रुग्ण हनुे जोक्षिर् रहनेछ ।  
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६.५ पनुर्निर्मिण  
१. पषृ्ठभरू्र् 

२०७२ समल बैशमख १२ गतेको र्बनमशकमरी भकूम्प तथम तत्पश्चमतकम परमकम्पकम कमरण पूर्वी तथम र्ध्य नेपमलकम १४ 
जिल्लम गम्भीर र १८ जिल्लम आजशिंक रुपर्म प्रभमवर्वत भई ठूलो पररर्मणर्म धनिनको क्षर्त हनु पगु्यो। भकूम्पबमट भएको 
क्षर्त एकीन गरी सोही आधमरर्म क्षर्तग्रस्त सरकमरी सिंरचनम, र्निी आर्वमस, समर्दुमवयक वर्वद्यमलय र ऐर्तहमर्सक एर्वर् ्
परुमतमजत्र्वक सम्पदमको पनुर्निर्मिण, िोजखर्यकु्त बस्ती स्थमनमन्तरण, एकीकृत बस्ती वर्वकमस र आर्थिक समर्मजिक पनुस्थमिपनम 
सम्बन्धी कमयि भइरहेकम छन।् रमविय पनुर्निर्मिण प्रमर्धकरण गठन भएको कररब ४ र्वर्िको छोटो अर्वर्धर्म र्निी आर्वमस सवहत 
सबै क्षेत्रर्म पनुर्निर्मिण कमयि उल्लेखनीय रूपर्म अगमर्ि बविरहेको छ। पनुर्निर्मिणको बमाँकी रहेकम कमर्लमई यथमशीघ्र सम्पन्न 
गने गरी वर्वर्यगत र्न्त्रमलय र स्थमनीय तहसाँगको सर्न्र्वय र सहभमर्गतमलमई अझ बिी प्रभमर्वकमरी रुपर्म पररचमलन गनुिपने 
आर्वश्यकतम देजखएको छ। 

२. सर्स्यम तथम चनुौती 

भकूम्प पीर्ितको गनुमसो व्यर्वस्थमपन गनि नसक्न,ु पयमिप्त स्रोत-समधनको व्यर्वस्थमपन गनि नसक्न,ु समर्वििर्नक सिंरचनम 
र्नर्मिणर्म िग्गम सम्बन्धी सर्स्यम हनु,ु ऐर्तहमर्सक तथम परुमतमजत्र्वक सम्पदम पनुर्निर्मिणर्म प्रकृयम र र्नकमयगत अन्यौलतम तथम 
वर्वर्वमद रहन ुर नर्वप्रर्वितन गररएको प्रवर्वर्धलमई सरोकमरर्वमलमबीच लोकवप्रय बनमउन नसक्न ुतथम प्रयोग र पररचमलन हनु नसक्न ु
पनुर्निर्मिण क्षेत्रकम प्रर्खु सर्स्यम हनु।्  

पनुर्निर्मिण गनि बमाँकी रहेकम र्निी आर्वमस एर्वर् ्समर्वििर्नक भर्वन, वर्वद्यमलय भर्वन, परुमतमजत्र्वक सम्पदम र स्र्वमस््य केन्रको 
पनुर्निर्मिणकम लमर्ग आर्वश्यक स्रोत िटुमई तोवकएको सर्यरै् पनुर्निर्मिणको कमयि सम्पन्न गनुि, पनुर्निर्मिणकम लमर्ग आर्वश्यक 
प्रमवर्वर्धक िनशजक्तको उपलब्धतम र उपयोगको सरु्नजश्चततम गनुि, रमविय पनुर्निर्मिण प्रमर्धकरणको र्नधमिररत सर्यमर्वर्ध र्भत्र 
सम्पन्न हनु नसक्न ेपनुर्निर्मिणको कमयिलमई योिनमबद्ध रुपर्म सरु्नजश्चततम प्रदमन गनुि प्रर्खु चनुौती हनु।् 

३. सोच  

सरुजक्षत र योिनमर्वद्ध पनुर्निर्मिण।  
 

४. उद्दशे्य 

१. र्निी आर्वमस तथम समर्वििर्नक भौर्तक सिंरचनमको शीघ्र पनुर्निर्मिण सम्पन्न गनुि।  

२. िोजखर्यकु्त बस्ती स्थमनमन्तरण, एकीकृत बस्ती वर्वकमस एर्वर् ्पनुस्थमिपनमको कमयि गनुि।   

५. रणनीर्त 

१. भकूम्पबमट क्षर्तग्रस्त र्निी आर्वमस र समर्वििर्नक भौर्तक सिंरचनमको भकूम्प प्रर्तरोधी हनुेगरी पनुर्निर्मिण र सधुमर 
गने। 

२. िोजखर्यकु्त बस्ती स्थमनमन्तरण एर्वर् ्एकीकृत बस्ती वर्वकमस गने। 

३. भकूम्पपीर्ित (रू्लत: िोजखर्र्म परेकम) को िीवर्वकोपमििनकम लमर्ग आय-आििनकम अर्वसर र्सििनम गने। 

४. वर्वपद् व्यर्वस्थमपनकम लमर्ग स्थमनीय तह देजख नै आर्वश्यक क्षर्तम र प्रभमर्वकमररतम सदुृि गने। 
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६. वर्वर्य के्षत्रगत नर्तिम सूचक र लक्ष्य  

क्र. 
सिं. 

सूचक एकमइ 
२०७५/७६ 

सम्र्को 
उपलजब्ध 

२०७६/७७ 
को अनरु्मर्नत 
उपलजब्ध 

र्ध्यर्कमलीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ 
पवहचमन गररएकम र्निी 
आर्वमस लमभग्रमही पररर्वमर  

सिंख्यम 826558 827965 - - - 

२ अनदुमन सम्झौतम पररर्वमर  सिंख्यम 768469 827965 - - - 

३ र्नर्मिण सम्पन्न र्निी आर्वमस  सिंख्यम 418764 ६८३१८९ 827965 - - 

४ 
पवहचमन भएकम प्रर्वलीकरण 
लमभग्रमही पररर्वमर  

सिंख्यम 71433 75163 - - - 

५ प्रर्वलीकरण सम्पन्न घर  सिंख्यम 46 २००० २०००० - - 

६ एकीकृत बस्ती वर्वकमस  सिंख्यम 9 19 75 100 - 

७ 
वर्वद्यमलय/वर्वश्ववर्वद्यमलय भर्वन 
पनुर्निर्मिण 

सिंख्यम 5063 6182 7150 7553 7622 

८ 
स्र्वमस््य सिंस्थम भर्वन 
पनुर्निर्मिण 

सिंख्यम 665 720 788 1197 - 

९ 
परुमतमजत्र्वक सम्पदम 
पनुर्निर्मिण 

सिंख्यम 380 530 850 890 920 

१० गमु्बम पनुर्निर्मिण सिंख्यम 1 402 610 950 1320 

११ सरकमरी भर्वन पनुर्निर्मिण  सिंख्यम 324 390 4 - - 

१२ 
सरुक्षम र्नकमयकम भर्वन 
पनुर्निर्मिण  

सिंख्यम 183 216 256 - - 

१३ 
रणनैर्तक एर्वर् ्ग्रमर्ीण 
सिक पनुर्निर्मिण  

सिंख्यम 14 23 45 - - 

१४ सिक पलु सिंख्यम 0 10 17 - - 

७. वर्वर्य के्षत्रगत खचि तथम स्रोतको र्त्रर्वर्ीय अनरु्मन  

रकर् रु. लमखर्म 

 

आ.र्व. 

वर्वर्नयोिन  तथम प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चमल ु पुाँिीगत 
वर्वजिय 
व्यर्वस्थम 

नपेमल सरकमर 
रै्वदेजशक 
अनरु्मन 

रै्वदेजशक ऋण 

2077/78 550,000 160,494 389,506 - 240,825 64,938 244,237 

2078/79 110,000 32,099 77,901 - 110,000 - - 

2079/80 - - - - - - - 
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८. कमयिक्रर्/आयोिनमको सिंजक्षप्त वर्वर्वरण 

र्व.उ.जश.निं. कमयिक्रर्/आयोिनम उद्दशे्य 

आयोिनम अर्वर्ध  

(सरुु र सर्मर्प्त) 

लमगत 

(रू. लमखर्म) 

पषु्ट्माँइ आगमर्ी तीन र्वपिको उपलजब्ध सूचक 

30151011 रमविय पनुर्निर्मण 
प्रमर्धकरण कोर् 

     

30151012 रमविय पनुर्निर्मण 
प्रमर्धकरण कोर् 

र्निी आर्वमस अनदुमन वर्वतरण, एकीकृत 
बस्ती वर्वकमस िोजखर्यकु्त बस्ती सिंरक्षण, 
वर्वद्यमलय भर्वन स्र्वमस््य, परुमतमजत्र्वक सम्पदम 
सरकमरी भर्वन र सरुक्षम र्नकमयकम भर्वन 
एर्वर् ्रणनैर्तक एर्वर् ्ग्रमर्ीण सिक 
पनुर्निर्मिण। 

   स्र्वमस््य सिंस्थमहरू, वर्वद्यमलय भर्वनहरू,  

परुमतमजत्र्वक सम्पदमहरू, सरकमरी 
भर्वनहरूको पनु:र्निर्मिण भएको हनु।े 

िोजखर्यकु्त बस्तीबमट सरुजक्षत स्थमनर्म 
बस्ती स्थमनमन्तर भएको हनुे। 

९. िोजखर् पक्ष तथम अनरु्मन  

पमाँच र्वर्िको सीर्र्त सर्यमर्वर्धर्ध्ये १० र्वहनमर्मत्र बमाँकी रहेको छ र प्रमर्धकरणको ऐन अनसुमर १ र्वर्िको अर्वर्ध थवपएर्म २२ र्वहनमको कमयमिर्वर्ध हनुेछ। बमाँकी अर्वर्धर्म 
1,44,776 र्निी आर्वमस, 1,140 वर्वद्यमलय/वर्वश्ववर्वद्यमलय, ७ र्वटम वर्वश्व सम्पदम, १,३२० गमु्बम, ६२ र्वटम परम्परमगत बस्ती, 200 परुमतमजत्र्वक सम्पदम, 477 स्र्वमस््य भर्वन, 88 
सरकमरी तथम सरुक्षम र्नकमयकम भर्वन, 22 र्वटम रणनैर्तक एर्वर् ् ग्रमर्ीण सिकको पनुर्निर्मिण सम्पन्न भएको हनुेछ। ऐलमनी, गठुी िग्गम, सकुुम्बमसीहरूको लमलपिुमि सम्बन्धी 
सर्स्यमको सर्मधमन नभएर्म, र्निी आर्वमस पनुर्निर्मिणर्म स्र्वयर् ्लमभग्रमहीले तत्परतम नदेखमएर्म, वर्वकमस समझेदमरबमट प्रर्तर्वद्धतम अनसुमरको स्रोत प्रमप्त हनु नसकेर्म र परुमतमजत्र्वक 
सम्पदमको पनुर्निर्मिण सम्बन्धी वर्वर्वमद सर्यरै् सर्मधमन हनु नसकेर्म लजक्षत उपलजब्ध हमर्सल नहनुे िोजखर् रहेको छ।  
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परिच्छेद 7 

शासकीय व्यवस्था ि अन्ति सम्बन्न्ित ववषय के्षत्र 

७.१ प्रिानमन्त्री तथा मन्न्त्रपरिषद् 

१. पषृ्ठभमूम 

समवृिको मूल कडीको रूपमा िहेको स्थानीय तथा प्रदेशको सन्तमुलत ववकासलाई आत्मसात गदै संघीय शासन प्रणाली अनरुुप 
सेवा प्रवाहका लामग आिाि, आवश्यक कानूनी ढााँचाको मनमााण, सहकारिता, सहअन्स्तत्व ि समन्वयका मसिान्तका आिािमा तहगत 
एवम ् अन्ति सिकाि सम्बन्ि ि समन्वय, सशुासन कायम गिाउन,े 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 भइिहेका छन।्  

मनयममत कायाका अमतरिक्त शासकीय सिुाि तथा भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण, द्विपक्षीय वा बहपुक्षीय सन्िी, सम्झौता वा सहममत 
कायाान्वयनको अनगुमन,  मानव अमिकािको संिक्षण ि प्रविान, केन्रीयस्तिमा शासकीय सिुािका लामग ववज्ञ समूह (मथङ्क ट्याङ्क) 
को व्यवस्था, प्रत्यक्ष सम्वाद कक्ष (Action Room) को स्थापना गिी िाविय गौिव तथा प्राथममकता प्राप्त आयोजनामा आइपने 
समस्या समािान एवम ्११ वटा िाविय गौिवका आयोजनामा जडान भएका मनगिानी प्रणाली (Surveillance System) मार्ा त मनिन्ति 
सघन अनगुमन, नीमत तथा कायाक्रम एवम ्बजेट कायाान्वयन अवस्थाको अनगुमन (Online Monitoring System), हेलो सिकािको 
गनुासो व्यवस्थापनलाई व्यवन्स्थत गरिएको छ। यसका अमतरिक्त ‘समिृ नेपाल ि सखुी नेपाली’ को सोचलाई साथाक बनाउन नीमत 
मनमााण ि तीनको कायाान्वयन मार्ा त परिवतानकािी भमूमकाका लामग शासकीय व्यवस्थासाँग सम्बि मनकाय न्जम्मेवाि िहेका छन।् 

२. 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 छन।्  

3. सोच 

 िाविय एकताको संिक्षण, सम्वर्द्घान ि प्रवर्द्घान (िाविय एकता)।  

 मनष्ठावान, सक्षम, इमान्दाि ि गमतशील नेततृ्व ववकास (नेततृ्व मनमााण)।  

 मजबतु संघीय शासन प्रणालीमा आिारित समिृ नेपाल (प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तमुलत ववकास)।  

 पािदन्शाता, जवार्देवहता, जनउत्तिदायी, सदाचाियकु्त ि आिमुनक प्रववमिमा आिारित ववमिको शासन (शासकीय सिुाि)।  

 सदाचाियकु्त समाज मनमााण (भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण)।  
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 सदुृढ तहगत सम्बन्ि ि उपलन्धिमखुी अन्तिसिकाि समन्वय (तहगत सम्बन्ि तथा अन्ति सिकाि समन्वय)। 

४. उद्दशे्य  

अ. िाविय एकता 

१. वववविताको उन्चत सम्बोिन ि सम्मान मार्ा त िाविय एकता सदुृढ बनाउन।ु 

आ. नतेतृ्व मनमााण 

१. मलुकुको सवााङ्गीण ववकास ि सशुासनका लामग िाजनैमतक, प्रशासमनक, सामान्जक, व्यावसावयक लगायत सबै क्षेत्रमा सक्षम 
तथा कुशल नेततृ्व ववकास गनुा।  

२. ववमभन्न तहको नेततृ्व बीचको अन्तसाम्बन्िलाई प्रगाढ बनाउाँदै सहभामगतात्मक एवम ् सहकायाात्मक नेततृ्वशैली ववकास 
गनुा। 

इ. प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तमुलत ववकास 

१. प्रदेश तथा स्थानीय शासन प्रणालीको सन्तमुलत ि द्वदगो ववकास गनुा। 

ई. शासकीय सिुाि 

१. सावाजमनक मनकायका काम कािवाहीहरूलाई पािदशी, जवार्देही, सदाचाियकु्त ि प्रववमिमैत्री बनाई जनसहभामगता ि 
जनववश्वासमा अमभववृि गनुा। 

उ. भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण 

१. 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 
परु् याउन।ु 

२. संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहको एकल तथा साझा अमिकािको बझुाइमा एकरूपता ल्याई अन्तिसिकाि समन्वय सदुृढ गनुा।  

३. प्रभावकािी एवम ्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।ु 

५= िणनीमत 

अ. िाविय एकता 
१. ववववितायकु्त नेपालको ववशेषता ि यसका सबल पक्षको सम्बन्िमा नागरिकमा जनचेतना रै्लाउने।  

२. आपसी सद् भाव ि मेलममलापको माध्यमबाट सभ्य समाज मनमााण गना नागरिकलाइा प्ररेित गने। 

३. समाजमा िेष ि अन्तििन्ि रै्लाउने आन्तरिक तथा बाह य गमतववमिलाई काननुी दायिामा ल्याउने। 

आ. नतेतृ्व मनमााण 

१. सक्षम ि प्रभावकािी नेततृ्व ववकासका लामग योजना तयाि  गने। 

२. ववमभन्न तहको नेततृ्व बीचको अन्तसाम्बन्िलाई प्रभावकािी बनाउन साझेदािी ि सहकायाको ववकास गने। 
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३. पदमा मात्र आिारित नभइा क्षमतामा आिारित नेततृ्व ववकासलाइा 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 सही सदपुयोग गने गिी ववववि उपायको अवलम्बन गने। 

२. स्थानीय तह ि प्रदेशको स्रोत-सािन ि क्षमता अमभववृि गिी ववकासशील जनशन्क्त उत्पादन गने। 

३. आ-आफ्नो क्षेत्रको ववकासको लामग एक-आपसमा समन्वय तथा सहकाया गदै प्रमतस्पिाात्मक हनु संघीय सिकािले सबै 
स्थानीय तथा प्रदेश सिकािलाई उत्प्ररेित गने।  

ई. शासकीय सिुाि 
१. सिकािका काम कािवाहीलाइा पािदशी तथा प्रभावकािी बनाउन सांगिमनक, काननुी, प्रणालीगत तथा व्यवहािगत सिुाि 

गने। 

२. ववकास आयोजनाको कायान्वयनमा आइपने समस्यालाई सम्बोिन गना प्रववमिमा आिारित तत्काल समस्या समािान प्रणाली 
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  
५. ववद्यमान नीमत तथा काननुमा समयानकूुल परिमाजान तथा कायाान्वयन गने। 

६. भ्रष्टाचाि ववरुि शून्य सहनशीलतासवहत सदाचाियकु्त समाज मनमााण गने। 

७. भ्रष्टाचाि ववरुिका चेतनामूलक, मनिोिात्मक एवम ्दण्डात्मक काम कािवाहीलाई प्रभावकािी बनाउने। 

८. सावाजमनक सेवामा लाग्ने खचा, समायवमि तथा प्रवक्रया एवम ्कायाववमिको सम्बन्िमा स्पष्टता ल्याई सावाजमनक सेवालाई 
जवार्देही एवम ्पािदशी बनाउने। 

९. 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 तीव्रता द्वदने।  

२. तीन तहको सिकाि बीचको समन्वयमा अमभववृि गिी ववकास मनमााण, सेवाप्रवाह तथा जनतासाँग प्रत्यक्ष सिोकािका 
ववषयलाइा प्रभावकािी बनाउन।े 

३. आ-आफ्नो तहको ववकास ि सशुासन अमभववृि गनाको लामग सिकािहरूबीच प्रमतस्पिाात्मक वाताविण मसजाना गने। 

६. ववषय के्षत्रगत नमतजा सूचक ि लक्ष्य 

क्र.सं. 
सूचक एकाइ 

२०७५/७६ सम्मको 
उपलन्धि 

२०७६/७७ को 
अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ भ्रष्टाचाि न्यूनीकिण स्थान ११३ ११० १०५ ९८ ९३ 
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क्र.सं. 
सूचक एकाइ 

२०७५/७६ सम्मको 
उपलन्धि 

२०७६/७७ को 
अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

2 अनभुमूत सूचकांक 

(Corruption Perception 
Index) 

सूचकांक ३४ ३४ ३६ ३८ ४० 

3 
 

सिकािी प्रभाबकारिता 
(Governance 
Effectiveness) 

स्थान १६.८३ २२ २४ २६ २७ 
सूचकांक -०.९० -०.४५ -०.०५ ०.३५ ०.७२ 

5 
 ववमिको शासन         

(Rule of Law) 

स्थान ३३.६५ ३५ ३६ ३७ ३८ 

सूचकांक ०.५४ ०.५५ ०.५६ ०.५६ ०.५७ 

6 आवाज ि उत्तिदावयत्व 
(Voice and 
Accountability 

स्थान ३९.४१ ४२ ४४ ४६ ४८ 

सूचकांक -०.१३ ०.०० ०.२० ०.४० ०.७० 

7 भ्रष्टाचाि मनयन्त्रण 
(Control of corruption) 

स्थान २७.४० २९ ३१ ३३ ३५ 
सूचकांक -०.६७ -०.३७ ०.०० ०.३५ ०.७० 

8 िाजनीमतक स्थावयत्व/ 

वहंसाको अन्त्य (Political 

Stability/ No Violence) 

स्थान २३.८१ ३० ३५ ४० ४५ 
सूचकांक -०.६३ -०.३३ -०.०३ ०.३५ ०.७० 

9 मनयामक गणुस्ति 
(Regularity  Quality) 

स्थान 23.08 ३० ३२ ३४ ३५ 
सूचकांक -०.७५ -०.४० -०.०५ ०.३३ ०.६५ 

10 ववश्वव्यापी प्रमतष्पिी 
सूचकाङ्क (Global 

Competitive Index) 

सूचकाङ्क ५१.६ ५३.० ५५.० ५७.० ५९.० 

11 व्यवसाय सहजीकिण 
सूचकाङ्क (Doing Business 

Index)  

सूचकाङ्क ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ 

12 सिकािवादी मदु्दाको 
सर्लता दि 

प्रमतशत ७२ ७४ ७६ ७८ ८० 

13 हेलो सिकािमा प्राप्त उजिुी 
र्र्छ्यौट 

प्रमतशत ४८.९३ ५९ ६९ ७८ ८८ 

14 आयोजना बैंक स्थापना 
भएका प्रदेश 

संख्या - २ ४ ७ ७ 

15 िाजनीमतक सशक्तीकिण 
सूचकाङ्क 

सूचकाङ्क ०.७१ ०.७२ ०.७४ ०.७५ ०.७६ 

16 आमथाक सशक्तीकिण 
सूचकाङ्क 

सूचकाङ्क ०.४५ ०.४८ ०.५१ ०.५७ ०.६३ 

17 सामान्जक सशक्तीकिण 
सूचकाङ्क 

सूचकाङ्क ०.५ ०.५२ ०.५४ ०.५९ ०.६४ 

18 ववन्शष्टीकृत सिकािी 
ववकल (तामलम प्राप्त )  

जना ३० ८० १३० १८० २३० 
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क्र.सं. 
सूचक एकाइ 

२०७५/७६ सम्मको 
उपलन्धि 

२०७६/७७ को 
अनमुामनत 
उपलन्धि 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

19 समदुाय- प्रहिी- सिकािी 
ववकल कायाक्रमबाट 
लाभान्न्वत संख्या (वावषाक) 

जना 
(हजािमा) 

- ४० ४० ४० ४० 

 

७. ववषय के्षत्रगत खचा तथा स्रोतको मत्रववषाय अनमुान 

       

िकम रू. लाखमा 

आमथाक वषा 
ववमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुाँजीगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
नपेाल सिकाि 

वैदेन्शक 

अनदुान 
वैदेन्शक ऋण 

2077/78 42,885 37,670 5,215 - 39,955 2,930 - 

2078/79 44,441 38,278 6,163 - 44,441 - - 

2079/80 47,728 40,327 7,401 - 47,728 - - 
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८. कायाक्रम/आयोजनाको संन्क्षप्त ववविण 

ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना उद्दशे्य आयोजना अवमि 

(सरुु ि समामप्त) 
लागत 

(रू. लाख) 
पषु्टायााँई आगामी तीन वषाको उपलधिी सूचक 

३०१०००११ मन्न्त्रपरिषद् सशुासन तथा जनउत्तिदावयत्व सालबसाली   नेपाल सिकािको शासकीय व्यवस्था सञ्चालन 
तथा व्यवस्थापनको उपल्लो मनकायको रुपमा 
समग्र सावाजमनक प्रशासन, न्याय व्यवस्था, ववत्तीय 
व्यवस्था तथा जनताप्रमतको उत्तिदावयत्व प्रबिान 
भई सशुासन कायम भएको हनुे। 

सावाजमनक सेवामा जनसहभामगता अमभववृि गदै 
आमथाक सामान्जक ववकास एवम ्समिृ नेपाल 
मनमााणको लक्ष्य हामसल गनेतर्ा  उन्मखु प्रशासन 
संयन्त्र ववकास भएको हनुे। 

३०१०००१२ प्रिानमन्त्री तथा 
मन्न्त्रपरिषद्को कायाालय 

सशुासन तथा जनउत्तिदावयत्व सालबसाली   

३०१०२०११ सावाजमनक खरिद 
अनगुमन कायाालय 

ववत्तीय सशुासन सालबसाली   

३०१०३०११ नेपाल ट्रष्टको कायाालय सशुासन तथा जनउत्तिदावयत्व   सालबसाली   

३०१०४०११ िाविय सतका ता केन्र सशुासन प्रविान सालबसाली   

३०१०१०११ महान्यायामिवक्ताको 
कायाालय 

स्वतन्त्र ि मनष्पक्ष न्याय 
व्यवस्था 

सालबसाली   स्वतन्त्र ि मनष्पक्ष न्यायको मसिान्त प्रत्याभतू भई 
सम्पूणा न्याय प्रशासन ि सावाजमनक क्षेत्रबाट हनु े
ववसंगमत ि अमनयममतताको गनुासो न्यूनीकिण 
भएको हनुे। 

३०१०१०१२ उच्च सिकािी ववकल 
कायाालयहरू 

स्वतन्त्र ि मनष्पक्ष न्याय 
व्यवस्था 

सालबसाली   

३०१०१०१३ ववशेष सिकािी ववकल 
कायाालयहरू 

स्वतन्त्र ि मनष्पक्ष न्याय 
व्यवस्था 

सालबसाली   

३०१०१०१३ न्जल्ला सिकािी ववकल 
कायाालयहरू 

स्वतन्त्र ि मनष्पक्ष न्याय 
व्यवस्था 

सालबसाली   

३०१०५०११ िाजस्व अनसुन्िान ववभाग ववत्तीय सशुासन सालबसाली   सावाजमनक तथा मनजी क्षेत्रको ववन्त्तय सशुासन 
कायम भएको हनुे। ३०१०५०१२ िाजस्व अनसुन्िान ईकाइ 

कायाालयहरू 
ववत्तीय सशुासन सालबसाली   

३०१०६०११ सम्पन्त्त शिुीकिण 
अनसुन्िान ववभाग 

ववत्तीय सशुासन सालबसाली   सम्पन्त्त शिुीकिणका वक्रयाकलाप न्यूनीकिण 
तथा मनरुत्सावहत भएको हनुे। 

सामान्जक व्यवस्था स्थावपत भएको हनु।े   
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ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना उद्दशे्य आयोजना अवमि 

(सरुु ि समामप्त) 
लागत 

(रू. लाख) 
पषु्टायााँई आगामी तीन वषाको उपलधिी सूचक 

३०१०७०११ िाविय अनसुन्िान ववभाग अनसुन्िानमा आिारित सिुक्षा 
व्यवस्था 

सालबसाली   अनसुन्िानमा आिारित न्याय व्यवस्था भएको 
हनु।े 

३०१३१०११ लगानी बोडाको कायाालय वैदेन्शक लगानीलाई आकषाण 

पुाँजी, प्रववमि तथा सीप 
मभत्राउने 

सालबसाली   प्रत्यक्ष वैदेन्शक लगानीको प्रभावकािी परिचालन 
भइा िूला आयोजनाका लामग पुाँजी व्यवस्था भएको 
हनु।े 

९. जोन्खम पक्ष तथा अनमुान 

संघीय संिचना अनसुाि स्थावपत भएका मनकायहरूको प्रभावकारिताका लामग अनभुवी नेततृ्व तथा पयााप्त मानव संशािनको व्यवस्थापन गने, सशुासन कायम 
गने, भिाचाि मनयन्त्रण ि मानव अमिकािको प्रत्याभमूत एवम ्प्रविान गने काया प्रभावकािी रूपमा सम्पादन भए अपेन्क्षत नमतजा समयमै हामसल भइा तीन वटै तहको 
सिकािको काम मछटो, छरितो, पािदशी, ममतव्ययी तथा गणुस्तिीय हनुे अनमुान गना सवकन्छ। शासकीय व्यवस्थाका आिािभतू आवश्यकता पिुा गना सािन-स्रोत तथा 
क्षमता एवम ्प्रववमिको उपयोग समयानकूुल हनु नसकेमा ववषय क्षेत्रगत उद्देश्य हामसल हनु नसक्ने जोन्खम िहेको छ। 
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७.२ संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन 
१. पषृ्ठभमूम 

 संघीयताको ममम भनेकै शासन प्रणालीको तल्लो तहबाट शासकीय अभ्यास गननम हो, जसले सनशासन, पारदर्शमता, दक्षता 
र नागररक सहभामगतालाई शासकीय अभ्यासको आधारशीला मान्दछ। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 
तीन तहको शासन प्रणालीलाई अिलम्बन गरेको छ। तीनै तहका सरकारहरुबीचको अन्तरतह समन्िय, सहयोग र सहकायम नै 
समदृ्ध नेपाल मनमामणको मूल आधार हो। शासन प्रणालीमा सबै क्षेत्र, िगम र समनदायको सहभामगता र पहनुँचमा अमभिवृद्ध गदै 
विविधता बीचको एकता कायम गने ददशातर्म  सािमजमनक सेिा प्रिाह र विकास कायम केर्न्ित गननम आिश्यक छ। 

 विकासमा साझेदारी पद्धमत विकास मनमामण र सेिा प्रिाहमा सर्िकटताको मसद्धान्त अननसार स्थानीय तहबाट जनताको 
घर दैलोको सरकारको रुपमा जनचाहना अननसार सरोकारिालाहरुको सहभामगतामा स्थानीय पूिामधारको विकास गने कायम 
संघीय प्रणालीको अभ्यासमार्म त अझ प्रभािकारी हनन नपने अिस्था रहेको छ।नागररकको बढ्दो आकांक्षा, प्रविमधको प्रयोग र 
विश्वव्यापीकरणको प्रभािका कारण योजनािद्ध विकासको प्रयासबाट मात्र प्राप्त भएका उपलर्धधहरूबाट सन्तोष माि सवकने 
अिस्था छैन। उत्पादन र उत्पादकत्िमा िवृद्ध, रोजगारीका अिसरहरुको सजृना, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसुँगको आिद्धता, 
सीमान्तकृत समूहका नागररकहरूको अथमपूणम सहभामगता र विकासको प्रमतर्लको समन्यावयक वितरणका माध्यमबाट शहर र 
ग्रामीण क्षेत्रको विकासको अन्तर आबद्धतामा अमभबवृद्ध गदै गनणस्तरीय जीिन (Quality of life) को सनमनर्ितता गननमका साथै 
स्थानीय यनिाहरुलाई स्िदेशमै उत्पादनशील कायममा उत्प्ररेरत गदै विकासमा यनिा जनशर्िको उपयोग गननमपने आिश्यकता 
रहेको छ। 

साथै शासन प्रणालीलाई जनमनखी, सक्षम, सनदृढ, सेिामनलक र उत्तरदायी बनाउुँदै यसमा लर्क्षत समनदायको पहनुँच र 
सहभामगतालाई समािेशीताको बैज्ञामनक एिम ् न्यायोर्चत प्रणालीको अिलम्बन मार्म त सनमनर्ित गनम आिश्यक छ। संघीय 
प्रणालीमा आधाररत लोकतार्न्त्रक शासन व्यिस्थालाई व्यिहारमा कायामन्ियन गदै यो व्यिस्थाले पररलर्क्षत गरेका राविय 
गन्तधयमा पनग्न सक्ने प्रशासकीय क्षमता,  तत्परताको अमभबवृद्ध गदै प्रशासकीय सनशासन हामसल गननम उर्त्तकै आिश्यक छ।  

२. समस्या तथा च ननौती 

 संघीयता कायामन्ियनको अननभिको कमी हनन न, संघीयता कायामन्ियनको स्पष्ट मागमर्चत्र तयार भै नसक्नन, संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहका सरकारहरुिीच अन्तरसम्बन्ध प्रष्टता भईनसक्नन, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासको योजना नबिन 
प्रमनख समस्याको रुपमा रहेका छन।् साथै समग्र योजना प्रणाली र आिश्यकतालाई प्राथममकीकरण गनम नसक्नन, स्थानीय 
आयोजनाहरुको प्रगमत मापन, अननगमन मूल्याङ्कन गने कायममा अन्यौलता देर्खनन, स्थानीय आिश्यकता र प्राथममकताका 
आधारमा पूिामधार विकास हनन नसक्नन, मनमामण सम्पि पूिामधारहरुको गनणस्तर एिम ् दीगोपना कायम हनन नसक्नन, मबकट 
भौगोमलक अिर्स्थमत र छररएको बर्स्तका कारण पूिामधार विकास खर्चमलो हनन न तथा िातािरणमैत्री हनन नसक्नन, विमनयोर्जत 
स्रोत र लगानीको महत्तम उपयोग हनन नसक्नन जस्ता प्रमनख समस्याका रुपमा रहेका छन।् 

 संघीयता अभ्यासको क्रममा सबै तहमा प्रशासन र राजनीमत बीचको अन्तरसम्बन्ध पररभावषत गननम, प्रदेश तथा स्थानीय 
तहमा पयामप्त कममचारी व्यिस्थापन गननम, केर्न्िकृत मनोबरृ्त्तबाट मनि भई वित्तीय संघीयताको कायामन्ियन गननम, सहकारी 
संघीयताको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गननम, सबै प्रदेशहरुलाई एउटै ददशामा अग्रसर गराउनन तथा सबैका बीचमा समन्िय 
स्थावपत गरी संविधानले तोकेका अमधकारहरुको तत \ तत \ तहमा अभ्यास गननम प्रमनख च ननौतीको रुपमा देर्खएका छन।् साथै 
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एकीकृत बस्ती विकास गननम, स्थानीय भौमतक पूिामधारको गनणस्तर कायम तथा ददगोपना अमभिवृद्ध गननम, राविय प्राथममकता तथा 
अन्तराविय मञ्चहरुमा गरेका प्रमतबद्धताहरुलाई स्थानीय योजना तथा कायमक्रममा आन्तररकीकरण गननम, विमनयोर्जत रकमको 
उर्चत प्रयोग गननम, संघीय शासन प्रणालीले अपेक्षा गरे बमोर्जमको नमतजा हामसल गनम सक्ने संस्थागत पूिामधार र जनशर्िको 
क्षमता िवृद्ध गननम जस्ता च ननौतीका रूपमा देर्खएका छन।् यसैगरी स्थानीय पूिामधारको छनौट, मनमामण र व्यिस्थापनमा 
सरोकारिालाहरुको सहयोग, सहभामगता एिम ् अपनत्ि स्थावपत गननम, स्थानीय सेिा प्रिाहमा सहजता ल्याउनन, अत्यािश्यक 
पूिामधार विकासका लामग वित्तीय स्रोतको व्यिस्थापन गननम जस्ता च ननौती रहेका छन।्लर्क्षत िगमले लाभ मलन सक्ने गरी 
समािेशीकरण नीमतमा पननरािलोकन गननम, जनताको बढ्दो अपेक्षा संबोधन गने गरी सेिा प्रिाहमा सनधार गननम, सरकारका तीनै 
तहबीच प्रभािकारी प्रशासकीय समन्िय कायम गने गरी संरचनागत एिम ् नीमतगत व्यिस्था गननम, सबै स्थानीय तहहरुको 
केन्िमा मापदण्ड अननरुपको पक्की सडक पनर् याउन पमन च ननौतीका रुपमा दर्खएका छन।्  

३. सोच 

१. संघीय शासन प्रणालीमा आधाररत सहभामगतामूलक, समािेशी, उत्तरदायी स्थानीय शासन मार्म त जनताको जीिनस्तरमा 
सनधार। 

४. उद्दशे्य 

अ. संघीय शासन प्रणाली 
१. लोकतन्त्रबाट प्राप्त हनने लाभको समाननपामतक, समािेशी र न्यायोर्चत वितरणको अिस्था मसजमना गननम। 

२. सर्िकटताको मसद्धान्त अननसार कायमसम्पादन हनने अिस्था मसजमना गननम। 

३. स्थानीय तहबाट राजनैमतक एिम ्प्रशासमनक नेततृ्ि विकास गननम। 

आ. स्थानीय पूिामधार 

१. ग्रामीण पूिामधार विकासलाई सन्तनमलत, ददगो र िातािरणमैत्री बनाउननका साथै स्थानीय बजार र उत्पादनलाई जोडी      

ग्रामीण जीिनलाई सरल, सहज र उत्पादनमूलक बनाउनन। 

२. ममतव्ययी र प्रभािकारी स्थानीय सेिा प्रिाहका लामग आिश्यक आधारभतू पूिामधारको विकास गननम। 

३. सघन बस्ती विकास गदै क्रमशः नगरोन्मनख बनाई  सािमजमनक सेिालाई सहज बनाउनन। 

इ. ग्रामीण विकास 

१. सन्तनमलत र दीगो ग्रामीण पूिामधार विकास गननम। 

२. ग्रामीण जीिनलाई सरल, सहज र उत्पादनमूलक बनाउनन। 

३. बसाइुँसराइलाई व्यिर्स्थत र न्यूनीकरण गदै गनणस्तरीय जीिनको प्रिद्धमन गननम। 

ई. प्रशासकीय सनशासन 

१. सािमजमनक प्रशासनलाई संघीय संरचना अननरुप सबल, सक्षम र सनदृढ बनाई दक्ष, सेिाग्राहीमनखी र व्यिसावयक 
बनाउनन। 

२. सािमजमनक सेिालाई भरपदो, सनलभ, गनणस्तरीय र पहनुँचयोग्य बनाई विकास प्रवक्रयालाई प्रभािकारी बनाउनन। 

३. सेिा प्रिाह र शासन प्रणालीमा बहनपक्षीय साझेदारीको विकास गननम। 
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५. रणनीमत 

अ. संघीय शासन प्रणाली 
१. तहगत सम्बन्धलाई पररभावषत गनम आिश्यक कानननी र संस्थागत आधार तयार गने।  

२. तीन तहका सरकारहरुलाई सहज रुपले सञ्चालन गनम योजना, नीमत र रणनीमत बनाई कायामन्ियन गने। 

३. भौगोमलक, सामार्जक, आमथमक, साुँस्कृमतक विविधतालाई जीिन्तता प्रदान गने।  

आ. स्थानीय पूिामधार 

१. सेिाप्रिाह र विकास व्यिस्थापनको लामग आिश्यक काननन, कायमविमध र मापदण्ड तयार गननमका साथै प्रत्येक 
स्थानीय तहको िडा स्तरसम्म न्यूनतम पूिामधार सवहतको नीमतगत तथा संस्थागत प्रबन्ध गने।  

२. स्थानीय विकास व्यिस्थापनमा नागररक र सरोकारिालाको अथमपूणम सहभामगतालाई सनमनर्ित गदै क्षमता विकास 
योजना तजनममा गरी तामलम ददने संस्थाको एकीकृत रुपमा पारदर्शमता एिम ्जिार्देवहता प्रिद्धमन र क्षमता विकास 
गने संयन्त्र र पद्धमतको विकास गने। 

३. स्थानीय तहको नीमत, योजना, बजेट तथा कायमक्रम तजनममा र कायामन्ियनमा समािेशी सहभामगता सनमनर्ितताका साथै 
स्थानीय स्रोत पररचालन दक्षता अमभिवृद्ध गरी स्थानीय तहलाई स्िािलम्िी बनाउने। 

४. मनजी तथा सहकारी क्षेत्रसुँगको सहकायम, कायम सम्पादनमा स्तरीकरण र निीनतम प्रविमधको प्रयोग गदै स्थानीय 
तहलाई व्यािसावयक र प्रमतस्पधी बनाउने। 

इ.  ग्रामीण विकास 

१. ग्रामीण विकास गनरूयोजना तथा स्थानीय स्रोत-साधन र प्रविमधमा आधाररत उत्पादनशील पूिामधारको विकास, 
व्यिस्थापन ददगोपनामा प्राथममकता ददने। 

२. आधारभतू सेिामा सबैको पहनुँच सनमनर्ित हनन ेगरी स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा क्षेत्रगत प्राथममकता मनधामरण गने 
र ग्रामीण पूिामधारको विकास गने।स्थानीय पूिामधार विकासको माध्यमवारारा सेिाप्रिाहलाई ममतव्ययी र प्रभािकारी 
बनाउने। 

३. आय-आजमन र रोजगारी सनमनर्ितता गदै बसाइुँसराइलाई व्यिर्स्थत र न्यूनीकरण गने। 

४. जोर्खमयनि बस्तीको व्यिस्थापन गरी नदी वकनारा, भीरपाखा र खेतीयोग्य ठाउुँमा हनने बस्ती विस्तारलाई 
मनरुत्सावहत गने। 

ई. प्रशासकीय सनशासन 

१. मनजामती सेिाको राविय नीमत तथा मानि संसाधन विकास योजना बनाइम कममचारी एिम ् तामलम प्रदायक 
संस्थाहरुको क्षमता विकास गने। 

२. अन्तरसरकार समन्िय र सहकायमलाई प्रभािकारी एिम ्व्यिर्स्थत बनाउने। 

३. सेिा प्रिाहलाइम नागररक र विकासमैत्री बनाइम विकास व्यिस्थापनमा सहकारी तथा मनजी क्षेत्रलाइ आिद्ध गने। 

४. रािसेिकलाई आफ्नो कायम र्जम्मेिारीप्रमत थप पररणामनखी र उत्तरदायी बनाउने। 
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६.  विषय क्षते्रगत नमतजा सूचक र लक्ष्य 

क्र. 
सं. 

सूचक एकाई 

२०७5/७6 

सम्मको 
उपलर्धध  

२०७6/७7 

को अननमामनत 
उपलर्धध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७7/७8 २०७8/७9  २०७9/80 

१ 
स्थानीय तहमा रोजगारी 
मसजमना 

जना/श्रम 
ददन (लाख) 

१५.६८ १७ .१० २३ २५ ३० 

२ 

तराईमा एक घण्टा र 
पहाडमा दनई घण्टा मभत्र 
यातायात सेिामा पहनुँच 
पनगकेो जनसंख्या (वहउुँदमा) 

प्रमतशत ६५ ६९ ७२ ७७ ८५ 

३ 

सनधाररएको खानेपानी स्रोत 
मामथ ददगो पहनुँच भएका 
ग्रामीण घरधनरी (िषमभरर 
पानी चल्न ेखानेपानी 
आयोजना) 

संख्या 
(थप हजार) 

७८ 
(प्रमतशत) 

५० ७० १५ - 

४ 
सरसर्ाइ सनविधा पाएका 
ग्रामीण जनसंख्या 

जना 
हजारमा 

(थप) 

४,00,000 २५ ३० २० - 

५ ग्रामीण सडक (कालोपते्र) वक.मम. (थप) 
३९४६   

(कूल वक.मम.) 
240 ३०० ५०० 600 

६ स्थानीय सडक पनल मनमामण संख्या (थप) 
४१६ 

(कूल संख्या) 
१५ 30 40 50 

७ झोलनङ्गे प नल मनमामण  गोटा (थप) 
८0३५  

(कूल संख्या)  
200 600 ६०० 400 

८ 
साना मसुँचाइ सनविधा पनगकेो 
क्षेत्रर्ल 

हेक्टर ५९०४ ३५०० ४८०० ५००० ३००० 

९ 
स्थानीय तहको प्रशासकीय 
भिन मनमामण 

संख्या - ७ २९ 40 60 

१० 
सडक पनगकेो गाउुँपामलका िा 
नगरपामलका केन्ि 

संख्या ७११ 719 ७२५ 740 753 

११ 
सािमजमनक सनननिाई गरेका 
स्थानीय तह 

प्रमतशत १०० 100 100 100 100 

१२ 

संघीयता कायामन्ियनलाई 
सहज बनाउन ेकानून तथा 
स्थानीय तहलाई नमूना 
कानून/मनदेर्शका/ मापदण्ड 
मनमामण 

संख्या २० १३ १० ७ ५ 

१३ 

स्थानीय तहका पदामधकारी 
तथा कममचारीको क्षमता 
विकास 

जना २५०० ११८१२ १११५३ ११५०० ११९०० 
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क्र. 
सं. 

सूचक एकाई 

२०७5/७6 

सम्मको 
उपलर्धध  

२०७6/७7 

को अननमामनत 
उपलर्धध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७7/७8 २०७8/७9  २०७9/80 

१४ 

कममचारी तालीम (राजपत्र 
अनंवकत तथा स्थानीय 
तहका अमधकृतसमेत)  

जना २६१ ३६५ १४८० १६२८ १७९० 

१५ 
कममचारी प्रर्शक्षण/तालीम 
(अमधकृतस्तर) 

जना 1९4० १२०८ १८८७ २००० २००० 

१६ अध्ययन तथा अननसन्धान संख्या २५ १४ १९ २१ २४ 

१७ 
मनजामती अस्पतालमा 
बवहरङ्ग सेिा प्रमतददन 

जना ७५० ६५० ८०० ८५० ९०० 

१८ 
स्थानीय तहको क्षमता 
विकास योजना मनमामण 

संख्या ० 152 753 753 753 

१९ 
व्यिस्थापन परीक्षण गरेका 
मनकाय 

संख्या 25 10 १० १० १० 

20 
स्थानीय सरकार स्िमूल्याङ्कन 
(LISA) परीक्षण संख्या ६३ ७५३ ७५३ ७५३ ७५३ 

21 
स्थानीय तहको राजस्ि 
पररचालन कायमयोजना तजनममा 

संख्या - ३०० ७५३ ७५३ ७५३ 

22 
स्थानीय तहको आिमधक 
योजना तजनममा 

संख्या - ४७ २०० २५० २५६ 

२३ 
अनलाइन मार्म त सरकारी 
सेिा प्रिाह (प्रकार) 

संख्या २० २५ ३५ ४२ ५० 

२४ 
विद्यनतीय प्रणाली मार्म त सेिा 
प्रिाह गने स्थानीय तह 

संख्या 75 76 78 १०० २०० 

२५ 
बेरूजन अध्ययन तथा 
अननसन्धान (िावषमक) 

संख्या 10 10 10 १५ १५ 

२६ 
ददगो विकास लक्ष्य प्रगमत 
प्रमतिेदन गने स्थानीय तह 

संख्या - - २९३ ७५३ ७५३ 

७. विषयक्षते्रगत खचम र स्रोतको मत्रिषीय प्रके्षपण 

(रकम रु. लाखमा) 

आमथमक िषम 
विमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कूल चालन पनुँजीगत 
वित्तीय 

व्यिस्था 
नपेाल सरकार िैदेर्शक अनदान   िैदेर्शक ऋण 

2077/78 290,926 136,312 154,614 - 160,004 51,473 79,449 

2078/79 685,736 176,179 509,557 - 212,921 117,716 355,099 

2079/80 739,104 178,449 560,655 - 232,904 116,200 390,000 
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८. कायमक्रम/आयोजनाको संर्क्षप्त वििरण 

ब.उ.शी.नं. कायमक्रम/आयोजना 
उद्दशे्य आयोजनाको अिमध 

(सनरू र समामप्त) 
लागत 

(रु लाखमा) 
पनष्याईँ 

आगामी तीन िषमको उपलर्धध सूचक 

 

३६५०००११ सङ्घीय माममला तथा 
सामान्य प्रशासन 
मन्त्रालय 

स्थानीय सनशासनको संस्थागत 
विकास गने स्थानीय सेिा प्रिाहमा 
सहजीकरण 

सालिसाली 
 

 

 

स्थानीय शासन तथा सेिा प्रिाहमा थप 
सनधार आई संघीयता कायामन्ियनमा 
प्रभािकाररता अमभबवृद्ध भएको हनने। 

३६५०००१२ अमतररि समूह अमतररि समूहमा रहेका मनजामती 
कममचारीहरुको अमनबायम दावयत्ि 
व्यिस्थापन 

सालबसाली 
 

 

 

अमतररि समूहमा रहेका मनजामती 
कममचारीको अमनिायम दावयत्ि व्यिस्थापन 
भएको हनने। 

36500102 सङ्घीय शासन प्रणाली 
व्यिस्थापन कायमक्रम 

संघीय शासन प्रणालीलाई 
धयिस्थापन गनम सहजीकरण  

२०७२/७३ 

सालबसाली 

 

 
संघीय शासन प्रणालीलाई धयिस्थापन गनम 
सहजीकरण भएको हनने। 

36500104 स्थानीय पूिामधार विकास 
साझेदारी कायमक्रम 

भौमतक पूिामधार विकाससम्बन्धी 
आयोजना सञ्चालन 

सालबसाली  

 

स्थानीय तहमा साझेदारी प्रणालीको 
उपयोग गरी अत्यािश्यक पूिामधारहरू 
विकास भएको हनने। 

36500105 र्जल्ला समन्िय 
समममतको कायामलयहरु 

स्थानीय तह र प्रदेश एिम ्संर्घय 
तहिीच समन्िय गने, विकास 
कायमको अननगमन गरी गनणस्तर 

सनमनर्ितता 

२०५५/५६ 

सालबसाली 

 

 

स्थानीय तहहरूबीच समन्िय तथा 
सहजीकरण भएको हनने। 

36500106 बहनक्षेत्रीय पोषण 
कायमक्रम 

मवहला तथा बालबामलका 
वकशोरीहरुको पोषण अिस्थामा 
सनधार  

२०७१/७२ 

२०७७/७८ 

27500 

 

मवहला तथा बालबामलका वकशोरीहरुको 
पोषण अिस्थामा सनधार भएको हनन।े 

36500107 तराई मधेश समवृद्ध 
कायमक्रम 

सािमजमनक सेिामा सिमसाधारणको 
पहनुँच अमभबवृद्ध गदै स्थानीय 

जनताको जीिनस्तरमा सनधार  

२०७२/७३ 

सालबसाली 

 

 

नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा स्थानीय 
पूिामधार मनमामण र सामार्जक पररचालन 
मार्म त सन्तनमलत विकास भएको हनन।े 

365०0108 प्रदेश तथा स्थानीय 
शासन सहयोग कायमक्रम 

प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता 
अमभिवृद्ध  

सेिा प्रिाह र सनशासन प्रिद्धमन गरी 
संघीयता कायामन्ियनमा सहयोग  

२०७६/७७ 

२०७९/८० 

133000 

 

प्रदेश तथा स्थानीय तहरुको क्षमता विकास 
क्षमता विकास गरी संघीय शासन प्रिद्धमन 
भएको हनने। 
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ब.उ.शी.नं. कायमक्रम/आयोजना 
उद्दशे्य आयोजनाको अिमध 

(सनरू र समामप्त) 
लागत 

(रु लाखमा) 
पनष्याईँ 

आगामी तीन िषमको उपलर्धध सूचक 

 

36500109 उत्तरी क्षेत्र पूिामधार 
विकास तथा 
जीविकोपाजमन सनधार 
कायमक्रम 

वहमाली क्षेत्रको जनाताको 
जीविकोपाजमनमा सनधार  

2076/77 
सालबसाली 

 

 

वहमाली क्षेत्रमा आमथमक तथा सामार्जक 
पूिामधार मनमामण भई जनताको 
जीविकोपाजमनमा सनधार भएको हनन।े 

365001१० साना विकास पररयोजना स्थानीय सडक, पनल, विद्यालय 
भिन, प्रारर्म्भक बाल विकास 
केन्ि, पनस्तकालय, अस्पताल, 
खानेपानी र सौयम उजाम लगायतका 
पूिामधारको क्षेत्रमा सनधार  

2077/78 
सालबसाली 

4800 

 

आयोजना स्िीकृत भएका स्थानीय 
तहहरुमा स्थानीय सडक, पनल, विद्यालय 
भिन, प्रारर्म्भक बाल विकास केन्ि, 
पनस्तकालय, अस्पताल, खानेपानी र सौयम 
उजाम लगायतका पूिामधारको क्षेत्रमा सनधार 
भई जनताको जीिनस्तरमा समेत सनधार 
भएको हनने। 

36501011 स्थानीय पूिामधार विभाग स्थानीय तहको पूिामधारको 
विकासमा प्राविमधक सहयोग र 
सहजीकरण 

सालिसाली  

 

स्थानीय पूिामधार विकास सम्बन्धी स्पष्ट 
नीमत, मापदण्ड तयार भएको हनने। 
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई प्रविमधक 
सहयोग पनगकेो हनने। 
तत ्तत ्तहहरुबाट स्थानीय पूिामधार 
विकास सम्बन्धी कायमक्रम सहज र 
प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन भएको हनने। 

36501101 ग्रामीण जलश्रोत 
व्यिस्थापन पररयोजना 

जीिनस्तरमा सनधार गने कायमको 
मनरन्तरता तथा ददगोपना 
स्थानीय तहस्तरमा संस्थागत 
क्षमता अमभिवृद्ध  

गररबी  न्यूनीकरणमा योगदान 

२०७२/७३ 
२०७९/८० 

37500 

 

खानेपानी योजनाको मनमामण तथा मममत 
संभार गनम संस्थागत रूमा समनदायको 
क्षमता िवृि भएको हनन,े 
समनदायले खानेपानी तथा सरसर्ाइ र 
स्िच्छता सम्बन्धी उपयनि प्रविमध तथा 
धयिहार अिलम्बन गरेको हनन,े 
ददगो पोषण, खाद्य सनरक्षा र आय आजमनमा 
सनधार भएको हनन,े 
जलिायन पररितमन अननकन लन र प्रकोप 
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ब.उ.शी.नं. कायमक्रम/आयोजना 
उद्दशे्य आयोजनाको अिमध 

(सनरू र समामप्त) 
लागत 

(रु लाखमा) 
पनष्याईँ 

आगामी तीन िषमको उपलर्धध सूचक 

 

जोखीम न्यूमनकरणमा क्षमता अमभिवृद्ध 
भएको हनन,े 
एकीकृत जलस्रोत योजना तजनममा, 
खानेपानी, सरसर्ाई, स्िच्छता तथा 
जीविकोपाजमनका वक्रयाकलाप कायामन्ियन 
र अननगमन कायममा समनदायलाई सहयोग 
गनम संस्थागत क्षमता विकास भएको हनने। 

36501102 ग्रामीण सडक सञ्जाल 
सनधार आयोजना 

ग्रामीण सडक पननमनममामण तथा 
स्तरोिमत 

२०७४/७५ 

२०७९/८० 

135000 
 

स्थानीयस्तरको ४५0 वक.मम. सडक 
स्तरोिमत/कालोपते्र भएको हनने। 

36501103 झोलनङ्गे प नल क्षेत्रगत 
कायमक्रम 

साना तथा मझौला झोलनङ्गे प नल 
मनमामण गरी स्थानीय स्तरमा 
यातायातको पहनुँचमा सहजता 

सालिसाली 
सालबसाली 

 

 
कररब 1600 िटा झोलनङ्गे प नल मनमामण 
भएको हनने। 

36501104 ग्रामीण पुँहनच कायमक्रम ग्रामीण सडक मनमामण, स्तरोिमत 
तथा जीविकोपाजमन सनधार 

२०६६/६७ 

२०७७/७८ 

660000 
 

बाुँकी ३२ वक.मम. सडक मनमामण सम्पि 
हनने। 

36501106 स्थानीय स्तरका 
सडकपनल तथा 
सामनदावयक पहनुँच सनधार 
पररयोजना 

स्थानीय यातायात सञ्जालमा सडक 
पनल मनमामण गरी ग्रामीण भेगका 
जनताहरुको सेिा केन्िसम्मको 
पहनुँचमा सहजता 

२०६२/६३ 

सालबसाली 

 

 

कररब 120 िटा सडकपनल मनमामण 
सम्पि भएको हनने। 

36501107 पूिी र्चतिन नदी 
व्यिस्थापन तथा 
जीविकोपाजमन सनधार 
कायमक्रम 

पूिी र्चतिनका जनताको 
जीविकोपाजमन र प्राकृमतक 
प्रकोपबाट हनने जनधनको क्षमत 
न्यूनीकरण र मसंचाइ नहरहरूको 
सञ्चालनमा सहयोग। 

2071/72 
2076/77 

10300 

 

पूिी र्चतिनका जनताको जीविकोपाजमनमा 
सहयोग सनधार भएको हनन,े 
प्राकृमतक प्रकोपबाट हनन ेजनधनको क्षमत 
न्यूनीकरण कायममा सहयोग भएको हनन,े 

यस सम्बर्न्धत विमभि ९५ िटा 
आयोजना सम्पि भई कायामन्ियनमा 
गएको हनने। 

36501109 साना मसुँचाइ कायमक्रम कृषक व्यिर्स्थत साना  मसुँचाइ २०७७/७८ 30600  मसुँचाइ सनविधा िवृद्ध गरी कृवष उत्पादन र 
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ब.उ.शी.नं. कायमक्रम/आयोजना 
उद्दशे्य आयोजनाको अिमध 

(सनरू र समामप्त) 
लागत 

(रु लाखमा) 
पनष्याईँ 

आगामी तीन िषमको उपलर्धध सूचक 

 

(दोस्रो) योजना मनमामण  २०७९/८० उत्पादकत्ि बढेको हनने। 
थप १२,८०० हेक्टर जमीनमा मसुँचाइ 

सनविधा पनग्ने। 

३६५०११११ स्थानीय तह प्रशासकीय 
भिन पूिामधार विकास 
कायमक्रम 

गाउुँपामलका  तथा नगरपामलकाको 
प्रशासकीय भिनहरु मनमामण  

२०७६/७७ 

सालबसाली 
 

 

स्थानीय तहका 129 कायामलय/प्रशासकीय 
भिन मनमामण सम्पि भएको हनने। 

३६५०१11२ प्रादेर्शक एिम ्स्थानीय 
सडक मनमामण तथा सनधार 
कायमक्रम 

प्रदेश राजधानीदेर्ख सडक पहनुँच 
नपनगकेा स्थानीय तहहरुको 
केन्िसम्म पक्की सडक 

२०७६/७७ 

२०७९/८० 

2000000 
 

सबै स्थानीय तहको केन्िसम्म मापदण्ड 
बमोर्जमको कालोपते्र सडक पनगकेो हनने। 

3650२011 राविय वकताबखाना सरकारी कममचारीको अमभलेख 
व्यिस्थापन 

सालबसाली 
 

 

 
सरकारी कममचारीको अमभलेख व्यिस्थापन  
भएको हनने। 

36561011 स्थानीय विकास प्रर्शक्षण 
प्रमतष्ठान 

प्रदेश र स्थानीय तहका कममचारी 
एिम ्पदामधकारीको क्षमता 
विकास  

सन ्२००९ 

सालबसाली 

 

 

प्रदेश र स्थानीय तहका कममचारी एिम ्
पदामधकारीको क्षमता विकास भएको हनने। 

36561012 नेपाल प्रशासमनक 
प्रर्शक्षण प्रमतष्ठान 

मनजामती सेिाका राजपत्रांवकत 
कममचारीको प्रर्शक्षण तथा 
प्रशासमनक खोज अध्ययन 

२०३९ 
सालबसाली 

 

 

मनजामती सेिाका राजपत्रांवकत कममचारीको 
प्रर्शक्षण तथा तालीम सञ्चालन भएको 
हनने। 

प्रशासमनक खोज अध्ययन भएको हनने। 

३६५६१०१३ आददिासी जनजाती 
उत्थान राविय प्रमतष्ठान 

आददिासी जनजामत उत्थान 
क्षमता विकास 

२०५३/५४ 

सालबसाली 

 

 
आददिासी जनजामतको भाषा, कला र 
सस्कृमतको संरक्षण र पैरिी भएको हनने। 

36581011 मनजामती कममचारी 
अस्पताल विकास समममत 

मनजामती कममचारी र 
आमस्रतपररिारलाई सहनमलयतपनणम 
स्िास््य सेिा प्रिाह 

२०६७/६८ 
सालबसाली 

 

 

मनजामती कममचारी र आर्श्रत पररिारलाई 
सहनमलयतपूणम स्िास््य सेिा प्राप्त भएको 
हनने। 
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९. जोर्खम पक्ष तथा अननमान 

सङ्घीय शासन प्रणाली सञ्चालन सम्िन्धमा प्रादेर्शक तथा स्थानीय तहका जनप्रमतमनमध तथा कममचारीहको क्षमता विकासमा उर्चत ध्यान पनग्न नसकेमा,  स्थानीय तहको 
प्राविमधक क्षमता विकासलाई प्राथममकतामा रान न नसकेमा संघीय शासन प्रणाली प्रमतको जनभािनामा नैराश्यता उत्पि हनन सक्ने देर्खन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहको कानून र 
कायमविमध तजनममा भई कायामन्ियन हननमा वढलाई भएमा संस्थागत संयन्त्र तथा कायमक्रम सञ्चालनमा अिरोध खडा हनन सक्ने र मनयममत सञ्चालन हनुँदै आएका कायमक्रम समेत 
प्रभावित भई अपेर्क्षत उपलर्धध प्राप्त नहनन सक्दछ। सरोकारिाला मनकायसुँग समन्ियको अभाि एिम ्आिश्यक स्रोत-साधन र दक्ष जनशर्िको कमी भएमा अपेर्क्षत नमतजा 
हामसल गनम कदठनाई हनने जोर्खम देर्खन्छ। 
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७.३ कानून, न्याय तथा संसदीय माममला 
१. पषृ्ठभमूम 

संविधानले समुनश्चित गरेको कानूनी राज्यको अिधारणा अनरुुप काननुको तर्ुमुा, मौर्दुा काननुमा समसामवयक संशोधन 
लगायत न्याय प्रशासनसँग सम्बश्चन्धत कायहुरु सम्पादन गने श्चर्म्मेिारीका साथ संघीय मनकायको रुपमा काननु, न्याय तथा 
संसदीय माममला मन्रालयले काय ु गदै आएको छ। काननु कायाुन्ियको प्रभािकाररता अमभिवृि गन,ु मानि अमधकार, 

लोकताश्चन्रक शासन व्यिस्था, काननुको सिोच्चता र स्ितन्र न्यायपामलकाका मूलभतू मान्यतालार्ु उच्च प्राथममकतामा राख्दै 
उपयकु्त काननु मनमाुण गन ुर त्यसको पालना गराउन न्याय प्रशासनको थप सदुृढीकरण र आधमुनकीकरण आिश्यक छ। 
कानूनी शासनको प्रमतफल र्नतामा परु् याउन, समार्मा अपराध मनयन्रण गरी शाश्चन्त अमनचैन स्थापना गन,ु दण्डवहनताको 
संस्कृमतको अन्त्य गन ु र र्नतालारु् काननुी व्यिस्थासँग ससूुश्चचत गन ु न्याय प्रशासनलार्ु सक्षम, प्रभािकारी र व्यािसावयक 
बनाउने गरी आगामी तीन िर्मुा कायकु्रम संचालन गररनेछ। 

२. समस्या तथा चनुौती 

संघीय लोकताश्चन्रक व्यिस्थामा सहर्ीकरण र विमधको शासन कायम गन ुआिश्यक कानून मनमाुण गनकुा लामग पयाुप्त 
ज्ञान, सीप र क्षमता सवहतको दक्ष र्नशश्चक्तको कमी रहन,ु काननुको पररपालना गने संस्कृमतको पयाुप्त विकास नहनु,ु मदु्दा 
प्रिाह व्यिस्थापन पद्घमत सूचना प्रविमधसँग आबि हनु नसकेकोले न्यावयक प्रवक्रया मछटो छररतो, सहर् र पूि-ुअनमुानयोग्य 
हनु नसक्न,ु फैसला कायाुन्ियनको स्िचामलत पद्घमत विकास गन ुनसक्न,ु न्याय प्रवक्रयामा साक्षी प्रमाणको प्रस्तमुत प्रभािकारी 
नहनु,ु साक्षी र पीमडतको सरुक्षा व्यिस्थापन कमर्ोर हनु,ु विकासका नविनतम आयामसँग सम्बश्चन्धत विर्यहरूमा काननुी 
श्चशक्षालाई आिश्यकता अनसुार विश्चशष्टीकृत र विविधीकरण गन ु नसक्न ु र काननुी श्चशक्षा र श्चशक्षण प्रणालीलाई मनदेश्चशत, 

व्यिस्थापन र मनयमन गने विशेर्ज्ञ मनकायको अभाि हनु ुयस क्षेरका प्रमखु समस्या हनु।् 

नेपालको संविधान कायाुन्ियन गन ुआिश्यक पने सबै काननु तर्ुमुा गनु,ु स्थानीय न्यावयक समममतको काम कारिाहीलाई 
गणुस्तरीय एिम ् प्रभािकारी बनाउन,ु मनिःशलु्क काननुी सहायता सेिा सम्बश्चन्धत सबैलाई उपलब्ध गराई न्यायमा पहुँच 
अमभिवृि गनु,ु फौर्दारी एिम ्देिानी कायवुिमध संवहताको पूण ुपररपालनाका लामग सबै तह र मनकायमा पयाुप्त नागररक श्चशक्षा, 
सचेतना र दक्षता अमभिवृद्घ गनु,ु अपराध पीमडत तथा साक्षीको संरक्षण गरी कसरुदारलाई सर्ाय ददलाउन,ु सरकारी सरोकारका 
मदु्दा सशक्त रूपमा प्रमतरक्षा गन ुपयाुप्त स्रोतसाधन र क्षमता विकास र्स्ता विर्य प्रमखु चनुौतीका रूपमा रहेका छन।् 

३. सोच 

 स्ितन्र, मनष्पक्ष, पहुँचयोग्य, सक्षम र विश्वसनीय न्याय प्रणाली।(न्याय प्रणाली) 
 समािेशी, मयाुददत, समतामूलक र स्िअनशुामसत समार् मनमाुण।(मानि अमधकार) 
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४. उद्दशे्य 

अ. न्याय प्रणाली 
१. न्याय प्रशासनलाई मछटो, छररतो, मनष्पक्ष, प्रभािकारी र र्नउत्तरदायी तथा न्यावयक प्रवक्रयालाई सरल, अनमुानयोग्य, 

र्िाफदेही, पारदशी र सूचना प्रविमधमैरी बनाई सबैका लामग न्याय समुनश्चित गदै न्यायपामलकाप्रमतको र्नआस्था र 
विश्वासमा अमभिवृि एिम ्न्यायपूण ुसमार् मनमाुण गनु।ु 

२. नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएको अन्तराुव य सश्चन्ध, सम्झौताअनरुूप सबै पक्षबाट अपनत्ि हनुे सरल र गणुस्तरीय 
काननुको तर्ुमुा गनु ुतथा मौमलक हक तथा मानि अमधकारको संरक्षण र सम्ििुन गदै न्यायमा सबैको सहर् पहुँच 
स्थावपत गराउन।ु 

३. न्याय सम्पादनमा वक्रयाशील र्नशश्चक्तको क्षमता अमभिवृद्घ गदै िस्तगुत र िैज्ञामनक प्रमाणमा आधाररत अपराध 
अनसुन्धान, अमभयोर्न र प्रमतरक्षा प्रणाली विकास गरी पीमडत पक्ष र सरकारी पक्षका साक्षीको संरक्षण एिम ्अपराध 
पीमडतलारु् न्याय ददरु् दण्डहीनताको अन्त्य गनु।ु 

४. काननुी श्चशक्षा र श्चशक्षण प्रणालीलाई राव य एिम ्अन्तराुव य स्तरमा गणुस्तरीय, प्रमतस्पधी एिम ्समार्को आिश्यकता 
पररपूमत ुगने गरी विकास गनु।ु 

आ. मानि अमधकार 

१. राव य तथा अन्तराुव य प्रमतबिता अनरुूप मानि अमधकारको सम्मान,  संरक्षण र संििुन गनु।ु 

२. मसमान्तीकृत, विपन्निग,ु अपाङ्गता भएका एिम ् वपछमडएका क्षेर, लैविगक अल्पसंख्यक िग ु र समदुायको अमधकार 
समुनश्चित गनु।ु 

३. मानि अमधकार प्रििुनको सदुृढीकरण एिम ्मानि अमधकारमैरी शासनपद्घमतको विस्तार गनु।ु 

५. रणनीमत 
अ. न्याय प्रणाली 

१. सूचना प्रविमधमैरी मदु्दा प्रिाह व्यिस्थापन र स्िचामलत फैसला कायाुन्ियन पद्घमतको विकास एिम ्न्यायपामलकाको 
संस्थागत सदुृढीकरण र न्यावयक र्नशश्चक्तको क्षमता विकास गरी न्यावयक प्रवक्रयालाई मछटोछररतो, प्रभािकारी, 
अनमुानयोग्य र सहर् पहुँचयकु्त बनाउने। 

२. संविधान अनकूुलको काननु मनमाुण गने। 

३. मनिःशलु्क कानूनी सहायता सेिालाई सबैको पहुँचयोग्य र प्रभािकारी बनाउने। 

४. अपराध अनसुन्धान, अमभयोर्न र प्रमतरक्षा प्रणालीलाई िैज्ञामनक र िस्तगुत प्रमाणमा आधाररत बनाउने तथा संस्थागत 
सदुृवढकरण गने। 

५. न्याय सेिाका कमचुारी र सरकारी िवकलरू एिम ्स्थानीय न्यावयक समममतका पदामधकारीहरूको न्याय सम्पादन एिम ्
मदु्दा व्यिस्थापन क्षमता अमभिवृद्घ गने। 

६. पीमडत पक्ष र सरकारी पक्षका साक्षीको संरक्षण तथा मदु्दाका साक्षी र प्रमाणको प्रस्तमुतलाई प्रभािकारी बनाउने। 

७. काननुी श्चशक्षा र श्चशक्षण प्रणालीलाई व्यिश्चस्थत, गणुस्तरीय र आधमुनक बनाउने। 
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आ. मानि अमधकार 

१. मौमलक हक कायाुन्ियन गन ुमनमाुण भएका काननु प्रभािकारी रूपमा कायाुन्ियन गने। 

२. समार्मा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभाि, छुिाछुत, वहंसा तथा कुप्रथाको अन्त्य गने। 

३. मानि अमधकार उल्लङ्घनको घटनामा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीमडतलाई क्षमतपूमतकुो समुनश्चितता गने। 

४. मानि अमधकार संस्कृमत विकास गरी मानि अमधकारसम्बन्धी अन्तराुव य महासश्चन्ध तथा प्रमतबिताबाट मसश्चर्तु 
दावयत्ि कायाुन्ियन गने। 

५. तीन तहका सरकारबाट सम्पन्न गररने योर्ना तथा कायकु्रम कायाुन्ियन गदाु मानि अमधकारमखुी पिमत अपनाउने। 

६. विर्य के्षरगत नमतर्ा सूचक र लक्ष्य 

क्र.सं. 
सूचक एकार् 

२०७५/७६ 
सम्मको 
उपलश्चब्ध 

२०७६/७७ 
को अनमुामनत 
उपलश्चब्ध 

मध्यमकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ 2078/79 2079/80 

1 एकीकृत काननुी सहायता नीमत 
कायाुन्ियनको लामग आिश्यक 
कानूनको मस्यौदा तयार गने 

संख्या 
१ १ - - 

- 

 

2 सश्चन्ध सम्पन्न गने मनदेश्चशका 
स्िीकृमत र कायानु्ियन 

संख्या 
१ १ - - - 

3 कमचुारीको क्षमता अमभिवृि 
तालीम 

संख्या 
१ 4 5 5 5 

4 काननुी श्चशक्षा र सचेतना 
अमभिवृि कायकु्रम 

संख्या 
35 21 25 25 25 

5 नेपालको संविधान र प्रचमलत 
संघीय कानूनका सन्दभमुा प्रदेश 
तथा स्थानीय तहका कानूनको 
अध्ययन गने 

संख्या 
- 
 

1 1 १ १ 

6 कानून तथा न्यायको 
समसामावयक विर्यमा क्षेरमा 
अध्ययन, अनसुन्धान 

संख्या 
- ३ 5 5 5 

7 न्यावयक समममतको क्षमता 
अमभिवृि 

संख्या 
- 7 14 14 14 

 

६. विर्य क्षरेगत खच ुतथा स्रोतको मरिर्ीय अनमुान  

 (रू लाखमा) 
 

आ.ि. 
 
 

विमनयोर्न  तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुरँ्ीगत वित्तीय 
व्यबस्था 

नपेाल सरकार बैदेश्चशक 
अनदुान 

बैदेश्चशक 
ऋण 

2077/78 4,787 4,731 56 - 4,787 - - 

2078/79 5,074 5,015 58 - 5,074 - - 

2079/80 5,361 5,298 62 - 5,361 - - 
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८. कायकु्रम/आयोर्नाको संश्चक्षप्त वििरण 

ब.उ.शी.नं. कायकु्रम/आयोर्ना उद्दशे्य 
आयोर्ना अिमध 

(सरुु र समामप्त) 
लागत पषु्टयाईँ आगामी तीन िर्कुो उपलश्चब्ध सूचक 

31100011 

 

 

कानून, न्याय तथा 
संसदीय मामीला 
मन्रालय  
 

न्याय सालबसाली - 
 

 एवककृत कानून सम्बन्धी पशु्चस्तका प्रकाशन एिम ्मोिार्ल एप्स मनमाणु  
भरु् कानूनमा र्नताको पहुँच िवृि भएको हनु।े  
सञ्चार माध्यमबाट कानूनी सचेतना सम्बन्धी 225 कायकु्रम सञ्चालन 
भएको हनुे। 

समग्र कानूनको कायाुन्ियन सम्बन्धी 3 िटा र प्रदेश तथा स्थानीय 
तहका कानूनको कायानु्ियन सम्बन्धी 3 िटा अध्ययन माफुत कानूनको 
प्रभािकारी कायाुन्ियन भएको हनु।े 

एकीकृत कानूनी सहायता नीमत तर्ुमुा गरी सो को कायाुन्ियनको लामग 
आिश्यक 3 िटा कानून तयार भएको हनुे। 

मन्रालय र अन्तगतु कमचुारी, कानून तथा न्यायको क्षेरमा कायरुत 
र्नशश्चक्त,  मवहला कमचुारी, सिारी चालक तथा न्यावयक समममतको 
क्षमता िवृि सम्बन्धी 78 िटा कायकु्रम संञ्चालन भएको हनुे।  

30 िटा विधेयक तर्ुमुा भरु् आिश्यक कायानु्ियनको लामग सम्बश्चन्धत 
मन्रालयमा पठार्एको हनुे।  

भ्रष्टाचारमा कमी तथा विद्यतुीय सशुासन कायम भएको हनुे। 

31100011 नेपाल कानून आयोग 

 

न्याय सालबसाली - 
 

 

31100011 न्याय सेिा तामलम केन्र 

 

क्षमता 
अमभबवि 

न्याय 

सालबसाली 

 - 

 

९. र्ोश्चखम पक्ष तथा अनमुान 

नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनिटै तहबाट कानूनको मनमाुण तथा प्रकाशन हनुे सन्दभमुा तीन िटै तहबाट हनुे कानून मनमाुणलाई समन्ियात्मक 
रुपमा गने तथा एक रुपता कायम गने चनुौती रहेको छ।मन्रालयका मानिस्रोतको तथा क्षमता विकास तथा भौमतक पूिाुधार विकास, पञ्चिर्ीय रणनीमतक योर्ना तर्ुमुा, स्रोत 
साधन, समग्र न्याय प्रशासनमा सूचना प्रविमधको उच्चतम प्रयोग, श्चर्ल्ला कानूनी सहायता समममतलाई दक्ष, सबल र उत्तरदायी बनाउन ु पने, कानूनी सचेतना सम्बन्धी 
कायकु्रमलाई मनरन्तरताको छ। 
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७.४ गहृ 
१. पषृ्ठभमूि 

 नेपालको संविधानले राविय सरुक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सरुक्षाको व्यिस्था गने, सिााङ्गीण िानिीय सरुक्षाको 
प्रत्याभमूि गने िथा राविय सरुक्षा नीमिका आधारिा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायि सबै सरुक्षा 
मनकायलाई सबल¸ सदुृढ¸ व्यािसावयक¸ सिािेशी र जनउत्तरदायी बनाउन ेनीमिलाई आत्िसाि गरेको छ। नागररकको जीउ, धन, 
सिानिा र स्िितरिाको संरक्षण, शान्तिपूिाक बााँच्न पाउने अमधकारको समुनन्िििा, व्यापार-व्यिसाय र उद्यिको सरुक्षाको 
प्रभािकारी प्रितध, कानूनको प्रभािकारी कायाातियन र अपराध मनयतरण िा ा् ि प्रत्येक नेपालीलाई स ु र  शुीको अनभुमूि 
ददलाउने न्जम्िेिारीका साथ गहृ ितरालय र अतिगािका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल िथा िािहिका विभागहरूले काया 
गदै आएका छन।् यसका अमिररक्त विपद् पूिा ियारी, उद्दार, राहि र पनुलााभका साथै प्राकृमिक िथा गैरप्राकृमिक विपद् जोन् ि 
तयूनीकरण र व्यिस्थापन सम्बतधी कायालार्ा प्रभािकारी रुपिा सम्पादन गना गहृ ितरालय अतिगाि राविय विपद जोन् ि 
तयूनीकरण िथा व्यिस्थापन प्रामधकरण गठन भई काया गदै आर्रहेको छ। साथै, नेपाली नागररकको राविय पवहचानको प्रिर्द्ान 
िथा आतिररक सरुक्षा व्यिस्थालाई िजबिु बनाई राविय एकिा, सािान्जक सदभाि, सवहष्णिुा र सहकायाको संस्कृमिलाई सदुृढ गदै 
सम्िनु्नि एिि ्आत्िमनभारिा उति ु ददगो आमथाक विकासका लामग शान्ति सरुक्षाको भरपदो िािािरण मनिााण गना गहृ ितरालय 
वियान्शल रहाँदै आएको छ।  

२. सिस्या िथा चनुौिी  

 गहृ प्रशासन संचालनका िििा िानिीय सरुक्षाको सिााङ्गीण प्रत्याभमूिका लामग सबै पक्ष सिेट्ने गरी राविय सरुक्षा 
प्रणालीलाई सिायानकूुल विकास गना नसवकन,ु शान्ति सवु्यिस्था कायि राख्न े कायािा जनस्िरिा अपेक्षाकृि दावयत्िबोध हनु 
नसक्न,ु शान्ति सरुक्षालाई सािान्जक-आमथाक विकासका क्षेरगि वियाकलापिा आतिररकीकरण गना नसवकन,ु शान्ति सरुक्षा एिि ्
विपद्को पूिा सजगिा, पूिा-ियारी र पयााप्त सािधानी अपनाउन नसक्न,ु सरुक्षाका आतिररक िथा बाह य दिैु पक्षिा सूचना एिि ्
निीनिि प्रविमधको उच्चिि उपयोग गना नसवकन ुजस्िा विषयहरूलाई प्रि ु सिस्याका रुपिा अनभुिू गररएको छ। यसका साथै 
द्वतद्वका स्रोिको सियिै आकलन गरी व्यिस्थापन गनुा, सािान्जक विकृमि, विभेद, बवहष्करण, सािान्जक आमथाक असरुक्षा एिि ्
विश्वव्यापी स्िास्थ्यय िहािारी जस्िा कारण उत्पन्न हनुसक्ने सरुक्षा चनुौिी मनराकरण गना यसलाई सबै क्षेरगि विषयिा सिेट्न,ु 
सरुक्षा चनुौिीको बदमलाँदो स्िरूप र प्रकृमिसाँग जधु्न सरुक्षा मनकायको आधमुनकीकरण र व्यािसायीकरण गनुा,  लु्ला मसिाना र 
भिूण्डलीकरणका कारण बढ्दो संगदठि अपराध मनयतरणका लामग आियकयक संयायािा नमिजाि ुी, न्जम्िेिार र उत्प्ररेरि जनशन्क्त 
उपलब्ध गरार्ा िलुकुको सिग्र सरुक्षा व्यिस्थािा सधुार ल्याउन ुिहत्िपूणा चनुौिीका रूपिा रहेका छन।् 

३. सोच 

 स्िितर, अ ण्ड, सरुन्क्षि, सािाभौि र शान्तिपूणा नेपाल (शान्ति सवु्यिस्था र सरुक्षा)। 

 विपद् जोन् िबाट सरुन्क्षि र उत्थानशील नेपाल (विपद् जोन् ि तयूनीकरण िथा व्यिस्थापन)। 

४. उद्दयेकय 
क. शान्ति सवु्यिस्था र सरुक्षा 

1. संघ¸ प्रदेश र स्थानीय िहिा रहने सबै सरुक्षा मनकायबीच शान्ति-सरुक्षाका विषयिा सहयोग र सितिय सदुृढ गदै 
विश्वसनीय र भरपदो सरुक्षा प्रणाली विकास गनुा। 
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2. सािान्जक विकृमि, द्वतद, अपराध र वहंसा मनयतरण गदै ददगो शान्ति प्रिर्द्ान गनुा। 

3. शान्तििैरी विकास प्रणाली िथा संिेदनशील विकास प्रकृयालाई अिलम्बन गदै सािान्जक-आमथाक विकासका क्षेरगि 
विषयिा शान्ति सरुक्षाको विषयलाई आतिररकीकरण गनुा। 

4. सबै सरुक्षा मनकायलाई सियानकूुल चसु्ि, दक्ष, व्यािसावयक र साधन-स्रोि सम्पन्न िलु्याउन।ु 

5. अतिरााविय मसिाना र सीिा नाकाको सरुक्षा व्यिस्था र अध्यागिन प्रणालीलाई सदुृढीकरण गनुा। 

6. विद्यिुीय िाध्यििा आधाररि व्यन्क्तगि घटना दिाा र नागररकको सबै प्रकारका सूचना र वििरण सवहिको एकीकृि 
राविय पररचयपर व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी राज्यबाट प्रिाह हनुे सेिासवुिधालाई सिेि एकीकृि सूचना 
प्रणालीिा आिर्द् गनुा। 

7. सबै सरुक्षा मनकायको व्यािसावयक क्षििा अमभिवृर्द् गरी राविय िथा अतिरााविय शान्ति स्थापनािा योगदान परु् याउन।ु 

( ) विपद् जोन् ि तयूनीकरण िथा व्यिस्थापन 

1. विपद् जोन् ि तयूनीकरण िथा व्यिस्थापन गना विपद् उत्थानिैरी शासन पर्द्मिको सदुृढीकरण गनुा। 

2. िीन िहिा बहपु्रकोप जोन् ि नक्साङ्कन/सूचनािा आधाररि विपद् जोन् ि पूिाानिुान, पूिाियारी, प्रमिकाया र पनुलााभ 
सम्बतधी क्षििा विकाससाँगै विपद् जोन् ि संिेदनशील योजना िथा पूिााधार मनिााण प्रकृया समुनन्िि गनुा। 

3. विपद् जोन् ि तयूनीकरण र व्यिस्थापनका लामग सािाजमनक, मनजी िथा सािदुावयक लगानी बवृर्द् गरी सिदुाय स्िरदेन्  
नै उत्थानशील क्षििा अमभिवृर्द् गनुा। 

4. विपद् जोन् ि तयूनीकरण र व्यिस्थापनका लामग बहृि ्सहभामगिा समुनन्िि गरी सचेिना अमभिवृर्द् गदै विपद्पिािक्ो 
पनुलााभ, पनुःस्थापना, पनुमनािाण र निमनिााणका कायालाई सबल र उत्थानशील बनाउन।ु 

५. रणनीमि 
(क) शान्ति सवु्यिस्था र सरुक्षा 

1. राविय सरुक्षा र प्रमिरक्षा सम्बतधी नीमि, रणनीमि र कानून िथा संगठनात्िक पक्षिा सिसािवयक सधुार गरी राविय 
सरुक्षा व्यिस्थालाई सदुृढ बनाउने। 

2. कानूनको पररपालना, सािान्जक तयाय र द्वतद्व व्यिस्थापन िा ा् ि ददगो शान्ति प्रिर्द्ान गने। 

3. विकासका सिै आयािहरूिा सरुक्षा चासोलाई आतिररकीकरण गने। 

4. शान्ति सरुक्षा, अपराध अनसुतधान र मनयतरणका लामग आधमुनक प्रविमधको प्रयोग िथा गपु्तचर सरुक्षा सूचना प्रणालीको 
(Security Intelligence) संस्थागि एिि ्प्राविमधक सदुृवढकरण गने। 

5. विकासका सबै आयाििा सरुक्षा चासोलाई सम्बोधन गदै सरुक्षा मनकायको कायाक्षििा अमभिवृर्द् गने। 

6. नागररक-िैरी सरुक्षा व्यिस्था सदुृढ गने िथा नागररक र सरुक्षा अङ गबीचको सम्बतधलाई सदुृढ बनाउने। 

7. सबै सरुक्षा मनकायलाई सियानकूुल दक्ष, आधमुनक, व्यािसावयक िथा साधन-स्रोि सम्पन्न बनाई सबै वकमसिका सरुक्षा 
चनुौिीलाई सािना गना सक्षि बनाउने। 

8. सीिा सरुक्षा र अध्यागिन प्रणालीलाई दद्वपक्षीय एिि ्बहपुक्षीय कुटनीमिक पहल िथा संस्थागि सदुृढीकरणका आधारिा 
व्यिन्स्थि र सदुृढ गने। 
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9. कारागार सम्बतधी तयूनिि िापदण्ड सियसापेक्ष रुपिा पररिाजान गरी प्रविमधिैरी सेिासवुिधा सवहिको सधुार गहृको 
रुपिा विकास गने। 

10. बहपुयोगी िथा प्रविमधयकु्त एकीकृि राविय पररचयपर व्यिस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सबै नागररकको वििरण 
र राज्यबाट प्रदान गररने सेिा सवुिधा सिेिको अमभले  एकीकृि रुपिा ििशः आिर्द् गदै लैजाने। 

11. सरुक्षा मनकायको व्यािसावयक क्षििा अमभिवृर्द् गदै राविय िथा अतिरााविय स्िरिा शान्ति स्थापना कायािा योगदान 
परु् याउने। 

( ) विपद् जोन् ि तयूनीकरण िथा व्यिस्थापन 

1. विपद् जोन् ि तयूनीकरणिैरी शासन पर्द्िी सदुृढ बनाउन आियकयक नीमिगि, संस्थागि र कायापद्दिीिा सधुार गने। 

2. संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका विषयगि विकास प्रवियाहरूिा जोन् ि तयूनीकरणलाई िूलप्रिाहीकरण गने र विपद् जोन् ि 
तयूनीकरण एिि ्उत्थानशीलिा अमभिवृर्द् गना सािाजमनक िथा मनजी लगानी, साझेदारी र सहकाया अमभिवृर्द् गने। 

3. सिदुायदेन्  राविय स्िरसम्ि बहपु्रकोप जोन् ि आाँकलन/नक्शाङ्कनिा आधाररि पूिाियारी, प्रमिकाया, पनुलााभ सम्बतधी 
क्षििा विकास र पयााप्त साधन स्रोिको व्यिस्थापन गने। 

4. विपद् जोन् िको पूिाानिुान, अनगुिन, पूिाियारी र प्रभािकारी प्रमिकाया गना आियकयक पूिााधार, जनशन्क्त, क्षििा र 
प्रविमधको विकास र सदुृढीकरण गने। 

5. प्राकृमिक स्रोिबाट प्राप्त आयलाई सिदुायको विपद् जोन् ि व्यिस्थापनिा तयायोन्चि रुपिा उपयोग गने। 

6. विषय के्षरगि नमिजा सूचक र लक्ष्य  

ि.सं. 
सूचक एकार् 

२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलन्ब्ध 

२०७६/७७ 
को अनिुामनि 
उपलन्ब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

207७/7८ 207८/7९ 207९/८० 

1 आधारभिू सािान्जक सरुक्षािा 
आबद्व जनसंयाया प्रमिशि १७ ३१ ३९ ४७ ५४ 

2 दिाा भएका लैवङ्गक वहंसा 
लगायिका अपराधका घटना 
र अनसुतधान प्रमिशि 

प्रमिशि 88.9 ९१ ९३.३ ९५ ९५ 

3 सरुक्षाको अनभुमूि भएको 
जनसंयाया 

प्रमिशि 
बवृर्द् 

- 
सिेक्षण पूिा 
ियारी काया 
प्रारम्भ 

सिेक्षण गरी 
बेसलाईन 
मनधाारण गने 

१० २० 

4 प्रहरी सेिािा नागररकको 
सहज पहुाँच 

अनपुाि 

(जनिा र 
प्रहरी 
बीचको) 

१:३९५ १:३9० १:295 १:284 १:280 

5 उपत्यकाका प्रिेश नाका र 
मसंहदरबार प्रिेशद्वारिा 
भेवहकल स्क्यानर जडान 

संयाया 0 0 १ २ २ 

6 सडक दघुाटनाबाट ितृ्य ु
भएका व्यन्क्त 

संयाया २७८९ २००० १६०० १३०० ११०० 
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ि.सं. 
सूचक एकार् 

२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलन्ब्ध 

२०७६/७७ 
को अनिुामनि 
उपलन्ब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

207७/7८ 207८/7९ 207९/८० 

7 सडक दघुाटनाबाट घार्िे 
भएका व्यन्क्त 

संयाया १४७३६ १२००० १०००० ८००० ६५०० 

8 सरुक्षा जोन् ि िूल्यांकन 
(Security Risk Assessment- 

SRA) कायाातियन भएका 
आयोजना र उद्योग 

संयाया   

कानून र 
कायाविमध 
िजुािा गरी 
लागू 

बेसलार्न 
मनधाारण 

प्रमििषा ३ 
प्रमिशिले िवृर्द् 

9 दन्क्षणी सीिा सरुक्षा मनगरानी 
कभरेज 

प्रमि र्कार् 
दूरी वकमि 

१८ १५ 8 7 7 

10 िददराको हामनकारक प्रयोग 
गने जनसङ्खयाया (१५ िषा िा 
िामथको उिेर सिूह) 

प्रमिशि २.० २.० १.८ १.५ १.५ 

11 लागू औषध दवु्यासन दर  
घटाउन े

प्रमिशि ११ ७ ६ ६ ५ 

12 लाग ुऔषध मनषेध िथा िददरा 
मबिी वििरण व्यिन्स्थि गना 
रोकथाििूलक कायािि लागू 
भएका स्थानीय िह 

संयाया - २०० 5०० ७५३ ७५३ 

13 विपदका घटनाबाट प्रभाविि 
पररिार संयाया 

प्रमि हजार १७.१ १५ १२.३ ११.२ १०.५ 

14 विपदको कारण कुल गाहास्थ्यय 
उत्पादनिा भएको क्षमि 

प्रमिशि २.५ २.२५ २ १.८ १.७५ 

15 विपद् जोन् ि तयूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन सम्बतधी िामलि 
प्राप्त जनशन्क्त 

संयाया २२११ २५०० २७०० २९०० ३००० 

16 विपदका घटनाबाट ितृ्य ुहनुे 
जनसंयाया 

प्रमि ला  1.7 1.५ 1.३ 1.3 1.० 

17 राविय पररचयपर लागू हनुे 
न्जल्ला  

संयाया १५ 16 ७६ ७७ ७७ 

18 राविय पररचयपर प्राप्त गरेका 
नेपाली नागररक 

प्रमिशि - १ ३३ ५० ७५ 

19 पााँच िषािमुनका 
बालबामलकाको जति दिाा 

प्रमिशि 63 ७१ ८० ९० ९५ 

20 विदेशी िलुकुिा 
बालबामलकाको बेचमब न 

सूचनाको 
सङ्खयाया 

२३ १८ १२ ७ ३ 
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ि.सं. 
सूचक एकार् 

२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलन्ब्ध 

२०७६/७७ 
को अनिुामनि 
उपलन्ब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

207७/7८ 207८/7९ 207९/८० 

21 नेपाल प्रिेश गने र बावहररने 
विदेशीको जैविक सूचना 
सवहिको अध्यागिन प्रणाली 
स्थापना भई लागू भएका 
अध्यागिन कायाालय 

पोटा संयाया 0 २ ७ ७ ७ 

22 तयूनिि िानिोन्चि सवुिधा 
सवहिको कारागारको भौमिक 
पूिााधार क्षििा िवृर्द् 

सवुिधाप्राप्त 
कैदी बतदी 
प्रमिशि 

६८ ७0 ८० ८५ ८७ 

23 सीपिूलक/रोजगारिूलक 
िामलि प्राप्त कैदी बतदी 

िवृर्द् 
(प्रमिशि) 

- 
5 स्थानिा 
िामलि 

१० १५ २० 

24 बायोिेविक सवहिको अपराध 
िथा अपराधी अमभले  प्रणाली 
स्थापना 

न्जल्ला २६ ५१ ७७ ७७ ७७ 

७. विषय के्षरगि  चा िथा स्रोिको मरिषीय अनिुान  

       
रकि रू. ला िा 

आमथाक िषा 
विमनयोजन  िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुाँजीगि 
वित्तीय 

व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेन्शक अनदुान िैदेन्शक ऋण 

2077/78 1,358,983 1,299,114 59,869 - 1,336,991 15,000 6,992 

2078/79 1,465,101 1,390,547 74,555 - 1,455,101 - 10,000 

2079/80 1,527,063 1,453,147 73,916 - 1,527,063 - - 
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८. कायािि/आयोजनाको संन्क्षप्त वििरण   

ब.उ.शी.नं. कायािि/आयोजना उद्दयेकय 
आयोजना अिमध 
(सरुु र सिामप्त) 

 

लागि  
(रू. ला िा) 

 

पषु््ााँई आगािी िीन िषाको उपलन्ब्ध सूचक 

३१४०००११ गहृ ितरालय शान्ति सरुक्षा सालबसाली   शान्ति सरुक्षा अिन चयन कायि भएको हनु।े 

जनिािा सरुक्षाको अनभुमूि िवृर्द् भएको हनुे। 

दिाा भएका लैङ्गमगक वहंसा लगायका अपराध 
घटना र  अनसुतधानको अनपुाि ५ प्रमिशिले 
िवृर्द् भएको हनुे। 

दिाा भएका अपराध घटनाको स्ल अनसुतधान 
दर १० प्रमिशिले िवृर्द् भएको हनु।े 

विपदका घटनाबाट प्रभाविि पररिार संयाया र 
ितृ्य ुहनु ेजनसंयाया उल्लेयाय रुपिा घटेको 
हनुे। 

न्जल्ला/ र्लाका/ सीिा प्रशासन कायाालयहरूको 
सदुृढ भौमिक एिि ्प्राविमधक क्षििा हनु गई 
शान्ति, सरुक्षा व्यिस्था र सेिा प्रिाह सदुृढ 
भएको हनुे। 

३१४९१०११ सिरजंग कम्पनी कायाालय आियकयकिा अनसुारका सेिा प्रिाह र शान्ति 
सरुक्षा कायि 

सालबसाली   

३१४९२०११ न्जल्ला प्रशासन 
कायाालयहरू 

शान्ति सरुक्षा कायि गने, नागररकिा र 
राहदानी वििरण 

सालबसाली   

३१४९२०१२ सीिा प्रशासन 
कायाालयहरू 

नागररकिा र राहदानी वििरण सालबसाली   

३१४९२०१३ र्लाका प्रशासन 
कायाालयहरू 

नागररकिा र राहदानी वििरण सालबसाली   

३१४०२०११ कारागार व्यिस्थापन 
विभाग 

कैदीहरूलाई सरुन्क्षि राख्न आियकयक सेिा 
सवुिधाको व्यिस्था  

सालबसाली   

३१४०२०१२ कारागार कायाालयहरू कैदीबतदीलाई सरुन्क्षि राख्न ेर 
मनयिानसुारको सेिा सवुिधा उपलब्धिा 

सालबसाली   कैदीबतदीहरूलाई सरुन्क्षि राख्न आियकयक सेिा 
सवुिधाको अमभले  व्यिस्था अमभिदृद्व भएको 
हनुे।  

31401012 सािान्जक सरुक्षा िथा 
संरक्षण 

सािान्जक सरुक्षा िथा संरक्षण रकि वििरण सालबसाली   नेपालको संविधानले मनदेन्शि गरे बिोन्जि 
नेपाल सरकारको मनणाय अनसुारको सािान्जक 
सरुक्षा िथा संरक्षणिा आबद्व जनसंयाया अमभिदृद्व 
भएको हनुे। 

३१४०३०११ अध्यागिन विभाग प्रिेशाज्ञा जारी सालबसाली   नेपाल प्रिेश गने र बावहररने विदेशीको जैविक 
सूचना सवहिको अध्यागिन प्रणाली  सबै 
अध्यागिन कायाालयिा स्थापना भई लागू 
भएको हनुे। 

विदेशी नागररकहरूको आिागिन सहज र 

३१४०३०१२ अध्यागिन कायाालयहरू विदेशी नागररकहरूको अध्यागिन सालबसाली   
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ब.उ.शी.नं. कायािि/आयोजना उद्दयेकय 
आयोजना अिमध 
(सरुु र सिामप्त) 

 

लागि  
(रू. ला िा) 

 

पषु््ााँई आगािी िीन िषाको उपलन्ब्ध सूचक 

व्यिन्स्थि भएको हनुे। 
३१४९३०११ जरु्द् िारुणयतर कायाालय आियकयकिा अनसुारको सेिा प्रिाह र विपद् 

प्रमिकाया 
सालबसाली    

३१४०४०११ प्रहरी प्रधान कायाालय नागररक सरुक्षा प्रदान सालबसाली   प्रहरी सेिािा नागररकको पहुाँचको अनपुाि 
१:२८० पगुकेो हनुेछ। 

शान्ति सरुक्षा अिन चयन कायि भएको हनु।े 

जनिािा सरुक्षाको अनभुमूि िवृर्द् भएको हनुे। 
३१४१००१५ नेपाल प्रहरी अस्पिाल प्रहरी पररिार िथा सिासाधारणलाई उपचार सालबसाली   प्रहरी पररिारले उन्चि उपचार पाएको हनुे। 
३१४१००१३ राविय प्रहरी प्रन्शक्षण 

प्रमिष्ठान 
प्रहरी किाचारीहरूको क्षििा अमभिवृर्द् सालबसाली   प्रहरी किाचारीहरूको क्षििा अमभिवृर्द्  

भएको हनुे। 
३१४०४०१४ प्रदेश प्रहरी कायाालयहरू सरुक्षा सितिय सालबसाली   शान्ति सरुक्षा अिन चयन कायि भएको हनुे। 

जनिािा सरुक्षाको अनभुमूि िवृर्द् भएको हनुे। 

सीिा सरुक्षा मनगरानी कभरेज प्रमि र्कार् दूरी 
७ वकमि पगुकेो हनुे। 

३१४०४०१६ न्जल्ला प्रहरी कायाालयहरू सरुक्षा प्रदान सालबसाली   

३१४०४०१२ िहानगरीय प्रहरी सरुक्षा प्रदान सालबसाली   

३१४०५०११ सशस्त्र प्रहरी बल सीिा औद्योमगक सरुक्षा प्रदान सालबसाली   

३१४०६०११ प्रहरी वकिाब ाना प्रहरी किाचाररको अमभले  व्यिस्थापन  सालबसाली   प्रहरी किाचारीको अमभले  व्यिस्थापन  
भएको हनु।े 

३१४०१०११ राविय पररचयपर िथा 
पञ्जीकरण विभाग 

 नेपाली नागररकलाई राविय पररचयपर 
वििरण। 

५ िषा िूमनका बालबामलकाहरूको जति 
दिाा लगायि अतय घटनादिाा। 

सािान्जक सरुक्षा प्रणालीलाई राविय पररचय-
पर व्यिस्थापन सूचना प्रणालीसाँग आबर्द्। 
 

सालबसाली   पााँच िषािमुनका बालकामलकाको जति दिाा 
भएको ७५प्रमिशि पगुकेो हनुे। 

७७ िटै न्जल्लाबाट सबै नेपाली नागररकले 
राविय पररचयपर प्राप्त गरेको हनुे। 

सािान्जक सरुक्षा भत्ता बैंक िथा वित्तीय 
संस्थाबाट वििरण भएको हनुे। 

सूचना व्यिस्थापन प्रणालीहरूबीच अतिर 
आबर्द्िा र सूचना आदान-प्रदान स्थावपि भएको 

230



ब.उ.शी.नं. कायािि/आयोजना उद्दयेकय 
आयोजना अिमध 
(सरुु र सिामप्त) 

 

लागि  
(रू. ला िा) 

 

पषु््ााँई आगािी िीन िषाको उपलन्ब्ध सूचक 

हनुे। 

३१४०५०१४ सशस्त्र प्रहरीबल िामलि 
केतरहरू 

सशस्त्र प्रहरी बल किाचारीहरूको क्षििा 
अमभिवृर्द् 

सालबसाली   शान्तिसरुक्षा अिनचयन कायि भई दक्ष, 
क्षििािान र उत्प्ररेरि जनशन्क्त ियार हनुे। 

३१४०५०१५ नेपाल एवपए् अस्पिाल सशस्त्र प्रहरी बल पररिार िथा 
सिासाधारणलाई स्िास्थ्ययोपचार उपलब्धिा 

सालबसाली   सशस्त्र प्रहरी बल, प्रहरी पररिार िथा 
सिासाधारणलाई स्िास्थ्ययोपचार सेिा उपलब्ध 
गरार्एको हनुे। 

३१४०५०१३ क्षेरीय सशस्त्र प्रहरी बल 
कायाालय 

सरुक्षा व्यिस्थाको प्रितध सालबसाली   उद्योग, कलकार ाना र व्यिसायहरूिा सरुक्षा 
जोन् ि िूल्याङ्कन (Security Risk Assessment- 

SRA) कायाातियन भई शान्ति सरुक्षा अिनचयन 
कायि भएको हनुे। 
जनिािा सरुक्षाको अनभुमूि िवृर्द् भएको हनु।े 

३१४०५०१६ सशस्त्र प्रहरी बल राजस्ि 
भतसार िथा औद्योमगक 
सरुक्षा बल 

राजश्व िथा भतसार सरुक्षा प्रदान  सालबसाली   

३१४००१०१ राहि िथा पनुास्थापना 
कायािि 

राहि िथा पनुास्थापना सम्बतधी काया मनरतिर   प्रभािकारी राहि वििरण भएको हनुे। 

३१४०0102 लाग ुऔषध मनयतरण 
कायािि 

लागऔुषध आपूमिा घटाउन ेर सचेिना 
अमभिवृर्द्  

मनरतिर   लागू औषध आपूमिा घटेको र सचेिना अमभिवृर्द् 
भएको हनुे। 

लागू औषध दवु्यासन दर  ५ प्रमिशििा घटेको 
हनुे। 

३१४०४१०३ मरबषीय अपराध मनयतरण 
िथा अनसुतधान 
कायायोजना 

अपराध मनयतरण िथा दण्डहीनिाको अतत्य मनरतिर   अपराध मनयतरण िथा दण्डहीनिाको अतत्य 
भएको हनुे। 

३२९००१०६ राविय विपद जोन् ि 
तयूनीकरण िथा 
व्यिस्थापन प्रामधकरण  

विपद व्यिस्थापनको प्रभािकारी सञ्चालन 
िथा व्यिस्थापन सालबसाली 

  विपद् जोन् ि तयूनीकरण, पूिा ियारी,   ोज, 
उर्द्ार, राहि र पनुस्थाापना सिबतधी कायािा 
संघ, प्रदेश र स्थानीय िहबीच सितिय र 
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ब.उ.शी.नं. कायािि/आयोजना उद्दयेकय 
आयोजना अिमध 
(सरुु र सिामप्त) 

 

लागि  
(रू. ला िा) 

 

पषु््ााँई आगािी िीन िषाको उपलन्ब्ध सूचक 

सहकायािा कायािि सञ्चालन भएको हनुे।  

विपद् जोन् ि तयूमनकरण वित्तीय रणनीमि 
िजुािा भएको हनुे।  

उत्थानशीलिा र क्षििा अमभिवृर्द्का कायािि 
सञ्चालन गने। 

९. जोन् ि पक्ष िथा अनिुान 
सरुक्षा मनकायको आधमुनकीकरण िथा व्यािसावयकिा अमभिदृद्वसाँगै नागररकको जीउ, धन, स्िितरिा र सािाजमनक सम्पमिको सरुक्षा हनुे, सार्िर अपराधको मनयतरण 

हनुे र अतिरााविय आपरामधक वियाकलाप मनयतरण हनुेछ। आियकयक पररिाणिा साधन-स्रोि उपलब्ध हनु नसकेिा उन्ल्लन् ि उपलन्ब्धहरू हामसल नहनुे जोन् ि रहतछ। 
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७.५ रक्षा 
1. पषृ्ठभमूि 

िलुकुको सरुक्षा एवि ्प्रमिरक्षा सम्बन्धी नीमि, रणनीमि िथा कानूनको िर्ुिुा र मिनको कार्ाुन् वर्न, ्र्व्थापन, ननमुिन, 
मनर्न्रण िथा मनरे्दशन मने किु् र् पूरा मरै्द नेपाली सेनालाई रे्दश र र्निाको हिििा प्रभावकारी िवरले पररचालन मने र्दाहर्त्व 
रक्षा िन्रालर्को रिी आएको छ। नेपालको संहवधानको भाम २८ धारा २६७ िा नेपालको ्विन्रिा, सावभुौिसत्ता, भौमोमलक 
नखण्डिा, ्वाधीनिा र राहिर् एकिाको रक्षाको लामम संहवधानप्रमि प्रमिबद्ध सिावेशी नेपाली सेनाको एक संमठन रिने ्र्व्था 
रिेको छ। िलुकुलाई आन्िररक िथा बाह्य सरुक्षा चनुौिीबाट ्विन्र र सरुक्षक्षि राख्रै्द नेपाली र्निाको क्षर्उ धनको सरुक्षा र 
संरक्षण मन,ु शाक्षन्िपूवकु बााँच्न पाउन ेनैसममकु नमधकारलाई समुनक्षिि मन ुर नेपालको भौमोमलक नखण्डिा र एकिालाई नटल र 
नक्षुण्ण राख् न रक्षा िन्रालर् र र्स नन्िमिुको नेपाली सेना निोरार हिर्ाशील रिी आएका छन।् संहवधानद्वारा प्रर्दत्त र्दाहर्त्व 
मनवाुि मने िििा िालका दर्दनिा नेपाली सेनाले िूलि: बाह्य सरुक्षा, प्रमिरक्षा, आन्िररक सरुक्षा, हवपद् ्र्व्थापन, प्रकृमि 
संरक्षण, राहिर् पहिचान बोकेका ठूला एवि ् रणनैमिक िित्त्वका हवकास मनिाुण, िलुकुका िित्त्वपूण ु ऐमििामसक सां्कृमिक 
संरचना िथा नमि हवक्षशष्ट र हवक्षशष्ट ्र्क्षििरूको सरुक्षा एवि ्संर्िु राि संघको आह्वान ननसुार हवमभन् न रे्दशिा शाक्षन्ि ्थापना 
र््िा नेपाल सरकारले समु्पेको क्षर्म्िेवारी कुशलिापूवकु सम्पार्दन मरै्द आइरिेको छ। िलुकुिा संघीर् मणिन्रात्िक शासन 
्र्व्थाको ्थापनापिाि ् सेनािामथ नामररक मनर्न्रण, सेनाको आधमुनकीकरण र पनुसरुचना, सेना-नामररक सम्बन्ध र््िा 
हवषर्िरू शासकीर् प्रणालीमभर प्राथमिकिाका साथ कार्ाुन्वर्न भैरिेका छन।् रक्षा िन्रालर् र नेपाली सेनाको कार्कु्षेर िूलि  
नेपालको संहवधान, राहिर् सरुक्षा नीमि, २०७५, सैमनक ऐन, २०६३ िथा  नेपाल सरकार (कार् ुहवभार्न) मनर्िावली¸ २०७४ 
ननसुार मनदरु्दष्ट रिाँरै्द आएको छ।  

२. सि्र्ा िथा चनुौिी 

नेपाली सेनालाई सिर्को पररविनुसाँमै थप सबल, च ु् ि, र्दक्ष र नन्िराुहिर् ्िरको बनाउन एवि ् िालका दर्दनिा 
सकु्षम्पएको हवकास मनिाुण िथा हवपद् ्र्व्थापनको कार् ुकुशलिापूवकु सम्पार्दन मन ुआवश्र्क पनै भौमिक संरचना, िेक्षशनरी 
और्ार, प्रहवमध िथा आधमुनक सैमनक उपकरण पर्ाुप् ि िारािा उपल्ध निनु,ु नेपाली सेनालाई आवश्र्क पने िाििमिर्ार, 
मोलीमठ्ठा लमार्िका सरुक्षा सािग्री ्वरे्दशमभरै पर्ाुप्त िारािा उत्पार्दन मन ुनसक्न ुर्स क्षेरका प्रिखु सि्र्ाका रुपिा रिेका 
छन।् सिर्ानकूुल वकृ्षत्त हवकासका नवसर सन्िमुलि र न्र्ार्पूण ुिररकाले उपल्ध मराई नेपाली सेनािा कार्रुि र्नशक्षिको 
िनोबल उच्च राख् न,ु िन्रालर् िथा नेपाली सेनाको कािकारबािीलाई ििश: आधमुनकीकरण मरै्द सूचना प्रहवमधिा आधाररि 
च ु् ि र नमिर्ािखुी बनाउन,ु सेना र नन्र् हवमभन् न सरुक्षा संर्न्रिरूबीच सिन्वर् र कार्ाुत्िक सम्बन्ध सदुृढ िलु्र्ाई िलुकुको 
सिग्र सरुक्षा ्र्व्थािा सधुार ल्र्ाउन ुसरुक्षा क्षेरको प्रिखु चनुौिीका रुपिा रिेका छन।् 

३. सोच 

्विन्र, नखण्ड, सरुक्षक्षि, सावभुौि र शाक्षन्िपूण ुनेपाल। 

४. उद्दशे्र् 

1. संघ¸ प्ररे्दश र ्थानीर् िििा रिने सबै सरुक्षा मनकार्बीच शाक्षन्ि-सरुक्षाका हवषर्िा सिर्ोम र सिन्वर् सदुृढ मरै्द 
हवश्वसनीर् र भरपर्दो सरुक्षा प्रणाली हवकास मनु।ु  

2. सदुृढ र सबल आन्िररक िथा बाह्य सरुक्षा प्रणाली नवलम्बन मरी िलुकुलाई सरुक्षक्षि राख्न ुिथा सिनु्नि बनाउन।ु 

3. नेपाली र्निा, नेपालको मसिाना, भमूि, र्ल, नथिुन्र, प्राकृमिक-सां्कृमिक सम्पर्दा र पर्ाुवरणको प्रभावकारी सरुक्षा मनु।ु 
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4. नेपाली सेना िथा रक्षा िन्रालर्का मनर्ाििी किचुारीिरूको क्षििा नमभवहृद्ध मरी र्दक्ष¸ आधमुनक र ्र्ावसाहर्क 
िलु्र्ाउन।ु 

5. हवकास मनिाुण िथा हवपद् ्र्व्थापनिा नेपाली सेनाको भमूिकालाई प्रभावकारी बनाउन।ु 

6. िलुकुिा शाक्षन्ि क्ष्थरिा कार्ि मरै्द िानव नमधकारको संरक्षणिा र्ोमर्दान परु् र्ाउन।ु 

7. आधारभिू राहिर् िूल्र् िान्र्िािरूको संरक्षण र राहिर् एकिा िथा सािाक्षर्क सद्भावलाई नमभवहृद्ध मरै्द नामररक-सैमनक 
सम्बन्धलाई सदुृढ िलु्र्ाउन।ु 

8. सैमनक कूटनीमिलाई प्रभावकारी बनाउाँरै्द नन्िराुहिर् शाक्षन्ि ्थापनािा िलुकुको र्ोमर्दानलाई नमभवहृद्ध मनु।ु 

५. रणनीमि 

1. राहिर् सरुक्षा र प्रमिरक्षा सम्बन्धी नीमि, रणनीमि र काननु िथा संमठनात्िक पक्षिा सिसािहर्क सधुार मरी राहिर् 
सरुक्षा ्र्व्थालाई सदुृढ बनाउने। 

2. सरकारका िीनवटै िि िथा नेपाली सेनाबीच उक्षचि संर्न्र मनिाुण र सिन्वर् सदुृढ मरी िलुकुिा हवश्वसनीर् र भरपर्दो 
सरुक्षा प्रणालीको हवकास मने। 

3. नेपाली सेनालाई सिर्ानकूुल र्दक्ष¸ आधमुनक¸ ्र्ावसाहर्क¸ प्रहवमध-िैरी िथा साधनस्रोि सम्पन्न बनाउने एवि ्
किचुारीिरूको क्षििा नमभवहृद्ध मने। 

4. नेपाली सेनालाई िलुकुको नन्िराुहिर् मसिानाको सरुक्षा, नर्दी, खानी, वनर्ङ्गल र प्रकृमि संरक्षण कार्िुा सिभामी मराउन े
िथा ठूला एवि ्रणनैमिक िित्वका हवकास आर्ोर्नािरूको सम्भा्र्िा नध्र्र्न मर्दाु राज्र्को सरुक्षािा पने प्रभावबारे 
सरुक्षा प्रभाव िूल्र्ाङ्कन मनुपुने ्र्व्था मने। 

5. राहिर् ्वाथ ुर हिि हवपरीिका हिर्ाकलापिरूलाई मनर्न्रण र मनरुत्साहिि मने। 

6. नेपाली सेनािा वकृ्षत्त हवकासका नवीन पक्षिरूलाई सिावेश मरी क्षििावान ्र उच्च िनोबलर्िु र्नशक्षि मनिाुण मने। 

7. नेपाली सेनाको सािररक र रणनैमिक ििित््वका हवकास मनिाुण कार्िुरू सम्पार्दन मने िथा हवपद् ्र्व्थापन क्षििा 
नमभवहृद्ध मने। 

8. नेपाली सेना सम्बन्धी काननुिा सिसािहर्क सधुार मरी िानव नमधकारको संरक्षण र प्रवदु्धनिा र्ोमर्दान परु् र्ाउने। 

9. आधारभिू राहिर् िूल्र् िान्र्िािरूको र्मेनाु िथा राि र राहिर् हििप्रमि सिहपिु र्नशक्षिको मनिाुण मरै्द नामररक-
सैमनक सम्बन्धलाई सौिारु्द्पूण ुिलु्र्ाउने। 

10. नेपाली सेना र नन्र् सरुक्षा मनकार्बीच सिन्वर् र सिकार् ुहव्िार मरै्द हवश्व शाक्षन्ि ्थापनािा नेपालको भमूिका वहृद्ध 
मने। 
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६. हवषर् के्षरमि नमिर्ा सूचक र लक्ष्र् 

ि.सं. सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलक्ष्ध 

२०७६/७७ को 
ननिुामनि उपलक्ष्ध 

िध्र्िकालीन लक्ष्र्  

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

1 बङ्कररे्दक्षख ्र्ारेकसम्ि 
भौमिक संरचना 
मनिाुण 

-कुल संरचना 
५,९७३_ 

संख्र्ा ३,२११ १३९ १०० ४०९ ४३४ 

2 भकूम्पपमछको 
पनुमनिुाणु  

संख्र्ा ६९ २ ७८ ६१ - 

3 हवपद् ्र्व्थापन 
िथा क्षििा 
नमभवहृद्धका लामम 
उपकरण खररर्द 

वटा 

नेपाली 
सेनाको 
हवपद् 
्र्व्थापन 
क्षििा 
नमभवहृद्ध 
मन ुन्रू्निि 
हवपद् 
्र्व्थापन 
सािग्री प्राप्त 
भएको 

लाइट िेमलकप्टर- 
२, मिमडर्ि 
िेमलकप्टर- १, 
िवाई र्िार्- १   

िवाई र्िार् 
(Trainer Aircraft)- 
२  

हवपद् ्र्व्थापन 
क्षििा नमभवहृद्ध मन ु

Fire fighting, CSSR 

Equipment, 
Waterman ship र 
Mountaineering 

सािग्री खररर्द 

िवाई साधन -१ 
(िेमलकप्टर) 

हवपर्द 
्र्व्थापनिा 
िध्र्ि ििको 
क्षििा वहृद्ध मन ु
आवश्र्किा 
ननसुार नन्र् 
साधन  

िवाई साधन 
- २ 
(िेमलकप्टर) 

हवपर्द 
्र्व्थापनिा 
िध्र्ि ििको 
क्षििा वहृद्ध 
मन ु
आवश्र्किा 
ननसुार नन्र् 
साधन  

4 नेपाली सेनाको र्मिनी 
पररविन क्षििा 
नमभवहृद्ध 

वटा ९५ १४८ १५८  ४०९ ४१० 

5 नेपाली सेनाको िवाई 
पररविन क्षििा 
नमभवहृद्ध 

संख्र्ा - १ १ १ १ 

6 राहिर् सेवा र्दल 
िामलि 

र्ना 
िर्ार 

४४ ७.७ ७.७ १२ १३ 

7 राहिर् प्रमिरक्षा 
हवश्वहवद्यालर् ्थापना 
र सञ्चालन 

 

-- 

हव्ििृ नवधारणा 
पर िर्ार 

र्ग्मा खोर्ी र 
पहिचान 

राहिर् प्रमिरक्षा 
हवश्वहवद्यालर् 
पूवाुधार मनिाणु 
हवकास समिमि 
(मठन) आरे्दश, 
२०७६ र्ारी 

ऐनको ि्र्ौर्दा िर्ारी 

4० प्रमिशि भौमिक 
पूवाुधार मनिाणु  

आंममक ििाहवद्यालर् 
िथा केन्र्द्िरूको 
कार्ाुलर् ्थापना  

२५ प्रमिशि 
र्नशक्षि ्र्व्थापन  

भौमिक पूवाुधार 
मनिाुण सम्पन्न 

७५ प्रमिशि 
र्नशक्षि 
्र्व्थापन  

 

सम्पूण ु
र्नशक्षिको 
्र्व्थापन 

हवश्वहवद्यालर् 
सञ्चालन  
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७. हवषर् क्षरेमि खच ुिथा स्रोिको मरवषीर् ननिुान 

       
रकि रू. लाखिा 

आमथकु वष ु

हवमनर्ोर्न िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुाँर्ीमि 
हवत्तीर् 

्र्व्था 
नपेाल सरकार 

वैरे्दक्षशक 

ननरु्दान 
वैरे्दक्षशक ऋण 

2077/78 502,586 445,967 56,619 - 502,586 - - 

2078/79 520,883 462,229 58,654 - 520,883 - - 

2079/80 539,867 479,041 60,826 - 539,867 - - 
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८. कार्िुि/आर्ोर्नाको संक्षक्षप्त हववरण 

ब.उ.शी.नं. कार्िुि/आर्ोर्ना उद्दशे्र् 
आर्ोर्ना नवमध 

(सरुु र सिामप्त) 
लामि पषु्ट्ााँई आमािी िीन वषकुो उपलक्ष्ध सूचक 

३४५०००११ रक्षा िन्रालर् सरुक्षा सालबसाली - - बाह्य िथा आन्िररक सरुक्षा प्रणाली प्रभावकारी भई नेपालको 
्विन्र, सावभुौिसत्ता, भौमोमलक नखण्डिा, ्वाधीनिा र 
राहिर् एकिा सबल र सदुृढ भएको िनुे। 

राहिर् प्रमिरक्षा हवश्वहवद्यालर् क्षििा नमभवहृद्ध २०७६/७७- 
२०७९/80  

३२०००  हवश्वहवद्यालर्को हव्ििृ नवधारणा पर िर्ारी िथा ऐन 
पाररि, भएको िनुे। 
र्ग्मा प्रामप्त, र्नशक्षि िथा सािग्री ्र्व्थापन भएको 
िनुे। 
भौमिक पूवाुधारको मनिाणु कार् ुसम्पन्न भएको िनुे। 
राहिर् प्रमिरक्षा हवश्वहवद्यालर् सञ्चालन भएको िनु।े 

३४५०००१२ राहिर् सरुक्षा पररषद्को 
सक्षचवालर् 

सरुक्षा सालबसाली - - राहिर् सरुक्षा पररषद्को काि कारवािी च ु् ि, र्दरुु्ि भएको 
िनु।े 

३४५०1013 वीरेन्र्द् न्पिाल (पोष्ट 
एक्षक्सडेन्ट) 

्वा््र् सेवा 
प्रवाि 

सालबसाली - - आि नामररक िथा सैमनकलाई प्रभावकारी िवरले 
्वा््र्ोपचार सेवा उपल्ध भएको िनुे। 

हवपद्का सिर्िा सेवा परु् र्ाउन ेमरी क्षििा नमभवहृद्ध भएको 
िनु।े 

३४५०1014 सैमनक किाण्ड िथा ्टाफ 
कलेर् 

क्षििा नमभवहृद्ध सालबसाली - - नेपाली सेनाका सकल र्दर्ाुका सैमनक िथा नन्र् किचुारीको 
क्षििा र ्र्ावसाहर्क र्दक्षिा नमभवहृद्ध भएको िनुे। 

३४५०1015 राहिर् सेवा र्दल छारछारािा 
राहिर् भावना 
नमभवहृद्ध 

सालबसाली - - रािप्रमि सिहपिु, ननशुामसि, बफार्दार र रािको सेवा मन ु
ित्पर एवि ्सक्षि नामररक हवकास भएको िनुे। 

३०,८०० र्ना र्वुालाई राहिर् सेवार्दल िामलि प्राप्त भएको 
िनुे। 

३४५०1016 नमि हवक्षशष्ट ्र्क्षििरूको 
सरुक्षा 

सरुक्षा प्रवन्ध सालबसाली - - नमि हवक्षशष्ट ्र्क्षििरूको सरुक्षा ्र्व्था थप च ु् ि¸ भरपर्दो 
र प्रभावकारी भएको िनुे। 

34501011 र्ङ्गी नड्डा सरुक्षा सालबसाली - - राहिर् सरुक्षा र प्रमिरक्षा प्रमि सिहपिु सक्षि¸ सबल¸ 
्र्ावसाहर्क एवि ्उच्च िनोबलर्िु नेपाली सेनाको 
प्रभावकारी पररचालन भएको िनुे। 
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ब.उ.शी.नं. कार्िुि/आर्ोर्ना उद्दशे्र् 
आर्ोर्ना नवमध 

(सरुु र सिामप्त) 
लामि पषु्ट्ााँई आमािी िीन वषकुो उपलक्ष्ध सूचक 

34501012 सैमनक िवाई 
ििामनरे्दशनालर् 

सरुक्षा सालबसाली - - नेपाली सेनाको िवाई क्षििा नमभवहृि भएको िनुे। 

९. र्ोक्षखि पक्ष िथा ननिुान 

नेपाली सेनाको आधमुनकीकरण, ्र्वसार्ीकरण र क्षििा नमभवहृद्धका लामम पर्ाुप्त िारािा स्रोि साधनको ्र्व्था िनुेछ। नेपाली सेनािा कार्रुि सकल र्दर्ाुको 
िौसला र िनोबल उच्च राख्न आवश्र्क कार्िुि सञ्चालन िनुकुा साथै नेपाली सेना र नन्र् सरुक्षा मनकार्बीच सिन्वर् िथा सिकार् ुसदुृढ िनुेछ।पर्ाुप्त बरे्ट र स्रोि-

साधनको ्र्व्था नभएिा लक्षक्षि उद्देश्र् िामसल िनु नसक्ने र्ोक्षखि रिेको छ। 
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7.6 परराष्ट्र  
१. पषृ्ठभमूि  

"सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रतुा" को परराष्ट्र नीमत तथा नेपालको संविधानलाई िागगदशगनको रूपिा मलई, नेपाललाई 
न्यून आय भएको िलुकुबाट िध्यि आयभएको िलुकुको रुपिा रुपान्तरण गने बहृत्तर लक्ष्यका लामग सहकायग गदै रावष्ट्रय 
वहतका आधारभतू उद्देश्य प्राप्त गनेतर्ग  नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध मनदेशशत रहेको छ। िलुभतू रुपिा नेपाली मनयोगको 
सबलीकरण, कुटनीमतक जनशशि विकास, आमथगक कूटनीमतको पररचालन, सीिा सरुक्षा, विद्यतुीय राहदानी (e-passport) को 
व्यिस्थाको साथै द्विपक्षीय एिि ्िहपुक्षीय तथा अन्तरागवष्ट्रय संघसंस्थािा नेपालको उपशस्थमतलाई थप सबल बनाउँदै लैजाने 
एिि ् गैरआिासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुजँी तथा प्रविमधलाई नेपालको वहतिा पररचालन गनेतर्ग  परराष्ट्र िन्त्रालय अग्रसर 
रहेको छ। 

२.सिस्या तथा चनुौती  

पवहल्लो सियिा नेपालको राजनीमतक एिि नीमतगत शस्थरता, सािाशजक तथा आमथगक सिलीकरण र अिसरको िवृि, तथा 
अन्तरागवष्ट्रयस्तरिा नेपाललाई द्वदइने िहत्ि अिसरको रुपिा रहेको भए तापमन नेपालको विकास प्रयासको सीमितता, न्यून 
रावष्ट्रय उत्पादन तथा पुँजी मनिागण र आन्तररक रोजगारीकोका अिसरको अपयागप्तता प्रिखु सिस्याका रुपिा रहेका छन।् 
साथै, छुटै्ट परराष्ट्र नीमतको अभाि एिि ्सियानकूुल प्रशशशक्षत जनशशिको किी र बढ्दो कायगचापका बीच सिग्र परराष्ट्र 
सेिािा रहेको न्यून जनशशिले थप सिस्या मसजगना गरेको छ। यसका अमतररि परराष्ट्र नीमत र परराष्ट्र िामिला हेने रावष्ट्रय 
दृविकोणिा एकरूपता कायि गने विषयिा देशखने गरेका अन्यौलता एिि ्िौजदुा व्यिस्थाको प्रभािकारी कायागन्ियन नहनु ु
सिेत सिस्याको रुपिा रहेको देशखन्छ। 

बहपुक्षीय व्यिस्था एिि ् िहपुक्षीय व्यापार प्रणालीिामथ चनुौमत आइरहेको पमछल्लो विश्व पररदृश्यिा हालको पसु्ताले 
नभोगेको गशम्भर प्रकृमतको विश्वस्तरको िहािारीको रुपिा देशखएको कोमभड १९ ले विश्व िानि जामतको अशस्तत्ििामथ नै ठूलो 
प्रश्न खडा गरेको छ। यसबाट मनशितरुपिा अन्तरागवष्ट्रय सम्बन्धका केही संरचना र द्विपक्षीय एिि ् बहपुक्षीय िञ्चका 
प्राथमिकता तथा कायगक्रिलाई सिेत ठूलो प्रभाि र संकुचन पाने र सिग्र विश्व तथा अथग सम्बन्धिा मसमथलता सिेत आउन े
देशखएकोले ठूलो संख्यािा विदेशिा रहेका नेपाली प्रत्यक्ष रूपिा प्रभावित हनुे देशखन्छ। विश्व अथगव्यिस्था, अध्यागिन तथा 
रोजगारीिा कटौती लगायतका सिस्यािा पने नेपालीको उिार तथा सकुशल घरवर्ती प्रिखु चनुौती ह सक्न े
देशखन्छ।अकोतर्ग  नेपालले दात ृ मनकायबाट प्राप्त गदै आएको सहयोग सिेत प्रभावित हनुे हुँदा यी सिग्र चनुौतीको सािना 
गनग नेपालले अिलम्बन गनुगपने िागगका सम्बन्धिा बहृत्तर छलर्ल तथा नयाँ प्राथमिकता मनधागरण गने कायग सिेत चनुौतीको 
रूपिा देशखएको छ। 

३. सोच  

सिनु्नत र सिन्यावयक विकास एिि ्रावष्ट्रय सम्िानका लामग अन्तरागवष्ट्रय आमथगक सम्बन्ध। 

४. उद्दशे्य 

अन्तरागवष्ट्रय स्तरिा नेपालको रावष्ट्रय वहत प्रिदगन गदै तीव्र आमथगक िवृि, गररबी न्यूनीकरण तथा द्वदगो विकासका 
लक्ष्यहरू प्रामप्तिा योगदान परु् याउन अन्तरागवष्ट्रय सम्बन्धको िहत्ति पररचालन गनुग। 

५.रणनीमत  

१. अन्तरागवष्ट्रय जगतिा नेपालको रावष्ट्रय वहत, रावष्ट्रय छवि, रावष्ट्रय पवहचान र प्रमतष्ठाको प्रिदगन गने। 

२. नेपालको आमथगक कूटनीमतलाई रणनीमतक र नमतजािलुक रुपिा पररचालन गने। 
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३.रावष्ट्रय वहत अनकुुल हनुे गरर विद्यिान सशन्ध, सम्झौता र सिझदारीको विश्लषेण गरर पनुरािलोकन गने। 

४. कूटनीमतक दक्षतािा अमभिवृि गरर गणुस्तरीय सेिा प्रिाहको समुनशितता गने। 

६. विषय क्षते्रगत नमतजा सूचक र लक्ष्य  

क्र.सं. सूचक एकाइ{ 

२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलशधध 

२०७६/७७ 

को अनिुामनत 

उपलशधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

1 द्विपक्षीय कूटनीमतक 
सम्बन्ध स्थापना भएका 
िलुकु 

संख्या १६८ १७० १७१ १७३ १७४ 

2 नेपालीलाई गन्तव्य 
िलुकुको अध्यागिनिा 
प्रिेशाज्ञा प्रदान गने िलुकु 

संख्या ३५ ४० ४५ ५० ५५ 

3 द्विपक्षीय परािशग संयन्त्रको 
स्थापना र बैठक 

 िटा 
 

१२ 
 

१२ 
१२ १६ १५ 

4 अन्तरागवष्ट्रय संगठनको 
कायगकारी तहिा उम्िेदिारी 
र प्रमतमनमधत्ि 

 िटा 
 

२ 
४ 2 2 ३ 

5 विदेशशस्थत मनयोगहरूिा 
भिन/जग्गा खररद 

 संख्या २ ४ ३ ३ ३ 

6 आमथगक कूटनीमतका 
कायगक्रि संचालन 

 पटक १३० १३० 130 130 140 

7 कूटनीमत सम्बन्धी तामलि 
संचालन 

पटक / 
व्यशि 

३ २ १३० १३० १३० 

8 Brain Gain Center-BGC 

िा आबि हनुे गैर 
आिासीय नेपाली 

संख्या  

- 
६५० ७५० ९०० १००० 

9 BGC िार्ग त प्राप्त हनु े
पररयोजना प्रस्ताि 

संख्या १ २ ४ ६ ८ 

७. विषय क्षते्रगत खचग तथा  स्रोतको  मत्रिषीय अनिुान 

रकि रु. लाखिा  

आ. ि.  
विमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चालू पूजँीगत वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेशशक अनदुान िैदेशशक ऋण 

2077/78 62,898 51,019 11,879 - 62,898 - - 

2078/79 69,751 55,545 14,206 - 69,751 - - 

2079/80 70,773 59,012 11,761 - 70,773 - - 
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८. कायगक्रि/आयोजनाको संशक्षप्त  वििरण   

 

ब.उ.शी.नं. 
 

कायगक्रि/आयोजना 
 

उद्दशे्य 
आयोजना अिमध  

(सरुु र सिामप्त) 

लागत  

(रू  लाखिा) 
पषु्ट्ाईँ आगािी  तीन िषगको उपलशधध सूचक 

३२६०००११ परराष्ट्र िन्त्रालय रावष्ट्रय वहत प्रििगन 
अन्तरागवष्ट्रय सम्बन्ध 
सबमलकरण 

सालबसाली   अन्तरागवष्ट्रय सम्बन्ध िजबतु भएको हनुे। 

३२६०००१२ नेपाली/राजदूतािासहरू, 
स्थायी मनयोगहरू, 

िहािाशणज्य दूतािासहरू 

 

 आमथगक कूटनीमतका 
कायगक्रि सचालन 

 नेपालीको उद्दार, रावष्ट्रय 
वहत प्रििगन  

सालबसाली   आमथगक कूटनीमत र श्रमिक सचेतना कायगक्रििा बवृि र सिस्यािा परेका 
नेपालीको उद्दार भएको हनुे।  

आमथगक कूटनीमतबाट नेपालको छवि प्रििगन भएको हनुे। 

३२६०००१३ सीिा नापी टोली सीिा व्यिस्थापन सालबसाली   नेपालको सीिा थप व्यिशस्थत भएको हनुे। 

३२६०१०११ राहदानी विभाग राहदानी वितरण सालबसाली   राहदानी वितरणिा प्रभािकाररता र राहदानी प्राप्त गनग लाग्ने सियिा किी 
आएको हनुे। 

३२६०२०११ कन्सलुर सेिा विभाग कन्सलुर सेिा सालबसाली   कन्सलुर सेिा प्रिाहिा थप प्रभािकाररता आएको हनुे। 

९.जोशखि पक्ष तथा अनिुान  

सरोकारिाला मनकायहरूबीच मनरन्तर र प्रभािकारी सिन्िय, सम्बशन्धत देशको कानून र पयागप्त बजेट तथा जनशशिको सािवयक व्यिस्थापन हनु नसकेिा क्षेत्रगत लक्ष्य हामसल हनु 
नसक्ने जोशखि देशखन्छ। 
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७=७ योजना तथा तथ्याङ्क 

१. पषृ्ठभमूि  

नेपालको संविधानले परिकल्पना गिे अनरुुप सािवजमनक, मनजी ि सहकािी क्षेत्रको सहभामगता तथा विकासिार्व 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 विकासका लक्ष्यहरू 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 गिाउन े 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 पक्षबाम िूल्याङ्कन लगायतका िहत्िपूणव प्रयास हुँरै्द आएका छन।् 

यसैगिी, अन्तिावविय िापर्दण्ड अनकूुल िाविय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास, दर्दगो विकास लक्ष्यको अनगुिनका मनमित्त 
आिश्यक तथ्याङ्कहरू 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 तथ्यहरूलाई ि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 बजेमबीि 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 जवमलता 
हमाउन ु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 हमाउन,ु तथ्याङ्कको उपयोग िृवि, जनशचक्तको र्दक्षता िवृि, तथ्याङ्कका क्षेत्रिा निीनतिा प्रविमधको 
उपयोग, र्दक्ष तथ्याङ्कीय जनशचक्तलाई सेिामभत्र आकवषवत गिी िाख्न ेिाताििण मसजवना गनुव ि अनामधकृत तथ्याङ्कको प्रयोग हमाउन ु
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 िाध्यिबाम सििृ िाि मनिावण (अनसुन्धान ि विकास)। 

४. उद्दशे्य 

अ. योजना 
1. िाविय सोि ि लक्ष्य हामसल हनुे गिी संर्, प्ररे्दश ि स्थानीय तहिा सिन्ियात्िक, नमतजािखुी ि सबल योजना तजुविा 

पद्घमतको विकास गनुव।  

आ. अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 

1. 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, छनोम 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 िाध्यिबाम भविष्यको लामग ज्ञानिा आधारित ि मसजवनशील नागरिक तयाि गनुव।  

२. अनसुन्धान तथा विकासको उपलचब्धलाई िाि वहत, िाविय नीमत तथा कायविििा अिलम्बन गनुव। 

३. अनसुन्धान तथा विकासको िाध्यिबाम िा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, छनोम 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 पोमवर्ोमलयो 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 िाध्यिबाम िानि संशाधन विकासिा जोड दर्दने। 

6. नीमत मनिावणकतावलाई व्यािसावयक तथा क्षेत्रगत विषय विज्ञ बनाउने िाताििण तयाि गने। 

६. विषय के्षत्रगत नमतजा सूिक ि लक्ष्य 

ि.
सं. 

सूिक एकाइ 

२०७५÷७६ 
सम्िको 
उपलचब्ध 

२०७६÷७७ को 
अनिुामनत  
उपलचब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७७÷७८ २०७८÷७९ २०७९÷८० 

1.  पन्रौँ योजना र्दस्तािेज प्रकाशन पसु्तक प्रमत 

५००० 
(आधाि-पत्र) 

५००० 
(पूणव 

र्दस्तािेज) 
2००० 2००० 1००० 

2.  

र्दीर्वकालीन सोि र्दस्तािेज तयािी 
तथा प्रकाशन  

पसु्तक प्रमत 

प्रािचम्भक 
प्रमतिेर्दन तयाि 

- ५००० - - 

3.  विषय क्षेत्रगत अध्ययन अनसुन्धान िमा 8 ८ ११ १३ १३ 

4.  आिमधक योजना तजुविा भएका प्ररे्दश संख्या २ 6 ७ ७ ७ 

5.  

आिमधक योजना तजुविा भएका 
स्थानीय तह 

संख्या - २९३ ७५३ ७५३ ७५३ 

6.  

िध्यिकालीन खिव संििना तजुविा 
भएका प्ररे्दश 

संख्या २ 6 ७ ७ ७ 

7.  

िध्यिकालीन खिव संििना तजुविा 
भएका स्थानीय तह 

संख्या - - ७५३ ७५३ ७५३ 

8.  

दर्दगो विकास लक्ष्य प्रगमत प्रमतिेर्दन 
गने स्थानीय तह 

संख्या - - ७५३ ७५३ ७५३ 

9.  योजना सम्बन्धी तामलि जना 200 २०० २५० ३०० ३०० 

10.  अनगुिन सम्बन्धी तामलि जना १५० 40 २०० २०० २०० 

11.  तेस्रो पक्षबाम गरिने िूल्याङ्कन संख्या ३ - 5 6 6 

12.  आन्तरिक िूल्याङ्कन संख्या २ २ 7 10 १० 

13.  िावियस्तिको गणना  संख्या १ ० १ १ ० 

14.  िावियस्तिको सिेक्षण  संख्या १ १ ३ ३ ३ 

245



ि.
सं. 

सूिक एकाइ 

२०७५÷७६ 
सम्िको 
उपलचब्ध 

२०७६÷७७ को 
अनिुामनत  
उपलचब्ध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७७÷७८ २०७८÷७९ २०७९÷८० 

15.  तथ्याङ्क प्रशोधन  िमा  ६ ५ 7 7 ५ 
16.  तामलि (क्षिता विकास) जना  ७६० १५० 200 २०० २५० 

७. विषय के्षत्रगत खिव तथा स्रोतको मत्रिषीय अनिुान 

       
िकि रू. लाखिा 

आमथवक िषव 
विमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल िाल ु पुजँीगत 
वित्तीय 

व्यिस्था 
नपेाल सिकाि 

िैरे्दचशक 

अनरु्दान 
िैरे्दचशक ऋण 

2077/78 32,570 31,676 894 - 32,570 - - 

2078/79 15,518 14,455 1,063 - 15,218 300 - 

2079/80 13,081 12,712 369 - 13,081 - - 
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8. कायविि/आयोजनाको संचक्षप्त विििण 

ब.उ.शी.नं. कायविि/आयोजना उद्दशे्य 

आयोजनाको अिमध 

(सरुु ि सम्पन्न) 

 

लागत 

 

पषु््ाईँ आगािी तीन िषवको उपलचब्ध सूिक 

३९१०00११ 

 
 िाविय योजना आयोग 
 

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   नेपालको र्दीर्वकालीन सोि तयाि भएको हनु।े  
विमभन्न विषयगत क्षेत्रहरूका ३७ िमा अध्ययन 
अनसुन्धान सम्पन्न भएको हनुे। 

१८५० जनालाई योजना पिमत सम्बन्धी तामलि दर्दइएको 
हनु।े 

२७ िमा आन्तरिक िूल्याङ्कन तथा १7 िमा 
आयोजनाहरूको तेस्रो पक्षबाम िूल्याङ्कन सम्पन्न हनु।े 

३९१00101 योजना तथा जनशचक्त 
विकास कायविि 

 सालबसाली   तथ्याङ्क सम्बन्धी ९ िमा िावियस्तिको सिेक्षण सम्पन्न 
भएको हनु।े 
६५० जनालाई तथ्याङ्क सम्बन्धी तामलि दर्दइएको हनु।े 

३९१०1011 केन्रीय तथ्याङ्क 
विभाग 

तथ्याङ्क उत्पार्दन,प्रशोधन ि वितिण  सालबसाली   तथ्यांकीय गमतविमध सम्बन्धी नीमत,योजना, तजुविा तथा 
कायावन्ियन भएको हनुे। 

आमथवक, सािाचजक, िाताििणीय तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, 

उत्पार्दन, सम्प्रषेण तथा सो सम्बन्धिा सिन्िय भएको 
हनु।े  

३९१०१012 चजल्ला तथ्याङ्क 
कायावलयहरू 

तथ्याङ्कहरु संकलन  
 

 

 

 

सालबसाली   तथ्याङ्कीय गमतविमध सम्बन्धी योजना, कायविि तथा 
कृयाकलाप सञ्चालन भई आमथवक, सािाचजक, िाताििणीय 
तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, उत्पार्दन, सम्प्रषेण भएको हनुे। 

३९१01101 आमथवक तथ्याङ्क 
विकास कायविि  

आमथवक तथ्याङ्क उत्पार्दन 
   िाविय आमथवक गणनाको थप विस्ततृ नमतजा सािवजमनक 

भएको हनु,े 
प्रथि औद्योमगक सिेक्षणको नमतजा सािवजमनक भएको 
हनु,े 
सालबसाली रूपिा िाविय लेखाका अनिुानहरू नेपाल ि 
७ िमै प्ररे्दश तहिा प्राप्त भएको हनु।े 
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ब.उ.शी.नं. कायविि/आयोजना उद्दशे्य 

आयोजनाको अिमध 

(सरुु ि सम्पन्न) 

 

लागत 

 

पषु््ाईँ आगािी तीन िषवको उपलचब्ध सूिक 

३९१01102 सािाचजक तथ्याङ्क 
विकास कायविि  

जनसांचख्यक तथ्याङ्क उत्पार्दन 

नेपाल बहसूुिकांक सिेक्षणः िवहला ि 
बालबामलकाको अिस्थासम्बन्धी तथ्याङ्क 
उत्पार्दन 

िौथो नेपाल जीिनस्ति सिेक्षणः  जीिनस्ति 
सम्बन्धी तथ्याङ्क उत्पार्दन (गरिबी िापन) 

   

 
सािाचजक क्षेत्रका विमभन्न तथ्याङ्कहरू संकलन, प्रशोधन 
तथा विश्लषेण भई उपलब्ध भएको हनु।े 

नेपाल बहसूुिकाङ्क सिेक्षणको विस्ततृ नमतजा प्राप्त भएको 
हनुे। 

िौंथो नेपाल जीिनस्ति सिेक्षण सम्पन भई नमतजा प्राप्त 
भएको हनुे। 

39101103 िाविय जनगणना 
२०७८  

 २०७६/७७-
२०७८/७९ 

३ अबव २१ 
किोड 

 िाविय जनगणना सम्पन्न भई नमतजा प्राप्त भएको हनुे। 

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 हनुसक्न े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 िा उत्तिर्दाताहरूबाम 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 िा उत्तिर्दाताहरूबाम अपेचक्षत सहभामगता ि सहयोग नभएिा जनगणना लगायत सबै 
सिेक्षणहरू प्रभावित हनुसक्ने छन।् 
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परिच्छेद ८ 

संवैधानिक अंग तथा निकाय 
८.१ िाष्ट्रपनतको कायाालय 

1. पषृ्ठभनूि 

िेपालको संघीय संिचिा अिरुुप संववधािको धािा ६१ बिोजिि िेपालिा एक िाष्ट्रपनत िहिे व्यवस्था िहेको छ । 
संवैधानिक व्यवस्था अिसुाि िाष्ट्र प्रिखुबाट सम्पादि हिुे कायाहरुलाई सहयोग परु् याउन ि िाष्ट्रपनतको कायाालय िहिे ि कायाालयको 
काि कािवाही सञ्चालि गिा आवश्यक किाचािीको व्यवस्थापि सम्बन्धी काया िेपाल सिकािबाट हुुँदै आएको छ । 

2. सिस्या तथा चिुौती 

िाष्ट रपनत कायाालयले सम्पन्न गिुापिे औपचारिक तथा अिौपचारिक कायाक्रिहरुको निधाारित संख्या पूवााििुाि हिु िसक्ि,ु 
किाचािीहरुको सियिै पदपूनता िहिु,ु किाचािीहरुको नछटो नछटो सरुवा हिु ुि भौनतक स्रोत साधि व्यवस्थापििा कठििाई यस 
कायाालयका प्रिखु सिस्या तथा चिुौनतहरु हिु ्। 

3. सोच 

संववधािद्वािा निठदाष्ट गरिएका काया नछटो, पािदर्शी ि प्रभावकािी रुपिा सम्पादि । 

4. उन द्दशे्य 

  िाष्ट्रपनतको कायाालयको संस्थागत क्षिता ववकास  तथा निकायहरुसंग प्रभावकािी सिन्वय कायि गदै तोवकएको जिम्िेवािी 
प्रभावकािी रुपिा निभाउन ि ु। 

5. िणिीनत 

1. संववधाि प्रदत्त कायाहरु गिा सक्िे गिी काि कािवाहीलाई प्रववनध िैत्री बिाउन िे । 

2. सम्बद्ध निकायहरूसंगको सिन्वय ि सहकायालाई प्राथनिकतािा िाखी काया सम्पादि गिे ।  

6. ववषय क्षते्रगत खचा तथा स्रोतको नत्रवषीय अििुाि 

       

िकि रू. लाखिा 

आनथाक वषा 
ववनियोिि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुुँिीगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
िपेाल सिकाि 

वैदेजर्शक 

अिदुाि 
वैदेजर्शक ऋण 

2077/78 1,621 1,298 323 - 1,621 - - 

2078/79 1,713 1,371 342 - 1,713 - - 

2079/80 1,811 1,448 363 - 1,811 - - 
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7. कायाक्रि/आयोििाको संजक्षप्त ववविण  

ब.उन .र्शी.िं. कायाक्रि/आयोििा उन द्दशे्य 
आयोििा अवनध 

(सरुु ि सिानप्त) 
 

लागत  

रू लाखिा 
पषु्टयाईं 

तीि वषाको अपजेक्षत उन पलजधध 
सूचक 

10100001 िाष्ट्रपनत  सालबसाली    

१०१०००११ िाष्ट्रपनतको कायाालय 

(प्रर्शासनिक खचा 
सिेत) 

भौनतक  
रुपिा सवुवधा 
सम्पन्न एवि ्
क्षितायकु्त  
कायाालय । 

सालबसाली 

  

ववद्यतुीय सवािी साधि खरिद 
भएको हिुे। 

िखु्य प्रवेर्शद्वाि नििााण भएको 
हिुे । 

 

8. िोजखि पक्ष तथा अििुाि 

 पयााप्त बिेटको ववनियोिि गिा िसवकएिा, दिवन्दी अिसुाि किाचािी व्यवस्थापि िभै कायाालयको संस्थागत क्षिता 
ववकास हिु िसकेिा यस कायाालयले आफूलाई तोवकएको जिम्िेवािी पिुा गिा िसक्िे िोजखि िहन्छ। 
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८.२ उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर् 

1= पषृ्ठभतूि 

 संविधानको धारा ६७ िा नेपालिा एक उपराष्ट्रपति रहने र धारा ७३ िा उपराष्ट्रपतिको कार्ा सम्पादनका लाति 
उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर् रहने व्र्िस्था िररएको छ । र्स कार्ाालर्ले उपराष्ट्रपतिको कार्ाको सरुक्षा व्र्िस्थापन, भेटघाट 
व्र्िस्थापन, सिार  व्र्िस्थापनका कािहू  सम्पादन िददै  दन तनक ्रशाासन स्ालन लिार्िका वितभ् 
क्षेत्र/तनकार्/संस्था/नािररक सिाजसँि अन्िरविर्ा/सर्कार्ा िददै  कार्ाालर्लार्ा थप िर्ााददि र व्र्िस्स्थि िददै  आएको छ । 

२. सिस्र्ा िथा चनुौिी  

   पर्ााप्त बजेटको व्र्िस्था हनु नसक्न,ु ्रशवितधिनत्री सरुक्षा व्र्िस्थापन नहनु,ु रावष्ट्रर् एकिालाई अक्षुण्ण राख्न,ु राष्ट्र र 
रावष्ट्रर्िा कुनन व्र्स्ि, सिदुार् िा क्षेत्रीर्िा भन्दा िातथ हो भ्े भािना जाििृ िराउने विषर्  र्स क्षेत्रका सिस्र्ा र चनुौिीका  
रुपिा रहेका छन ्। 
३. सोच 

 उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर्लार्ा संघीर् लोकिास्न्त्रक िणिन्त्रात्िक राज्र् नेपालको िर्ााददि उच्च संस्थाको ू पिा विकास। 

४. उद्दशे्र् 

1. राष्ट्र ्रशिखुको अनपुस्स्थतििा राष्ट्र्रशिखु भन कार्ा िनुापने भएकोले उपराष्ट्रपतिको कािकारिाह लार्ा िर्ााददि ू पिा सम्प् 
िना व्र्िस्थापकीर् सहर्ोि िनुा । 

2. संविधानको पालना र संरक्षण िथा रावष्ट्रर् एकिा ्रशिर्द्ानिा उपराष्ट्रपतिलार्ा सहजीकरण िनुा । 

3. उच्च िर्ाादार्िु कार्ाालर्को हनतसर्ििा साुासनिनत्री कार्ास्ालन सतुनस्िि िनुा । 

५. रणनीति 

1. िणिन्त्र नेपालको उच्च िर्ााददि संस्थाको रुपिा उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर्लार्ा विकास िने। 

2. उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर् िथा तनिासको व्र्िस्थापनलाई ्रशभािकार  बनाउने। 

3. स्िाटा अविसको िान्र्िाअनरुुप कार्ाालर् स्ालन र व्र्िस्थापन िने। 

6. विषर् के्षत्रिि खचा िथा स्रोिको तत्रिषीर् अनिुान 

       

रकि ू . लाखिा 

आतथाक िषा 
वितनर्ोजन िथा ्रशक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुजँीिि वित्तीर् व्र्िस्था नपेाल सरकार 
िनदेस्ाक 

अनदुान 
िनदेस्ाक ऋण 

2077/78 510 493 17 - 510 - - 

2078/79 531 513 18 - 531 -   - 

2079/80 550 531 19 - 550 - - 
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7. कार्ािि/आर्ोजनाको संस्क्षप्त वििरण 

ब.उ.ाी.नं. कार्ािि/आर्ोजना उद्दशे्र् 
आर्ोजना अितध 

(सरुु र सिातप्त) 

 

लािि  

ू  लाखिा 
पषु्ट्याईं 

िीन िषाको अपसे्क्षि उपलस्धध 
सूचक 

10200001 उपराष्ट्रपति  सालबसाल     

10200011 उपराष्ट्रपतिको 
कार्ाालर् 
(्रशाासतनक खचा 
सिेि) 

कार्ाालर् र किाचार को 
क्षििा विकास 
कार्ाालर्को ्रशभािकार  
स्ालन िथा व्र्िस्थापन 
स्िाटा अविसको स्थापना 

सालबसाल  

  

किाचार को क्षििा 
विकास भएको  
हनुे । 

कार्ाालर्को क्षििा 
स्िरो्ति भएको हनुे । 

कार्ाालर्को ्रशभािकार  
स्ालन भएको हनु े।   

स्िाटा अविस स्थापना 
भएको हनु े। 

8. जोस्खि पक्ष िथा अनिुान 

 कार्ाालर् स्ालन िनाका लाति आिश्र्क स्रोि साधन उपलधध भएिा कार्ाालर्बाट सम्पादन हनुे काि कारिाह  
िणुस्िर र् हनुेछ। सो हनु नसकेिा उद्देश्र् हातसल नहनुे जोस्खि रहने छ। 
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८.३ संघीय संसद 

1. 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 रहने व्यिस्था संविधानले गरेको छ। शक्ति पथृकीकरणको 
मसद्धान्ि अनसुार व्यिस्थावपकाले विमध मनिााण गने क्तिम्िेिारी पाएको हनु्छ। लोकिाक्तन्िक व्यिस्थाको पवहलो आधारको रुपिा 
रहेको िनप्रमिमनमधहरू िार्ा ि काननु मनिााण गने प्रणालीलाई संस्थागि गनुाका अमिररि संघीय संसदले संिैधामनक क्तिम्िेिारी 
अन्िगाि सरकार मनिााणसँग सम्बक्तन्धि कायाहरू गने र सदन िथा विषयगि समिमिहरू िा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 र रनुौिी 

 संघीय संसदको आफ्नो भिन नभएकोले भाडािा मलइएको अन्िराविाय सम्िेलन केन्रको भिनिा दिैु सदनका बैठकहरू 
सञ्चालन गनुा, संघीय संसद सक्तरिालय मसंहदरबारिा हनु,ु विषयगि समिमिहरूका बैठक कक्ष र सक्तरिालयहरूिा पयााप्त पूिााधार 
नहनु,ु विमध मनिााण प्रविया र संसदीय मनगरानीलाई अनसुन्धानिखुी बनाउन नसवकन,ु समिमिहरूका िीरिा कायाक्षेि र गमिविमधिा 
सिन्िय स्थावपि नहनु,ु संसदीय दलका कायाालयहरूिा पयााप्त पूिााधारको अभाि हनु,ु संसदीय गमिविमधहरूिा सूरना प्रविमधको 
पयााप्त उपयोग हनु नसक् न,ु संघीय संसद सक्तरिालयिा िनशक्तिको क्षििा अमभिवृद्धका कायाहरू पयााप्त िािािा संरालन गना 
नसवकन ुिस्िा सिस्या िथा रनुौिी रहेका छन।् 

३. सोर 

 िनिखुी, स्िच्छ र ििार्देही संघीय संसद। 

४. उद्दशे्य 

1. लोकिन्िलाई प्रिद्धान गना संविधानको ििा र भािना अनरुुप देशको आिश्यकिा िथा िनसरोकारसँग सम्बक्तन्धि मबषयिा 
कानून मनिााण गनुा, . 

2. 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 पक्षिा रसु्ि र प्रभािकारी संसद सक्तरिालयको मनिााण गनुा।   

५. रणनीमि 

1. विधानको कायाान्ियन सम्बन्धी कानून मनिााण गने। 

2. संसद र नागररक िीरको सम्बन्धलाई सिुधरु बनाउने वियाकलापहरू संरालन गने। 

3. आमथाक विकासलाई सहयोग पगु्ने गरी संसदीय मनगरानी राख्न।े 

4. विषयगि समिमिहरूलाई अनसुन्धान गने र विकासका एिेण्डाहरूिा व्यापक छलर्ल हनुे िञ्चको रुपिा विकास गने। 

5. प्रदेश र स्थानीय िहका विधावयकी कायािा सहिीकरण गने, ज्ञानको हस्िान्िरण गने। 

6. संघीय संसदका िाननीय सदस्यहरूको क्षििा विकासका कायाििहरू सञ्चालन गने। 

7. संघीय संसदको लामग आधमुनक र सवुिधायिु पूिााधार विकास गने। 

8. संघीय संसद सक्तरिालयलाई रसु्ि र प्रभािकारी बनाउने। 
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६. विषय क्षिेगि नमििा सूरक र लक्ष्य िा नमििा सूरक 

ि 

स सूरक एकाइ 

२०७५/०७६ 
सम्िको 
उपलक्तधध 

२०७६/७७ 
को अनिुामनि 
उपलक्तधध 

िध्यिकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ संविधान कायाान्ियनका लामग 
कानून मनिााण  

संख्या १४ ६० ४३ 4५ 45 

२ संसदीय मनगरानी/ अनगुिन संख्या      

 

७. विषय के्षिगि खरा िथा स्रोिको मििषीय अनिुान 

       

रकि रू. लाखिा 

आमथाक िषा 
विमनयोिन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल राल ु पुिँीगि वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार 
िैदेक्तशक 

अनदुान 
िैदेक्तशक ऋण 

2077/78 
12,557 12,238 319 - 12,557 - - 

2078/79 13,295 12,957 338 - 13,295 - - 

2079/80 14,078 13,720 358 - 14,078 - - 

८. कायािि/आयोिनाको संक्तक्षप्त वििरण 

ब.उ.क्तश.नं. 
कायािि/ 
आयोिना 

उद्दशे्य 

आयोिना अिमध 

(सरुु र सिामप्त) 

लागि  
(रू लाख) 

पषु्टयाई 

आगािी िीन िषाको उपलक्तधध 
सूरक 

२०२00००१ संघीय 
संसद 

संघीय संसदका 
पदामधकारीहरू 
(रार िना) लाई 
सवुिधा उपलधध 
गराउने 

सालिसाली ४३६.२८  संघीय संसदका पदामधकारी िथा 
सदस्यहरूको पाररश्रमिक र सवुिधा 
सम्बक्तन्ध ऐन, 2073अनसुारको 
सवुिधा भिुामन हनुे। 

२०२०००११ संघीय 
संसद 

संघीय संसदका 
सदस्यलाई सवुिधा 
उपलधध गराउने, 
संघीय संसदका 
सदस्यहरूको 
सक्तरिालय सञ्चालन 
व्यिस्था गने, 
संसदीय समिमिका 
कायािि सञ्चालन  

सालिसाली 10475.92 
 

 संघीय संसदका पदामधकारी िथा 
सदस्यको पाररश्रमिक र सवुिधा 
सम्बक्तन्ध ऐन, 2073 अनसुारको 
सवुिधा भिुामन हनुे। 

संसदीय समिमिका अनगुिन, 
संसदीय ऐमिहामसक अमभलेखको 
धयिस्थापन, अन्िर िह विधायीकी 
सम्बन्ध मबस्िार लगायिका 
कायािि सरालन हनुे। 
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ब.उ.क्तश.नं. 
कायािि/ 
आयोिना 

उद्दशे्य 

आयोिना अिमध 

(सरुु र सिामप्त) 
लागि  

(रू लाख) 
पषु्टयाई 

आगािी िीन िषाको उपलक्तधध 
सूरक 

२०२०00१२ संघीय 
संसद 
सक्तरिालय  

सक्तरिालय संरालन 
खरा  

सालिसाली 5947.57 
 

 संसदीय प्रणाली थप संस्थागि र 
सिदृ्ध भएको हनुे। 

९. िोक्तखि पक्ष िथा अनिुान 

 संसदीय गमिविमधहरूको खरा पूिाानिुानयोग्य बनाउने, संसदीय अध्ययन र मनगरानीका कायाििहरू 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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८.४ अदालत 

१. पषृ्ठभमूी 

न्यायको सनुिश्चितता िै लोकताश्चन्िक शासि प्रणालीको ददगो आधार हो।िेपालको संविधािले स्ितन्ि, सक्षम र निष्पक्ष 
न्यायपानलकाको पररकल्पिा गरेको छ।न्यायपानलकालाई संविधाि प्रदत्त संिैधानिक दावयत्ि निर्ााह गिा व्यिहाररक रुपमा 
न्यायपानलका स्ितन्ि, सक्षम र स्िायत्त हिु आिश्यक रहन्छ। यसबाट माि व्यश्चिका मौनलक हक एिं मािि अनधकारको 
संरक्षण गिा र कािूिको शासि कायम हिु सक्दछ। सामाश्चर्क, आनथाक, रार्िीनतक पररिेशमा बढदै गएको र्वटलता, विज्ञाि र 
प्रविनधको क्षेिमा भएका िविितम प्रिाहले ल्याएका नबनभन्न आयामहरूसंगै न्यायपानलकाको कामकारिाही, कायाशैलीमा पररितािको 
आिश्यकता अपररहाया भएको छ। 

यसै सन्दभामा न्यायपानलकाले आफ्िै सोच र सवियतामा २०६१ सालदेश्चि योर्िािद्ध विकासको सरुुिात गरी हालसम्म तीि 
िटा पञ्चिर्षीय रणिीनतक योर्िाहरूको सफल कायाान्ियि गरी सकेको छ भिे विगतका योर्िाहरूको कायाान्ियिबाट प्राप्त 
उपलश्चव्ध तथा अिभुिहरूलाई संस्थागत गदै २०७६ सालदेश्चि न्यायपानलकाको चौथो पञ्चिर्षीय रणिीनतक योर्िा 
(२०७६/०७७–२०८०/०८१) कायाान्ियिको िममा रहेको छ। न्यायपानलकाको चालू रणिीनतक योर्िाले नबनभन्न रणिीनतक 
लक्ष्य, उद्देश्यहरू र कायािमहरू निधाारण गरी सोका लानग लाग्ि े बरे्ट समेत प्रक्षेपण गरेको छ। योर्िाले प्रक्षेपण गरे 
बमोश्चर्मको बरे्ट प्राप्त हिु िसक्दा योर्िाले निधाारण गरेका वियाकलापहरू सोही रुपमा सम्पन् ि हिु सकेका छैिि।। 

 

२. समस्या तथा चिुौती 
िेपालको संविधािले न्यायपानलकाको लानग निधााररत दावयत्ि नििााहका लानग सूचिा प्रविनधमैिी मदु्दा प्रिाह व्यिस्थापि 

पद्धनतको विकास गरी पद्धनतमा आधाररत पारदश्चशा र सहभानगतामूलक न्यायप्रणाली माफा त स्िच्छ, निष्पक्ष, सक्षम, नछटो छररतो र 
गणुस्तरीय न्याय सम्पादि गिुा पिे हनु्छ। यसका लागी सूचिा प्रविनधमैिी भौनतक र सेिा प्रिाहका पूिााधार र पयााप्त ज्ञाि नसप र 
क्षमता सवहतको दक्ष र्िशश्चिको कमी तथा अदालतको कायाबोझ िवृद्ध, निशलु्क काििुी सेिाको प्रभािकाररता, अन्तरनिकाय र 
बहनुिकाय विचको समन्िय, रणिीनतक योर्िाको प्रभािकारी कायाान्ियि, र्िशश्चि व्यिस्थापि, न्यायाधीश तथा कमाचारीहरूको 
क्षमता अनभिवृद्ध, न्याय सेिाप्रनतको आकर्षाणमा िवृद्ध एिम।  सेिाग्राहीमैिी व्यिहार लगायतका विर्षय न्यायापानलकाका समस्याका 
रुपमा रहेका छि।। न्यायमा पहुुँच अनभबवृद्ध गरी मािि अनधकार, मौनलक हकको संरक्षण र संिद्धाि गदै कािूिी शासि कायम 
राख् ि,ु सम्बश्चन्धत सबै पक्षको सहयोग र समन्ियलाई थप प्रभािकारी बिाउि र आिश्यक स्रोत साधिको व्यिस्थापि गिे र्स्ता 
समस्या तथा चिुौतीहरू रहेका छि।। 

३. सोच 

स्ितन्ि, निष्पक्ष, पहुुँचयोग्य, सक्षम र वििशिीय न्याय प्रणाली। 

४. उद्दशे्य 

१. न्याय प्रशासिलाई नछटो, छररतो, निष्पक्ष, प्रभािकारी र र्िउत्तरदायी तथा न्यावयक प्रवियालाई सरल, अिमुाियोग्य, 
र्िाफदेही, पारदशी र सूचिा प्रविनधमैिी बिाई सबैका लानग न्याय सनुिश्चित गदै न्यायपानलकाप्रनतको र्िआस्था र 
विश्वासमा अनभिवृद्ध एिम। न्यायपूणा समार् निमााण गिुा। 

२. िेपालको संविधाि, संघीयताको ममा, िेपाल पक्ष भएको अन्तरााविय सश्चन्ध-सम्झौता अिरुूप सबै पक्षबाट अपित्ि हिुे 
सरल र गणुस्तरीय कािूिको तर्ुामा गिुा तथा मौनलक हक तथा मािि अनधकारको संरक्षण र सम्िद्धाि गदै न्यायमा 
सबैको सहर् पहुुँच स्थावपत गराउि।ु 
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३. न्याय सम्पादिमा वियाशील र्िशश्चिको क्षमता अनभिवृि गदै िस्तगुत र िैज्ञानिक प्रमाणमा आधाररत अपराध 
अिसुन्धाि, अनभयोर्ि र प्रनतरक्षा प्रणाली विकास गरी पीनित पक्ष र सरकारी पक्षका साक्षीको संरक्षण एिम। अपराध 
पीनितलार्ा न्याय ददर्ा दण्िहीिताको अन्त्य गिुा। 

४. कािूिी श्चशक्षा र श्चशक्षण प्रणालीलाई राविय एिम। अन्तरााविय स्तरमा गणुस्तरीय, प्रनतस्पधी एिम। समार्को आिश्यकता 
पररपूनता गिे गरी विकास गिुा।  

५. रणिीनत 

१. सूचिा प्रविनधमैिी मदु्दा प्रिाह व्यिस्थापि र स्िचानलत फैसला कायाान्ियि पिनतको विकास एिम। न्यायपानलकाको 
संस्थागत सदुृढीकरण र न्यावयक र्िशश्चिको क्षमता विकास गरी न्यावयक प्रवियालाई नछटोछररतो, प्रभािकारी, 
अिमुाियोग्य र सहर् पहुुँचयिु बिाउिे। 

२. संविधाि अिकूुलको कािूि निमााण गिे। 

३. नििःशलु्क कािूिी सहायता सेिालाई सबैको पहुुँचयोग्य र प्रभािकारी बिाउिे। 

४. अपराध अिसुन्धाि, अनभयोर्ि र प्रनतरक्षा प्रणालीलाई िैज्ञानिक र िस्तगुत प्रमाणमा आधाररत बिाउिे तथा संस्थागत 
सदुृढीकरण गिे। 

५. न्याय सेिाका कमाचारी र सरकारी िवकल एिम। स्थािीय न्यावयक सनमनतका पदानधकारीको न्याय सम्पादि एिम। मदु्दा 
व्यिस्थापि क्षमता अनभिवृि गिे। 

६. पीनित पक्ष र सरकारी पक्षका साक्षीको संरक्षण तथा मदु्दाका साक्षी र प्रमाणको प्रस्तनुतलाई प्रभािकारी बिाउिे। 

७. कािूिी श्चशक्षा र श्चशक्षण प्रणालीलाई व्यिश्चस्थत, गणुस्तरीय र आधनुिक बिाउिे। 

६. विर्षयके्षिगत िनतर्ा सूचक 

ि.सं. सूचक एकार् २०७५/७६ 
सम्मको उपलश्चधध 

२०७६/७७ को 
अिमुानित 
उपलश्चधध 

मध्यकालीि लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

1 न्यावयक निकायमा 
दताा भएका मदु्दा 

संख्या 
 (प्रनतलाि 
र्िसंख्या) 

८९६ ८६८ ८३९ ८११ ७८८ 

2 मदु्दा फैसला  प्रनतशत ५६.५ ६० ६० ६० ६० 

3 फैसला कायाान्ियि प्रनतशत ३९ ६० ६० ६० ६० 

७. विर्षय क्षिेगत िचा तथा स्रोतको नििर्षीय अिमुाि  

       

रकम रू. लािमा 

आनथाक िर्षा 
विनियोर्ि तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुुँर्ीगत वित्तीय व्यिस्था िपेाल सरकार िैदेश्चशक अिदुाि िैदेश्चशक ऋण 

2077/78 67,812 48,323 19,489 - 67,812 - - 

2078/79 117,578 51,388 66,190 - 117,578 - - 

2079/80 142,354 51,652 90,702 - 142,354 - - 
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८. कायािम/आयोर्िाको संश्चक्षप्त वििरण   

ब.उ.शी.िं. कायािम/आयोर्िा उद्दशे्य 

आयोर्िा अिनध  
(सरुु र समानप्त) 

लागत पषु्याई आगामी तीि बर्षाको उपलश्चधध 

२०४00००१ सिोच्च अदालत  नछटो, छररतो, सिासलुभ, निष्पक्ष, 
प्रभािकारी र उत्तरदायी न्याय प्रशासि। 

प्रविनधमैिी न्याय प्रशासि। 
काििु पररपालिाको संस्कारमा िवृद्ध। 

न्यायपानलकाको रणिीनतक योर्िा र सूचिा 
प्रविनध सम्बन्धी गरुुयोर्िाको प्रभािकारी 
कायाान्ियि। 

सालिसाली 

  स्ितन्ि, सक्षम एिम। प्रभािकारी न्यायप्रणालीको स्थापिा 
भई कािूिको शासि एिम। िागररक अनधकार र 
स्ितन्िताको संरक्षण हिुे। 

न्याय प्रशासि प्रविनधमैिी भई नछटो छररतो र थप 
प्रभािकारी भई र्िताको सहर् पुँहचु एिम। न्यावयक सशुासि 
कायम हिुे। 

काििु पररपालिाको संस्कारमा िवृद्ध भई र्िताका 
आधारभतू मौनलक हकको संरक्षण र प्रिद्धाि प्रभािकारी  

हिु।े 

संस्थागत सधुारको लानग न्यायपानलकाको चौथो पञ् चिवर्षाय 
रणिीनतक योर्िा र सूचिा प्रविनध सम्बन्धी गरुुयोर्िाको 
प्रभािकारी कायाान्ियि भएको हिु।े 

२०४00०११ सिोच्च अदालत 
(प्रशासनिक िचा समेत) 

प्रशासनिक कामकारिाहीमा सशुासि। 

सालिसाली 

  सम्पूणा अदालतहरूको प्रशासनिक िचामा सशुासि कायम 
भएको हिुे। 

न्यावयक र्िशश्चिको क्षमता अनभबदृि भएको हिुे। 

२०४०0012 मेलनमलाप पररर्षद मेलनमलापलाई वििाद समाधािको 
िैकश्चल्पक र भरपदो उपायको रुपमा 
विकास।  

सालिसाली 

  मेलनमलाप पद्धनत प्रभािकारी भएको हिुे। 

मेलनमलाप वििाद समाधािको िैकश्चल्पक र भरपदो उपायको 
रुपमा स्थावपत भएको हिुे। 

२०४61011 राविय न्यावयक प्रनतष्ठाि    क्षमता विकासको लानग तानलम, गोष्ठी, 
प्रश्चशक्षण, अिसुन्धाि तथा अन्तविा या 
सञ्चालि। 

 

  न्यावयक र्िशश्चिको क्षमता विकासका कायािमहरू 
सञ् चालि भएको हिुे। 

अध्ययि अिसुन्धािमलुक कायामा न्यावयक र्िशश्चिको बवढ 
भन्दा बढी सहभानगतामा िवृद्ध भएको हिुे। 

20491011 उच्च अदालतहरू प्रविनधमैिी न्याय प्रशासि। 

काििु पररपालिाको संस्कारमा िवृद्ध। 

सालिसाली 
  सेिा प्रिाहको निश्चित पद्धनत एिम। मापदण्िको विकास भई 

न्यायप्रणाली पूणा रुपमा पूिा अिमुाियोग्य र सहर् 
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ब.उ.शी.िं. कायािम/आयोर्िा उद्दशे्य 

आयोर्िा अिनध  
(सरुु र समानप्त) 

लागत पषु्याई आगामी तीि बर्षाको उपलश्चधध 

न्यायपानलकाको रणिीनतक योर्िा र सूचिा 
प्रविनध सम्बन्धी गरुुयोर्िाको प्रभािकारी 
कायाान्ियि। 

पहुुँचयोग्य एिम। र्िआस्थामा आधाररत हिुे। 

स्ितन्ि र निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभनुत हिुे। 

विसंगती र अनियनमतताको गिुासो न्यूिीकरण भएको हिुे। 

सरोकारिाला निकायहरू विच समन्िय गरर विनभन्न 
कायािमहरू सञ्चालि हिुे। 

दण्ि र परुस्कार पद्धनतको प्रभािकारी कायाान्ियि भएको 
२०४92011 विशेर्ष अदालत भ्रष्टाचारमिु काििुी राज्य, सशुासि र 

न्यायपूणा समार्को स्थापिा। 
सालिसाली 

  विसंगती र अनियनमतताको गिुासो न्यूिीकरण भएको हिुे। 

 

20493011 प्रशासकीय अदालत कमाचारीहरूको विभागीय कारिाही सम्िन्धी 
वििादको निरुपण। 

सालिसाली 
  कमाचारीहरूको विभागीय कारिाही सम्िन्धी वििादहरू 

समयमै फर्छ्यौट भएको हिुे। 

20494011 श्रम अदालत श्रम  सम्बन्धी  वििादको निरुपण। 

सालिसाली 
  श्रम सम्बन्धी वििादको प्रभािकारी रुपमा समाधाि भएको 

हिुे। 

20495011 फैसला कायाान्ियि 
निदेशिालय 

फैसला कायाान्ियिलाई प्रभािकारी बिाई 
न्यायको अिभुनुत। 

सालिसाली 

  फैसला कायाान्ियि पद्धनत प्रभािकारी भएको हिुे। 
फैसला कायाान्ियिका लानग परेका दनुियािादी नििेदिहरू 
१ िर्षा िाघ्ि िददिे। 

कैद लागकेा व्यश्चि पिाउ बापतको परुस्कार कायािम 
सञ्चालिमा आउिे। 

 

20496011 रार्स्ि न्यायाधीकरणहरू कर सम्बन्धी वििादहरूको निरुपण। 

सालिसाली 
  कर सम्बन्धी वििादहरूको समयमा िै फर्छ्यौट भएको 

हिुे। 

20497011 श्चर्ल्ला अदालतहरू प्रविनधमैिी न्याय प्रशासि। 

काििु पररपालिाको संस्कारमा िवृद्ध। 

न्यायपानलकाको रणिीनतक योर्िा र सूचिा 
प्रविनध सम्बन्धी गरुुयोर्िाको प्रभािकारी 
कायाान्ियि। 

सालिसाली 

  सेिा प्रिाहको निश्चित पद्धनत एिम। मापदण्िको विकास भई 
न्यायप्रणाली पूणा रुपमा पूिा अिमुाियोग्य र सहर् 
पहुुँचयोग्य एिम। र्िआस्थामा आधाररत हिुे। 

स्ितन्ि र निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभनुत हिुे। 

विसंगती र अनियनमतताको गिुासो न्यूिीकरण भएको हिुे। 
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ब.उ.शी.िं. कायािम/आयोर्िा उद्दशे्य 

आयोर्िा अिनध  
(सरुु र समानप्त) 

लागत पषु्याई आगामी तीि बर्षाको उपलश्चधध 

सरोकारिाला निकायहरू विच समन्िय गरर नबनभन्न 
कायािमहरू सञ्चालि हिुे। 

दण्ि र परुस्कार पद्धनतको प्रभािकारी कायाान्ियि भएको 
हिुे। 

९. र्ोश्चिम पक्ष तथा अिमुाि 

स्ितन्ि, सक्षम, निष्पक्ष र सूचिा प्रविनधमैिी न्यायापानलका स्थापिा गिा िसवकए सम्म िागररकका मौनलक हक एिं मािि अनधकारको संरक्षण तथा कािूिी शासि, न्यायपूणा समार् 
र स्ितन्ि, सक्षम एिं प्रभािकारी न्यायपानलकाको स्थापिा गिा सवकुँ दैि। कािूिको पररपालिाको संस्कारमा बवृद्ध गरी सरल, नछटो, निष्पक्ष, अिमुाियोग्य न्यायप्रणालीको विकास भई 
न्यायपानलकाप्रनतको र्िआस्थामा बवृद्ध गिे लक्ष्य पूरा गिाका लानग न्यायापानलकाको चौंथो पञ् चबर्षीय रणिीनतक योर्िामा प्रक्षेपण गररएअिसुार श्रोत साधिको उपलधधता, कािूि  

एिं कायाविनधगत सधुार, सरोकारिाला निकायहरूसंगको समन्िय र सहयोग, न्यावयक र्िशश्चिमा योर्िामैिी सोच र कायाान्ियिप्रनतको प्रनतबद्धता, संबैधानिक, कािूिी एिं िीनतगत 
पररितािको प्रभाि, योर्िाको प्राथनमकता र लगािी विचको सामञ् र्स्यता, योर्िा कायाान्ियि संयन्ि र अिगुमि प्रणाली र्स्ता विर्षयहरूलाई योर्िा कायाान्ियिका िममा आउिे संभावित 
र्ोश्चिमहरू हिु।। 
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८.५ अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग 

१. पषृ्ठभमूि  

नेपालको संविधानले संिैधामनक मनकायका रुपिा अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको व्यिस्था गरेको छ। 
सािवजमनक पदधारण गरेको व्यख्िले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दरुूपयोग गरेको सम्बन्धिा आयोगले काननुबिोख्जि अनसुन्धान 
िहवककाि गने एिं अनसुन्धानबाट सािवजमनक पदधारण गरेको कुनै व्यख्िले काननुबिोख्जि भ्रष्टाचार िामनने कुनै काि गरेको 
देख्िएिा िदु्दा दायर गनव/गराउन सक्ने संिैधामनक व्यिस्था रहेको छ।सािवजमनक 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 िहत्ि ससु्पष्ट 
हनु्छ। 

नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयिु राष्ट्र संघीय िहासख्न्धको पक्ष राष्ट्र सिेि बनी सकेको सन्दभविा िहासख्न्धले मसजवना 
गरेका दावयत्ि पूरा गनवसिेि भ्रष्टाचारको मनिारण आिश्यक छ। यसका लामग हालै स्िीकृि गररएको आयोगको संस्थागि 
रणनीमि (२०७६।७७-२०८०।८१) अनसुार सिेि भ्रष्टाचार मनयन्रणिा वियाशील मनकायहरूको क्षििा सदुृढीकरण गरी 
भ्रष्टाचारविरुद्ध दण्डात्िक, मनरोधात्िक र प्रिद्धवनात्िक रणनीमिहरू एकसाथ प्रभािकारी रूपिा कायावन्ियन गदै आईरहेको छ।  

२. सिस्या िथा चनुौिी  

भ्रष्टाचारविरुद्ध आिश्यक काननु संशोधन, पररिाजवन र िजुविा प्रवियािा वढलाई हनु,ु  अनखु्चि कायवका विषयिा छानविन 
गने संिैधामनक अमधकार नरहनाले आयोगको कायवदायरा संकुख्चि हनु,ु सीमिि कायवक्षेर र क्षेरामधकार (नेपाली सेना, अदालि, 

िख्न्रपररषदका नीमिगि मनणवय, मनजी क्षेर िथा गैर सरकारी संस्था) लाई आयोगको क्षेरामधकारमभर सिेट्न नसवकन,ु विद्यिान 
काननुी संरचनाले भ्रष्टाचारका निीनिि स्िरूप र आयािलाई सिेट्न नसक्न,ु गैरकाननुी सम्पख्त्त आजवनलगायि केही िदु्दािा 
सफलिाको दर न्यून हनु,ु सिस्याका रुपिा रहेका छन ् । त्यस्िै अमभलेि िथा सूचना व्यिस्थापन प्रणाली किजोर रहन,ु 

आयोगका सझुाि िथा मनणवयहरूको कायावन्ियन पक्ष किजोर रहन,ु अनगुिन र िूल्यांकन प्रणाली प्रभािकारी हनु नसक्न,ु सूचना 
प्रविमधको प्रयोगिा न्यूनिा हनु,ु पयावप्त अध्ययन, अनसुन्धान हनु नसक्न,ु मनरन्िर सधुार विमध अिलम्बन हनु नसक्न,ु विमभन्न 
सरोकारिाला मनकायहरूबीच सिन्िय र सािञ्जस्यको किी हनु ुसिेि भ्रष्टाचार मनयन्रण कायविा सिस्याका रुपिा रहेका छन।् 

सिाजिा नैमिक िूल्य िान्यिाको विकास गरी भ्रष्टाचारलाई सिाख्जक अपराधको रुपिा स्थावपि गनुव, सबै क्षेरिा हनुे 
भ्रष्टाचारजन्य कायवलाई मनयन्रण गरी सशुासनको प्रत्याभमुि ददन,ु भ्रष्टाचार मनयन्रणका लामग राजनीमिक प्रमििद्धिालाई 
कायावन्ियनिा उिानुव, प्रविमधको विकाससँगै िढेको भ्रष्टाचारजन्य अपराधसम्बन्धी अनसुन्धान र िहवककाि गने क्षििा विकास गनुव 
चनुौिीका रूपिा रहेका छन।्  

३. सोच 

सदाचारयिु सिाजको मनिावण। 

४. उद्दशे्य  

भ्रष्टाचारजन्य कायव मनयन्रण गरी ियावददि एिि ्स्िच्छ सिाज मनिावण गने। 
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५. रणनीमि 

१. विद्यिान नीमि िथा कानूनिा सियानकूुल पररिाजवन िथा कायावन्ियन गने। 

२. भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलिा सवहि सदाचारयिु सिाज मनिावण गने। 

३. भ्रष्टाचार विरुद्धका चेिनािूलक, मनरोधात्िक एिि ्दण्डात्िक काि कारिाहीलाई प्रभािकारी बनाउने। 

४. सािवजमनक सेिािा लाग्ने िचव, सिायिमध िथा प्रविया एिि ्कायवविमधको सम्बन्धिा स्पष्टिा ल्याई सािवजमनक सेिालाई 
जिाफदेही एिि ्पारदशी बनाउने। 

५. सािवजमनक, मनजी, गैरसरकारी, सहकारी, बैंवकङ क्षेरिा हनुे आमथवक अमनयमिििाको मनयन्रण गरी मनजी क्षेरको सेिा 
प्रिाहलाई गणुस्िरीय एिि ्सेिािूलक बनाउने। 

६. विषय के्षरगि नमिजा सूचक र लक्ष्य 

ि 

स सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलख्व्ध 

२०७६/७७ को 
अनिुामन 
उपलख्व्ध 

िध्यकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनभुमूि 
सूचकांक 

सूचकांक ३४ ३४ ३६ ३८ ४० 

२ भ्रष्टाचार मनयन्रण सूचकाङ्क -०.६७ -०.३७ ०.०० ०.३५ ०.७० 

३ अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगले दिाव गरेका िदु्दािा 
सफलिा 

प्रमिशि ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ 

४ अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगिा प्राप्त उजरुीको फछयौट  

प्रमिशि ७१ ७३ ७५ ७६ ७७ 

५ अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान 
क्षििा विकास 

जना प्रमि 
िषव 

३४२ ३५० ३५० ३५० ३५० 

७. आगािी िीन िषवको स्रोि अनिुान िथा प्रके्षपण 

      
रकि रू. लाििा 

आमथवक िषव 
विमनयोजन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुजँीगि वित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेख्शक अनदुान िैदेख्शक ऋण 

2077/78 13,304 9,505 3,799 - 13,304 - - 

2078/79 14,096 10,069 4,027 - 14,096 - - 

2079/80 14,991 10,668 4,323 - 14,991 - - 
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८. कायविि/आयोजनाको संख्क्षप्त वििरण  

ब.उ.शी.नं कायविि/ आयोजना उद्दशे्य 
अिमध 

(सरुु र सिामप्त) 
लागि 

(रू.लाि) 
पषु्याई 

आगािी िीन िषवको 
उपलख्धध सूचक 

२०६०००01 अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग 

     

२०६०००११ अख्तियार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोग 

(प्रशासमनक िचव 
सिेि) 

भ्रष्टाचारजन्य 
कायव 

मनयन्रण  

सालबसाली    

 
बददविास, पोिरा र 
सिेुििा भिन मनिावण 
भएको हनुे। 

नेपालगञ्ज र इटहरी 
इख्न्जमनयररङ ल्याब 
जडान भएको हनुे। 

उजरुी फर्छ्यौटको 
प्रमिशि िवृद्ध भएको हनु े

िदु्दािा सफलिाको दर 
बढेको हनु े

भ्रष्टाचार अनभुमूि 
न्यूनीकरण सूचकाकंिा 
सधुार भएको हनुे। 
 

९. जोख्िि पक्ष िथा अनिुान 

आगािी िीन आमथवक िषविा आयोगको भिन मनिावण कायव सम्पन्न हनुे र संस्थागि सदुृढीकरण एिि ्क्षििा अमभिवृद्ध 
भई भ्रष्टाचारजन्य कायवको पवहचान, अनसुन्धान र अमभयोजनिा थप प्रभािकारी हनुेछ। मनरोधात्िक, प्रिद्धवनात्िक कायविििा सबै 
सरोकारिालाको सहयोग, सहभामगिा र सहकायव प्राप्त भएिा भ्रष्टाचार विरुद्धिा आि जनिािा सचेिना अमभिवृद्ध भई भ्रष्टाचार 
न्यूनीकरण हनुे अनिुान मलइएको छ।आयोगको भिन मनिावण कायविा अिरोध भएिा, संगठन संरचना र दरबन्दी अनरुूपको 
किवचारीको पदपूमिव नभएिा िथा सबै सरोकारिालाको सहयोग, सहभागीिा र सहकायव प्राप्त गनव कदठनाई भएिा आयोगको 
अपेख्क्षि उपलख्व्ध प्राप्त नहनुे जोख्िि रहन्छ। 
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८.६ महालेखापरीक्षकको कार्ाालर् 

१. पषृ्ठभमूम   

 संविधानको भाग २२ मा नेपालमा एक महालेखा परीक्षक 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 लेखा काननुबमोजिम मनर्ममििा, ममिव्र्वर्िा, कार्ादक्षिा, प्रभािकाररिा र औजचत्र् समेिको विचार 
गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको कामको िावषाक प्रमििेदन राष्ट्रपमि 
समक्ष पेश गने र राष्ट्रपमिले प्रधानमन्रीमाफा ि उक्त प्रमििेदन व्र्िस्थावपका-संसदसमक्ष पेश गने साथै संसद र सािािमनक लेखा 
समममिमा छलफल हनुे गरेको छ।  

 २. समस्र्ा िथा चनुौिी   

सािािमनक सेिा प्रिाहका क्षेरमा निीनिम विकास एिम ् प्रविमधको समजुचि उपर्ोग गना नसक्न,ु पारदजशािा र 
ििाफदेवहिाको प्रणाली पूणा रूपमा विकास भइनसक्न,ु विमभन्न िहबीच पर्ााप्त समन्िर् हनु नसक्न,ु सशुासन र सािािमनक 
उत्तरदावर्त्ि अपेजक्षि रूपमा िहन हनु नसक्न ुप्रमखु समस्र्ा रहेका छन।् 

लेखापरीक्षणको गणुस्िर अमभिवृि गना आिश्र्क स्रोि साधनमा कमी हनु,ु विद्यमान संगठन संरचना अनसुार विमभन्न विषर् 
विज्ञ कमाचारीको पररचालन व्र्िस्था िथा िजृत्त विकासका लामग दीघाकालीन िनशजक्त र्ोिना ििुामा गरी कार्ाान्िर्नमा ल्र्ाउन ु
लेखा परीक्षणका क्रममा औल्र्ाइएका बेरुि ुप्रभािकारी रूपमा फर्छ्यौट गनुा र्स क्षेरका प्रमखु समस्र्ा िथा चनुौिी हनु।् 

३. सोच  

 िनवहिका लामग ििाफदेवहिा, पारदजशािा र मनष्ठा प्रिधान गने विश्वसनीर् संस्थाको रुपमा स्थावपि। 

४. उद्दशे्र्  

सािािमनक स्रोिको प्रभािकारी व्र्िस्थापन िथा उपर्ोगको लामग राष्ट्रलाई गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेिा प्रदान गनुा। 

५. रणनीमि 

1. सािािमनक मनकार्का पदामधकारीलाई बढी भन्दा बढी ििाफदेही बनाइ रािश्व पररचालन, आमथाक अनशुासन िथा 
सािािमनक खचा व्र्िस्थापनमा सधुार गने िफा  संगठनलाई उन्मखु बनाउने।  

2. संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको लेखापरीक्षण प्रमििेदनलाई अन्िरावष्ट्रर् मापदण्ड अनरुुप बनाउने। 

६. विषर् के्षरगि नमििा सूचक र लक्ष्र् 

क्र.सं. 
सूचक 

 
एकाइ 

२०७५/७६ 
सम्मको  
उपलजधध 

२०७6/७7 
को 

अनमुामनि 
उपलजधध 

मध्र्मकालीन लक्ष्र् 

२०७7/७8 २०७8/ ७9 २०७9/80 

1 स्थानीर् मनकार् लेखापरीक्षण नीमि 
िर्ार गरी लेखापरीक्षण कार्ाान्िर्न  

प्रमिशि 100 १०० १०० १०० १०० 

2 वित्तीर् लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रजशक्षक 
िामलम  

िना - 120 120 120 120 
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क्र.सं. 
सूचक 

 
एकाइ 

२०७५/७६ 
सम्मको  
उपलजधध 

२०७6/७7 
को 

अनमुामनि 
उपलजधध 

मध्र्मकालीन लक्ष्र् 

२०७7/७8 २०७8/ ७9 २०७9/80 

3 वित्तीर् लेखापरीक्षण सम्बन्धी िामलम िना 300 513 513 513 513 

4 कार्ामूलक लेखापरीक्षण िामलम िना 60 60 60 60 60 

5 लेखापरीक्षणको प्रभाि मूल्र्ाङ्कन 
सम्बन्धी अध्र्र्न 

गोटा 1 १ १ 1 1 

6 लेखापरीक्षण गणुस्िर मनर्न्रण िथा 
गणुस्िर आश्वस्ििा सम्बन्धी िामलम 

िना 150 १५० 150 150 150 

7 कुल खचामा बेरुिकुो अंश प्रमिशि १३ - १० ८ ७ 
8 रािस्ि िक्र्ौिा (कुल रािस्िको 

अनपुािमा) 
प्रमिशि ११.६ - ९ ८ ६ 

9 कुल बेरुिमुा संपररक्षणको अनपुाि प्रमिशि ४.४  - १३ १७ २१ 
10 बेरुि ुअध्र्र्न िथा अनसुन्धान 

(िावषाक) 
संख्र्ा १० - १० १५ १५ 

७. विषर् के्षरगि खचा िथा स्रोिको मरिषीर् अनमुान  

रकम रू. लाखमा 

आमथाक िषा 

विमनर्ोिन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुुँिीगि वित्तीर् व्र्िस्था नपेाल सरकार िैदेजशक अनदुान िैदेजशक ऋण 

2077/78 6,232 4,859 1,373 - 6,232 - - 

2078/79 6,604 5,149 1,455 - 6,604 - - 

2079/80 6,999 5,456 1,543 - 6,999 - - 

८. कार्ाक्रम/आर्ोिनाको संजक्षप्त वििरण 

ब.उ.शी.नं. कार्ाक्रम/आर्ोिना उद्दशे्र् 
आर्ोिना अिमध 

(सरुू र समामप्त) 
 

लागि   

रू लाखमा 
पषु्ट्याईं िीन िषाको अपजेक्षि उपलजधध 

२०८00००१ महालेखा परीक्षकको 
कार्ाालर् 

    लेखापरीक्षण नीमि िर्ार भएको हनु।े 

क्षमिा विकासका विमभन्न िालमहरू 
संचालन भएको हनुे। 

वित्तीर् सशुासन कार्म भएकोहनु।े 

कुल खचामा बेरुिकुो अंश घटेको हनुे।  

२०८०00११ 

महालेखा परीक्षकको 
कार्ाालर्(प्रशासमनक 
खचा समेि) 

क्षमिा 
विकास 

   

९. िोजखम पक्ष िथा अनमुान  

 नर्ाुँ संगठन संरचना अनसुार विमभन्न विषर् विज्ञ कमाचारीको पररचालन गरी गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण सेिा प्रदान गना 
कठठनाइ हनुकुा साथै बिेटको सैिाजन्िक आधार विपररि खचा गने पररपाटीले गणुस्िरीर् लेखापरीक्षण गने कार्ा िोजखममा पने 
अिस्था रहन्छ। 
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८.7 लोक सेवा आयोग 

१. पषृ्ठभमूि  

 मिजािती सेवाको पदका साथै सरुक्षा मिकाय र संगठित संस्थाहरूका लामग योग्य उम्िेदवार छिौट गरी ववमभन्न पदहरूिा 
मियकु्तिको लामग मसफाररश गिन संवैधामिक अंगको रुपिा लोक सेवा आयोगको िहत्वपूर्न स्थाि रहँदै आएको छ। आयोगको 
िखु्या 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 किनचारीहरूको सरुक्षा र प्रमतरक्षाका लामग दररलो आधार स्तम्भका रुपिा 
रहेको छ। 

२. सिस्या तथा चिुौती  

 ववमभन्न ववज्ञापिहरूिा परीक्षाथीहरूको दरिास्त संख्यािा अत्यमधक ववृिको कारर् परीक्षा सञ्चालि लगायत िचनिा 
अत्यमधक ववृि भएकोले बजेटको अभाव हिु,ु कम््यटुर सीप परीक्षर्को पा्रम अनि अिसुार केन् , क्षेत्र तथा अञ्चल कायानलयहरूिा 
कम््यटुर ल्याब स्थापिा हिु िसक्ि,ु भौमतक स्रोत साधिको किी हिु,ु सरुक्षा मिकाय तथा संगठित संघ संस्थािहरूको परीक्षा 
सञ्चालिलाई प्रभावकारी बिाउि,ु आयोगले ठदएका परािशनहरू 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 
एवि ्आयोगबाट ठदिे परािशनिा गरु्स्तरीयता र प्रभावकाररता।  

४. उद्दशे्य  

१. संववधाि उल्लेक्तित सिािताको हकलाई व्यवहारिा उतािन उत्कृष्टता र मिष्पक्षता प्रमत सिवपनत रहि।ु  

२. मिजािती सेवा लगायत ववमभन्न सरुक्षा मिकाय र अन्य संगठित संस्थाहरूको पदिा उम्िेदवार छिौट गिे कायनलाई 
मिष्पक्ष, मछटो, छररतो र ववश्वसिीय बिाउि।ु 

३. मिजािती किनचारीहरूको सरुक्षा र प्रमतरक्षाको लामग दररलो िाध्यि बन्नु। 

४. सेवािा कायनरत किनचारीहरूलाई 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 के्षत्रगत िमतजा सूचक र लक्ष्य 

 अन.स. सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलक्तधध 

२०७६/७७ को 
अििुामित 
उपलक्तधध 

िध्यकालीि लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ सावनजमिक सेवािा  िवहला 
प्रमतमिमधत्व 

प्रमतशत २४.७ २६ २८ ३० ३२ 

२ भवि मििानर् संख्या 2 2 २ १ १ 

३ किनचारी क्षिता अमभववृि तामलि पटक 7 6 8 २० ३० 

४ पा्रम अनि मििानर् संख्या 10 30 १५ १८ २२ 

७. ववषय के्षत्रगत िचन तथा स्रोतको मत्रवषीय अििुाि  

रकि रू. लाििा 

आमथनक वषन 
ववमियोजि तथा प्रक्षपेर् स्रोत 

कुल चाल ु पुजँीगत 
ववत्तीय 

व्यवस्था 
िपेाल सरकार 

वैदेक्तशक 

अिदुाि 
वैदेक्तशक ऋर् 

2077/78 9,126 8,904 222 - 9,126 - - 

2078/79 9,860 9,434 426 - 9,860 - - 

2079/80 10,442 9,995 447 - 10,442 - - 

८. कायन अनि/आयोजिाको संक्तक्षप्त वववरर्   

ब.उ.शी.िं. कायन अनि/आयोजिा उद्दशे्य 
आयोजिा अवमध 

(सरुु र सिामप्त ) 

लागत रू 
लाि 

पषु्याईँ आगािी तीि वषनको उपलक्तधध सूचक 

२१००000१ लोक सेवा आयोग संवैधामिक 
मिकायको 
हैमसयतले कायन 
सम्पादि 

सालवसाली   अिगुिि िूल्यांकिको कायन भएको 
हिुे। 

२१०00०११ ]{लोक सेवा आयोग 
(प्रशासमिक िचन 
सिेत)  

स्वीकृत बावषनक 
कायनतामलका 
अिसुार परीक्षा 
सञ्चालि देक्ति 
मसफाररश 

सालवसाली   ववमभन्न सेवा सिूहहरूको पाठ य अनि 
मििानर् भएको  
हिुे। 

दक्ष जिशक्ति उत्पादि भएको हिु।े 

वावषनक मियमित रुपिा संचालि हिुे 
कायन अनि सम्पन्न भएको हिु।े 
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ब.उ.शी.िं. कायन अनि/आयोजिा उद्दशे्य 
आयोजिा अवमध 

(सरुु र सिामप्त ) 

लागत रू 
लाि 

पषु्याईँ आगािी तीि वषनको उपलक्तधध सूचक 

२१०91011 लोक सेवा आयोग,  
कायानलयहरू  

स्वीकृत बावषनक 
कायनतामलका 
अिसुार परीक्षा 
सञ्चालि देक्ति 
मसफाररश 

सालवसाली   जलेश्वर र दाङिा भवि मििानर् भएको 
हिुे। 

वावषनक मियमित रुपिा संचालि हिुे 
कायन अनि सम्पन्न भएको हिुे। 

९.  जोक्तिि पक्ष तथा अििुाि  

 लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालि हिुे परीक्षा सियिै सञ्चालि हिु िसकेिा तथा भौगोमलक दृवष्टले ववकट स्थािका योग्यता 
पगुेका िागररकसम्ि परीक्षा प्रर्ालीको पहुँच पगु्ि िसकेिा आयोगले मलएको उद्देश्य परुा गिन कठिि हिुे देक्तिन्छ।    
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८.8 निर्वाचि आयोग  

1. पषृ्ठभनूि 

 निर्वाचि व िवध्यिबवट तीिै तह व  वयापवनि व र व्यर्स्थवपप व नििवाण भई संपर्धवि ो प्रवर्धवि बिोजिि देशिव संघीय 
िो तवजरि  गणतरिवत्ि  व्यर्स्थव सदुृढ गरवउििव निर्वाचििे उल्िेख्य योगदवि परु् यवए ो छ। निर्वाचि आयोगिे संघीय 
 विूिहरू ो पररनधनभि रही २०७४ सवििव रवष्ट्रपनत, उपरवरवष्ट्रपनत संघीय संसद व सदस्य, प्रदेश सभव व सदस्य, स्थविीय तह व 
सदस्य ो निर्वाचिहरू स्र्तरि एरं् निष्षक्ष रुपिव सफितव पूर्ा  सम्पन्न गरे ो छ। सिवरे्शी र सिविपुवनत  रुपिव पर्नभन्न 
क्षेि, र्गा, निङ्ग, सिदुवय, धिा, िवतिवनत सिेपटिे गरी िम्िव ३५,९२७ ििव ििप्रनतनिनधहरू िितवद्ववरव निर्वाजचत भई 
िो तवजरि  अनध वर ो अभ्यवस ो थवििी भए ोछ। निर्वाचि जशक्षव व िवध्यिबवट ितदवतविवई ििचेतिविूि   वयाक्रि व 
िवध्यिबवट ससूुजचत गदै निर्वाचििव सम्पूणा ितदवतव ो अथापूणा सहभवनगतविवई सनुिश्चततव गिा आर्श्य  छ। निर्वाचि 
व्यर्स्थवपि र सञ्चविि ो र्तािवि पद्धनतिव सिय सवपेक्ष सधुवर गदै भपर्स्यिव हिुे आर्नध  निर्वाचििव गणुस्तरीय प्रपर्नधिवई 
सिेत आत्िसवत गरी प्रयोगिव ल्यवउि िरुरी भैस े ो छ। 

2. सिस्यव तथव चिुौती 

 आयोग ो संस्थवगत स्िरणिवई ििबूत गरवउि िसक्ि,ु अिगुिि तथव िूल्यवङ्कििवई र्स्तनुिष्ठ िनतिविव आधवररत र 
पर्श्वसिीय बिवउि िसक्ि,ु ितदवतव पररचय पििवई स्थवयी प्र ृनत ो बिवउि िसक्ि,ु आयोग र अरतगात  वयारत  िाचवरीहरू ो 
क्षितव अनभर्पृद्ध तथव स्थवपयत्र्  वयि गिा िसक्ि,ु जिल्िव निर्वाचि  वयवाियहरू ो भर्ि नििवाण गिे  वया प्रभवर् वरी हिु 
िसक्ि,ु जिरसी सविग्री तथव उप रण ो प्रभवर् वरी व्यर्स्थवपि गिा  ठिि हिु,ु पयवाप्त स रोतोत सवधि उपिब्ध िहिु ुिस्तव सिस्यव 
रहे व छि।् ितदवतव िविवर्िी दतवा तथव अद्यवर्नध   वया थप प्रभवर् वरी बिवउिे, पर्देशिव रहे ो ितदवतवहरू ो िवि दतवा गरी 
निर्वाचििव सहभवगी गरवउि,े निर्वाचि व्यर्स्थवपििव िर्ीि प्रपर्नध ो प्रयोग गिे तथव सो िवई निररतरतव ठदिे, रवििीनत  दि ो 
नियिि तथव व्यर्स्थवपि िस्तव पर्षयहरू चिुौनत ो रुपिव रहे व छि।् 

3. सोच  
स्र्च्छ, स्र्तरि, निष्पक्ष, पर्श्वसिीय एर्ि ्नितव्ययी निर्वाचि ो सञ्चविि एर्ि ्व्यर्स्थवपि। 

4. उद्दशे्य  
१. निर्वाचि सम्बरधी ऐि, नियि,  वयापर्नध र निदेजश विव सिसविपय  सधुवर एर्ि ् निर्वाचि चक्र व सम्पूणा 

पक्रयव िवपिवई प्रपर्नधयकु्त र नितव्ययी बिवई स्र्च्छ, निष्पक्ष, स्र्तरि, पर्श्वसिीय एर्ि ्भयरपहत निर्वाचि प्रणविी ो 
िवध्यिबवट िवगरर  ो ितवनध वर ो सनुिजश्चततव गदै िो तरि ो संस्थवगत पर् वसिव योगदवि गिुा। 

२. सरो वरर्विवहरू बीच ो आपसी सम्बरधिवई सिरर्यवत्ि , सहयोगवत्ि  र सदुृढ बिवउँदै निर्वाचि  वयाक्रि र 
प्रपक्रयविव िहससु हिुे गरी सधुवर गदै िैिवि।ु 

३. निर्वाचि जशक्षव िवफा त ितदवतविवई सशक्ती रण गरी निर्वाचििवई बढीभरदव बढी सहभवनगतविूि  बिवउि।ु  

5. रणिीनत  
1. निर्वाचि सम्बरधी  वििुिव थप पररिविाि तथव पररष् ृत गदै िीनतगत सधुवर गिे।  

2. प्रभवर् वरी निर्वाचि जशक्षव सञ्चविि तथव िर्ीिति प्रपर्नध ो उच्चति प्रयोग गरी ितदवतव िविवर्िी दतवा, अद्यवर्नध , 
ितदवि र ितगणिव गिे। 
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3. सबै रवििीनत  दि, सरो वरर्विव र सरुक्षव नि वयबीच ो आपसी सिरर्यबवट पर्श्ववनसिो र्वतवर्रण नसिािव गरी 
निर्वाचि सरुक्षविवई ििबतु र भरपदो बिवउिे। 

4. निर्वाचि आयोग ो संस्थवगत सदुृढी रण गिे। 

6. पर्षयक्षिेगत िनतिव सूच  तथव िक्ष्य 
क्र.सं. 

सूच  ए वइ 

२०७५/७६ 
सम्ि ो 
उपिजव्ध 

२०७६/७७ 
 ो अििुवनित 
उपिजव्ध 

िध्य विीि िक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ निर्वाचििव ितदवतव ो सहभवनगतव प्रनतशत ६८.६७ ६८.६७ ६८.६७ ६८.६७ ७२ 

२  ुि खसे ो ितिव बदर ित ो 
अिपुवत 

प्रनतशत ४.२३ ४.२३ ४.२३ ३.२१ १.१४ 

संघीय संसद प्रनतशत ५.१७ ५.१७ ५.१७ ५.१७ १ 

प्रदेश संसद प्रनतशत ४.२६ ४.२६ ४.२६ ४.२६ १ 

स्थविीय तह प्रनतशत ३.४४ ३.४४ ३.४४ १.५ १.५ 

३  िपहिव प्रनतनिनधत्र्             

संघीय संसद प्रनतशत ३२.७२ ३२.७२ ३२.७२ ३२.७२ ४० 

प्रदेश सभव प्रनतशत ३४.३६ ३४.३६ ३४.३६ ३४.३६ ४० 

स्थविीय तह प्रनतशत ४०.७५ ४०.७५ ४०.७५ ४१ ४१ 

४ प्रनत ितदवतव निर्वाचि व्यर्स्थवपि 
खचा 

रूपैंयव ५०६ ५०६ ५०६ ५०६ ५०० 

५ ितदवतव िविवर्िी सं िि र दतवा 
(अद्यवर्नध ) 

ििव    
िवख 

५ ६ ६ ७ ५ 

६ निर्वाचि जशक्षव सम्बरधी प्रजशक्षण ििव ३५०० ४००० ४५०० ५००० ५५०० 

७  िाचवरी ो क्षितव पर् वस तवनिि 
(निि सिेत) 

ििव ३५० ३८० ४५० ५२० ५४० 

८ सविवजि  जशक्षव अध्यवपि गिे 
जशक्ष  ो प्रजशक्षण 

ििव १६८ ४५० ५०० ५५० ६०० 

 

7. पर्षय के्षिगत खचा तथव रोतोत ो निर्षीय अििुवि  
र ि रू. िवखिव 

आनथा  र्षा 
पर्नियोिि तथव प्रक्षपेण रोतोत 

 ुि चवि ु पुिँीगत पर्त्तीय व्यर्स्थव िपेवि सर वर रै्देजश  अिदुवि रै्देजश  ऋण 

2077/78 4,801 4,435 366 - 4,801 - - 

2078/79 5,243 4,728 515 - 5,243 - - 

2079/80 5,553 5,008 546 - 5,553 - - 
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8.  वयाक्रि/ आयोििव ो संजक्षप्त स पर्र्रण        
ब.उ.शी.िं.  वयाक्रि/आयोििव उद्दशे्य आयोििव अर्नध  

(सरुु र सिवनप्त स) 
िवगत  

रु. िवखिव 
पषु्् यवई आगविी तीि बषा ो उपिजब्ध 

सूच  

२१२००००१ निर्वाचि आयोग नियनित  वया सविर्सविी    

२१२०००११ निर्वाचि आयोग (प्रशवसनि  
खचा सिेत) 

नियनित  वया सविर्सविी   आगविी आर्नध  निर्वाचि सम्पन्न 
भए ो हिुे। 

२१२०००१२ ितदवतव िविवर्िी अद्यवर्नध  
सं िि पररचयपि सिेत 

ितदवतव िविवर्िी 
सं िि तथव  
अद्यवर्नध  

सविर्सविी   ितदवतव िविवर्िी सं िि तथव  
अद्यवर्नध  भए ो हिु।े 

२१२९१०११ निर्वाचि  वयवाियहरू 
(प्रशवसनि  खचा सिेत) 

नियनित  वया सविर्सविी   आगविी आर्नध  निर्वाचि सम्पन्न 
भए ो हिुे। 

 

9. िोजखि पक्ष तथव अििुवि 
 ितदवतव िविवर्िी दतवा, ितदवि, ितगणिव िगवयत व निर्वाचि सम्बरधी पक्रयव िवपिव प्रपर्नध ो प्रयोग, सरो वरर्विवबवट  निर्वाचि आचवर संपहतव ो पूणा पररपवििव 
एर्ि ्आर्श्य  पूर्वाधवर नििवाण हिु िस ेिव आयोगिे िक्ष्य अिसुवर ो  वि गिा िसक्िे िोजखि देजखरछ।    
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८.9 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग 

1. पषृ्ठभधूम  

 मानव अधिकारको संरक्षण, संविधन र सम्मानको लाधग नेपालको संष्ट्रविानले संवैिाधनक धनकायको रुपमा राष्ट्रिय मानव 
अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ। मानव अधिकार सम्बन्धि िारा २४९ मा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संविधन 
तथा त्यसको ्रभभावकार  कायधधवयनला  सनधनन्चितत गननध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कतधव्य ुनने उल्लेख छ। आयोगले 
संष्ट्रविान र ऐनमा उल्लेन्खत कायाधदेशधभत्र रष्ट्रु आफ्ना गधतष्ट्रवधिला  धनयधमत गदै आएको छ। नेपालले मानव अधिकारको 
सम्मान संरक्षण र ्रभविधनमा धनरधतर अधतराधष्ट्रिय ्रभधतवधताता ानाउैदै कायाधधवयनका लाधग संवैिाधनक, कानननी, नीधतगत एवम ्
संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गदै आएको छ।  

2. समस्या तथा च ननौती  

समाामा अझैपधन भेदभाव, छनवाछनत, लैष्ट्रिक ष्ट्रुंसा ास्ता कन ्रभथा कायम रुनन, आयोगका धसफाररस ्रभभावकार  रुपमा 
कायाधधवयन नुननन, राानीधतक सामान्ाक एवम ्मानव अधिकारको आिारभतू ज्ञान, मूल्य माधयता र संस्कारको पधताधत स्थाष्ट्रपत ुनन 
नसक्नन ास्ता ष्ट्रवषयुरू मानव अधिकारको ्रभत्याभधूतका लाधग ्रभमनख समस्याको रुपमा रुेका छन।्  

 मानव अधिकार ्रभधतको सचेतनामा अधभवधृताी भएको भएतापधन सेवाग्राु  नागररक अधिकारका वाुक ुनन भने मानव 
अधिकार संस्कृधतको ष्ट्रवकास गराउनन, पनरातन वा,  संरचनागत रुपमा रुेको रुढ वाद  मानधसकता तथा सामान्ाक ष्ट्रवभेदला  अधत्य 
गननध र दण्डष्ट्रुनताला  अधत्य गननध ्रभमनख च ननौतीको रुपमा रुेका छन।् 

3. सोच  

समावेशी, मयाधददत, समतामूलक र स्वअननशाधसत समाा धनमाधण। 

4. उद्दशे्य  

१. राष्ट्रिय तथा अधतराष्ट्रिय ्रभधतबधताता अननरूप मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवधताधन गननध। 

२. धसमाधतीकृत, ष्ट्रवपन्न, लैष्ट्रिक अल्पसंख्यक, अपािता भएका एवम ् ष्ट्रपछधडएका क्षेत्र, वगध, र समनदायको अधिकार सनधनन्चितत  

गननध। 

३. मानव अधिकार ्रभवधताधनको सृढढ करण एवम ्मानव अधिकारमैत्री शासन प्घतधतको ष्ट्रवस्तार गननध।  

5.  रणनीधत 

1. मौधलक ुक कायाधधवयन गनध धनमाधण भएका काननन ्रभभावकार  रूपमा कायाधधवयन गने। 

2. समाामा ष्ट्रवद्यमान सबै ्रभकारका भेदभाव, छनवाछनत, ष्ट्रुंसा तथा कन ्रभथाको अधत्य गने। 

3. मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा दण्डु नताको अधत्य गर  पीधडतला  क्षधतपूधतधको सनधनन्चिततता गने। 

4. मानव अधिकार संस्कृधतको ष्ट्रवकास गर  मानव अधिकार सम्बधिी अधतराधष्ट्रिय मुासन्धि तथा ्रभधतबधताताबाट धसन्ाधत 
दाष्ट्रयत्व कायाधधवयन गने। 

5. तीन तुका सरकारबाट सम्पन्न गररने योाना तथा कायधक्रम कायाधधवयन गदाध मानव अधिकारमनखी  प्घतधत अपनाउने। 
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6. ष्ट्रवषय के्षत्रगत नधताा सूचक र लक्ष्य  

क्र.  

सं. सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
सम्मको 
उपलन्व्ि 

२०७६/७७ 
को अननमाधन 

उपलन्व्ि 

मध्यकाल न लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ अननसधिान धमसन ६० 8० १२० १00 105 
२ अननगमन संख्या ३०० ८५ १३० 200 225 

३ ्रभवधताधन संख्या ३३० 1५0 १६० 350 370 

४ मानव अधिकार उल्लङ्घनका 
घट्नाको उानर  फछधयौट ्रभधतशत 

 

_ _ ८३ ८७ ९३ 

7. ष्ट्रवषय के्षत्रगत खचध तथा स्रोतको धत्रवषीय अननमान  

रकम रू. लाखमा 

आधथधक वषध 
ष्ट्रवधनयोान तथा ्रभक्षपेण स्रोत 

कन ल चालन पनाैीगत 
ष्ट्रवत्तीय 

व्यवस्था 
नपेाल सरकार 

वैदेन्शक 

अननदान 
वैदेन्शक ऋण 

2077/78 2,575 2,540 35 - 2,575 - - 

2078/79 2,725 2,688 37 - 2,725 - - 

2079/80 2,971 2,932 39 - 2,971 - - 

8. कायधक्रम/आयोानाको संन्क्षप्त ष्ट्रववरण   

ब.उ.शी.नं. 
 
 
 

 

कायधक्रम/आयोाना उद्दशे्य 

आयोाना अवधि 

(सनरु र 

समाधप्त ) 

लागत रू 
लाखमा 

पनष्ट्याईँ 
आगामी तीन वषधको 

उपलब्िी सूचक 

२१४०00०१ राष्ट्रिय मानव अधिकार 
आयोग 

मानवअधिकारको 
सम्मान, संरक्षण र 
संवधताधन तथा त्यसको 
्रभभावकार  कायाधधवयनको 
सनधनन्चिततता 

सालबसाल    आयोगको 
धसफाररस 
कायाधधवयनमा 
वषृ्ट्रधता भएको  
ुनने। 

२१४०00११ राष्ट्रिय मानव अधिकार 
आयोग (्रभशासधनक खचध 
समेत) 

सालबसाल    

9. ाोन्खम पक्ष तथा अननमान  

 आयोगमा उपलब्ि भौधतक तथा मानव स्रोत सािनको कमी, मानव अधिकार सम्बधिी सूचना, ज्ञान र ाानकार  आम 
नागररक र सबै धनकायका अधिकार सम्म पनर् या  सचेत नबनाउैदा सम्म मानव अधिकारको संरक्षण गने कायध ाोन्खमपूणध ुनन 
सक्छ।   
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८.१0 राष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोग 

1. पृ्  ठभतूि 

 संघीय शासन प्रणालीिा िीन िहका सरकारहरूबीच गररएको राज्यशष्टिको बााँडफााँटलाई िास्िविक अथथिा 
कायाथन्ियन गनथका लातग देशिा उपलब्ध प्राकृतिक एिि ् वित्तीय स्रोिहरूको न्यायोष्टचि वििरण सतुनष्ट चि गनथ 
नेपालको संविधानको भाग-२६, धारा २५० िा राष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगको स्यिस्था गररएको    
िूलिः यस आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका सरकारहरूबीच हनुे राजस्िको बााँडफााँट, वित्तीय सिानीकरण 
अनदुान, सशिथ अनदुान िथा आन्िररक ऋण र प्राकृतिक स्रोिको रोयल्टी बााँटफााँटका सम्बन्धिा तसफारीस गने कायथ 
गदथ   त्यस्िै, नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय िहले राजस्ि असलुीिा गनुथपने सधुारका सम्बन्धिा सझुाि ददने, 
प्राकृतिक स्रोिको पररचालनिा िीन िहका सरकारले गने लगानीको वहस्सा तनधाथरण गरी तसफाररस गने, प्राकृतिक 
स्रोि पररचालनिा सरकारहरूबीच हनु सक्ने सम्भाविि वििाद तनरुपणिा भतुिका तनिाथह गने िथा प्राकृतिक स्रोि 
पररचालन र बााँडफााँटबाट िािािरणिा पने असरका सम्बन्धिा अध्ययन अनसुन्धान गरी नेपाल सरकारलाई 
तसफाररस गने आयोगको संिैधातनक ष्टजम्िेिारी रहेको    

2. सिस्या िथा चनुौिी 
 

 अन्िर-सरकारी वित्त स्यिस्थापन िथा प्राकृतिक स्रोिको पररचालनिा प्रदेश र स्थानीय िहको खचथको 
आियकिा पवहचान गनथ तिनले गनुथपने कायथहरूको लागि वि लेषण ण गनथका लातग राव य लष्य य र िापदड ड यवकन 
नहनु,ु प्रदेश र स्थानीय िहलाई राजस्ि अतधकार भएिापतन तिनको िास्िविक राजस्ि क्षििा पवहचान नहनु,ु प्रदेश र 
स्थानीय िहको अतभलेख र प्रतििेदन प्रणाली स्यिष्टस्थि नहुाँदा स्थानीय िहसम्िको खड डीकृि िथ्याङ्क नहनु,ु प्रदेश र 
स्थानीय िहिा वित्त स्यिस्थापनसम्बन्धी क्षििा किजोर रहन,ु प्राकृतिक स्रोि पररचालन र यसको प्रतिफलको 
बााँडफााँटिा सरकारका िह र स्थानीय सिदुायलाई बााँडफााँट गनथका लातग एवककृि संघीय काननुको अभाि रहन ु
जस्िा सिस्या रहेका  न ् 

िीनै िहले संविधानप्रदत्त कायथ ष्टजम्िेिारी पूरा गनथ आियक स्रोिको पवहचान गरी स्यिस्थापन गने,  प्रदेश र 
स्थानीय िहको िथ्याङ्कलाई थप वि िसनीय र भरपददो  बनाउने, वितभन् न प्रकारका वित्तीय हस्िान्िरणको उपयोग िि ्
िि ्प्रयोजनका लातग हनुे सतुनष्ट चि गने,  खचथ र स्रोिको उपयोग सम्बन्धिा प्रदेश र स्थानीय िहको क्षििा विकास 
गने जस्िा चनुौिीहरू हनु ् 
 

3. सोच 

वित्तीय संघीयिा िाफथ ि सिदृ्ध र सिाजिाद उन्िखु अथथिन्र तनिाथण  

4. उद्देय 

1. संघ, प्रदेश र स्थानीय िहलाई खचथको आियकिा सम्बोधन हनुे गरी न्यायोष्टचि, सन्ितुलि र पररपूरक 
रूपिा स्रोि उपलब्ध गराउन ु 

2. िीन िहको वित्तीय आधार (Fiscal Space) िवृद्ध गनुथ  

5. रणनीति  

1. िीन िहका एकल िथा साझा कायथ ष्टजम्िेिारीहरू सािञ् जस्यपूणथ ङ्गबबाट पूरा गनथ स्रोि स्यिस्थापन 
गने  
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2. अन्िर-सरकारी वित्त हस्िान्िरणलाई पारदशी, अनिुानयोग्य र न्यायोष्टचि बनाउने  

3. संघ, प्रदेश र स्थानीय िहिा सािथजतनक वित्त स्यिस्थापन सम्बन्धी क्षििा विकास गने  

4. संघ, प्रदेश र स्थानीय िहिा वित्तीय सशुासन कायि गने   

6. विषण य के्षरगि नतिजा सूचक र लष्य य 

क्र. 
सं. 

सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 

सम्िको  
उपलष्टब्ध 

२०७६/७७ 
को अनिुातनि 
उपलष्टब्ध 

िध्यिकालीन लष्य य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ संघीय विभाज्य कोषण बाट 
प्रदेश िथा स्थानीय िहिा 
राजस्ि बााँडफााँड (कुल 
गाहथस्थ्य उत्पादनको 
अनपुाििा) 

 २.७ _ २.८ २.९ २.९ 

२ अन्िरवक्रया कायथक्रि िटा १८ १५ १५ १५ १५ 

३ अध्ययन कायथक्रि  संख्या ७ ५ ५ ६ ६ 

४ प्रदेश िथा स्थानीय 
िहको क्षििा अतभिवृद्ध 
कायथक्रि  

संख्या १६ १७ १७ १७ १७ 

५ किथचारी क्षििा अतभिवृद्ध  - ५ ५ ७ ८ 
 

7. विषण य क्षरेगि खचथ िथा स्रोिको  तरिषण ीय अनिुान 

रकि रू. लाखिा 

आतथथक बषण थ 
वितनयोजन  िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुाँजीगि 
वित्तीय 
स्यिस्था 

नपेाल सरकार 
िैदेष्टशक 
अनदुान 

िैदेष्टशक 

ऋण 

2077/78 880 853 27 - 880 - - 

2078/79 928 899 29 - 928 - - 

2079/80 978 948 30 - 978 - - 
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8. कायथक्रि /आयोजनाको संष्टक्षप्त वििरण 

ब.उ.शी.नं. कायथक्रि/आयोजना उद्देय 
आयोजना अितध (सरुु र 

सिातप्त) 

लागि रू. 
लाख 

पु् याई 
आगािी िीन िषण थको 
उपलब्धी सूचक 

२२०००00१ राष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त 
आयोग 

संिैधातनक कायथ ष्टजम्िेिारी पूरा 
गने  

सालबसाली 

    

िीन िहका सरकारलाई 
आियक तसफाररस गररने 

२२00००११ राष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त 
आयोग 

अध्ययन अनसुन्धान र परािशथ 
गरी  नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार र स्थानीय िहलाई 
राजस्ि बााँडफााँट 

अन्िर-सरकारी वित्त हस्िान्िरण, 

प्राकृतिक स्रोि पररचालन 
सम्बन्धी तसफाररस  

सालबसाली 

    

अध्ययन अनसुन्धान िथा 
परािशथका आधारिा वित्तीय 
हस्िान्िरण सम्बन्धी 
तसफाररस पारदष्टशथ, सन्ितुलि 
र न्यायोष्टचि िबरले भएको 
हनु े 

 

9. जोष्टखि पक्ष िथा अनिुान 

 राष्ट् िय प्राकृतिक स्रोि िथा वित्त आयोगका काि कारिाही प्रदेश िथा स्थानीय िहको वित्तीय िथ्याङ्किा भरपने हनुाले िथ्याङ्कको भरपददो  स्रोि अपररहायथ    सियिै 

पयाथप् ि र सही िथ्याङ्क प्राप् ि नहुाँदा िैकष्टल्पक सूचक (Proxy Indicators)  का आधारिा सिानीकरण अनदुान िथा राजस्ि बााँडफााँट गनुथपने जोष्टखि हनुे   स्थानीय िह र 
प्रदेशको वित्तीय  पक्षलाई यथाथथ रुपिा प्रस्ििु गनथ सक्ने िथ्याङ्क स्रोि तनिाथणका क्रििा िानिीय िथा प्रावितधक रवुट हनु सक्ने जोष्टखि रहेको    त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोिको 
अिष्टस्थति, पररचालनको विद्यिान अिस्था र प्राकृतिक स्रोि िातथको स्थानीय तनभथरिालाई यथाथथ रुपिा पवहचान गनथ नसवकएिा त्यसबाट वििाद हनुे सम्भािना रहन्   प्राकृतिक 
स्रोिबाट प्राप् ि रोयल्टी बााँडफााँटिा लाभग्राही स्थानीय िह पवहचानिा सिेि गवहरो अध्ययन र वि लेषण णको आियकिा    
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8.1१ राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोग 

१. पषृ्ठभमूम 

 मष्ट्रिलािरूको िकष्ट्रितको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गनध र मष्ट्रिलािरूलाई ष्ट्रिकासको मूल प्रिािमा समाष्ट्रित गनध तत्कामलन 
मन्त्री पररषदको कायधकाररणी आदेशानसुार ष्ट्रि. स. २०५८ मा राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोगको स्थापना भएको िो।नेपालको संष्ट्रिधानले 
लैष्ट्रिक समानता तथा मष्ट्रिला सशक्तिकरण सम्बन्त्धी कायधक्रमको अनगुमन गने, मष्ट्रिला ष्ट्रिंसा लगायतका मष्ट्रिला सम्बन्त्धी 
मरु्द्ािरूको बारेमा सरकारलाई राय सझुाि ददने, सो संग सम्बन्त्धीत कानूनी व्यिस्थाको अध्ययन अनसुन्त्धान गरी भष्ट्रिष्यमा गनुध 
पने सधुारका सम्बन्त्धमा सम्बन्त्धीत मनकायलाई मसफाररस गने,  मष्ट्रिलाको िकष्ट्रित सँग सम्बक्तन्त्धत कानून िा नेपाल पक्ष भएको 
अन्त्तराधष्ट्रिय सक्तन्त्ध िा सम्झौता अन्त्तगधतका दाष्ट्रयत्ि कायाधन्त्ियन भए नभएको ष्ट्रिषयमा अनगुमन गरी त्यसको प्रभािकारी 
कायाधन्त्ियनको उपाय सष्ट्रित नेपाल सरकारलाई सझुाि ददने गरी यस आयोगको काम कतधब्य मनधाधरण गरेको ।।संष्ट्रिधानले 
अष्ट्रिकार गरे अनसुार मष्ट्रिलालाई ष्ट्रिना भेदभाि सम्पूणध अमधकारको प्रत्याभमूत सष्ट्रित सारभतू लैष्ट्रिक समानताका लामग ठोस 
पिलिरू गनध आिश्यक ।। संिरृ्द् नेपाल, सखुी नेपालीको राष्ट्रिय अकांक्षा िामसल गनध आम मष्ट्रिलािरूको समान सिभामगता, 
मसर्धनशील योगदान र अग्रपङ्क्िीय नेततृ्ि अपररिायध ।।ितधमान संघीय शासन प्रणालीमा मष्ट्रिला अमधकारका समस्त ष्ट्रिषयिरूको 
सम्बोधनका लामग तीनै तिका सरकारिीच सिकायध, समन्त्िय र अन्त्तरसम्बन्त्ध स्थाष्ट्रपत गरी एकीकृत रुपमा प्रचार गनध अत्यन्त्त 
र्रुरी ।। 

संष्ट्रिधान तथा ऐन कानूनमा उल्लेक्तखत मष्ट्रिलाका अमधकारिरू व्यििारमा कायाधन्त्ियनमा ल्याउन लैष्ट्रिक समानता र 
मष्ट्रिला सशक्तिकरणका लागी केन्त्र देक्तख समदुायतिसम्म ष्ट्रिशेष पिल िनु र्रुरी देक्तखएको सन्त्दभधमा आयोगले लैष्ट्रिक समानता 
तथा मष्ट्रिला सशिीकरणका ष्ट्रिषयमा नेपाल पक्ष भएको अन्त्तरराष्ट्रिय सक्तन्त्ध/सम्झौताको कायाधन्त्िन अिस्थाको अनगुमनका साथै 
मष्ट्रिला ष्ट्रिंसा सम्बन्त्धी उर्रुीको लामग चौष्ट्रिसै घण्टा फोन गनध ममल्ने ११४५ िेल्पलाइन सेिा, र्नचेतनामूलक कायधक्रम तथा 
समसाममयक ष्ट्रिषयमा अध्ययन अनसुन्त्धान तथा मसफाररसका कायधक्रम संचालन गदै आएको ।।नेपालको संष्ट्रिधान एिं राष्ट्रिय 
मष्ट्रिला आयोग एन २०७४ ले आयोगलाई तोकेको क्तर्म्मेिारी तथा ददगो ष्ट्रिकासका लक्ष र पन्त्रौं योर्नामा तोष्ट्रकएका लक्ष्य 
अनसुार नै आगामी ददनका कायधक्रमिरू केक्तन्त्रत गररएका ।न।् 
२. समस्या र चनुौती 

समार्मा रिेको लैष्ट्रिक ष्ट्रिभेदका कारण श्रोत र साधन मामथ मष्ट्रिलाको पिुँच पगु्न नसक्न;ु मष्ट्रिलाको आमथधक 
परमनभधरताको कारण घरेल ु ष्ट्रिंसा तथा मष्ट्रिला ष्ट्रिंसामा बढोत्तरी िनु ु र मष्ट्रिलालाई िेने सामाक्तर्क दृष्ट्रिकोणमा पररितधन िनु 
नसक्नकुा कारणले मष्ट्रिला सशिीरणमा उल्लेख्य नतीर्ा िाँमसल िनु सकेको ।ैन। नेपाल सरकारले र्नाएका अन्त्तराधष्ट्रिय 
प्रमतिर्द्ता, नेपालको संष्ट्रिधान तथा ष्ट्रिद्यमान ऐन, काननुको प्रभािकारी कायाधन्त्ियन िनु नसक्न;ुसष्ट्रिधानमा संघ प्रदेश र 
स्थानीयतिको एकल तथा साझा अमधकार सूचीमा लैष्ट्रिक समानता र मष्ट्रिला सशिीकरणको ष्ट्रिषय उल्लेख नै निनु;ु स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा िडाका कायधिरूमा मार मष्ट्रिला तथा बालबामलका सम्बक्तन्त्ध क्तर्म्मेिारी सीममत िनु;ु लैष्ट्रिक 
समानता र मष्ट्रिला सशिीकरण ष्ट्रिशेष कायधक्रमका लामग अथध मन्त्रालयबाट आिश्यक सशतध अनदुानको बरे्ट व्यिस्था निनु;ु 
स्थानीय तिको सािठमनक संरचनामा लैष्ट्रिक समानता तथा मष्ट्रिला सशिीकरण शाखाको ।ुटै्ट व्यिस्था निनु;ु उत्पीमडत दमलत 
तथा कैयन ्प्रकारका ष्ट्रिभेदको मारमा परेका अमत ष्ट्रिपन्न मष्ट्रिलाका लामग ष्ट्रिशेषतः लक्तक्षत कायधक्रम चाष्ट्रिन्त्। भन्ने स्थानीय तिमा 
बोध िनु नसक्न ु मखु्य समस्याका रुपमा रिेका ।न।् यसका साथै मष्ट्रिला सशिीकरणका ष्ट्रिषयिरू उठान गरी नेपाल 
सरकारलाई सझुाि प्रदान गने मखु्य सम्िैधामनक मनकाय मष्ट्रिला आयोगमा पदामधकाररिरूको मनयकु्ति नभएका कारण तीनतिका 
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सरकारसंगको समन्त्ियमा कदठनाई, पयाधप्त बरे्टको अभाि, आयोगका सम्पकध  कायाधलय र िेल्पलाइन सेिा ष्ट्रिस्तार िनु नसक्न,ु 
कानूनमा लेक्तखएका मष्ट्रिलाको अमधकारिरू कायाधन्त्ियनमा रिेका समस्याबारे पयाधप्त अध्ययन अनसुन्त्धान निनु ु तथा केन्त्रदेक्तख 
समदुायतिसम्मको लैष्ट्रिक खण्डीकृत तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणाली स्थापना निनुरु्स्ता ष्ट्रिषयिरू प्रमखु चनुौतीका रुपमा रिेका 
।न।् 

३. सोच  

लैष्ट्रिक समानतामूलक राि। 

४. उद्दशे्य  

1. लैष्ट्रिक उत्तरदायी शासन व्यिस्थालाई संस्थागत गदै मष्ट्रिलाको सम्मामनत र्ीिनयापनको िातािरण समुनक्तित गनुध। 

2. मष्ट्रिला ष्ट्रिरुर्द् िनुे सबै प्रकारका भेदभाि,  ष्ट्रिंसा र शोषणको अन्त्त्य गनुध। 

3. आमथधक समषृ्ट्रर्द् र ददगो ष्ट्रिकासका लामग मष्ट्रिलाको समान अग्रसरता र नेततृ्िदायी भमूमका स्थाष्ट्रपत गदै स्रोत, साधन, 

अिसर तथा लाभमा मष्ट्रिलाको समान पिुँच समुनक्तित गनुध। 

५. रणनीमत 

1. राज्यका सबै ति र क्षेरले लैष्ट्रिक समानता सम्बन्त्धी क्षेरगत नीमत, काननु तथा कायधक्रम तर्ुधमा गने। 

2. राज्यका सबै तिको सरकार, क्षेर तथा मनकायिरूमा लैष्ट्रिक उत्तरदायी शासन पर्द्मत अिलम्बन  गने। 

3. राज्यका सबै तिको सरकारमा लैष्ट्रिक उत्तरदायी बरे्ट ष्ट्रिमनयोर्न पर्द्मतलाई संस्थागत गने। 

4. लैष्ट्रिक समानता तथा सशिीकरण मापन गने तथ्याङ्क प्रणालीको ष्ट्रिकास गने। 

5. आमथधक रूपले ष्ट्रिपन्न र सामाक्तर्क रूपले प।ामड परेका मष्ट्रिलालाई ष्ट्रिशेष प्राथममकता ददंदै आमथधक सशिीकरण र 
सामाक्तर्क रूपान्त्तरण गने। 

6. मष्ट्रिला ष्ट्रिरुर्द् िनुे सबै प्रकारका ष्ट्रिंसा, शोषण र भेदभाि अन्त्त्यका लामग मनरोधात्मक, संरक्षणात्मक उपायद्वारा न्त्यायमा 
पिुँच अमभिषृ्ट्रर्द् गने। 

६. ष्ट्रिषय के्षरगत नमतर्ा सूचक तथा लक्ष्य 

क्र.सं. सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
सम्मको 
उपलक्तब्ध 

२०७६/७७ को 
अनमुामनत 
उपलक्तब्ध 

मध्यकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

1. 

लैष्ट्रिक समानता मष्ट्रिला 
सशिीकरण र मष्ट्रिला 
अमधकारको बारेमा सचेतना 
अमभिषृ्ट्रर्द्  

िटा 5 10 २४ ३० ३५ 

२. सम्बक्तन्त्धत सेिा प्रदायक 
मनकायको अनगुमन 

पटक 10 10 10 12 13 

३. 
मष्ट्रिला अमधकार 
कायाधन्त्ियनको अिस्था िारे 
अध्ययन, अनसुन्त्धान 

िटा 3 ३ ७ ९ १० 
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७. मबषय क्षरेगत  खचध तथा स्रोतको मरिषीय अनमुान 

      
रकम रू. लाखमा 

आमथधक िषध 
ष्ट्रिमनयोर्न तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुल चाल ु पुरँ्ीगत ष्ट्रित्तीय व्यिस्था नपेाल सरकार िैदेक्तशक अनदुान िैदेक्तशक ऋण 

2077/78 1,214 1,204 10 - 914 300 - 

2078/79 1,027 1,027 - - 1,027 - - 

2079/80 1,127 1,127 - - 1,127 - - 
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८. कायधक्रम आयोर्नाको संक्तक्षप्त ष्ट्रििरण 

ब.उ.शी.नं. कायधक्रम/आयोर्ना उद्दशे्य 
आयोर्ना अिमध 
(सरुु र समामप्त) 

लागत  
(रु. लाखमा) 

पषु्याईं आगामी तीन िषधको उपलब्धी सूचक 

२२२00००१ राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोग संिैधामनक पदामधकारीिरूको 
तलबभत्ता तथा सेिा सषु्ट्रिधाको 
व्यिस्थापन। 

सालबसाली  

 

 

 
संिैधामनक पदामधकारीिरूको पाररश्रममक र सेिा 
सषु्ट्रिधाको व्यिस्थापन भएको  िनु।े 

२२२०00११ राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोग मष्ट्रिलाको समग्र ष्ट्रिकास गरी 
लैष्ट्रिक न्त्याय कायम। 

सालबसाली   
आयोगको कमधचारीको क्षमता अमभबषृ्ट्रर्द् भएको िनुे। 

प्रदेश कायाधलय स्थापना भएको िनु।े 

िेल्पलाइन सेिा ष्ट्रिस्तार भएको िनु।े 

नीमत र काननुमा भएका मष्ट्रिला ष्ट्रिंसा सम्बन्त्धी कमर्ोरी 
पष्ट्रिचान भएको िनुे। 

CEDAW र िेइक्तर्ि प्लेटफमधको  प्रमतिेदन पठाइएको 
िनु।े 

समानपुामतक प्रमतमनमधत्िको व्यिस्था र  सकारात्मक 
ष्ट्रिभेद सम्बन्त्धी व्यिस्थाको अनगुमन गरी सधुारका 
लामग सरकारलाई मसफाररस भएको िनुे। 

 

९ . र्ोक्तखम पक्ष तथा अनमुान  

राष्ट्रिय मष्ट्रिला आयोगमा पदामधकारीिरूको मनयकु्ति, कमधचारीिरूको क्षमता ष्ट्रिकास, सरोकारिालासँगको सिकायध र सरकार, अन्त्य संिैधामनक मनकाय, रार्नीमतक दल, 
नागररक समार् एिम ्दात ृमनकायसँगको सिकायध िनु सकेमा मार यस आयोगले मनधाधररत लक्ष्य प्राप्त गनध सक्ने।।  
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८.१२ राष्ट्रिय दलित आयोग 
1. पषृ्ठभलूि  

राष्ट्रिय दलित आयोग नेपािको संष्ट्रिधानको धारा २५५ बिोजिि गठन भएको एक संिैधालनक आयोग हो। यस 
आयोगिा एक अध्यक्ष र अन्य चार िना सदस्य रहने व्यिस्था रहेको छ। आयोगको प्रिखु कायय दलित सिदुायको सिग्र 
जस्थलतको अध्ययन तथा अन्िेषण गरी तत.्सम्बन्धिा गनुय पने नीलतगत, कानूनी र संस्थागत सधुारका ष्ट्रिषय पष्ट्रहचान गरी नपेाि 
सरकारिाई लसफाररस गने र िातीय छुिाछूत तथा ष्ट्रिभेदको अन््य गनय नीलत तथा काययक्रि तिुयिा गरी कायायन्ियनका िालग 
नेपाि सरकार सिक्ष पेश गने रहेको छ।  साथै दलितको हक प्रयोग गनय नददएको िा िजन्चत गरेको ष्ट्रिषयिा िदु्दा दायर 
गनुय पने आिश्यकता देजखएिा सम्बजन्धत लनकाय सिक्ष िा नेपाि सरकार सिक्ष राय सझुाि तथा लसफाररस गने उदे्धश्यिे 
यस आयोगको स्थापना भएको हो। सोही बिोजिि आयोगिे आफ्ना काि कारिाहीहरू अगालि बढाएको छ। 

 

2. सिस्या तथा चनुौती 
 दलित सिदुाय र सिािका अन्य िगयका बीच सािाजिक क्षेत्रिा ठूिो अन्तर रहन,ु िातीय ष्ट्रिभेद सम्बजन्ध घटनाहरू 
लनरन्तर घष्ट्रटरहन,ु राज्यको स्रोत, साधन, अिसर र िाभिा दलित िगय, सिदुाय एिि ् क्षेत्रको न्यायोजचत पहुुँच नहनु,ु 
रािनीलतक र प्रशासलनक संरचनािा उजचत प्रलतलनलध्ि नहनु ुयस क्षेत्रका प्रिखु सिस्याको रूपिा रहेका छन।् ष्ट्रिलभन्न िगय र 
क्षेत्रका सिदुाय र दलित सिदुाय िीच आलथयक, सािाजिक तथा शैजक्षक क्षेत्र िगायत सम्पूणय क्षेत्रिा सिान स्तर कायि गनुय‚ 
राज्यको स्रोत, साधन, अिसर र िाभिा दलित सिदुायको न्यायोजचत पहुुँच स्थाष्ट्रपत गनुय साथै दलित सिदुायिालथ हनुे िातीय 
छुिाछुत तथा ष्ट्रिभेदको अन््य गरर सभ्य र सितािूिक सिाि लनिायण गनुय िस्ता चनुौती रहेका छन।् 

3. सोच 

 सखुी, सिदृ्व र गणुस्तरीय िीिन भएका दलित िगयका िनताको ष्ट्रिकास गने।  

4. उद्दशे्य 

1. दलित सिदुायको हक, ष्ट्रहतको संरक्षण र सम्िद्धयन तथा सशजकरणकरण गनुय। 

2. िातीय ष्ट्रिभेद तथा छुिाछुत अन््य गरी राि लनिायण तथा िूििाहीकरण गनुय। 

3. दलित सिदुायको आलथयक, सािाजिक र भौलतक ष्ट्रिकास गनुय। 

4. दलित सिदुायबाट लनरक्षरता उन्िूिन गनुय। 

5. दलित सिदुायको पेशा र सीपको संरक्षण र सम्बद्धयन गनुय। 

6. िातीय छुिाछुत तथा सािाजिक ष्ट्रिभेद अन््य गरर सािाजिक एकता कायि गनुय। 

5. रणनीलत 

1. ििुकुिा उपिब्ध स्रोत साधनहरूिा दलित सिदुायको सिानपुालतक पहुुँच बढाउने। 

2. दलित सिदुायको हक, ष्ट्रहतको संरक्षण र सम्िद्धयन तथा सशजकरणकरण गने। 

3. राज्यका तीनै तहिा हनुे लनणयय 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 काययक्रि सञ्चािन गरी ििुकुिा उपिब्ध रोिगारी अिसर 

उपयोग गनय सक्न ेसक्षि िनशजकरणको ष्ट्रिकास गने। 

5. दलित सिदुायिा जशक्षाको ष्ट्रिस्तार र संस्कृलतको संरक्षण एिंि संम्बद्धयन गने। 

6. ष्ट्रिषय के्षत्रगत नलतिा सूचक र िक्ष्य  

क्र.सं. सूचक एकाइ 
२०७५/७६ 

सम्िको  
उपिजब्ध 

२०७६/७७ 
को अनिुालनत 
उपिजब्ध 

िध्यिकािीन िक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/ ८० 

1 िातीय भेदभाि तथा छुिाछूत 
अन््य गने सम्बन्धी 
घटनाहरूको  अनसुन्धान 
तथा अनगुिन  

संख्या ७ १५ २० २० २० 

2 िातीय भेदभाि तथा छुिाछूत 
अन््य गने सम्बन्धी अलधकार 
प्रियद्धन काययक्रि 

संख्या ५ 22 १० ५ १० 

3 अन्तष्ट्रक्रय या काययक्रि संख्या ३ १० १० १० १० 

4 क्षिता ष्ट्रिकास 

संख्या -  

िनप्रलतलनलध 
- ६ 

लनिािलत सेिा 
परीक्षा तयारी 

- 

१२ २० २० 

5 प्रकाशन/ प्रशारण संख्या - ११ १२ १५ १५ 

7. ष्ट्रिषय के्षत्रगत खचय तथा स्रोतको लत्रिषीय अनिुान 

      
रकि रू. िाखिा 

आलथयक िषय 
ष्ट्रिलनयोिन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुि चाि ु पुुँिीगत ष्ट्रित्तीय व्यिस्था नपेाि सरकार 
िैदेजशक 

अनदुान 
िैदेजशक ऋण 

2077/78 328 328 - - 328 - - 

2078/79 343 343 - - 343 - - 

2079/80 360 360 - - 360 - - 
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8. काययक्रि/आयोिनाको संजक्षप्त ष्ट्रििरण 

ब.उ.शी.नं. काययक्रि/आयोिना उद्दशे्य 
आयोिना अिलध 

(सरुू र सिालप्त) 
िागत  

रू िाखिा 
पषु्ट्याईं तीन िषयको अपजेक्षत उपिजब्ध 

22400001 राष्ट्रिय दलित आयोग      

२२४०001१ राष्ट्रिय दलित आयोग क्षिता ष्ट्रिकास, अन्तरष्ट्रक्रया 
काययक्रि, अध्ययन 
अनसुन्धान, अनगुिन तथा 
अनसुन्धान,दलित हक 
अलधकार, सम्बन्धी सचेतना 
अलभिषृ्ट्रद्ध 

   दलित सिदुायको िातभृाषा एिि ् िदरसा जशक्षा र संस्कृलतको 
संरक्षण एिि ्संम्बद्धयन भएको हनु।े 

 दलित सिदुायको आलथयक तथा सािाजिक ष्ट्रिकास भएको हनुे। 

दलित सिदुायिा छुिाछुतको अन््य भएको हनु।े 

दलित सिदुायको सशकरणीकरण भएको हनुे। 

ििुकुिा उपिब्ध स्रोत साधन र ष्ट्रिकासको प्रलतफििा दलित 
सिदुायको सिानपुालतक पहुुँच भएको हनुे। 

दलित सिदुाय लभत्र ििुकुिा उपिब्ध रोिगारीको अिसर उपयोग 
गनय सक्ने सक्षि िनशजकरणको ष्ट्रिकास गने। 

िैलगङ्ग सिानता कायि गनय सहयोगीको भलूिका खेलिएको हनुे। 

दलित सिदुाय लभत्रको गररिी न्यूनीकरण गनय सहयोग पगुकेो हनुे। 

९. िोजखि पक्ष तथा अनिुान    

 आयोगको िालग आिश्यक लनयि सियिै लनिायण तथा ििुकुका ष्ट्रिलभन्न दगुयि तथा भौगोलिक रुपिे ष्ट्रिकट क्षेत्रिा रहेका दलितको सिस्याहरूको अनगुिन, अनसुन्धान तथा 
प्रिद्धयना्िक िगायतका काययक्रि गनय प्रयाप्त साधन स्रोतको व्यिस्थापन नभएिा आयोगिे लिएको उद्देश्य हालसि नहनुे िोजखि रहेको छ।साथै, देशिा हाि िहािारी रुपिा देखा परेको 
कोरोना भाइरस रोगको पररजस्थलतको कारणिे गदाय सियिै ष्ट्रफल्ििा काययसम्पादन हनु नसकेकोिे िक्ष्य अनसुार काि हनु नसक्ने िोजखि रहेको छ।  
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८.१३ राष्ट्रिय समावेशी आयोग 
१. पषृ्ठभमूम 

नेपाल ष्ट्रवमभन्न सम्प्रदाय, संस्कृमि, जािजािी, भाषाभाषी र समदुायको सममश्रणको रुपमा रष्ट्रिआएको छ। भौगोमलक 
वनावटका ष्ट्रिसावले पमन ष्ट्रिमाल, पिाड, िराई मधेश सम्म्प्ममलि सााँम्चिकै सनु्दर र अनपुम छ। रािीन सभ्यिा र संस्कृमिको धनी 
यस मलुकुको स्वरुप र िररत्र नै समावेशी ष्ट्रकमसमको छ। त्यसैले यस मलुकुमा वसोवास गने खस 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 ष्ट्रवष्ट्रवधिाबीिको एकिा, सामाम्जक सांस्कृमिक ्यबयबधिा, सष्ट्रिष्णिुा र सद्भावलाई संरक्षण एवं रवधयन 
गदै; वगीय, जािीय, क्षेत्रीय, भाष्ट्रषक, धाममयक, लैंमगक ष्ट्रवभेद र सबै रकारका जािीय छुवाछूिको अन्त्य गरी आमथयक समानिा, समषृ्ट्रध र 
सामाम्जक न्याय समुनम्िि गनय समानपुामिक समावेशी र सिभामगिामूलक मसधान्िका 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 न्यायोम्िि र समिामूलक समावेशी ष्ट्रवकासको माध्यमबाट ष्ट्रवद्यमान आमथयक, 

सामाम्जक र राजनीमिक ष्ट्रवभेदिरूको अन्त्य गने उद्देश्य राखेको िो। 

मष्ट्रिला, दमलि, आददवासी जनजािी, थारु, दमलि, मधेसी र ममु्श् लम समदुायिरूको िक अमधकारको संरक्षणको लामग 
छुट्टाछुटै्ट संवैधामनक आयोगको व्यवस्था गरेपमछ खस आयय, ष्ट्रपछडावगय, अपाङ्गिा भएका व्यम्क्त, 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 

नेपालको संष्ट्रवधान र राष्ट्रिय समावेशी आयोग ्न 2074 ले आयोगका काम कियव्य र अमधकारिरू समुनम्िि गनुयका 
साथै आयोगका काम कारवािीलाई व्यवम्स्थि गरेको छ। आयोगको संगठनात्मक संरिना र दरबन्दी सरकारले स्वीकृि गरेको 
छ। िथापी आयोगमा िालसम्प्म पदामधकारीिरू पूणय रुपमा मनयमु्क्त नभएको, ष्ट्रवमभन्न आयोगिरूको अमधकार क्षेत्रमा दोिोरोपना 
साथै लम्क्षि वगयिरू पररभाष्ट्रषि िनु बााँकी, कमजोर भौमिक संरिना, पयायप्त जनशम्क्त र आमथयक स्रोिको अभाव मखु्य समस्याको 
रुपमा देखा परेका छन।् 

त्यसै गरी, यस आयोगको काययक्षेत्र मभत्र पने लम्क्षि वगयको खम्डडि िथयांकको अभाव, ष्ट्रवत्तीय स्रोिको लामग सरकारसाँग 
मनभयर रिन,ु राजनीमिक वादिरूमा ष्ट्रवभाम्जि लम्क्षि वगय र जािीय संगठनिरू रिन ुसाथै संष्ट्रवधानका रावधान बमोम्जम संघीय 
कानून नबनेको अवस्था रिेन ुजस्िा िनुौिीिरू आयोगसाम ुष्ट्रवद्यमान रिेका छन।् 

३. सोि 

ष्ट्रवमभन् न वगय, क्षेत्र र समदुायको िक अमधकारको संरक्षण, समावेशीकरण िथा सूम्िकृि ष्ट्रवषयमा अध्ययन अनसुन्धान 
मार्य ि समावेशी समाज मनमायण। 
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४. उद्दशे्य 

१. खस आयय, ष्ट्रपछडा वगय अपाङ्गिा भएका व्यम्क्त जेष् ठ नागररक, श्रममक, ष्ट्रकसान, अल्पसंख्यक लगायिका समदुायको िक 
अमधकारको संरक्षणको लामग अध्ययन अनसुन्धान गनुय।  

२. काननु पररमाजयनका  सन्दभयमा उल्लेम्खि वगयिरूका लामग सरकारले अवलम्प्बन गनुयपने नीमि काययिरूको बारेमा मसर्ाररस 
गनुय।  

५. रणनीमि  

१. खस आयय, अपाङ्गिा भएका व्यम्क्त, जेष् ठ नागररक श्रममक, ष्ट्रकसान, अल्पसंख्यक एवं मसमान्िीकृि समदुायको िक 
अमधकारको संरक्षणका लामग अध्ययन अनसुन्धान गने।  

२. अल्पसंख्यक िथा मसमान्िीकृि समदुायका लामग रत्याभिु िक अमधकारका सम्प्बन्धमा िजुयमा गरर कायायन्वयन गररएका 
काननुमा जनगणना िथा मानव ष्ट्रवकास सूिकांक रमिवेदनका आधारमा पनुरावलोकन गरर समयानकुुल पररमाजयनका लामग 
मसर्ाररस गने।  

३. कणायली र मबपन् न िथा ष्ट्रपछमडएका वगयको ष्ट्रवकास र सम्प्बषृ्ट्रधका लामग अवलम्प्बन गनुय पने नीमि र काययक्रमको सम्प्बन्धमा 
नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने।  

६. ष्ट्रवषय के्षत्रगि खिय िथा स्रोिको मत्रवषीय अनमुान  
रकम रू. लाखमा 

आमथयक वषय 
ष्ट्रवमनयोजन िथा रक्षपेण स्रोि 

कुल िाल ु पुाँजीगि ष्ट्रवत्तीय व्यवस्था नपेाल सरकार वैदेम्शक अनदुान वैदेम्शक ऋण 

2077/78 341 324 17 - 341 - - 

2078/79 357 339 18 - 357 - - 

2079/80 374 355 19 - 374 - - 

७. काययक्रम/ आयोजनाको संम्क्षप्त ष्ट्रववरण 

ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 

(सरुू र समामप्त) 

लागि रू 
लाखमा 

पषु्याईं 
िीन वषयको अपमे्क्षि 

उपलम्धध 

२२६००००१ 

२२६००००१ 

 

राष्ट्रिय समावेशी आयोग  
 

२राष्ट्रिय समावेशी 
आयोग 

 सालबसाली    

२२६०००११ राष्ट्रिय समावेशी आयोग  
 

आयोगको सम्प्बन्धमा 
संष्ट्रवधानले व्यवस्था गरे 
बमोम्जम कायय सम्प्पादन  

सालबसाली   उदे्दश्य अनरुूप 
कायय सम्प्पादन 
भएको िनुे। 

८. जोम्खम पक्ष िथा अनमुान 

आमथयक स्रोि, भौमिक पूवायधार र समयमा जनशम्क्त पररपूमिय िनु नसकेमा आयोगले उद्दशे्य अनसुारको कायय गनय नसयबन े
जोम्खम रिने देम्खन्छ . 
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८.१४ आदिवासी जनजाति आयोग  
१. पषृ्ठभतूि   

नेपालको संववधानले बहजुातिय, बहभुाविक, बहधुातििक, बहसुांस्कृतिक ववशेििालाई स्वीकार गरी ववववधिावीचको एकिा 
सािाजजक सांस्कृतिक ऐक्यव4िा, सवहष्णिुा र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रव4{न गने, वगीय, जातिय र सािाजजक न्याय सतुनजिि गनि 
सिानपुातिक सिावेशी र सहभातगिािूलक तस4fन्िको आधारिा सििािूलक सिाजको तनिािण गने संकल्प गरेको छ। संववधानले 
नेपालिा एक आदिवासी जनजािी आयोग रहने व्यवस्था गरी सिावेशीकरणलाई थप व्यवजस्थि, सतुनजिि िथा प्रभावकारी बनाउने 
व्यवस्था गरेको छ। आदिवासी जनजाति आयोग ऐन २०७४ ले आदिवासी जनजाति सििुायको गौरविय इतिहास र संस्कृतिको 
पवहचान, हक र वहिको संरक्षण िथा सम्ब4{न िथा आदिवासी जनजाति सििुायको सशक्तीकरण गनि आदिवासी जनजािी आयोगको 
स्थापना भएको हो।  

 

आदिवासी जनजाति तभत्रका ववतभन्न भािा, तलवप, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, सावहत्य कलाको अध्ययन गरी िीनको 
ववकासको लातग कायिक्रि िजुििा गरी नेपाल सरकालाई तसफाररश गने, त्यस्िो सििुायको हक वहिको संरक्षण र सम्व4{न िथा 
सशक्तीकरणको लातग चेिनािूलक कायिक्रि संचालन गने, परम्परागि सीप, प्राववतध र ववजशष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रव4{न गरी 
ब्यवसावयक प्रयोगिा ल्याउन सहयोग गने, आदिवासी जनजाति सििुायसँग सम्वजन्धि नीति िथा कायिक्रि कायािन्वयनको सिीक्षा 
अनगुिन िथा िूल्यांकन गने लगाएिका कायिहरू आयोगले सम्पािन गनुिपनेछ। 

 

२. सिस्या िथा चनुौिी  

संववधानिा ब्यवस्था भए विोजजि आयोगिा पिातधकारीको तनयजुक्त हनु नसक्न,ु राज्यको श्रोि साधन, अवसर र लाभिा 
आदिवासी सििुायको न्यायोजचि पहुँच नहनु,ु  ववतभन्न सििुाय र वगिका बीच सािाजजक क्षेत्रिा ठूलो अन्िर रहन ु सिस्याको रुपिा 
रहेको छ भने लजक्षि सििुायिा ब्याप्त गररवी घटाउन ववतभन्न सििुाय िथा वगिवीच आतथिक, सािाजजक िथा शैजक्षक क्षेत्रिा 
रहेको अन्िर कि गनुि, राज्यको स्रोि-साधन िथा सेवा-सवुवधािा यस सििुायको न्यायोजचि पहुँच स्थावपि गनुि, राज्यको संरचनािा 
लजक्षि सििुायलाई अपेजक्षि प्रतितनतधत्व गराउन ुचनुौतिको रुपिा रहेको छ।  

३. सोच  

राज्यका सवै नागररकको उपजस्थति र अथिपूणि सहभातगिािा सिावेशी ववकास। 

४. उद्दशे्य  

1. आतथिक सािाजजक िथा राजनैतिक अवसरवाट वजिििा परेका लजक्षि वगिका लातग िलुकुिा उपलब्ध साधन श्रोि िथा 
सवुवधािा सिानपुातिक सिावेशी पहुँचको सतुनिििा गनुि। 

५. रणनीति  

१. िलुकुिा उपलव्ध श्रोि साधनहरूिा लजक्षि वगिको सिानपुातिक पहुँच वढाउने। 

२. राज्यका िीन िहिा हनुे तनणिय प्रकृया िथा यसका प्रशासतनक संरचनािा सकारात्िक ववभेि र आरक्षणको िाध्यिवाट 
अथिपूणि सहभातगिा सतुनिि गने। 

३. सीप ववकास िातलि प्रिान गरी िलुकुिा उपलब्ध रोजगारीको अवसर उपयोग गनि सक्षि वनाउने। 

४. आदिवासी जनजाति सििुायको भािा िथा संस्कृतिको संरक्षण एवं सम्ब4{न गने। 
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६. वविय के्षत्रगि नतिजा सूचक र लक्ष्य 

क्र. सं. 
सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
सम्िको 
उपलजव्ध 

२०७६/७७ 
को अनिुातन 
उपलजव्ध 

िध्यकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

१ आयोगको तनयिावली िजुििा  संख्या   १   

२ आयोगको रणनीतिक योजना 
िजुििा  

संख्या 
  १   

३ 
आदिवासी जनजाति सििुायको 
आतथिक सािाजजक पक्षको 
अध्ययन र तसफाररश 

संख्या 
  ५ ६ ७ 

४ 

आदिवासी जनजाति सििुायको 
पेशा, तलपी, भािा, संस्कृति, 

सावहत्य, कला, इतिहास 
परम्परा आदिको अध्ययन र 
तसफाररश 

संख्या 
  ५ ६ ७ 

५ आदिवासी जनजाति सििुायको 
पवहचान र थर सूचीकृि 

पटक १ १ १ १ १ 

६ 

लजक्षि सििुायको  परम्परागि 
सीप, प्रववतध र ववजशष्ट ज्ञानको 
संरक्षण एवि ्प्रवर्द्िन गरी 
ब्यावसावयक प्रयोगिा ल्याउन 

सहयोग  

संख्या 
  १५ २० २० 

६ रोजगारिूलक/सीप ववकास 
िातलि  

संख्या 
  ७ ८ ९ 

८ चेिनािूलक कायिक्रि/गोवष्ठ 
संचालन 

संख्या 
  ७ १० १३ 

 

७. वविय के्षत्रगि खचि िथा स्रोिको तत्रविीय अनिुान  

       
रकि रू. लाखिा 

आतथिक विि 
ववतनयोजन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुजँीगि ववत्तीय व्यवस्था नपेाल सरकार 
वैिेजशक 

अनिुान 
वैिेजशक ऋण 

2077/78 315 291 24 - 315 - - 

2078/79 330 304 25 - 330 - - 

2079/80 345 318 27 - 345 - - 
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८. कायिक्रि आयोजनाको सजक्षप्त वववरण 

ब उ शी न कायिक्रि आयोजना 
उद्दशे्य 

 
आयोजना अवतध सरुु र 

सिातप्त 
लागि         

रू  लाखिा 
पषु्याई आगािी िीन वििको उपलजब्ध सूचक 

२२८००00१ आदिवासी जनजाति आयोग  

 

२०७५/७६- 
सालवसाली 

  आयोगको तनयिावली र रणनीतिक 
योजना िजुििा भएको हनु।े  

२२८०00११ आदिवासी जनजाति आयोग आदिवासी जनजाति 
आयोग संस्थागि 
सदुृवढकरण  

२०७५/७६- 
सालवसाली 

  आदिवासी जनजाति सििुायको 
आतथिक, सािाजजक, सांस्कृतिक पक्षको 
अध्ययन अनसुन्धान र तसफाररश 
भएको हनुे।  

परम्परागि सीप, प्रववतध र ववजशष्ट 
ज्ञानको संरक्षण, प्रवर्द्िन र 
व्यावसायीकरणिा टेवा पगुकेो हनु।े 

 सशक्तीकरण र सिावेजशिा ववृर्द् गने 
कायिक्रि संचालन भएको हनु।े  

९ जोजखि पक्ष िथा अनिुान  

आतथिक श्रोि, भौतिक पूवािधार र जनशजक्त सियिा पररपूतिि नभएिा, सरोकारवालाहरूको सकारात्िक सहयोग प्राप्त हनु नसकेिा र कोतभड १९ िहािारीको असर िथा 
प्रभाव रवहरहेिा आयोगले आफ्नो उद्दशे्य अनसुारको कायि पूरा हनु कदठन हनुे िेजखन्छ। 
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८.१५ मधेशी आयोग 

1. पषृ्ठभमूम 

मधेशी समदुायको इमिहास र संस्कृमिको पहहचान, हक, हहिको संरक्षण र सम्वधधन िथा मधेशी समदुायको सशक्तीकरण 
गनधको लामग मधेशी आयोग संवैधामनक मनकायको रुपमा स्थाहपि भएको हो | आयोगले आफ्नो स्थापनाकाल देखि संवैधामनक 
पररमध िथा ऐन काननु मभत्र रही कायधसम्पादन गदै आएको छ | मधेशी समदुायको हक हहिको संरक्षण र सम्वधधन िथा त्यस्िो 
समदुायको सशक्तीकरणको लामग चेिनामूलक कायधक्रम संचालनमा यो आयोग सहक्रय रहँदै आएको छ| आयोगले मधेशी 
समदुायको अमधकार उल्लङ्घन गने व्यखक्त वा संस्थाका हवरुद्ध उजरुी 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 सक्ने काननुी व्यवस्था रहेको छ | मूलि यस आयोगले मधेशी समदुायको 
समग्र खस्थमिको अध्ययन गरी ित्सम्बधधमा गनुध पने नीमिगि, काननुी र संस्थागि सधुारका हवषयमा नेपाल सरकार समक्ष 
मसफाररस गने कायध गदधछ |  

2. समस्या िथा चनुौिी 

आयोगमा अध्यक्षको मनयखुक्त भए पमन अधय पदामधकारी मनयकु्त नहनु,ु कायधक्षेत्र र खजम्मेवारी अनसुार काम गनध आफ्नै छुटै 
कायाधलय भवन सहहिको संरचना, जनशखक्त लगायि अधय स्रोि साधन धयून हनु,ु अध्ययन अनसुधधान र हवश्लषेणमा आधाररि काम 
कारवाही गनुध पने भएिा पमन आवश्यक िथयांकको अभाव हनु,ु मधेशी समदुायको अमधकार संरक्षण, सम्वद्धधन एवं सशक्तीकरण 
गनुध र 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 हवभेदहरू अधत्य गरी समावेशी, 
मयाधददि र समिामूलक समाज मनमाधण |   

4. उद्दशे्य 

१. मधेशी समदुायको हकहहिको संरक्षण र सम्वद्धधन गनुध | 

२. मधेशी समदुायको अमधकारप्रमिको प्रमिवद्धिा व्यावहाररक रुपमा समुनखिि गनुध | 
३. मधेशी समदुायको सशखक्तकरण गनुध।  

5. रणनीमि 

१. सबै िह र िप्काका मधेशीहरूको मानव अमधकारको संरक्षण,सम्वद्धधन गदै उनीहरूको समग्र हवकास गने | 

२. हवमभन्न क्षेत्र िथा िहमा मधेशीहरूको समानपुामिक, सामाखजक समावेशी िथा अथधपूणध सहभामगिा साथै लैंमगक एवं फरक 
क्षमिाका व्यखक्तहरूको मूलप्रवाहीकरण समुनखिि गने | 

३. मधेशी समदुायको अमधकारलाई हवकासका मदु्दासंग संरचनागि र कायाधत्मक रुपले जोड्ने | 

४. प्रदेशगि एवं खजल्लागि प्रमिमनमधत्व व्यवखस्थि गने |  
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6. हवषय के्षत्रगि नमिजा सूचक र लक्ष्य 

क्र.सं. सूचक एकाइ 
२०७५/७६ 

सम्मको उपलखधध 

२०७६/७७को 
अनमुामनि उपलखधध 

मध्यकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

1 िामलम संख्या १० ५ ५ ५ ५ 

2 अनगुमन  पटक ८ १५ २० २० २० 

 

7. हवषय के्षत्रगि िचध िथा स्रोिको मत्रवषीय अनमुान  

       
रकम रू. लािमा 

आमथधक वषध 
हवमनयोजन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुजँीगि 
हवत्तीय 

व्यवस्था 
नपेाल सरकार 

वैदेखशक 

अनदुान 
वैदेखशक ऋण 

2077/78 346 329 17 - 346 - - 

2078/79 363 345 18 - 363 - - 

2079/80 381 362 19 - 381 - - 

8. कायधक्रम/आयोजनाको संखक्षप्त हववरण 

ब.उ.शी.नं. कायधक्रम/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 

(सरुू र समामप्त) 
 

लागि 

रू लािमा 
पषु्ट्याईं िीन वषधको अपखेक्षि उपलखधध 

२३००00०१ मधेशी आयोग   सालबसाली     

२३००00११ मधेशी आयोग  सालबसाली    

9. जोखिम पक्ष िथा अनमुान 

 पयाधप्त बजेटको हवमनयोजन गनध नसहकएमा, पदामधकारीको मनयखुक्त नभएमा र दरबधदी अनसुार कमधचारी व्यवस्थापन नभई 
कायाधलयको संस्थागि क्षमिा हवकास हनु नसकेमा यस कायाधलयले आफूलाई िोहकएको खजम्मेवारी परुा गनध नसक्न े जोखिम 
रहधछ। 
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८.१६ थारु आयोग 

1. पषृ्ठभमूि 

थारु सिदुायको इमिहास र संस्कृमिको पहहचान, हक, हहिको संरक्षण र सम्वर्धन िथा थारु सिदुायको सशक्तीकरण गनधको 
लामग एक संवैर्ामनक मनकायको रुपिा यस आयोगको स्थापना भएको हो। आयोगले संवैर्ामनक प्रावर्ान िथा संघीय कानून 
अन्िगधि रहेर कायधसम्पादन गदै आएको छ। थारु सिदुायको हक हहिको संरक्षण र सम्वर्धन ि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 हवरुद्ध उजरुी संकलन गरी सो उपर छानहवन िथा िहहककाि गनध 
सम्बक्तन्र्ि मनकायिा मसफाररस गनध सक्छ। संघीय संरचनािा आयोगको भमूिका अझै प्रभावकारी बनाउनआवश्यकिानसुार प्रदेश 
िहिा सिेि कायाधलय स्थापना गनध सक्ने काननुी व्यवस्था रहेको छ। िूलिः यस आयोगले थारु सिदुायको सिग्र बस्ि ु
क्तस्थमिको अययययन गरी ित्सम्बन्र्िा गनुध पने नीमिगि, कानूनी र संस्थागि सरु्ारका हवमयिा नेपाल सरकार सिक्ष मसफाररस गने 
र सझुाव ददने गदधछ।  

2. सिस्या िथा चनुौिी 
थारु आयोगिा अयययक्षको मनयकु्तक्त भए पमन अन्य पदामर्कारीहरू मनयकु्त नहनु,ु कायधक्षेत्र र क्तजम्िेवारी अनसुार काि गनध 

आफ्नै छुटै्ट कायाधलय भवन सहहिको संरचना, जनशक्तक्त लगायि अन्य श्रोि सार्न न्यून हनु,ु सिदुाय सम्बद्ध खक्तडिकृि 
िथयांकहरूको अभाव हनु,ु आयोगका काि कारवाहीहरू पयाधप्त अययययन अनसुन्र्ान र हवश्लमेणबाट हनुपुने भएकाले आगािी ददनिा 
सम्बक्तन्र्ि हवमयिा गहन अययययन अनसुन्र्ान गनुध गराउन,ु थारु सिदुायको अमर्कार संरक्षण गनुध, थारु सिदुाय िामथ हनुे सबै 
प्रकारका भेदभाव र हहंसाको प्रभावकारी रुपिा न्यूनीकरण गनुध जस्िा पक्षहरू यस क्षेत्रिा सिस्या िथा चनुौिीका रुपिा रहेका 
छन।् 

३. सोच 

थारु सिदुायको हक हहिको संरक्षण, सम्बद्धधन र सशक्तक्तकरण गदै सबै जाि जामि, भामा भामी र र्िध संस्कृमिका वीच सह-
कायध, सह-अक्तस्ित्व र सहहष्णिुा कायि गरी सिदृ्ध नेपाल मनिाधण।  

४. उद्दशे्य 

1. थारु सिदुायको हकहहिको संरक्षण र सम्वद्धधन गनुध। 

2. थारु सिदुायको अमर्कारप्रमिको प्रमिबद्धिालाई व्यवहाररक रुपिा समुनक्तिि गनुध। 

५. रणनीमि 

1. थारु सिदुायको हक, हहिको संरक्षण र सम्वद्धधन िथा सशक्तक्तकरण गरी आमथधक सािाक्तजक र सास्कृमिक 
जीवनस्िरिा सरु्ार  गने। 

2. हवमभन्न क्षेत्र िथा िहिा यस सिदुायको सिानपुामिक सिावेशी िथा अथधपूणध सहभामगिा िाफध ि िूलप्रवाहीकरण 
गने। 

3. थारु (आददवासी जनजािी) सिदुायको सम्बन्र्िा नेपाल पक्ष भएको अन्िराधहिय सक्तन्र् सम्झौिा कायाधन्वयन भए 
नभएको अनगुिन गने। 

4. थारु िकु्त किैया पनुस्थाधपना सम्बनर्िा अययययन गरी उमनहरूको उत्थानिा सहयेग गने। 
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5.  थारु सिदुायको अमर्कारलाई हवकासका िदु्दाहरूसँग संरचनागि र कायाधत्िक रुपले जोड्ने। 

6. थारु लगायि आददवासी जनजािीसँग सम्बक्तन्र्ि िौजदुा नीमि िथा काननुहरूको आवश्यक पररिाजधन िथा नयाँ नीमि 
िथा कानून मनिाधण गने। 

 

६. हवमय के्षत्रगि नमिजा सूचक र लक्ष्य  

क्र.सं. 

सूचक एकाइ 

२०७५/७६ 
सम्िको 
वास्िहवक 
उपलक्तधर् 

२०७६/७७ 
को अनिुामनि 
उपलक्तधर् 

ियययकालीन लक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

1 अन्िहक्रध या कायधक्रि (चेिनािूलक 
कायधक्रि सहहि) 

संख्या ८ 7 १० १० १० 

७. हवमय के्षत्रगि खचध िथा स्रोिको मत्रवमीय अनिुान 

       
रकि रू. लाखिा 

आमथधक वमध 
हवमनयोजन िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुल चाल ु पुजँीगि हवत्तीय व्यवस्था नपेाल सरकार 
वैदेक्तशक 

अनदुान 
वैदेक्तशक ऋण 

2077/78 447 407 40 - 447 - - 

2078/79 469 427 42 - 469 - - 

2079/80 492 448 45 - 492 - - 

 

८. कायधक्रि/आयोजनाको संक्तक्षप्त हववरण 

ब.उ.शी.नं. कायधक्रि/आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमर् 

(सरुू र सिामप्त) 
लागि 

 रू लाखिा 
पषु्याईं िीन वमधको अपके्तक्षि उपलक्तधर् 

२३२००००१ थारु आयोग  आयोगको 
प्रभावकाररिा 
अमभवहृद्ध  

सालबसाली   सरोकारवाला मनकायहरूसँग 
प्रभावकारी सिन्वय भएको 
हनुे। २३२०००११ थारु आयोग थारु सिदुायको 

सशक्तक्तकरण 
िथा हवकास 

सालबसाली   थारु सिदुायको सशक्तक्तकरण 
िथा हवकासिा केहह उपलक्तधर् 
भएको हनुे। 

९. जोक्तखि पक्ष िथा अनिुान 
 

आयोग प्रमि थारु सिदुायको अपेक्षा बढी भएको सन्दभधिा आवश्यकिा अनसुार किधचारीको व्यवस्था र बजेट हवमनयोजन हनु 
सकेिा आयोगले संहवर्ानको पररमर्मभत्र रही आफ्नो उद्देश्य अनरुुप कायध गनध सक्षि हनुेछ। सो हनु नसकेिा आयोगले अपेक्षा 
अनसुार कायध गनध जोक्तखि रहनेछ। 
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८.१७ मसु्लिम आयोग 
1. पषृ्ठभमूम 

मसु्लिम समदुायको इमिहास र संलकृमिको पहहचान, हक, हहिको संरक्षण र सम्वर्द्धन िथा सशक्तीकरणका िा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 सशक्तीकरणका िा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 सशस्क्तकरणको 
िामग चेिनामूिक कायधक्रम संचािन गनुध रहेका छन।् मसु्लिम समदुाय नेपािको सन्दभधमा मानव हवकास सूचकाङ्कको दृहिकोणिे 
सबैभन्दा दयनीय अवलथामा रहेको छ। सो समदुाय िथा व्यस्क्तहरूको उत्थान एवम ् हवकासका िामग सीप हवकास िामिम, 

छात्रवसृ्ि, कर्ाध र रोर्गारमूिक िस्क्षि कायधक्रम, स्शक्षा िथा सावधर्मनक क्षेत्रको रोर्गारीमा आरक्षण, मािभृाषाको संरक्षण र 
सम्वर्द्धन सम्बन्धी कायधक्रम सञ्चािन गनुध अत्यावश्यक रहेको छ। अि: यस समदुायको सामास्र्क आमथधक एवम ् सालकृमिक 
हवकासका िामग रणनैमिक कायधयोर्ना बनाई प्रभावकारी रुपमा कायधक्रम कायाधन्वयन गनुध पने देस्िन्छ।  

2. समलया िथा चनुौिी 

हवमभन्न वगध र क्षेत्रका समदुाय र मसु्लिम समदुाय वीच आमथधक, सामास्र्क िथा शैस्क्षक  क्षेत्रमा ठुिो अन्िर रहन,ु 

राज्यको स्रोि, साधन, अवसर र िाभमा मसु्लिम समदुायको न्यायोस्चि पहुुँच नहनु,ु रार्नीमिक र प्रशासमनक संरचनामा मसु्लिम 
समदुायको उस्चि प्रमिमनमधत्व नहनु,ु मसु्लिम समदुायका अमधकांश र्निा गररवीको रेिामनुी रहेकािे आमथधक सामास्र्क िथा 
रार्नीमिक क्षेत्रमा पछामि पनुध, मसु्लिम समदुाय मभत्रको नकरात्मक सामास्र्क मूल्य मान्यिा र िैहिक हहसांको अन्त्य गनुध प्रमिु 
समलया र चनुौिी हनु।् 

3. सोच 

   सिुी, समदृ्व र गणुलिरीय र्ीवन भएका मसु्लिम र्निा। 

4. उद्दशे्य 

1. मसु्लिम समदुायको हक, हहिको संरक्षण र सम्वर्द्धन िथा सशस्क्तकरण गनुध। 

2. मसु्लिम समदुायको आमथधक सामास्र्क र भौमिक हवकास गनुध। 

3. मदरसा स्शक्षाको गणुलिरीयिा एवम ्संरक्षण र सम्वर्द्धन गनुध। 

4. िैहिक हवभेद िथा हहंसाको अन्त्य गनुध। 

5. रणनीमि 

1. मिुकुमा उपिब्ध स्रोि साधनहरूमा मसु्लिम समदुायको समानपुामिक पहुुँच बढाउने। 

2. मसु्लिम समदुायको हक, हहिको संरक्षण र सम्वर्द्धन िथा सशक्तीकरण गने। 

3. राज्यका िीनै िहमा हनुे मनणधय प्रहक्रया िथा यसका प्रशासमनक संरचनामा सकारात्मक हवभेद र आरक्षणको मा्यमबा  
मसु्लिम समदुायको सहभामगिा समुनस्िि गने। 
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4. मसु्लिम समदुायको क्षमिा हवकास िामग सीप हवकास सम्बन्धी कायधक्रम सञ्चािन गरी मिुकुमा उपिब्ध रोर्गारीका 
अवसर उपयोग गनध सक्न ेसक्षम र्नशस्क्तको हवकास गने। 

5. मसु्लिम समदुायको मािभृाषा एवम ्मदरसा स्शक्षा र संलकृमिको संरक्षण एवम ्सम्वर्द्धन गने। 

6. हवषयके्षत्रगि नमिर्ा सूचक 

क्र.
सं. 

सूचक एकाइ २०७५/७६ 
सम्मको उपिस्ब्ध 

२०७६/७७ को 
अनमुामनि 
उपिस्ब्ध 

म्यकािीन िक्ष्य 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० 

1 अन्िहक्रध या 
कायधक्रम 

      संख्या  
 

५ ३ ८ १० १० 

7. हवषय के्षत्रगि िचध िथा स्रोिको मत्रवषीय अनमुान    

       
रकम रू. िािमा 

आमथधक वषध 
हवमनयोर्न िथा प्रक्षपेण स्रोि 

कुि चाि ु पुुँर्ीगि हविीय व्यवलथा नपेाि सरकार 
वैदेस्शक 

अनदुान 
वैदेस्शक ऋण 

2077/78 444 388 56 - 444 - - 

2078/79 466 407 59 - 466 - - 

2079/80 490 427 63 - 490 - - 

8. कायधक्रम/आयोर्नाको संस्क्षप्त हववरण 

ब.उ.शी.नं. कायधक्रम/आयोर्ना उद्दशे्य 
आयोर्ना अवमध 

(सरुू र समामप्त) 
 

िागि  

रू िािमा 
पषु्ट्याईं िीन वषधको अपसे्क्षि उपिस्ब्ध 

२३४00००१ मसु्लिम आयोग उपिब्ध स्रोि साधनहरूमा 
मसु्लिम समदुायको पहुुँच, 
उनीहरूको हक, हहिको 
संरक्षण र सम्वर्द्धन िथा 
सशस्क्तकरण गनुध, राज्यका 
िीनै िहमा हनु े मनणधय प्रहक्रया 
िथा प्रशासमनक संरचनामा 
सकारात्मक हवभेद र 
आरक्षणको मा्यमबा  
मसु्लिम समदुायको सहभामगिा 
समुनस्िििा  

सािवसािी    

२३४०00११ मसु्लिम आयोग सािवसािी   मसु्लिम समदुायको 
मािभृाषा एवम ् मदरसा 
स्शक्षा र संलकृमिको संरक्षण 
एवम ् संम्बर्द्धन भएको हनु,े  

मसु्लिम समदुायको आमथधक 
िथा सामास्र्क  हवकास 
भएको हनु,े मसु्लिम 
समदुाय मभत्रको गररवी 
न्यूमनकरण भएको हनुे।  

 

 
 

9. र्ोस्िम पक्ष िथा अनमुान  

दरबन्दी अनसुार कमधचारी नभएको िथा सांगठमनक संरचनाको अभावको कारण समयमै हफल्िमा कायधसम्पादन हनु 
नसकेकोिे िक्ष्य अनसुार काम हनु नसक्ने र्ोस्िम रहेको छ।   
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८.१८ न्याय परिषद 
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 ििी जनशन्त्िको मनयनु्त्ि, कािवाही ि बर्ाधस्तश आददको कायध िदै आएको  
छ।साथै न्याय सेवाका िाजपरांयकत अमधकृतको मनयनु्त्ि, सरुवा बढुवा ि कािवाही सम्बन्त्न्ध कायध िने संयवधानको धािा १५४ िे 
व्यवस्था ििेको 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 कािवाहीिाप प्रभावकािी बनाउन ुपने िनुौतश िहेको छ। 

३. सोि 

स्वतन्र, सक्षि, स्व्छ, मन्पक्ष एवं प्रभावकािी न्याय प्रणािी िार्ध त सबैका िामि न्याय। 

४. उद्दशे्य 

१. न्याय प्रशासनिाप छरितो, सवधसिुभ, मितव्ययश, मन्पक्ष, 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. न्यायाियिा कायधबोझको अनपुातिा आवश्यक जनशन्त्ि उपिब्ध ििाप न्याय प्रशासनिाप व्यवसाययक रूपिा दक्ष 
बनाउन न्याय सेवािाप प्रमतस्पधाधत्िक ि आकषधक हनुे यवमभन्न कायधक्रि सञ् िािन िरिने। 

६. यवषय के्षरित नमतजा सूिक ि िक्ष्य  

क्र.सं. सूिक एकाइ 

२०७5/७6 
सम्िको उपिन्त्ब्ध 

२०७6/७7 सम्िको 
अनिुामनत उपिन्त्ब्ध 

िध्यिकािीन िक्ष्य 

२०७7/७8 २०७8/७9 २०७9/80 

1 िोष्ठश, सेमिनाि पटक ९ 4 10 8 9 

2 अनिुिन मनििानश पटक - 7 १1 १2 १0 

3 न्त्जल्िा न्यायामधश परिक्षा 
सञ्चािन 

पटक 
१ १ १ १ १ 
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क्र.सं. सूिक एकाइ 

२०७5/७6 
सम्िको उपिन्त्ब्ध 

२०७6/७7 सम्िको 
अनिुामनत उपिन्त्ब्ध 

िध्यिकािीन िक्ष्य 

२०७7/७8 २०७8/७9 २०७9/80 

4 न्यायामधश उपि उजिुी 
छानयवन 

संख्या 
१२ 4 12 १0 १० 

 

७. यवषय के्षरित र्िध तथा स्रोतको मरवषीय अनिुान  

िकि रू. िार्िा 

आमथधक वषध 
यवमनयोजन तथा प्रक्षपेण स्रोत 

कुि िाि ु पुुँजशित यवत्तशय व्यवस्था नपेाि सिकाि 
वैदेन्त्शक 

अनदुान 
वैदेन्त्शक ऋण 

2077/78 469 448 21 - 469 - - 

2078/79 496 474 22 - 496 - - 

2079/80 524 501 24 - 524 - - 

८. कायधक्रि/आयोजनाको संन्त्क्षप्त यवविण 

ब.उ.शश.नं. कायधक्रि/ आयोजना उद्दशे्य 
आयोजना अवमध 

(सरुू ि सिामप्त) 

िाित 

रू. िार्िा 
पु् याप 

आिािश तशन वषधको उपिन्त्ब्ध 
सूिक 

२१८०00०१ न्याय परिषद  सािवसािी    

२१८०001१ न्याय परिषद सक्षि 
न्याय 
प्रणािीको 
समुनितता 

सािवसािी   प्रमत्पधाधबाट न्यायाधशश 
न्त्जल्िा न्यायाधशश मनयनु्त्ि 
भएको हनु।े 

न्यायाधशश उपि उजिुी 
छानयवन भएको हनुे। 

 

 

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 मसर्ारिस ििे 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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अनसूुचीहरु



(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था

१ राष्ट्रपततको कायाालय 1,399 1,621 1,298 323 0 1,713 1,371 342 0 1,811 1,448 363 0
२ उपराष्ट्रपततको कायाालय 395 510 493 17 0 531 513 18 0 550 531 19 0
३ प्रदेश प्रमखुहरु 1,851 2,289 2,173 116 0 2,426 2,303 123 0 2,572 2,442 130 0
४ संघीय संसद 10,987 12,557 12,238 319 0 13,295 12,957 338 0 14,078 13,720 358 0
५ अदालत 52,216 67,812 48,323 19,489 0 117,578 51,388 66,190 0 142,354 51,652 90,702 0
६ अख्ततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग 11,523 13,304 9,505 3,799 0 14,096 10,069 4,027 0 14,991 10,668 4,323 0
७ महालेखा परीक्षकको कायाालय 5,140 6,232 4,859 1,373 0 6,604 5,149 1,455 0 6,999 5,456 1,543 0
८ लोक सेिा आयोग 5,998 9,126 8,904 222 0 9,860 9,434 426 0 10,442 9,995 447 0

९ तनिााचन आयोग 6,622 4,801 4,435 366 0 5,243 4,728 515 0 5,553 5,008 546 0
१० रावष्ट्रय मानि अतधकार आयोग 2,007 2,575 2,540 35 0 2,725 2,688 37 0 2,971 2,932 39 0
११ न्याय पररषद् 440 469 448 21 0 496 474 22 0 524 501 24 0

१२
रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग

708 880 853 27 0 928 899 29 0 978 948 30 0

१३ रावष्ट्रय मवहला आयोग 782 1,214 1,204 10 0 1,027 1,027 0 0 1,127 1,127 0 0
१४ रावष्ट्रय दतलत आयोग 297 328 328 0 0 343 343 0 0 360 360 0 0
१५ रावष्ट्रय समािेशी आयोग 290 341 324 17 0 357 339 18 0 374 355 19 0
१६ आददिासी जनजातत आयोग 245 315 291 24 0 330 304 25 0 345 318 27 0

१७ मधेशी आयोग 309 346 329 17 0 363 345 18 0 381 362 19 0
१८ थारू आयोग 321 447 407 40 0 469 427 42 0 492 448 45 0
१९ मखु्स्लम आयोग 340 444 388 56 0 466 407 59 0 490 427 63 0

२०
प्रधानमन्री तथा मख्न्रपररषद्को कायाालय

37,127 42,885 37,670 5,215 0 44,441 38,278 6,163 0 47,728 40,327 7,401 0

२१ अथा मन्रालय 253,786 430,870 250,103 95,467 85,300 346,396 131,175 123,221 92,000 360,385 105,493 157,891 97,000
२२ उद्योग, िाख्िज्य तथा आपूतता मन्रालय 55,272 106,864 52,851 49,013 5,000 115,920 54,736 57,184 4,000 124,280 58,491 63,289 2,500
२३ उजाा, जलस्रोत तथा तसंचाई मन्रालय 642,096 992,948 52,899 362,230 577,819 1,234,298 52,219 493,299 688,781 1,486,511 60,411 718,715 707,385

२४
कानून, न्याय तथा संसदीय मातमला 
मन्रालय

3,995 4,787 4,731 56 0 5,074 5,015 58 0 5,361 5,298 62 0

२५ कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्रालय 171,440 333,276 261,774 31,502 40,000 388,623 298,194 46,430 44,000 420,173 320,697 50,975 48,500
२६ खानपेानी मन्रालय 241,678 387,018 32,575 248,235 106,208 396,368 18,136 273,160 105,071 446,822 18,969 314,573 113,280
२७ गहृ मन्रालय 1,056,819 1,358,983 1,299,114 59,869 0 1,465,101 1,390,547 74,555 0 1,527,063 1,453,147 73,916 0

२८
संस्कृतत, पयाटन तथा नागररक उड्डययन 
मन्रालय

124,038 261,193 37,512 19,116 204,565 214,999 33,386 36,768 144,845 223,952 35,453 40,699 147,800

२९ परराष्ट्र मन्रालय 43,090 62,898 51,019 11,879 0 69,751 55,545 14,206 0 70,773 59,012 11,761 0
३० िन तथा िातािरि मन्रालय 103,236 126,718 80,340 45,378 1,000 152,716 97,594 54,622 500 169,841 106,781 62,561 500

३१
भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी 
तनिारि मन्रालय

56,823 87,269 56,742 25,527 5,000 106,366 63,269 28,097 15,000 117,603 66,719 30,884 20,000

३२
भौततक पूिााधार तथा यातायात मन्रालय

890,259 1,347,944 103,661 1,239,283 5,000 2,011,063 126,524 1,879,539 5,000 2,891,476 148,305 2,741,172 2,000

अनसूुची १.१
मन्रालय/तनकायगत तरिषीय खचाको अनमुान तथा प्रके्षपि

क्र.सं. मन्रालय /तनकाय
आ. ि. २०७६/७७ 
को संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०७७/७८ को वितनयोजन आ.ि. २०७८/७९ को खचा प्रके्षपि आ.ि. २०७९/८० 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. ि. २०७६/७७ 
को संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०७७/७८ को वितनयोजन आ.ि. २०७८/७९ को खचा प्रके्षपि आ.ि. २०७९/८० को खचा प्रके्षपि

३३
मवहला बालबातलका तथा जेष्ठ नागररक 
मन्रालय

5,404 8,589 7,380 1,209 0 11,083 6,696 4,387 0 12,477 7,747 4,730 0

३४ यिुा तथा खेलकूद मन्रालय 40,925 18,395 16,465 1,930 0 21,255 19,209 2,046 0 22,398 20,229 2,169 0
३५ रक्षा मन्रालय 482,437 502,586 445,967 56,619 0 520,883 462,229 58,654 0 539,867 479,041 60,826 0
३६ शहरी विकास मन्रालय 239,052 335,016 72,364 249,697 12,955 365,796 66,706 291,090 8,000 447,864 73,748 364,116 10,000
३७ ख्शक्षा, विज्ञान तथा प्रवितध मन्रालय 340,438 558,689 554,868 3,821 0 627,249 606,708 20,542 0 666,091 638,531 27,560 0
३८ सञ्चार तथा सूचना प्रवितध मन्रालय 53,162 72,842 52,901 18,441 1,500 118,700 55,620 62,079 1,000 151,233 58,777 91,456 1,000

३९
संघीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्रालय

147,368 290,926 136,312 154,614 0 685,736 176,179 509,557 0 739,104 178,449 560,655 0

४० स्िास््य तथा जनसंतया मन्रालय 237,901 606,788 454,107 152,681 0 584,904 394,572 190,332 0 616,012 417,946 198,066 0

४१
श्रम, रोजगार तथा सामाख्जक सरुक्षा 
मन्रालय

21,305 83,940 83,317 623 0 93,486 92,824 662 0 98,933 98,229 703 0

४२ रावष्ट्रय योजना आयोग 7,645 32,570 31,676 894 0 15,518 14,455 1,063 0 13,081 12,712 369 0
४३ रावष्ट्रय पनुतनामााि प्रातधकरि 703,069 550,000 160,494 389,506 0 110,000 32,099 77,901 0 0 0 0 0

४४
अथा मन्रालय- आन्तररक ऋि भकु्तानी

623,456 723,592 270,847 0 452,745 890,238 338,944 0 551,294 1,039,871 378,318 0 661,553

४५
अथा मन्रालय- िैदेख्शक ऋि भकु्तानी 
(बहपुक्षीय)

246,893 247,417 42,172 0 205,245 304,771 50,791 0 253,980 380,963 63,489 0 317,475

४६
अथा मन्रालय- िैदेख्शक ऋि भकु्तानी 
(दिपक्षीय)

63,569 30,574 5,038 0 25,536 39,600 6,062 0 33,538 49,499 7,578 0 41,922

४७
अथा मन्रालय- कमाचारी सवुिधा तथा 
सेिातनितृ सवुिधा

647,439 827,000 827,000 0 0 967,313 967,313 0 0 1,020,598 1,020,598 0 0

४८ अथा  मन्रालय- विविध 264,459 561,953 281,854 280,099 0 557,294 347,047 210,247 0 600,810 368,446 232,364 0
४९ प्रदेश 943,195 998,737 998,737 0 0 1,058,661 1,058,661 1,122,181 1,122,181
५० स्थानीय तह 1,884,258 2,627,576 2,627,576 0 0 2,785,231 2,785,231 2,952,344 2,952,344
५१ नयाुँ कायाक्रम/आयोजना 0 0 0 0 488,038 90,000 333,038 65,000 977,187 134,000 807,187 36,000

10,733,504 14,746,454 9,489,406 3,529,175 1,727,873 16,975,724 10,041,132 4,922,584 2,012,008 19,549,874 10,620,164 6,722,796 2,206,914जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण

१ राष्ट्रपतिको कार्ाालर् 1,621 1,621 0 0 1,713 1,713 0 0 1,811 1,811 0 0
२ उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर् 510 510 0 0 531 531 0 0 550 550 0 0
३ प्रदेि प्रमखुहरु 2,289 2,289 0 0 2,426 2,426 0 0 2,572 2,572 0 0
४ संघीर् संसद 12,557 12,557 0 0 13,295 13,295 0 0 14,078 14,078 0 0
५ अदालि 67,812 67,812 0 0 117,578 117,578 0 0 142,354 142,354 0 0
६ अशतिर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग 13,304 13,304 0 0 14,096 14,096 0 0 14,991 14,991 0 0
७ महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् 6,232 6,232 0 0 6,604 6,604 0 0 6,999 6,999 0 0
८ लोक सेवा आर्ोग 9,126 9,126 0 0 9,860 9,860 0 0 10,442 10,442 0 0
९ तनवााचन आर्ोग 4,801 4,801 0 0 5,243 5,243 0 0 5,553 5,553 0 0
१० राष्ट्रष्ट्रर् मानव अतधकार आर्ोग 2,575 2,575 0 0 2,725 2,725 0 0 2,971 2,971 0 0
११ न्र्ार् पररषद् 469 469 0 0 496 496 0 0 524 524 0 0
१२ राष्ट्रष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आर्ोग 880 880 0 0 928 928 0 0 978 978 0 0
१३ राष्ट्रष्ट्रर् मष्ट्रहला आर्ोग 1,214 914 300 0 1,027 1,027 0 0 1,127 1,127 0 0
१४ राष्ट्रष्ट्रर् दतलि आर्ोग 328 328 0 0 343 343 0 0 360 360 0 0
१५ राष्ट्रष्ट्रर् समावेिी आर्ोग 341 341 0 0 357 357 0 0 374 374 0 0
१६ आददवासी जनजाति आर्ोग 315 315 0 0 330 330 0 0 345 345 0 0
१७ मधेिी आर्ोग 346 346 0 0 363 363 0 0 381 381 0 0
१८ थारू आर्ोग 447 447 0 0 469 469 0 0 492 492 0 0
१९ मशुललम आर्ोग 444 444 0 0 466 466 0 0 490 490 0 0
२० प्रधानमन्री िथा मशन्रपररषद्को कार्ाालर् 42,885 39,955 2,930 0 44,441 44,441 0 0 47,728 47,728 0 0
२१ अथा मन्रालर् 430,870 197,240 68,543 165,087 346,396 212,701 103,695 30,000 360,385 203,815 146,570 10,000
२२ उद्योग, वाशणज्र् िथा आपूतिा मन्रालर् 106,864 72,589 16,371 17,904 115,920 104,933 10,241 746 124,280 117,280 6,000 1,000
२३ उजाा, जलस्रोि िथा तसंचाई मन्रालर् 992,948 389,673 71,429 531,846 1,234,298 559,426 87,554 587,318 1,486,511 872,516 93,679 520,316

२४
कानून, न्र्ार् िथा संसदीर् मातमला 
मन्रालर्

4,787 4,787 0 0 5,074 5,074 0 0 5,361 5,361 0 0

२५ कृष्ट्रष िथा पिपुन्छी ष्ट्रवकास मन्रालर् 333,276 140,579 28,402 164,295 388,623 275,144 6,203 107,276 420,173 320,688 685 98,800
२६ खानपेानी मन्रालर् 387,018 289,547 16,212 81,259 396,368 285,446 0 110,922 446,822 311,570 0 135,252
२७ गहृ मन्रालर् 1,358,983 1,336,991 15,000 6,992 1,465,101 1,455,101 0 10,000 1,527,063 1,527,063 0 0

२८
संलकृति, पर्ाटन िथा नागररक उड्डर्र्न 
मन्रालर्

261,193 92,647 2,310 166,236 214,999 99,999 0 115,000 223,952 123,952 0 100,000

२९ परराष्ट्र मन्रालर् 62,898 62,898 0 0 69,751 69,751 0 0 70,773 70,773 0 0
३० वन िथा वािावरण मन्रालर् 126,718 97,946 19,699 9,073 152,716 102,752 23,778 26,186 169,841 113,458 28,758 27,626

३१
भतूम व्र्वलथा, सहकारी  िथा गररबी 
तनवारण मन्रालर्

87,269 80,709 6,560 0 106,366 105,906 460 0 117,603 117,143 460 0

३२ भौतिक पूवााधार िथा र्ािार्ाि मन्रालर् 1,347,944 659,184 30,196 658,564 2,011,063 1,164,726 39,500 806,837 2,891,476 1,532,758 20,000 1,338,718

अनसूुची १.२
मन्रालर्/तनकार्गि तरवषीर् स्रोिको अनमुान िथा प्रके्षपण

क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्

आ.व. २०७७/७८ को स्रोि अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोि प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोि प्रके्षपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण
क्र.सं. मन्रालर्/तनकार्

आ.व. २०७७/७८ को स्रोि अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोि प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोि प्रके्षपण

३३
मष्ट्रहला बालबातलका िथा जेष्ठ नागररक 
मन्रालर्

8,589 8,548 41 0 11,083 10,993 90 0 12,477 12,397 80 0

३४ र्वुा िथा खेलकूद मन्रालर् 18,395 18,395 0 0 21,255 21,255 0 0 22,398 22,398 0 0
३५ रक्षा मन्रालर् 502,586 502,586 0 0 520,883 520,883 0 0 539,867 539,867 0 0
३६ िहरी ष्ट्रवकास मन्रालर् 335,016 244,305 1,952 88,759 365,796 262,846 28,150 74,800 447,864 306,064 10,800 131,000
३७ शिक्षा, ष्ट्रवज्ञान िथा प्रष्ट्रवतध मन्रालर् 558,689 417,929 37,708 103,052 627,249 538,886 37,845 50,518 666,091 611,991 23,100 31,000
३८ सञ्चार िथा सूचना प्रष्ट्रवतध मन्रालर् 72,842 72,842 0 0 118,700 118,700 0 0 151,233 151,233 0 0

३९
संघीर् मातमला िथा सामान्र् प्रिासन 
मन्रालर्

290,926 160,004 51,473 79,449 685,736 212,921 117,716 355,099 739,104 232,904 116,200 390,000

४० लवाल्र् िथा जनसंतर्ा मन्रालर् 606,788 223,637 73,581 309,570 584,904 292,945 40,458 251,500 616,012 430,741 29,271 156,000

४१
श्रम, रोजगार िथा सामाशजक सरुक्षा 
मन्रालर्

83,940 18,104 3,141 62,695 93,486 28,448 38 65,000 98,933 38,933 0 60,000

४२ राष्ट्रष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 32,570 32,570 0 0 15,518 15,218 300 0 13,081 13,081 0 0
४३ राष्ट्रष्ट्रर् पनुतनामााण प्रातधकरण 550,000 240,825 64,938 244,237 110,000 110,000 0 0 0 0 0 0
४४ अथा मन्रालर्- आन्िररक ऋण भकु्तानी 723,592 723,592 0 0 890,238 890,238 0 0 1,039,871 1,039,871 0 0

४५
अथा मन्रालर्- वैदेशिक ऋण भकु्तानी 
(बहपुक्षीर्)

247,417 247,417 0 0 304,771 304,771 0 0 380,963 380,963 0 0

४६
अथा मन्रालर्- वैदेशिक ऋण भकु्तानी 
(दिपक्षीर्)

30,574 30,574 0 0 39,600 39,600 0 0 49,499 49,499 0 0

४७
अथा मन्रालर्- कमाचारी सषु्ट्रवधा िथा 
सेवातनविृ सषु्ट्रवधा

827,000 827,000 0 0 967,313 967,313 0 0 1,020,598 1,020,598 0 0

४८ अथा  मन्रालर्- ष्ट्रवष्ट्रवध 561,953 420,153 0 141,800 557,294 517,294 0 40,000 600,810 560,810 0 40,000
४९ प्रदेि 998,737 947,031 37,477 14,229 1,058,661 998,636 45,025 15,000 1,122,181 1,050,151 54,030 18,000
५० लथानीर् िह 2,627,576 2,420,616 57,014 149,946 2,785,231 2,653,831 86,400 45,000 2,952,344 2,794,664 103,680 54,000
५१ नर्ााँ कार्ाक्रम/आर्ोजना 488,038 6,694 22,547 458,798 977,187 689,711 49,188 238,288

14,746,454 11,146,184 605,277 2,994,993 16,975,724 13,175,724 650,000 3,150,000 19,549,874 15,517,374 682,500 3,350,000जम्मा
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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 कृवि तथा पशपुन्छी विकास 171,440 333,276 261,774 31,502 40,000 388,623 298,194 46,430 44,000 420,173 320,697 50,975 48,500
2 भमूम व्यिस्था 51,225 77,998 47,841 25,157 5,000 97,637 55,345 27,292 15,000 108,112 58,109 30,003 20,000
3 सहकारी तथा गररबी मििारण 5,598 9,271 8,901 370 0 8,729 7,924 805 0 9,491 8,609 881 0
4 िि तथा िातािरण 103,236 126,718 80,340 45,378 1,000 152,716 97,594 54,622 500 169,841 106,781 62,561 500
5 अथथ 253,786 430,870 250,103 95,467 85,300 346,396 131,175 123,221 92,000 360,385 105,493 157,891 97,000
6 उद्योग 32,392 77,329 41,020 31,309 5,000 96,732 41,963 50,770 4,000 108,496 45,163 60,833 2,500
7 िाणणज्य तथा आपमुतथ 22,880 29,535 11,831 17,704 0 19,188 12,774 6,414 0 15,783 13,328 2,455 0
8 संस्कृमत, पयथटि तथा िागररक उड्डयि 124,038 261,193 37,512 19,116 204,565 214,999 33,386 36,768 144,845 223,952 35,453 40,699 147,800
9 णशक्षा, विज्ञाि तथा प्रविमि 340,438 558,689 554,868 3,821 0 627,249 606,708 20,542 0 666,091 638,531 27,560 0
10 स्िास््य तथा जिसंख्या 237,901 606,788 454,107 152,681 0 584,904 394,572 190,332 0 616,012 417,946 198,066 0
11 खािपेािी तथा सरसफाइ 246,823 393,818 32,575 248,235 113,008 396,368 18,136 273,160 105,071 446,822 18,969 314,573 113,280
12 यिुा तथा खेलकुद 40,925 18,395 16,465 1,930 0 21,255 19,209 2,046 0 22,398 20,229 2,169 0
13 मवहला,बालबामलका तथा जेष्ठ िागररक 5,404 8,589 7,380 1,209 0 11,083 6,696 4,387 0 12,477 7,747 4,730 0
14 श्रम, रोजगार तथा सामाणजक सरुक्षा 21,305 83,940 83,317 623 0 93,486 92,824 662 0 98,933 98,229 703 0
15 ऊजाथ 482,187 726,003 37,825 110,359 577,819 905,442 40,467 176,194 688,781 984,281 48,166 228,730 707,385
16 जलस्रोत 25,191 53,958 1,009 52,949 0 76,993 628 76,364 0 75,729 809 74,920 0
17 मसुँचाइ 122,359 194,739 7,937 186,802 0 240,823 8,595 232,228 0 414,797 8,756 406,041 0
18 जल तथा मौसम विज्ञाि 12,359 18,248 6,128 12,120 0 11,041 2,528 8,513 0 11,703 2,680 9,024 0
19 भौमतक पूिाथिार तथा यातायात 890,259 1,347,944 103,661 1,239,283 5,000 2,011,063 126,524 1,879,539 5,000 2,891,476 148,305 2,741,172 2,000
20 सञ्चार तथा सूचिा प्रविमि 53,162 72,842 52,901 18,441 1,500 118,700 55,620 62,079 1,000 151,233 58,777 91,456 1,000
21 शहरी विकास 233,907 328,216 72,364 249,697 6,155 365,796 66,706 291,090 8,000 447,864 73,748 364,116 10,000
22 पिुमिथमाथण 703,069 550,000 160,494 389,506 0 110,000 32,099 77,901 0 0 0 0 0
23 प्रिािमन्री तथा मणन्रपररिद् 37,127 42,885 37,670 5,215 0 44,441 38,278 6,163 0 47,728 40,327 7,401 0
24 संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासि 147,368 290,926 136,312 154,614 0 685,736 176,179 509,557 0 739,104 178,449 560,655 0
25 काििु, न्याय तथा संसदीय माममला 3,995 4,787 4,731 56 0 5,074 5,015 58 0 5,361 5,298 62 0
26 गहृ 1,056,819 1,358,983 1,299,114 59,869 0 1,465,101 1,390,547 74,555 0 1,527,063 1,453,147 73,916 0
27 रक्षा 482,437 502,586 445,967 56,619 0 520,883 462,229 58,654 0 539,867 479,041 60,826 0
28 परराष्ट्र 43,090 62,898 51,019 11,879 0 69,751 55,545 14,206 0 70,773 59,012 11,761 0
29 योजिा तथा त्यांक 7,645 32,570 31,676 894 0 15,518 14,455 1,063 0 13,081 12,712 369 0
30 राष्ट्रपमतको कायाथलय 1,399 1,621 1,298 323 0 1,713 1,371 342 0 1,811 1,448 363 0
31 उपराष्ट्रपमतको कायाथलय 395 510 493 17 0 531 513 18 0 550 531 19 0
32 संघीय संसद 10,987 12,557 12,238 319 0 13,295 12,957 338 0 14,078 13,720 358 0
33 अदालत 52,216 67,812 48,323 19,489 0 117,578 51,388 66,190 0 142,354 51,652 90,702 0

34 अणख्तयार दरुुपयोग अिसुन्िाि आयोग
11,523 13,304 9,505 3,799 0 14,096 10,069 4,027 0 14,991 10,668 4,323 0

35 महालेखा परीक्षकको कायाथलय 5,140 6,232 4,859 1,373 0 6,604 5,149 1,455 0 6,999 5,456 1,543 0
36 लोक सेिा आयोग 5,998 9,126 8,904 222 0 9,860 9,434 426 0 10,442 9,995 447 0
37 मििाथचि आयोग 6,622 4,801 4,435 366 0 5,243 4,728 515 0 5,553 5,008 546 0
38 रावष्ट्रय मािि अमिकार आयोग 2,007 2,575 2,540 35 0 2,725 2,688 37 0 2,971 2,932 39 0

39 रावष्ट्रय प्राकृमतक स्रोत तथा वित्त आयोग
708 880 853 27 0 928 899 29 0 978 948 30 0

40 रावष्ट्रय मवहला आयोग 782 1,214 1,204 10 0 1,027 1,027 0 0 1,127 1,127 0 0
41 रावष्ट्रय दमलत आयोग 297 328 328 0 0 343 343 0 0 360 360 0 0
42 रावष्ट्रय समािेशी आयोग 290 341 324 17 0 357 339 18 0 374 355 19 0

अिसूुची २.१
वििय के्षरगत मरििीय खचथको अिमुाि तथा प्रके्षपण

क्र.सं. वििय के्षर
आ. ि. 

२०७६/७७ को 
संशोमित अिमुाि

आ.ि. २०७७/७८ को विमियोजि आ.ि. २०७८/७९ को खचथ प्रके्षपण आ.ि. २०७९/८० को खचथ प्रके्षपण
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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. वििय के्षर

आ. ि. 
२०७६/७७ को 
संशोमित अिमुाि

आ.ि. २०७७/७८ को विमियोजि आ.ि. २०७८/७९ को खचथ प्रके्षपण आ.ि. २०७९/८० को खचथ प्रके्षपण

43 आददिासी जिजामत आयोग 245 315 291 24 0 330 304 25 0 345 318 27 0
44 मिेशी आयोग 309 346 329 17 0 363 345 18 0 381 362 19 0
45 थारू आयोग 321 447 407 40 0 469 427 42 0 492 448 45 0
46 मणुस्लम आयोग 340 444 388 56 0 466 407 59 0 490 427 63 0
47 न्याय पररिद् 440 469 448 21 0 496 474 22 0 524 501 24 0
48 प्रदेश प्रमखु 1,851 2,289 2,173 116 0 2,426 2,303 123 0 2,572 2,442 130 0
49 प्रदेश 943,195 998,737 998,737 0 0 1,058,661 1,058,661 1,122,181 1,122,181
50 स्थािीय तह 1,884,258 2,627,576 2,627,576 0 0 2,785,231 2,785,231 2,952,344 2,952,344

51
अथथ मन्रालय - ऋणको साुँिा तथा 
ब्याज भकु्तािी

933,918 1,001,583 318,057 0 683,526 1,234,608 395,797 0 838,811 1,470,334 449,385 0 1,020,949

52 अथथ मन्रालय - विविि (सािारण) 756,443 1,146,653 988,854 157,799 0 1,253,504 1,153,504 100,000 0 1,319,951 1,219,951 100,000 0
53 अथथ मन्रालय - विविि (विकास) 155,455 242,300 120,000 122,300 0 271,103 160,856 110,247 0 301,457 169,094 132,364 0
54 ियाुँ कायथक्रम/आयोजिा 488,038 90,000 333,038 65,000 977,187 134,000 807,187 36,000

10,733,504 14,746,454 9,489,406 3,529,175 1,727,873 16,975,724 10,041,132 4,922,584 2,012,008 19,549,874 10,620,164 6,722,795 2,206,913जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण

1 कृषि तथा पिपुन्छी षवकास 333,276 140,579 28,402 164,295 388,623 275,144 6,203 107,276 420,173 320,688 685 98,800
2 भमूम व्यवस्था 77,998 71,438 6,560 0 97,637 97,177 460 0 108,112 107,652 460 0
3 सहकारी तथा गररबी मनवारण 9,271 9,271 0 0 8,729 8,729 0 0 9,491 9,491 0 0
4 वन तथा वातावरण 126,718 97,946 19,699 9,073 152,716 102,752 23,778 26,186 169,841 113,458 28,758 27,626
5 अथथ 430,870 197,240 68,543 165,087 346,396 212,701 103,695 30,000 360,385 203,815 146,570 10,000
6 उद्योग 77,329 60,721 6,173 10,435 96,732 90,725 5,861 146 108,496 102,296 6,000 200
7 वाशणज्य तथा आपमुतथ 29,535 11,868 10,198 7,469 19,188 14,208 4,380 600 15,783 14,983 0 800
8 संस्कृमत, पयथटन तथा नागररक उड्डयन 261,193 92,647 2,310 166,236 214,999 99,999 0 115,000 223,952 123,952 0 100,000
9 शिक्षा, षवज्ञान तथा प्रषवमि 558,689 417,929 37,708 103,052 627,249 538,886 37,845 50,518 666,091 611,991 23,100 31,000
10 स्वास््य तथा जनसंख्या 606,788 223,637 73,581 309,570 584,904 292,945 40,458 251,500 616,012 430,741 29,271 156,000
11 खानपेानी तथा सरसफाइ 393,818 291,383 16,212 86,223 396,368 285,446 0 110,922 446,822 311,570 0 135,252
12 यवुा तथा खेलकुद 18,395 18,395 0 0 21,255 21,255 0 0 22,398 22,398 0 0
13 मषहला,बालबामलका तथा जेष्ठ नागररक 8,589 8,548 41 0 11,083 10,993 90 0 12,477 12,397 80 0
14 श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुक्षा 83,940 18,104 3,141 62,695 93,486 28,448 38 65,000 98,933 38,933 0 60,000
15 ऊजाथ 726,003 222,257 56,442 447,304 905,442 321,493 57,754 526,194 984,281 426,110 68,679 489,492
16 जलस्रोत 53,958 43,958 10,000 0 76,993 51,993 25,000 0 75,729 50,729 25,000 0
17 मसिँचाइ 194,739 112,048 931 81,760 240,823 174,899 4,800 61,124 414,797 383,974 0 30,824
18 जल तथा मौसम षवज्ञान 18,248 11,410 4,056 2,782 11,041 11,041 0 0 11,703 11,703 0 0
19 भौमतक पूवाथिार तथा यातायात 1,347,944 659,184 30,196 658,564 2,011,063 1,164,726 39,500 806,837 2,891,476 1,532,758 20,000 1,338,718
20 सञ्चार तथा सूचना प्रषवमि 72,842 72,842 0 0 118,700 118,700 0 0 151,233 151,233 0 0
21 िहरी षवकास 328,216 242,469 1,952 83,795 365,796 262,846 28,150 74,800 447,864 306,064 10,800 131,000
22 पनुमनथमाथण 550,000 240,825 64,938 244,237 110,000 110,000 0 0 0 0 0 0
23 प्रिानमन्री तथा मशन्रपररिद् 42,885 39,955 2,930 0 44,441 44,441 0 0 47,728 47,728 0 0
24 संघीय माममला तथा सामान्य प्रिासन 290,926 160,004 51,473 79,449 685,736 212,921 117,716 355,099 739,104 232,904 116,200 390,000
25 काननु, न्याय तथा संसदीय माममला 4,787 4,787 0 0 5,074 5,074 0 0 5,361 5,361 0 0
26 गहृ 1,358,983 1,336,991 15,000 6,992 1,465,101 1,455,101 0 10,000 1,527,063 1,527,063 0 0
27 रक्षा 502,586 502,586 0 0 520,883 520,883 0 0 539,867 539,867 0 0
28 परराष्ट्र 62,898 62,898 0 0 69,751 69,751 0 0 70,773 70,773 0 0
29 योजना तथा त्यांक 32,570 32,570 0 0 15,518 15,218 300 0 13,081 13,081 0 0
30 राष्ट्रपमतको कायाथलय 1,621 1,621 0 0 1,713 1,713 0 0 1,811 1,811 0 0
31 उपराष्ट्रपमतको कायाथलय 510 510 0 0 531 531 0 0 550 550 0 0
32 संघीय संसद 12,557 12,557 0 0 13,295 13,295 0 0 14,078 14,078 0 0
33 अदालत 67,812 67,812 0 0 117,578 117,578 0 0 142,354 142,354 0 0
34 अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग 13,304 13,304 0 0 14,096 14,096 0 0 14,991 14,991 0 0
35 महालेखा परीक्षकको कायाथलय 6,232 6,232 0 0 6,604 6,604 0 0 6,999 6,999 0 0
36 लोक सेवा आयोग 9,126 9,126 0 0 9,860 9,860 0 0 10,442 10,442 0 0
37 मनवाथचन आयोग 4,801 4,801 0 0 5,243 5,243 0 0 5,553 5,553 0 0
38 राषष्ट्रय मानव अमिकार आयोग 2,575 2,575 0 0 2,725 2,725 0 0 2,971 2,971 0 0

अनसूुची २.२
षविय के्षरगत मरविीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. षविय के्षर
आ.व. २०७७/७८ को स्रोत अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोत प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण
क्र.सं. षविय के्षर

आ.व. २०७७/७८ को स्रोत अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोत प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण

39 राषष्ट्रय प्राकृमतक स्रोत तथा षवत्त आयोग 880 880 0 0 928 928 0 0 978 978 0 0
40 राषष्ट्रय मषहला आयोग 1,214 914 300 0 1,027 1,027 0 0 1,127 1,127 0 0
41 राषष्ट्रय दमलत आयोग 328 328 0 0 343 343 0 0 360 360 0 0
42 राषष्ट्रय समावेिी आयोग 341 341 0 0 357 357 0 0 374 374 0 0
43 आददवासी जनजामत आयोग 315 315 0 0 330 330 0 0 345 345 0 0
44 मिेिी आयोग 346 346 0 0 363 363 0 0 381 381 0 0
45 थारू आयोग 447 447 0 0 469 469 0 0 492 492 0 0
46 मशुस्लम आयोग 444 444 0 0 466 466 0 0 490 490 0 0
47 न्याय पररिद् 469 469 0 0 496 496 0 0 524 524 0 0
48 प्रदेि प्रमखु 2,289 2,289 0 0 2,426 2,426 0 0 2,572 2,572 0 0
49 प्रदेि 998,737 947,031 37,477 14,229 1,058,661 998,636 45,025 15,000 1,122,181 1,050,151 54,030 18,000
50 स्थानीय तह 2,627,576 2,420,616 57,014 149,946 2,785,231 2,653,831 86,400 45,000 2,952,344 2,794,664 103,680 54,000

51
अथथ मन्रालय - ऋणको सािँवा तथा ब्याज 
भकु्तानी

1,001,583 1,001,583 0 0 1,234,608 1,234,608 0 0 1,470,334 1,470,334 0 0

52 अथथ मन्रालय - षवषवि (सािारण) 1,146,653 1,146,653 0 0 1,253,504 1,253,504 0 0 1,319,951 1,319,951 0 0
53 अथथ मन्रालय - षवषवि (षवकास) 242,300 100,500 0 141,800 271,103 231,103 0 40,000 301,457 261,457 0 40,000
54 नयािँ कायथक्रम/आयोजना 488,038 6,694 22,547 458,798 977,187 689,711 49,188 238,288

14,746,454 11,146,184 605,277 2,994,993 16,975,724 13,175,724 650,000 3,150,000 19,549,874 15,517,374 682,500 3,350,000जम्मा
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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

3.1 कृवि तथा पशपुन्छी विकास
१ 31200011 कृवि तथा पशपुन्छी विकास मन्रालय 2,632 8,493 7,278 1,215 0 8,493 7,278 1,215 0 8,493 7,278 1,215 0 9 1 2 2 3

२ 31200101
कृवि  विकास रणनीतत अनगुमन तथा 
समन्िय काययक्रम

1,780 10,655 10,655 0 0 11,200 11,200 0 0 11,872 11,872 0 0 4 1 2 2 3

३ 31200102 विशेि कृवि उत्पादन काययक्रम 56,355 110,050 110,050 0 0 116,653 116,653 0 0 128,318 128,318 0 0 4 1 2 2 2

४ 31200103 बीउ प्रिर्द्यन तथा गणु तनयन्रण काययक्रम 254 382 363 19 0 425 400 25 0 623 575 48 0 4 1 2 2 2

५ 31200104
प्लान्ट क्िारेन्टाइन तथा वििादद 
ब्यिस्थापन काययक्रम

1,302 1,523 1,448 75 0 1,670 1,550 120 0 1,832 1,700 132 0 4 1 2 2 2

६ 31200105 कृवि सूचना तथा प्रशशक्षण काययक्रम 985 1,072 987 85 0 1,020 800 220 0 1,242 1,000 242 0 8 1 2 2 3

७ 31200106 प्रधानमन्री कृवि आधतुनवककरण पररयोजना 25,257 32,311 29,590 2,721 0 37,158 34,029 3,129 0 45,938 43,222 2,715 0 1 1 2 2 2

८ 31200107 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 6,855 27,337 15,413 11,924 0 37,900 19,900 18,000 0 41,311 21,691 19,620 0 1 1 2 3 3
९ 31200108 खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सधुार आयोजना 3,001 9,123 8,856 267 0 10,841 10,578 263 0 11,925 11,635 289 0 5 1 2 1 1
१० 31200109 कृवि के्षर विकास काययक्रम 2,832 8,380 8,302 78 0 18,108 18,000 108 0 10,268 10,150 119 0 4 1 2 1 1

११ 31200110
वकसानका लातग उन्नत बीउ विजन 
काययक्रम

789 0 0 0 0 4 1 2 1 3

१२ 31200111
जलिाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण 
आयोजना (कृवि व्यिस्थापन तथा सूचना 
प्रणाली)

160 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 2 3

१३ 31200112 नपेाल कृवि बजार विकास काययक्रम 2,107 2,510 2,478 32 0 3,208 3,172 36 0 3,060 3,021 39 0 4 1 2 1 3
१४ 31200113 नपेाल कृवि सेिा विकास काययक्रम 1,065 395 395 0 0 2,115 2,115 0 0 550 550 0 0 4 1 2 2 2
१५ 31201011 कृवि विभाग 10,514 11,344 11,310 34 0 12,071 11,989 83 0 12,799 12,708 91 0 4 1 2 2 3

१६ 31201101
राविय आल,ु तरकारी तथा मसला विकास 
काययक्रम

1,630 1,377 1,155 222 0 1,400 1,200 200 0 1,816 1,100 716 0 4 1 2 1 2

१७ 31201102 राविय फलफूल विकास काययक्रम 2,762 3,089 2,041 1,048 0 4,950 2,695 2,255 0 5,445 2,965 2,481 0 4 1 2 1 2
१८ 31201103 व्यिसायीक कीट विकास काययक्रम 942 979 739 240 0 1,320 1,045 275 0 1,452 1,150 303 0 4 2 2 2 3

१९ 31201104
िाली तबकास तथा जैविक विविधता 
संरक्षण काययक्रम

1,547 3,510 3,186 324 0 2,116 1,651 465 0 2,328 1,816 512 0 7 1 2 2 2

२० 31201105 केशन्िय कृवि प्रयोगशाला काययक्रम 777 778 699 79 0 1,201 880 321 0 1,321 968 353 0 4 2 2 2 3

२१ 31201106
कृवि पूिायधार विकास तथा कृवि 
याशन्रकरण प्रिधयन काययक्रम

4,343 2,923 587 2,336 0 3,912 781 3,131 0 4,303 859 3,444 0 4 1 2 1 3

२२ 31201107
रानी जमरा कुलररया तसचाई 
आयोजना–प्रणाली आधतुनवककरण कृवि 
काययक्रम

928 2,888 2,871 17 0 3,300 3,190 110 0 3,630 3,509 121 0 4 1 2 2 3

लैंत
गक

 सं
के
त

जल
िा
य ु

संके
त

अनसूुची ३.१
कृवि¸ भतूम व्यिस्था , सहकारी तथा िन के्षरको तरििीय खचयको अनमुान तथा प्रके्षपण एिम ्काययक्रमको प्राथतमकीकरण तथा सांकेतीकरण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना
आ. ि. 

२०७६/७७ को 
संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०७७/७८ को वितनयोजन आ.ि. २०७८/७९ को खचय प्रके्षपण आ.ि. २०७९/८० को खचय प्रके्षपण
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कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. काययक्रम/आयोजना
आ. ि. 

२०७६/७७ को 
संशोतधत अनमुान

आ.ि. २०७७/७८ को वितनयोजन आ.ि. २०७८/७९ को खचय प्रके्षपण आ.ि. २०७९/८० को खचय प्रके्षपण
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२३ 31201109
साना तथा मझौला कृिक आयस्तर िवृर्द् 
आयोजना

105 0 0 0 0 4 1 2 1 2

२४ 31201111
समदुाय व्यिशस्थत तसंशचत कृवि के्षर 
काययक्रम(कृवि)

146 507 507 0 0 850 850 0 0 654 600 54 0 4 1 2 1 2

२५ 31202011 पश ुसेिा विभाग 4,049 3,377 3,304 73 0 3,580 3,502 77 0 3,794 3,712 82 0 4 1 2 1 3
२६ 31202101 मत्स्य विकास काययक्रम 1,437 1,808 1,082 726 0 2,200 1,232 968 0 2,420 1,355 1,065 0 4 1 2 2 2

२७ 31202102
पश ुस्िास््य, रोग अन्िेशण सेिा तथा  
क्िारेन्टाईन काययक्रम

4,827 6,225 4,440 1,785 0 6,599 4,706 1,892 0 6,994 4,989 2,006 0 4 1 2 1 2

२८ 31202103
पशपुन्छी स्रोत ब्यिस्थापन तथा प्रिर्द्यन 
काययक्रम

4,447 6,091 4,306 1,785 0 6,578 4,730 1,848 0 7,236 5,203 2,033 0 4 1 2 1 2

२९ 31202104
पश ुआहारा तथा लाइभस्टक गणु 
ब्यिस्थापन काययक्रम

319 414 317 97 0 495 385 110 0 545 424 121 0 4 1 2 1 2

३० 31203101 खाद्य पोिण तथा प्रवितध काययक्रम 4,719 6,040 3,872 2,168 0 7,150 4,565 2,585 0 7,865 5,022 2,844 0 8 1 2 1 2
३१ 31221011 राविय वकसान आयोग 373 366 353 13 0 388 374 14 0 411 397 15 0 5 1 2 2 2

३२ 31231011
राविय शचया, कफी तथा अलैँची विकास 
बोर्य

754 1,298 1,158 140 0 1,443 1,278 165 0 1,588 1,406 182 0 4 2 2 2 3

३३ 31231012 राविय दगु्ध विकास बोर्य 442 606 597 9 0 642 633 10 0 681 671 10 0 4 2 2 2 3
३४ 31241011 नपेाल पश ुशचवकत्सा पररिद् 79 93 93 0 0 99 99 0 0 104 104 0 0 8 2 2 3 3
३५ 31241101 कृवि अनसुन्धान काययक्रम 20,752 26,956 22,971 3,985 0 35,200 26,400 8,800 0 40,480 30,360 10,120 0 4 1 2 2 2
३६ 31281011 कपास विकास सतमतत 174 294 289 5 0 340 334 6 0 374 368 6 0 4 2 2 2 3

३७ 50112101
समािेशी कृवि रूपान्तरण काययक्रम / 
ग्रामीण उद्यम तथा आतथयक विकास 
काययक्रम

0 40,000 0 0 40,000 44,000 0 0 44,000 48,500 0 0 48,500 1 1 2 1 2

171,440 333,276 261,774 31,502 40,000 388,623 298,194 46,430 44,000 420,173 320,697 50,975 48,500
3.2 भतूम व्यिस्था

१ 33600011
भतूम व्यिस्था, सहकारी  तथा गररबी 
तनिारण मन्रालय

2,557 4,470 4,440 30 0 4,738 4,706 32 0 5,022 4,989 34 0 9 1 16 2 3

२ 33600103
जग्गा प्रशासन सदुृढीकरण तथा 
अनौपचाररक भसूम्बन्ध ब्यिस्थापन 
काययक्रम

71 2,518 1,913 605 0 13,200 5,500 7,700 0 14,520 6,050 8,470 0 5 1 10 1 3

३ 33601011 भतूम व्यिस्थापन तथा अतभलेख विभाग 587 744 680 64 0 789 721 68 0 836 764 72 0 7 1 2 3 3
४ 33601012 भतूम सधुार तथा मालपोत कायायलयहरु 14,895 18,274 17,687 587 0 18,686 18,040 646 0 20,554 19,844 710 0 8 1 2 3 3

५ 33601101
मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण 
काययक्रम

4,110 4,024 1,678 2,346 0 3,997 1,779 2,218 0 4,143 1,702 2,440 0 8 1 2 2 3

६ 33602011 नापी विभाग 606 561 515 46 0 607 380 227 0 654 405 249 0 8 1 2 3 3
७ 33602012 नापी कायायलयहरु 13,139 16,758 16,157 601 0 17,948 17,126 822 0 17,481 16,577 904 0 8 1 2 3 3

८ 33602101
वकत्ता नापी तथा नापी कायायलय सधुार 
काययक्रम

4,165 4,306 1,380 2,926 0 4,500 2,218 2,283 0 4,950 2,439 2,511 0 8 1 2 3 3

९ 33602102
स्थलरुप नापी तथा भ-ूउपयोग 
व्यिस्थापन काययक्रम

9,353 19,239 1,778 17,461 0 15,950 3,300 12,650 0 17,545 3,630 13,915 0 4 1 2 3 3

जम्मा
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१० 33602103 खगोल तथा भ-ूमापन काययक्रम 894 920 573 347 0 975 607 368 0 1,034 644 390 0 4 1 15 2 3
११ 33604011 भतूम व्यिस्थापन प्रशशक्षण केन्ि 848 1,184 1,040 144 0 1,247 968 279 0 1,372 1,065 307 0 8 2 1 2 3
१२ 50136101 भतूम बैंक कम्पनी 0 5,000 0 0 5,000 15,000 0 0 15,000 20,000 0 0 20,000 7 1 10 1 1

51,225 77,998 47,841 25,157 5,000 97,637 55,345 27,292 15,000 108,112 58,109 30,003 20,000
3.3 सहकारी तथा गररबी तनिारण

१ 33600101
गररब घर पररिार पवहचान तथा पररचय 
पर वितरण काययक्रम (गररि लशक्षत 
विशेि काययक्रम)

1,393 1,795 1,689 106 0 1,903 1,790 112 0 2,017 1,898 119 0 6 1 1 3 3

२ 33600102 गररबसंग विश्वशे्वर काययक्रम 1,609 2,455 2,455 0 0 2,743 2,743 0 0 3,018 3,018 0 0 6 2 1 2 3
३ 33603011 सहकारी विभाग 241 273 273 0 0 304 0 304 0 334 0 334 0 8 1 16 3 3
४ 33603012 सहकारी प्रशशक्षण तथा अनसुन्धान केन्ि 400 570 518 52 0 604 544 59 0 664 599 65 0 8 1 1 1 3

५ 33603101
सहकारी के्षर सदुृढीकरण तथा प्रणाली 
सधुार काययक्रम

1,241 1,713 1,551 162 0 2,076 1,801 275 0 2,283 1,981 303 0 4 1 1 2 3

६ 33631011 राविय सहकारी विकास बोर्य 516 544 544 0 0 550 550 0 0 570 570 0 0 8 2 1 3 3
७ 33651011 गररिी तनिारण कोि 198 1,921 1,871 50 0 550 495 55 0 605 545 61 0 5 1 9 1 2

5,598 9,271 8,901 370 0 8,729 7,924 805 0 9,491 8,609 881 0
3.4 िन तथा िातािरण

१ 32900011 िन तथा िातािरण मन्रालय 1622 1,777 1,766 11 0 1,884 1,872 12 0 1,997 1,984 12 0 9 1 13 3 3

२ 32900101 नपेाल जलिाय ुपररितयन सहयोग काययक्रम 2986 6,065 6,065 0 0 7,581 7,581 0 0 8,718 8,718 0 0 7 1 13 2 1

३ 32900102 रेर् फरेिी तथा जलिाय ुपररितयन काययक्रम 2736 2,406 2,306 100 0 3,006 2,881 125 0 3,457 3,313 144 0 7 1 13 2 1

४ 32900103
पहार्ी साना वकसानका लातग अनकूुलन 
आयोजना

6393 11,094 944 10,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 13 2 2

५ 32900104 रािपतत चरेु संरक्षण काययक्रम 10711 15,563 1,387 14,176 0 18,000 1,000 17,000 0 19,100 1,100 18,000 0 1 1 15 1 1
६ 32900105 सम्िवृर्द्का लातग िन 0 1,100 600 500 0 6,250 4,400 1,850 0 12,060 5,060 7,000 0 2 1 13 1 1
७ 32900107 स्िच्छ िातािरण काययक्रम 0 1,510 200 1,310 0 1,463 250 1,213 0 1,682 288 1,394 0 2 1 13 2 1
८ 32900108 जलिाय ुउत्थानशशल चरेु काययक्रम 0 1,410 1,207 203 0 7,500 6,500 1,000 0 9,650 8,500 1,150 0 2 1 13 1 1
९ 32901011 िन तथा भ-ूसंरक्षण विभाग 3768 4,488 4,072 416 0 4,757 4,316 441 0 5,043 4,575 467 0 7 1 15 2 3

१० 32901012
तर्तभजन िन कायायलयहरु (िन सरुक्षा 
सैतनक समेत)

4910 4,234 3,681 553 0 4,488 3,902 586 0 4,757 4,136 621 0 7 1 15 2 3

११ 32901101
राविय िन विकास तथा व्यिस्थापन 
काययक्रम

2934 1,436 624 812 0 2,075 898 1,178 0 2,386 1,032 1,354 0 7 1 15 1 1

१२ 32901102
जलाधार संरक्षण तथा सीमसार 
ब्यिस्थापन काययक्रम

1018 2,900 484 2,416 0 3,038 551 2,486 0 3,493 634 2,859 0 7 1 15 2 1

१३ 32901103
पियतीय जलाधारहरुको जलिाय ुपररितयन 
समानकूुलन आयोजना

4121 0 0 0 0 7 1 13 2 1

१४ 32901104 प्रकृततमा आधाररत पययटन काययक्रम 288 5,021 1,747 3,274 0 22,000 5,000 17,000 0 22,000 5,000 17,000 0 4 1 15 1 1

१५ 32901105
जोशखमयकु्त जलाधारमा जलिाय ु
समानकुुलन काययक्रम

1058 0 0 0 0 7 1 15 1 3
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१६ 32902011 िनस्पतत विभाग 1831 1,775 1,746 29 0 1,882 1,851 31 0 1,994 1,962 33 0 7 1 15 2 3
१७ 32902101 जतर्बटुी विकास काययक्रम 1189 1,305 708 597 0 1,618 884 734 0 1,860 1,016 844 0 4 1 15 2 1

१८ 32902103
िनस्पतत अध्ययन अनसुन्धान तथा 
बजारीकरण काययक्रम

762 1,131 473 658 0 423 239 184 0 486 275 211 0 7 1 15 3 1

१९ 32903011
राविय तनकुन्ज तथा िन्यजन्त ुसंरक्षण 
विभाग

4088 5,478 3,672 1,806 0 5,807 3,892 1,914 0 6,155 4,126 2,029 0 7 1 15 3 3

२० 32903012 राविय तनकुन्ज सरुक्षा टोली (नपेाली सेना) 32811 35,374 34,642 732 0 37,496 36,721 776 0 39,746 38,924 822 0 8 2 15 2 3

२१ 32903013 हाशत्तसारहरु 1317 1,834 1,611 223 0 1,944 1,708 236 0 2,061 1,810 251 0 7 2 15 3 3
२२ 32903101 राविय तनकुन्ज तथा आरक्ष आयोजना 13702 14,151 8,783 5,368 0 15,000 9,310 5,690 0 15,900 9,869 6,031 0 7 1 15 1 2
२३ 32904011 िन अनसुन्धान तथा सिेक्षण विभाग 487 584 549 35 0 619 582 37 0 656 617 39 0 7 1 15 2 3
२४ 32904101 बन अनसुन्धान तथा सभेक्षण आयोजना 853 1,394 1,262 132 0 1,478 1,338 140 0 1,995 1,807 188 0 7 2 15 2 1
२५ 32905011 िातािरण विभाग 3581 3,588 1,731 1,857 0 3,803 1,835 1,968 0 4,031 1,945 2,087 0 7 1 13 3 1
२६ 32906011 केन्िीय िन तातलम तथा प्रसार केन्ि 70 100 80 20 0 106 85 21 0 112 90 22 0 8 2 15 2 2
२७ 50129101 जतर्बटुी उत्पादन तथा कम्पनी तलतमटेर् 0 1,000 0 0 1,000 500 0 0 500 500 0 0 500 2 1 15 1 1

103,236 126,718 80,340 45,378 1,000 152,716 97,594 54,622 500 169,841 106,781 62,561 500
331,499 547,263 398,856 102,407 46,000 647,706 459,057 129,149 59,500 707,617 494,197 144,420 69,000
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3.1 कृषि तथा पिपुन्छी षवकास
१ 31200011 कृषि तथा पिपुन्छी षवकास मन्रालय 8,493 7,993 0 500 8,493 8,493 0 0 8,493 8,493 0 0

२ 31200101 कृषि  षवकास रणनीतत अनगुमन तथा समन्वय काययक्रम 10,655 655 0 10,000 11,200 11,200 0 0 11,872 11,872 0 0

३ 31200102 षवििे कृषि उत्पादन काययक्रम 110,050 12,410 17,640 80,000 116,653 116,653 0 0 128,318 128,318 0 0
४ 31200103 बीउ प्रवर्द्यन तथा गणु तनयन्रण काययक्रम 382 382 0 0 425 425 0 0 623 623 0 0
५ 31200104 प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा षविादद ब्यवस्थापन काययक्रम 1,523 1,523 0 0 1,670 1,670 0 0 1,832 1,832 0 0
६ 31200105 कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण काययक्रम 1,072 1,072 0 0 1,020 1,020 0 0 1,242 1,242 0 0
७ 31200106 प्रधानमन्री कृषि आधतुनषककरण पररयोजना 32,311 32,311 0 0 37,158 37,158 0 0 45,938 45,938 0 0
८ 31200107 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 27,337 3,482 0 23,855 37,900 2,733 0 35,167 41,311 11,311 0 30,000
९ 31200108 खाद्य तथा पोिण सरुक्षा सधुार आयोजना 9,123 1,436 7,687 0 10,841 2,841 0 8,000 11,925 3,425 0 8,500
१० 31200109 कृषि के्षर षवकास काययक्रम 8,380 1,520 123 6,737 18,108 488 880 16,740 10,268 1,083 685 8,500

११ 31200111
जलवाय ुप्रकोप समतु्थान तनमायण आयोजना (कृषि 
व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली)

82 35 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१२ 31200112 नपेाल कृषि बजार षवकास काययक्रम 2,510 0 2,510 0 3,208 0 3,208 0 3,060 3,060 0 0
१३ 31200113 नपेाल कृषि सेवा षवकास काययक्रम 395 0 395 0 2,115 0 2,115 0 550 550 0 0
१४ 31201011 कृषि षवभाग 11,344 11,344 0 0 12,071 12,071 0 0 12,799 12,799 0 0
१५ 31201101 राषिय आल,ु तरकारी तथा मसला षवकास काययक्रम 1,377 1,377 0 0 1,400 1,400 0 0 1,816 1,816 0 0
१६ 31201102 राषिय फलफूल षवकास काययक्रम 3,089 3,089 0 0 4,950 4,950 0 0 5,445 5,445 0 0
१७ 31201103 व्यवसायीक कीट षवकास काययक्रम 979 979 0 0 1,320 1,320 0 0 1,452 1,452 0 0
१८ 31201104 वाली तबकास तथा जैषवक षवषवधता संरक्षण काययक्रम 3,510 3,510 0 0 2,116 2,116 0 0 2,328 2,328 0 0
१९ 31201105 केशन्िय कृषि प्रयोगिाला काययक्रम 778 778 0 0 1,201 1,201 0 0 1,321 1,321 0 0

२० 31201106
कृषि पूवायधार षवकास तथा कृषि याशन्रकरण प्रवधयन 
काययक्रम

2,923 2,923 0 0 3,912 3,912 0 0 4,303 4,303 0 0

२१ 31201107
रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना–प्रणाली 
आधतुनषककरण कृषि काययक्रम

2,888 82 0 2,806 3,300 681 0 2,619 3,630 930 0 2,700

२२ 31201111 समदुाय व्यवशस्थत तसंशचत कृषि के्षर काययक्रम(कृषि) 507 110 0 397 850 100 0 750 654 54 0 600
२३ 31202011 पि ुसेवा षवभाग 3,377 3,377 0 0 3,580 3,580 0 0 3,794 3,794 0 0
२४ 31202101 मत्स्य षवकास काययक्रम 1,808 1,808 0 0 2,200 2,200 0 0 2,420 2,420 0 0

२५ 31202102
पि ुस्वास््य, रोग अन्वेिण सेवा तथा  क्वारेन्टाईन 
काययक्रम

6,225 6,225 0 0 6,599 6,599 0 0 6,994 6,994 0 0

२६ 31202103 पिपुन्छी स्रोत ब्यवस्थापन तथा प्रवर्द्यन काययक्रम 6,091 6,091 0 0 6,578 6,578 0 0 7,236 7,236 0 0

२७ 31202104 पि ुआहारा तथा लाइभस्टक गणु ब्यवस्थापन काययक्रम 414 414 0 0 495 495 0 0 545 545 0 0

अनसूुची ३.2
कृषि¸ भतूम व्यवस्था, सहकारी तथा वन के्षरको  तरविीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.िी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.व. २०७७/७८ को स्रोत अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोत प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण
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२८ 31203101 खाद्य पोिण तथा प्रषवतध काययक्रम 6,040 6,040 0 0 7,150 7,150 0 0 7,865 7,865 0 0
२९ 31221011 राषिय षकसान आयोग 366 366 0 0 388 388 0 0 411 411 0 0
३० 31231011 राषिय शचया, कफी तथा अलैँची षवकास बोर्य 1,298 1,298 0 0 1,443 1,443 0 0 1,588 1,588 0 0
३१ 31231012 राषिय दगु्ध षवकास बोर्य 606 606 0 0 642 642 0 0 681 681 0 0
३२ 31241011 नपेाल पि ुशचषकत्सा पररिद् 93 93 0 0 99 99 0 0 104 104 0 0
३३ 31241101 कृषि अनसुन्धान काययक्रम 26,956 26,956 0 0 35,200 35,200 0 0 40,480 40,480 0 0
३४ 31281011 कपास षवकास सतमतत 294 294 0 0 340 340 0 0 374 374 0 0

३५ 50112101
समावेिी कृषि रूपान्तरण काययक्रम / ग्रामीण उद्यम तथा 
आतथयक षवकास काययक्रम

40,000 0 0 40,000 44,000 0 0 44,000 48,500 0 0 48,500

333,276 140,579 28,402 164,295 388,623 275,144 6,203 107,276 420,173 320,688 685 98,800
3.2 भतूम व्यवस्था

१ 33600011 भतूम व्यवस्था, सहकारी  तथा गररबी तनवारण मन्रालय 4,470 4,010 460 0 4,738 4,278 460 0 5,022 4,562 460 0

२ 33600103
जग्गा प्रिासन सदुृढीकरण तथा अनौपचाररक भसूम्बन्ध 
ब्यवस्थापन काययक्रम

2,518 2,518 0 0 13,200 13,200 0 0 14,520 14,520 0 0

३ 33601011 भतूम व्यवस्थापन तथा अतभलेख षवभाग 744 744 0 0 789 789 0 0 836 836 0 0
४ 33601012 भतूम सधुार तथा मालपोत कायायलयहरु 18,274 18,274 0 0 18,686 18,686 0 0 20,554 20,554 0 0
५ 33601101 मालपोत अतभलेख सरुक्षा तथा सदुृढीकरण काययक्रम 4,024 4,024 0 0 3,997 3,997 0 0 4,143 4,143 0 0
६ 33602011 नापी षवभाग 561 561 0 0 607 607 0 0 654 654 0 0
७ 33602012 नापी कायायलयहरु 16,758 16,758 0 0 17,948 17,948 0 0 17,481 17,481 0 0
८ 33602101 षकत्ता नापी तथा नापी कायायलय सधुार काययक्रम 4,306 4,306 0 0 4,500 4,500 0 0 4,950 4,950 0 0
९ 33602102 स्थलरुप नापी तथा भ-ूउपयोग व्यवस्थापन काययक्रम 19,239 13,139 6,100 0 15,950 15,950 0 0 17,545 17,545 0 0
१० 33602103 खगोल तथा भ-ूमापन काययक्रम 920 920 0 0 975 975 0 0 1,034 1,034 0 0
११ 33604011 भतूम व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्ि 1,184 1,184 0 0 1,247 1,247 0 0 1,372 1,372 0 0
८ 50136101 भतूम बैंक कम्पनी 5,000 5,000 0 0 15,000 15,000 0 0 20,000 20,000 0 0

77,998 71,438 6,560 0 97,637 97,177 460 0 108,112 107,652 460 0
3.3 सहकारी तथा गररबी तनवारण

१ 33600101
गररब घर पररवार पषहचान तथा पररचय पर षवतरण 
काययक्रम (गररव लशक्षत षवििे काययक्रम)

1,795 1,795 0 0 1,903 1,903 0 0 2,017 2,017 0 0

२ 33600102 गररबसंग षवश्वशे्वर काययक्रम 2,455 2,455 0 0 2,743 2,743 0 0 3,018 3,018 0 0
३ 33603011 सहकारी षवभाग 273 273 0 0 304 304 0 0 334 334 0 0
४ 33603012 सहकारी प्रशिक्षण तथा अनसुन्धान केन्ि 570 570 0 0 604 604 0 0 664 664 0 0

५ 33603101 सहकारी के्षर सदुृढीकरण तथा प्रणाली सधुार काययक्रम 1,713 1,713 0 0 2,076 2,076 0 0 2,283 2,283 0 0

६ 33631011 राषिय सहकारी षवकास बोर्य 544 544 0 0 550 550 0 0 570 570 0 0
७ 33651011 गररवी तनवारण कोि 1,921 1,921 0 0 550 550 0 0 605 605 0 0

9,271 9,271 0 0 8,729 8,729 0 0 9,491 9,491 0 0

जम्मा

जम्मा

जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण
क्र.सं. ब.उ.िी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.व. २०७७/७८ को स्रोत अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोत प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण

3.4 वन तथा वातावरण
१ 32900011 वन तथा वातावरण मन्रालय 1,777 1,777 0 0 1,884 1,884 0 0 1,997 1,997 0 0
२ 32900101 नपेाल जलवाय ुपररवतयन सहयोग काययक्रम 6,065 0 6,065 0 7,581 1,898 5,684 0 8,718 2,466 6,252 0
३ 32900102 रेर् फरेिी तथा जलवाय ुपररवतयन काययक्रम 2,406 106 2,300 0 3,006 3,006 0 0 3,457 3,457 0 0
४ 32900103 पहार्ी साना षकसानका लातग अनकूुलन आयोजना 11,094 2,368 8,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0
५ 32900104 रािपतत चरेु संरक्षण काययक्रम 15,563 10,249 1,277 4,037 18,000 9,974 1,094 6,932 19,100 5,968 5,506 7,626
६ 32900105 सम्वषृर्द्का लातग वन 1,100 1,000 0 100 6,250 1,450 0 4,800 12,060 4,060 0 8,000
७ 32900107 स्वच्छ वातावरण काययक्रम 1,510 1,510 0 0 1,463 1,463 0 0 1,682 1,682 0 0
८ 32900108 जलवाय ुउत्थानशिल चरेु काययक्रम 1,410 79 1,331 0 7,500 500 7,000 0 9,650 1,650 8,000 0
९ 32901011 वन तथा भ-ूसंरक्षण षवभाग 4,488 4,488 0 0 4,757 4,757 0 0 5,043 5,043 0 0
१० 32901012 तर्तभजन वन कायायलयहरु (वन सरुक्षा सैतनक समेत) 4,234 4,234 0 0 4,488 4,488 0 0 4,757 4,757 0 0
११ 32901101 राषिय वन षवकास तथा व्यवस्थापन काययक्रम 1,436 1,436 0 0 2,075 2,075 0 0 2,386 2,386 0 0
१२ 32901102 जलाधार संरक्षण तथा सीमसार ब्यवस्थापन काययक्रम 2,900 2,900 0 0 3,038 3,038 0 0 3,493 3,493 0 0
१३ 32901104 प्रकृततमा आधाररत पययटन काययक्रम 5,021 485 0 4,536 22,000 1,000 10,000 11,000 22,000 1,000 9,000 12,000
१४ 32902011 वनस्पतत षवभाग 1,775 1,775 0 0 1,882 1,882 0 0 1,994 1,994 0 0
१५ 32902101 जतर्बटुी षवकास काययक्रम 1,305 1,305 0 0 1,618 1,618 0 0 1,860 1,860 0 0

१६ 32902103 वनस्पतत अध्ययन अनसुन्धान तथा बजारीकरण काययक्रम 1,131 1,131 0 0 423 423 0 0 486 486 0 0

१७ 32903011 राषिय तनकुन्ज तथा वन्यजन्त ुसंरक्षण षवभाग 5,478 5,478 0 0 5,807 3,525 0 2,282 6,155 6,155 0 0
१८ 32903012 राषिय तनकुन्ज सरुक्षा टोली (नपेाली सेना) 35,374 35,374 0 0 37,496 37,496 0 0 39,746 39,746 0 0
१९ 32903013 हाशत्तसारहरु 1,834 1,834 0 0 1,944 1,944 0 0 2,061 2,061 0 0
२० 32903101 राषिय तनकुन्ज तथा आरक्ष आयोजना 14,151 14,151 0 0 15,000 14,663 0 337 15,900 15,900 0 0
२१ 32904011 वन अनसुन्धान तथा सवेक्षण षवभाग 584 584 0 0 619 619 0 0 656 656 0 0
२२ 32904101 बन अनसुन्धान तथा सभेक्षण आयोजना 1,394 1,394 0 0 1,478 643 0 835 1,995 1,995 0 0
२३ 32905011 वातावरण षवभाग 3,588 3,188 0 400 3,803 3,803 0 0 4,031 4,031 0 0
२४ 32906011 केन्िीय वन तातलम तथा प्रसार केन्ि 100 100 0 0 106 106 0 0 112 112 0 0
२५ 50129101 जतर्बटुी उत्पादन तथा कम्पनी तलतमटेर् 1,000 1,000 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0

126,718 97,946 19,699 9,073 152,716 102,752 23,778 26,186 169,841 113,458 28,758 27,626
547,263 319,234 54,661 173,368 647,706 483,803 30,441 133,462 707,617 551,288 29,903 126,426

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

4.1 अथथ
१ 30500011 अथथ मन्त्रालय 3,025 3,098 3,034 64 0 3,284 3,216 68 0 3,514 3,441 73 0 9 1 16 2 3
२ 30500012 ऋण असलुी  पनुरािेदन न्त्यायधिकरण 98 201 196 5 0 201 196 5 0 201 196 5 0 8 1 16 1 3
३ 30500013 ऋण असलुी न्त्यायधिकरण 261 352 347 5 0 378 368 11 0 401 390 11 0 8 1 16 3 3

४ 30500014
अन्त्तराथष्ट्रीय संघ, संस्था सदस्यता शलु्क 
अनदुान विविि

2,600 5,000 5,000 0 0 6,210 6,210 0 0 6,427 6,427 0 0 9 1 16 3 3

५ 30500101
साना वकसान विकास बैंक (धबत्तत्तय 
संस्था), विविि

824 1,400 1,400 0 0 1,500 1,500 0 0 1,600 1,600 0 0 4 2 2 2 3

६ 30500102
लघ ुविमा सहयोग कायथक्रम (पश,ु 
बाली, स्िास््य )

1,919 3,594 3,594 0 0 3,285 3,285 0 0 3,465 3,465 0 0 4 1 2 2 3

७ 30500103 शीत घर धनमाथण (ब्याज अनदुान) 33 0 0 0 0 4 2 2 2 3
८ 30500105 बजेट सिुार आयोजना 98 100 100 0 0 120 120 0 0 130 130 0 0 8 2 16 2 3

९ 30500107
पूुँजीबजार तथा पूिाथिार क्षमता सहयोग 
आयोजना

478 0 0 0 0 8 1 8 2 3

१० 30500108 धमधलधनयम च्यालेन्त्ज एकाउण्ट नपेाल 63,218 91,053 12,796 78,257 0 113,695 10,000 103,695 0 157,570 11,000 146,570 0 3 1 9 2 2

११ 30500110
ब्याज अनदुान (कृषी, पशपुालन तथा 
अन्त्य आयआजथन)

32,502 0 0 0 0 4 1 2 3 3

१२ 30500113
आधथथक पनुरुत्थान, राहत तथा सहधुलयत 
कायथक्रम

0 170,000 170,000 0 0 50,000 50,000 0 0 20,000 20,000 0 0 7 1 12 2 3

१३ 30501011 महालेखा धनयन्त्रक कायाथलय 1,184 1,388 1,301 87 0 1,489 1,400 89 0 1,543 1,450 93 0 8 1 16 3 3
१४ 30501012 धनितृ्तत्तभरण व्यिस्थापन कायाथलय 369 508 495 13 0 534 501 33 0 553 519 35 0 8 1 16 3 3

१५ 30501013
कुमारी चोक तथा केन्त्रीय तहधसल 
कायाथलय

138 184 177 7 0 198 190 8 0 205 196 9 0 8 1 16 3 3

१६ 30501014 कोष तथा लेखा धनयन्त्रक कायाथलयहरु 6,423 7,430 6,251 1,179 0 7,454 6,400 1,054 0 7,612 6,500 1,112 0 8 1 16 3 3

१७ 30501101
सािथजधनक वित्तीय व्यिस्थापन सिुार 
कायथक्रम

5,533 13,581 11,147 2,434 0 14,939 12,262 2,677 0 15,686 12,875 2,811 0 8 1 8 3 3

१८ 30502011 सािथजधनक वित्त व्यिस्थापन ताधलम केन्त्र 469 755 690 65 0 805 731 74 0 710 632 78 0 8 1 16 3 3

१९ 30503011 भन्त्सार धबभाग 1,380 1,443 1,383 60 0 1,530 1,466 64 0 1,621 1,554 67 0 8 1 16 3 3
२० 30503012 भन्त्सार कायाथलयहरु 8,546 9,542 8,770 772 0 10,677 8,503 2,173 0 11,094 8,801 2,293 0 8 1 16 3 3
२१ 30503101 भन्त्सार सिुार कायथक्रम 5,168 9,687 1,073 8,614 0 10,268 1,137 9,131 0 1,406 1,206 200 0 8 1 17 3 3
२२ 30504011 आन्त्तररक राजस्ि विभाग 6,052 9,313 7,481 1,832 0 9,872 7,930 1,942 0 10,865 8,406 2,460 0 8 1 16 3 3
२३ 30504012 आन्त्तररक राजस्ि कायाथलयहरू 12,340 16,530 14,510 2,020 0 17,522 15,381 2,141 0 18,308 16,303 2,005 0 8 1 16 3 3
२४ 30505011 सािथजधनक ऋण ब्यिस्थापन कायाथलय 550 411 358 53 0 436 379 56 0 472 402 70 0 8 1 16 3 3
२५ 50105101 लगानी -विविि 74,142 43,800 0 0 43,800 50,000 0 0 50,000 55,000 0 0 55,000 4 2 9 1 3

२६ 50105102
पशपुालन (मासजुन्त्य र दगु्िजन्त्य) कजाथ 
तथा पशिुन कायथक्रम

20,950 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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अनसूुची ४.१
आधथथक के्षरको धरिषीय खचथको अनमुान तथा प्रके्षपण एिम ्कायथक्रमको प्राथधमकीकरण तथा सांकेतीकरण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायथक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७७/७८ को विधनयोजन आ.ि. २०७८/७९ को खचथ प्रके्षपण आ.ि. २०७९/८० को खचथ प्रके्षपण
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अनमुान
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कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था
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क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायथक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७७/७८ को विधनयोजन आ.ि. २०७८/७९ को खचथ प्रके्षपण आ.ि. २०७९/८० को खचथ प्रके्षपण
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२०७६/७७ 
को संशोधित 

अनमुान

२७ 50105103 सािथजधनक संस्थान सिुार कायथक्रम 5,486 5,500 0 0 5,500 6,000 0 0 6,000 6,000 0 0 6,000 8 2 16 2 3
253,786 430,870 250,103 95,467 85,300 346,396 131,175 123,221 92,000 360,385 105,493 157,891 97,000

4.2 उद्योग
१ 30700011 उद्योग, िात्तणज्य तथा आपधुतथ मन्त्रालय 1,183 16,527 16,269 258 0 17,519 17,245 273 0 18,570 18,280 290 0 9 1 9 1 3
२ 30700012 केत्तन्त्रय कारागार कारखाना 108 121 106 15 0 132 116 16 0 148 130 18 0 4 1 1 2 3
३ 30700013 सैधनक सामग्री उत्पादन धनदेशानलय 2,606 3,185 1,384 1,801 0 3,376 1,467 1,909 0 3,579 1,555 2,024 0 4 1 9 3 3

४ 30700101
औद्योधगक पूिाथिार विकास कायथक्रम 
(विशषे आधथथक के्षर समेत)

10,784 26,432 274 26,158 0 44,016 336 43,680 0 49,366 376 48,990 0 1 1 9 3 3

५ 30700102 औद्योधगक लगानी प्रिर्द्थन कायथक्रम 147 341 341 0 0 252 252 0 0 282 282 0 0 4 1 9 2 3

६ 30700109
ग्रामीण उद्यम तथा विप्रषेण पररयोजन 
(समवृर्द्)

6,941 8,108 8,088 20 0 7,683 7,661 22 0 8,587 8,587 0 0 1 1 9 1 2

७ 30701011 उद्योग विभाग 5,608 10,607 9,637 970 0 12,455 10,215 2,240 0 13,336 10,828 2,508 0 4 1 9 3 3
८ 30702011 खानी तथा भगूभथ विभाग 1,048 1,212 1,085 127 0 1,326 1,027 299 0 4,499 1,150 3,349 0 7 1 9 3 3
९ 30702101 खधनज अन्त्िेषण तथा विकास आयोजना 515 783 90 693 0 2,227 1,030 1,197 0 2,361 1,092 1,269 0 7 1 9 3 3
१० 30702102 पेट्रोधलयम अन्त्िेषण पररयोजना 149 262 99 163 0 396 116 280 0 444 130 314 0 7 1 9 3 3

११ 30702103
भ-ूिैज्ञाधनक सभेक्षण तथा अनसुन्त्िान 
आयोजना

190 200 94 106 0 307 120 187 0 344 135 209 0 7 1 9 3 3

१२ 30703011 नपेाल गणुस्तर तथा नापतौल विभाग 758 1,245 618 627 0 892 780 112 0 2,128 874 1,254 0 8 1 9 3 3
१३ 30703012 गणुस्तर तथा नापतौल कायाथलयहरु 883 892 705 187 0 946 747 198 0 1,002 792 210 0 8 1 16 3 3
१४ 30704011 कम्पनी रत्तजष्ट्रारको कायाथलय 511 638 484 154 0 726 543 183 0 813 608 205 0 8 1 16 3 3
१५ 30761011 औद्योधगक व्यिसाय विकास प्रधतष्ठान 138 156 151 5 0 174 169 5 0 195 189 6 0 4 2 8 1 3
१६ 30781013 घरेल ुतथा साना उद्योग प्रत्तशक्षण केन्त्र 466 0 0 0 0 8 1 8 1 1
१७ 30781014 घरेल ुतथा साना उद्योग प्रिथर्द्न केन्त्र 357 1,620 1,595 25 0 306 138 168 0 343 155 188 0 4 1 9 3 3
१८ 50107101 िौिादी फलाम कारखाना 0 5,000 0 0 5,000 4,000 0 0 4,000 2,500 0 0 2,500 1 1 9 1 3

32,392 77,329 41,020 31,309 5,000 96,732 41,963 50,770 4,000 108,496 45,163 60,833 2,500
4.3 िात्तणज्य तथा आपूधतथ

१ 30700014
खाद्यान्न ढुिानी कायथक्रम (नपेाल खाद्य 
संस्थान)

3,819 5,875 5,875 0 0 6,580 6,580 0 0 7,369 7,369 0 0 5 1 2 3 3

२ 30700103
कण्ठरोग धनयन्त्रण कायथक्रम (नपेाल 
साल्ट टे्रधिङ्ग धलधमटेि)

1,165 1,733 1,733 0 0 2,007 2,007 0 0 2,248 2,248 0 0 2 1 3 2 3

३ 30700104
व्यापार सूचना तथा धनयाथत सहयोग 
आयोजना- बहपुक्षीय तथा के्षरीय व्यापार 
सदुृढीकरण

268 390 390 0 0 400 400 0 0 420 420 0 0 3 1 17 2 3

४ 30700105
नपेाल भारत के्षरीय व्यापार तथा 
पारिहन आयोजना

15,801 17,248 1,066 16,182 0 4,975 765 4,210 0 0 0 0 0 3 1 17 2 3

जम्मा

जम्मा

313



(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

लैंध
गक

 सं
के
त

जल
िा
य ु

संके
त

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायथक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७७/७८ को विधनयोजन आ.ि. २०७८/७९ को खचथ प्रके्षपण आ.ि. २०७९/८० को खचथ प्रके्षपण
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५ 30700110
रणनीधतक सिक संजाल तथा व्यापार 
सिुार आयोजना

0 598 105 493 0 1,000 200 800 0 1,200 300 900 0 2 1 17 2 3

६ 30705011
िात्तणज्य, आपधुतथ तथा उपभोक्ता संरक्षण 
विभाग

608 777 532 245 0 824 564 260 0 873 598 275 0 8 1 12 2 3

७ 30705012
िात्तणज्य, आपधुतथ तथा उपभोक्ता संरक्षण 
कायाथलयहरू

324 488 465 23 0 517 493 24 0 548 522 26 0 8 1 12 2 3

८ 30781011 व्यापार तथा धनकासी प्रिर्द्थन केन्त्र 895 2,426 1,665 761 0 2,885 1,765 1,120 0 3,125 1,871 1,254 0 4 1 17 2 3
22,880 29,535 11,831 17,704 0 19,188 12,774 6,414 0 15,783 13,328 2,455 0

४.४ स स्कृधत , पयथटन तथा नागररक उड्डियन

१ 32500011
स स्कृधत, पयथटन तथा नागररक उड्डियन 
मन्त्रालय

1,805 3,672 3,644 28 0 3,907 3,863 44 0 4,142 4,094 48 0 9 1 8 3 3

२ 32500101
पिथतीय पयथटन तथा पयथटन प्रिर्द्थन 
आयोजना

100 80 79 1 0 152 146 6 0 161 155 6 0 4 2 8 3 3

३ 32500102
दत्तक्षण एत्तशया पयथटन पिुाथिार विकास 
आयोजना

1,505 52 9 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 3 3

४ 32500103 संस्कृधत प्रिर्द्थन कायथक्रम 2,747 4,308 4,157 151 0 4,770 4,766 4 0 5,057 5,052 5 0 6 2 11 1 3
५ 32501011 पयथटन विभाग 1,529 1,467 1,454 13 0 1,728 1,696 32 0 1,833 1,798 35 0 4 1 8 3 3
६ 32501106 पयथटन पूिाथिार विकास आयोजना 11,302 21,864 9,112 12,752 0 32,891 2,885 30,006 0 36,064 3,058 33,006 0 3 1 8 1 3
७ 32502011 परुातत्ि विभाग 1,015 1,891 401 1,490 0 1,511 414 1,097 0 1,645 439 1,206 0 6 1 8 3 3
८ 32502012 रावष्ट्रय संग्राहालय (छाउनी) 340 409 317 92 0 440 310 130 0 480 330 150 0 6 1 8 3 3

९ 32502013
केन्त्रीय सांस्कृधतक सम्पदा संरक्षण 
प्रयोगशाला

45 57 29 28 0 69 32 37 0 75 34 41 0 6 1 8 3 3

१० 32502014 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 813 771 771 0 0 850 850 0 0 930 930 0 0 6 1 8 3 3
११ 32502015 रावष्ट्रय कला संग्रहालय (भक्तपरु) 135 185 159 26 0 196 157 39 0 208 166 42 0 6 1 8 1 3
१२ 32502016 के्षरीय संग्रहालयहरु 110 133 71 62 0 156 77 79 0 169 82 87 0 6 1 8 1 3
१३ 32502017 संग्रहालयहरु (जातीय संग्रहालय समेत) 209 285 241 44 0 305 251 54 0 325 266 59 0 6 1 8 1 3
१४ 32502018 ऐधतहाधसक दरबारहरु 707 816 795 21 0 913 860 53 0 978 920 58 0 6 1 8 1 3

१५ 32502019
स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह 
कायाथलय (भक्तपरु)

100 132 122 10 0 133 119 14 0 142 126 16 0 6 1 8 1 3

१६ 32502101 परुातात्तत्िक स्थल संरक्षण आयोजना 2,263 3,862 24 3,838 0 4,536 36 4,500 0 5,238 38 5,200 0 6 1 11 1 3
१७ 32502102 विश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोजना 121 163 13 150 0 220 13 207 0 240 13 227 0 6 1 11 3 3
१८ 32503011 रावष्ट्रय अधभलेखालय 393 573 241 332 0 684 244 440 0 742 258 484 0 6 1 8 3 3

१९ 32504011
नपेाल प्रधतधलवप अधिकार रत्तजष्ट्रारको 
कायाथलय

93 137 114 23 0 154 143 11 0 164 152 12 0 8 1 16 3 3

२० 32521011 भाषा आयोग 510 639 627 12 0 768 753 15 0 815 798 17 0 6 1 11 3 3
२१ 32541011 बहृतर जनकपरु के्षर विकास पररषद् 273 430 430 0 0 456 456 0 0 483 483 0 0 6 1 11 1 3

जम्मा
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२०७६/७७ 
को संशोधित 

अनमुान

२२ 32551011 पशपुधत के्षर विकास कोष 2,275 3,500 3,500 0 0 3,710 3,710 0 0 3,933 3,933 0 0 6 1 11 3 3
२३ 32551012 लतु्तम्बनी विकास कोष 5,801 10,000 10,000 0 0 10,600 10,600 0 0 11,236 11,236 0 0 6 1 11 3 3

२४ 32561011
नपेाल पयथटन तथा होटल व्यिस्थापन 
प्रधतष्ठान

170 440 440 0 0 276 276 0 0 292 292 0 0 2 2 8 2 3

२५ 32581011
बौर्द् दशथन प्रिर्द्थन तथा गमु्बा विकास 
सधमधत

347 762 762 0 0 730 730 0 0 800 800 0 0 6 1 11 2 2

२६ 50125101 नपेाल नागररक उड्डयन प्राधिकरण 9,488 10,315 0 0 10,315 9,845 0 0 9,845 27,800 0 0 27,800 3 1 9 2 3

२७ 50125102 हिाई यातायात क्षमता अधभिवृि आयोजना 9,651 34,500 0 0 34,500 50,000 0 0 50,000 50,000 0 0 50,000 3 2 9 3 3

२८ 50125103
दत्तक्षण एत्तशया पयथटन पिुाथिार विकास 
आयोजना

17,803 47,250 0 0 47,250 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 1 2 9 2 2

२९ 50125104 पोखरा के्षरीय अन्त्तराथवष्ट्रय विमानस्थल 41,738 107,500 0 0 107,500 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 3 1 9 1 3

३० 50125105
दोस्रो अन्त्तराथवष्ट्रय विमानस्थल धनजगढ, 
बारा

10,650 5,000 0 0 5,000 70,000 0 0 70,000 70,000 0 0 70,000 3 1 9 1 3

124,038 261,193 37,512 19,116 204,565 214,999 33,386 36,768 144,845 223,952 35,453 40,699 147,800
433,096 798,927 340,466 163,596 294,865 677,316 219,298 217,173 240,845 708,616 199,438 261,879 247,300

जम्मा
कुल जम्मा
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4.1 अर्थ
१ 30500011 अर्थ मन्त्रालय 3,098 3,098 0 0 3,284 3,284 0 0 3,514 3,514 0 0
२ 30500012 ऋण असलुी  पनुरावेदन न्त्यायधिकरण 201 201 0 0 201 201 0 0 201 201 0 0
३ 30500013 ऋण असलुी न्त्यायधिकरण 352 352 0 0 378 378 0 0 401 401 0 0

४ 30500014
अन्त्तराथष्ट्रीय संघ, संस्र्ा सदस्यता िलु्क 
अनदुान ववववि

5,000 5,000 0 0 6,210 6,210 0 0 6,427 6,427 0 0

५ 30500101
साना वकसान ववकास बैंक (धबशिय संस्र्ा), 
ववववि

1,400 1,400 0 0 1,500 1,500 0 0 1,600 1,600 0 0

६ 30500102
लघ ुववमा सहयोग कायथक्रम (पि,ु बाली, 
स्वास््य )

3,594 3,594 0 0 3,285 3,285 0 0 3,465 3,465 0 0

७ 30500105 बजेट सिुार आयोजना 100 100 0 0 120 120 0 0 130 130 0 0
८ 30500108 धमधलधनयम च्यालेन्त्ज एकाउण्ट नपेाल 91,053 33,781 57,272 0 113,695 10,000 103,695 0 157,570 11,000 146,570 0

९ 30500113
आधर्थक पनुरुत्र्ान, राहत तर्ा सहधुलयत 
कायथक्रम

170,000 30,000 0 140,000 50,000 20,000 0 30,000 20,000 10,000 0 10,000

१० 30501011 महालेखा धनयन्त्रक कायाथलय 1,388 1,388 0 0 1,489 1,489 0 0 1,543 1,543 0 0
११ 30501012 धनवशृिभरण व्यवस्र्ापन कायाथलय 508 508 0 0 534 534 0 0 553 553 0 0
१२ 30501013 कुमारी चोक तर्ा केन्त्रीय तहधसल कायाथलय 184 184 0 0 198 198 0 0 205 205 0 0
१३ 30501014 कोष तर्ा लेखा धनयन्त्रक कायाथलयहरु 7,430 7,430 0 0 7,454 7,454 0 0 7,612 7,612 0 0

१४ 30501101 सावथजधनक वविीय व्यवस्र्ापन सिुार कायथक्रम 13,581 2,310 11,271 0 14,939 14,939 0 0 15,686 15,686 0 0

१५ 30502011 सावथजधनक ववि व्यवस्र्ापन ताधलम केन्त्र 755 755 0 0 805 805 0 0 710 710 0 0
१६ 30503011 भन्त्सार धबभाग 1,443 1,443 0 0 1,530 1,530 0 0 1,621 1,621 0 0
१७ 30503012 भन्त्सार कायाथलयहरु 9,542 9,542 0 0 10,677 10,677 0 0 11,094 11,094 0 0
१८ 30503101 भन्त्सार सिुार कायथक्रम 9,687 0 0 9,687 10,268 10,268 0 0 1,406 1,406 0 0
१९ 30504011 आन्त्तररक राजस्व ववभाग 9,313 9,313 0 0 9,872 9,872 0 0 10,865 10,865 0 0
२० 30504012 आन्त्तररक राजस्व कायाथलयहरू 16,530 16,530 0 0 17,522 17,522 0 0 18,308 18,308 0 0
२१ 30505011 सावथजधनक ऋण ब्यवस्र्ापन कायाथलय 411 411 0 0 436 436 0 0 472 472 0 0
२२ 50105101 लगानी -ववववि 43,800 43,400 0 400 50,000 50,000 0 0 55,000 55,000 0 0

२३ 50105102
पिपुालन (मासजुन्त्य र दगु्िजन्त्य) कजाथ तर्ा 
पििुन कायथक्रम

36,000 21,000 0 15,000 36,000 36,000 0 0 36,000 36,000 0 0

२४ 50105103 सावथजधनक संस्र्ान सिुार कायथक्रम 5,500 5,500 0 0 6,000 6,000 0 0 6,000 6,000 0 0
430,870 197,240 68,543 165,087 346,396 212,701 103,695 30,000 360,385 203,815 146,570 10,000

4.2 उद्योग
१ 30700011 उद्योग, वाशणज्य तर्ा आपधुतथ मन्त्रालय 16,527 6,527 0 10,000 17,519 17,519 0 0 18,570 18,570 0 0
२ 30700012 केशन्त्रय कारागार कारखाना 121 121 0 0 132 132 0 0 148 148 0 0
३ 30700013 सैधनक सामग्री उत्पादन धनदेिानलय 3,185 3,185 0 0 3,376 3,376 0 0 3,579 3,579 0 0

४ 30700101
औद्योधगक पूवाथिार ववकास कायथक्रम (वविषे 
आधर्थक के्षर समेत)

26,432 26,432 0 0 44,016 44,016 0 0 49,366 49,366 0 0

जम्मा

अनसूुची ४.२
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५ 30700102 औद्योधगक लगानी प्रवर्द्थन कायथक्रम 341 341 0 0 252 252 0 0 282 282 0 0

६ 30700109 ग्रामीण उद्यम तर्ा ववप्रषेण पररयोजन (समवृर्द्) 8,108 1,500 6,173 435 7,683 1,676 5,861 146 8,587 2,387 6,000 200

७ 30701011 उद्योग ववभाग 10,607 10,607 0 0 12,455 12,455 0 0 13,336 13,336 0 0
८ 30702011 खानी तर्ा भगूभथ ववभाग 1,212 1,212 0 0 1,326 1,326 0 0 4,499 4,499 0 0
९ 30702101 खधनज अन्त्वेषण तर्ा ववकास आयोजना 783 783 0 0 2,227 2,227 0 0 2,361 2,361 0 0
१० 30702102 पेट्रोधलयम अन्त्वेषण पररयोजना 262 262 0 0 396 396 0 0 444 444 0 0

११ 30702103 भ-ूवैज्ञाधनक सभेक्षण तर्ा अनसुन्त्िान आयोजना 200 200 0 0 307 307 0 0 344 344 0 0

१२ 30703011 नपेाल गणुस्तर तर्ा नापतौल ववभाग 1,245 1,245 0 0 892 892 0 0 2,128 2,128 0 0
१३ 30703012 गणुस्तर तर्ा नापतौल कायाथलयहरु 892 892 0 0 946 946 0 0 1,002 1,002 0 0
१४ 30704011 कम्पनी रशजष्ट्रारको कायाथलय 638 638 0 0 726 726 0 0 813 813 0 0
१५ 30761011 औद्योधगक व्यवसाय ववकास प्रधतष्ठान 156 156 0 0 174 174 0 0 195 195 0 0
१६ 30781014 घरेल ुतर्ा साना उद्योग प्रवथर्द्न केन्त्र 1,620 1,620 0 0 306 306 0 0 343 343 0 0
१७ 50107101 िौवादी फलाम कारखाना 5,000 5,000 0 0 4,000 4,000 0 0 2,500 2,500 0 0

77,329 60,721 6,173 10,435 96,732 90,725 5,861 146 108,496 102,296 6,000 200
4.3 वाशणज्य तर्ा आपूधतथ

१ 30700014 खाद्यान्न ढुवानी कायथक्रम (नपेाल खाद्य संस्र्ान) 5,875 5,875 0 0 6,580 6,580 0 0 7,369 7,369 0 0

२ 30700103
कण्ठरोग धनयन्त्रण कायथक्रम (नपेाल साल्ट 
टे्रधिङ्ग धलधमटेि)

1,733 1,733 0 0 2,007 2,007 0 0 2,248 2,248 0 0

३ 30700104
व्यापार सूचना तर्ा धनयाथत सहयोग आयोजना- 
बहपुक्षीय तर्ा के्षरीय व्यापार सदुृढीकरण

390 390 0 0 400 400 0 0 420 420 0 0

४ 30700105
नपेाल भारत के्षरीय व्यापार तर्ा पारवहन 
आयोजना

17,248 0 10,198 7,050 4,975 595 4,380 0 0 0 0 0

५ 30700110
रणनीधतक सिक संजाल तर्ा व्यापार सिुार 
आयोजना

598 179 0 419 1,000 400 0 600 1,200 400 0 800

६ 30705011 वाशणज्य, आपधुतथ तर्ा उपभोक्ता संरक्षण ववभाग 777 777 0 0 824 824 0 0 873 873 0 0

७ 30705012
वाशणज्य, आपधुतथ तर्ा उपभोक्ता संरक्षण 
कायाथलयहरू

488 488 0 0 517 517 0 0 548 548 0 0

८ 30781011 व्यापार तर्ा धनकासी प्रवर्द्थन केन्त्र 2,426 2,426 0 0 2,885 2,885 0 0 3,125 3,125 0 0
29,535 11,868 10,198 7,469 19,188 14,208 4,380 600 15,783 14,983 0 800जम्मा
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४.४

१ 32500011
संस्कृधत, पयथटन तर्ा नागररक उड्डियन 
मन्त्रालय

3,672 3,672 0 0 3,907 3,907 0 0 4,142 4,142 0 0

२ 32500101 पवथतीय पयथटन तर्ा पयथटन प्रवर्द्थन आयोजना 80 80 0 0 152 152 0 0 161 161 0 0

३ 32500102 दशक्षण एशिया पयथटन पवुाथिार ववकास आयोजना 52 6 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0

४ 32500103 संस्कृधत प्रवर्द्थन कायथक्रम 4,308 4,308 0 0 4,770 4,770 0 0 5,057 5,057 0 0
५ 32501011 पयथटन ववभाग 1,467 1,467 0 0 1,728 1,728 0 0 1,833 1,833 0 0
६ 32501106 पयथटन पूवाथिार ववकास आयोजना 21,864 21,864 0 0 32,891 32,891 0 0 36,064 36,064 0 0
७ 32502011 परुातत्व ववभाग 1,891 1,891 0 0 1,511 1,511 0 0 1,645 1,645 0 0
८ 32502012 रावष्ट्रय संग्राहालय (छाउनी) 409 409 0 0 440 440 0 0 480 480 0 0

९ 32502013 केन्त्रीय सांस्कृधतक सम्पदा संरक्षण प्रयोगिाला 57 57 0 0 69 69 0 0 75 75 0 0

१० 32502014 नारायणवहटी दरबार संग्रहालय 771 771 0 0 850 850 0 0 930 930 0 0
११ 32502015 रावष्ट्रय कला संग्रहालय (भक्तपरु) 185 185 0 0 196 196 0 0 208 208 0 0
१२ 32502016 के्षरीय संग्रहालयहरु 133 133 0 0 156 156 0 0 169 169 0 0
१३ 32502017 संग्रहालयहरु (जातीय संग्रहालय समेत) 285 285 0 0 305 305 0 0 325 325 0 0
१४ 32502018 ऐधतहाधसक दरबारहरु 816 816 0 0 913 913 0 0 978 978 0 0

१५ 32502019
स्मारक संरक्षण तर्ा दरबार हेरचाह कायाथलय 
(भक्तपरु)

132 132 0 0 133 133 0 0 142 142 0 0

१६ 32502101 परुाताशत्वक स्र्ल संरक्षण आयोजना 3,862 3,862 0 0 4,536 4,536 0 0 5,238 5,238 0 0
१७ 32502102 ववश्व सम्पदा के्षर संरक्षण आयोजना 163 163 0 0 220 220 0 0 240 240 0 0
१८ 32503011 रावष्ट्रय अधभलेखालय 573 573 0 0 684 684 0 0 742 742 0 0

१९ 32504011 नपेाल प्रधतधलवप अधिकार रशजष्ट्रारको कायाथलय 137 137 0 0 154 154 0 0 164 164 0 0

२० 32521011 भाषा आयोग 639 639 0 0 768 768 0 0 815 815 0 0
२१ 32541011 बहृतर जनकपरु के्षर ववकास पररषद् 430 430 0 0 456 456 0 0 483 483 0 0
२२ 32551011 पिपुधत के्षर ववकास कोष 3,500 3,500 0 0 3,710 3,710 0 0 3,933 3,933 0 0
२३ 32551012 लशुम्बनी ववकास कोष 10,000 10,000 0 0 10,600 10,600 0 0 11,236 11,236 0 0

२४ 32561011 नपेाल पयथटन तर्ा होटल व्यवस्र्ापन प्रधतष्ठान 440 440 0 0 276 276 0 0 292 292 0 0

२५ 32581011 बौर्द् दिथन प्रवर्द्थन तर्ा गमु्बा ववकास सधमधत 762 762 0 0 730 730 0 0 800 800 0 0

२६ 50125101 नपेाल नागररक उड्डयन प्राधिकरण 10,315 10,315 0 0 9,845 9,845 0 0 27,800 27,800 0 0
२७ 50125102 हवाई यातायात क्षमता अधभववृि आयोजना 34,500 4,500 0 30,000 50,000 0 0 50,000 50,000 0 0 50,000

२८ 50125103 दशक्षण एशिया पयथटन पवुाथिार ववकास आयोजना 47,250 11,250 2,264 33,736 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0

२९ 50125104 पोखरा के्षरीय अन्त्तराथवष्ट्रय ववमानस्र्ल 107,500 5,000 0 102,500 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0
३० 50125105 दोस्रो अन्त्तराथवष्ट्रय ववमानस्र्ल धनजगढ, बारा 5,000 5,000 0 0 70,000 20,000 0 50,000 70,000 20,000 0 50,000

261,193 92,647 2,310 166,236 214,999 99,999 0 115,000 223,952 123,952 0 100,000
798,927 362,476 87,224 349,227 677,316 417,633 113,936 145,746 708,616 445,046 152,570 111,000

जम्मा
कुल जम्मा

स स्कृधत , पयथटन तर्ा नागररक उड्डियन
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5.1 शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि

१ 35000011
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि 
मन्त्रालय

39,171 5,686 4,882 804 0 6,027 5,175 852 0 6,389 5,485 903 0 9 1 4 2 3

२ 35000012
पसु्तकालयहरु-३ (धिल्लीरमण, 
केिर, राविय)

570 1,307 298 1,009 0 1,385 316 1,070 0 1,847 347 1,500 0 2 2 4 1 3

३ 35000101
शिक्षाका लाधग खाद्य 
काययक्रम(प्राथधमक विद्यालय 
पौविक आहार)

3,052 4,578 4,559 19 0 4,853 4,833 21 0 5,339 5,316 23 0 2 2 1 1 3

४ 35000102
सबैका लाधग शिक्षा- शिि ु
विकास काययक्रम

92 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 3

५ 35000103
व्यिसावयक शिक्षा तथा ताधलम 
अधििवृि योजना- दोस्रो

6,796 28,794 28,790 4 0 29,173 28,980 193 0 0 0 0 0 2 1 4 1 3

६ 35000104 पढाई सीप प्रिर्द्यन काययक्रम 873 1,243 1,243 0 0 1,243 1,243 0 0 1,243 1,243 0 0 2 2 4 1 3

७ 35000108
विद्यालय के्षर विकास काययक्रम- 
केन्त्र स्तर

26,361 100,583 100,564 19 0 118,518 110,620 7,898 0 152,807 143,807 9,000 0 2 1 4 1 3

८ 35001011
शिक्षा तथा मानि स्रोत विकास 
केन्त्र

811 17,750 17,741 9 0 21,033 21,000 33 0 24,036 24,000 36 0 2 1 4 2 3

९ 35001013 शिक्षा विकास तथा समन्त्िय इकाई 4,845 6,550 6,081 469 0 6,943 6,446 497 0 7,360 6,833 527 0 2 1 4 2 3

१० 35002011 पाठ्यक्रम धबकास केन्त्र 453 610 601 9 0 647 637 10 0 685 675 10 0 2 2 4 2 3
११ 35003011 िैशक्षक गणुस्तर परीक्षण केन्त्र 158 203 203 0 0 213 210 3 0 224 220 4 0 2 1 4 3 3
१२ 35004011 विद्यालय शिक्षक वकतािखाना 209 321 259 62 0 340 275 66 0 361 291 70 0 8 1 4 2 3
१३ 35004012 शिक्षक सेिा धनितृ्त सवुििा 124,314 179,992 179,992 0 0 190,000 190,000 0 0 200,000 200,000 0 0 5 1 4 2 3
१४ 35021011 विश्वविद्यालय अनदुान आयोग 104,736 164,614 164,614 0 0 174,491 174,491 0 0 184,960 184,960 0 0 2 2 4 2 3
१५ 35021012 शिक्षक सेिा आयोग 1,212 1,518 1,427 91 0 1,609 1,513 96 0 1,706 1,603 102 0 2 2 4 2 3

१६ 35021013
यूनसे्कोका धनधमत्त नपेाल राविय 
आयोग

99 166 166 0 0 173 170 3 0 185 180 5 0 2 2 4 2 3

१७ 35021014 शचवकत्सा शिक्षा आयोग 843 5,442 5,087 355 0 12,100 11,000 1,100 0 13,000 12,000 1,000 0 2 1 4 2 2
१८ 35021101 उच्च शिक्षा सिुार पररयोजना 8,510 17,514 17,514 0 0 18,000 18,000 0 0 19,000 19,000 0 0 2 1 4 1 3
१९ 35031011 राविय परीक्षा बोिय 1,762 3,000 3,000 0 0 3,000 3,000 0 0 3,200 3,200 0 0 2 2 4 1 3

२० 35041011
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यिसावयक 
ताधलम पररषद् (वििेष काययक्रम 
समेत)

12,339 14,750 14,750 0 0 32,500 25,000 7,500 0 38,000 25,000 13,000 0 2 2 4 1 3

२१ 35061011
नपेाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा 
प्रधतष्ठान

3,232 3,908 2,937 971 0 5,000 3,800 1,200 0 5,750 4,370 1,380 0 4 2 9 3 3

340,438 558,689 554,868 3,821 0 627,249 606,708 20,542 0 666,091 638,531 27,560 0
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अनसूुची ५.१
सामाशजक के्षरको धरिषीय खचयको अनमुान तथा प्रके्षपण एिम ्काययक्रमको प्राथधमकीकरण तथा सांकेतीकरण

क्र.सं. ब.उ.िी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७७/७८ को विधनयोजन आ.ि. २०७८/७९ को खचय प्रके्षपण आ.ि. २०७९/८० को खचय प्रके्षपण
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5.2 स्िास््य तथा जनसंख्या
१ 37000011 स्िास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 16,392 26,873 26,823 50 0 28,485 28,432 53 0 30,195 30,138 56 0 9 1 3 2 3

२ 37000013
पिपुधत होधमयो शचवकत्सालय र 
यनुानी औषिालय

141 181 160 21 0 192 170 22 0 203 180 24 0 2 2 3 2 3

३ 37000101 काशन्त्त बाल अस्पताल 2,420 4,588 4,588 0 0 4,700 4,700 0 0 5,000 5,000 0 0 2 2 3 1 3
४ 37000102 िकु्रराज ट्रवपकल अस्पताल 2,270 1,776 1,776 0 0 1,900 1,900 0 0 2,100 2,100 0 0 2 2 3 2 3
५ 37000103 परोपकार प्रसतुी अस्पताल 2,838 4,557 4,557 0 0 4,800 4,800 0 0 5,100 5,100 0 0 2 2 3 1 3
६ 37000104 नपेाल आखाुँ अस्पताल 215 300 300 0 0 340 340 0 0 375 375 0 0 2 2 3 2 3

७ 37000105
बी.पी. कोईराला मेमोररयल 
क्यान्त्सर अस्पताल

4,699 2,407 2,407 0 0 2,800 2,800 0 0 3,136 3,136 0 0 2 2 3 2 3

८ 37000106
मनमोहन काधिययोथेराधसक 
िस्कुलर तथा ट्रान्त्स््लान्त्ट केन्त्र, 
महाराजगंज

3,455 2,868 2,868 0 0 3,629 3,629 0 0 4,064 4,064 0 0 2 2 3 2 3

९ 37000107 िवहद गंगालाल ह्रदय केन्त्र 3,777 4,651 4,651 0 0 4,900 4,900 0 0 5,268 5,268 0 0 2 2 3 2 3

१० 37000108
 धर. वि.शिक्षण अस्पताल (सरेुि 
िाग्ले स्मधृत क्यान्त्सर केन्त्द समेत)

3,272 4,423 4,423 0 0 4,600 4,600 0 0 4,900 4,900 0 0 2 2 3 2 3

११ 37000109
स्िास््य कर कोषबाट संचाधलत 
काययक्रमहरु

423 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 509 753 753 0 0 900 900 0 0 1,050 1,050 0 0 2 2 3 1 3
१३ 37000111 धसहंदरबार िैद्यखाना 188 255 255 0 0 450 450 0 0 480 480 0 0 2 2 3 2 3

१४ 37000112
बी.पी. कोईराला लायन्त्स नरे 
अध्ययन केन्त्र

105 100 100 0 0 112 112 0 0 125 125 0 0 2 2 3 2 3

१५ 37000113 नपेाल नरे ज्योधत संघ 377 430 430 0 0 336 336 0 0 376 376 0 0 2 2 3 2 3
१६ 37000114 स्िास््य के्षर सिुार काययक्रम 17,456 114,464 114,319 145 0 124,631 116,944 7,687 0 137,806 129,630 8,176 0 2 1 3 1 3
१७ 37000115 मानि अंग प्रत्यारोपण केन्त्र 1,239 4,165 4,165 0 0 4,674 2,974 1,700 0 4,900 4,900 0 0 2 1 3 1 3

१८ 37000116
एवककृत स्िास््य पूिायिार 
विकास काययक्रम

40,139 143,494 0 143,494 0 177,391 0 177,391 0 185,890 0 185,890 0 2 1 3 2 2

१९ 37000118
कोधिि-१९ रोकथाम तथा 
धनयन्त्रण काययक्रम

0 60,000 60,000 0 0 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3

२० 37001011 स्िास््य सेिा वििाग 1,132 1,228 1,228 0 0 1,302 1,302 0 0 1,380 1,380 0 0 2 1 3 2 3
२१ 37001101 क्षयरोग धनयन्त्रण 4,720 8,045 7,323 722 0 6,593 6,018 575 0 7,275 6,613 661 0 2 1 3 2 3
२२ 37001102 एड्स तथा यौन रोग धनयन्त्रण 3,346 5,672 5,672 0 0 5,641 5,641 0 0 6,037 6,037 0 0 2 1 3 1 3

२३ 37001103
एकीकृत मवहला स्िास््य तथा 
प्रजनन स्िास््य काययक्रम

22,273 30,661 27,289 3,372 0 4,894 4,894 0 0 5,172 5,172 0 0 2 1 3 1 3

२४ 37001105
महामारी तथा रोग धनयन्त्रण 
काययक्रम

3,146 7,104 6,220 884 0 5,242 5,077 166 0 7,190 7,000 190 0 2 1 3 2 3

२५ 37001107 औषधि र उपकरण आपूधतय 2,796 3,434 1,701 1,733 0 2,165 1,197 967 0 2,403 1,291 1,112 0 2 1 3 2 3

२६ 37001109
राविय स्िास््य शिक्षा, सूचना 
तथा संचार केन्त्र

820 1,080 1,075 5 0 1,246 1,240 6 0 1,369 1,363 7 0 2 2 3 1 3

२७ 37001110 राविय ताधलम काययक्रम 779 1,128 1,106 22 0 1,037 1,011 25 0 1,162 1,133 29 0 2 2 3 2 3

२८ 37001111
वकटजन्त्य रोग धनयन्त्रण 
अनसुन्त्िान तथा ताधलम केन्त्र

166 216 216 0 0 229 229 0 0 243 243 0 0 2 2 3 2 3
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२९ 37001112 राविय जनस्िास््य प्रयोगिाला 1,780 2,754 1,949 805 0 2,348 1,951 397 0 2,641 2,185 456 0 2 2 3 2 3
३० 37001115 उपचारात्मक सेिा काययक्रम 3,993 969 953 16 0 1,711 1,680 31 0 1,917 1,882 36 0 2 1 3 1 3

३१ 37001116
नधसयङ तथा सामाजवक सरुक्षा 
सेिा काययक्रम

14,846 25,583 25,580 3 0 28,138 28,138 0 0 29,763 29,763 0 0 2 1 3 1 3

३२ 37002011 औषधि व्यिस्था वििाग 1,499 1,654 1,408 246 0 1,753 1,492 261 0 1,858 1,582 276 0 2 1 3 2 3

३३ 37003011
आयिेुद तथा िैकशल्पक शचवकत्सा 
वििाग

2,414 1,000 548 452 0 633 581 52 0 668 616 52 0 2 2 3 2 3

३४ 37031101 स्िास््य िीमा बोिय 32,115 75,000 75,000 0 0 77,000 77,000 0 0 80,000 80,000 0 0 5 1 3 1 3
३५ 37041011 स्िास््य अनसुन्त्िान पररषद् 715 1,986 1,986 0 0 1,064 1,064 0 0 1,192 1,192 0 0 2 2 3 2 3
३६ 37061011 केशन्त्रय अस्पताल तथा प्रधतष्ठान 11,421 19,761 19,761 0 0 21,456 21,456 0 0 24,031 24,031 0 0 2 1 3 1 3

३७ 37061012
शचवकत्सा विज्ञान राविय प्रधतष्ठान 
( िीर अस्पताल समेत)

15,617 19,534 19,534 0 0 22,487 21,487 1,000 0 23,662 22,562 1,100 0 2 2 3 2 3

३८ 37061013
बी.पी कोईराला स्िास््य विज्ञान 
प्रधतष्ठान

5,232 6,800 6,800 0 0 7,200 7,200 0 0 7,560 7,560 0 0 2 2 3 2 3

३९ 37061014 कणायली स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान 2,942 4,811 4,100 711 0 5,047 5,047 0 0 5,652 5,652 0 0 2 2 3 1 3
४० 37061015 पाटन स्िास््य विज्ञान प्रधतष्ठान 1,771 1,733 1,733 0 0 1,800 1,800 0 0 1,900 1,900 0 0 2 2 3 1 3
४१ 37061016 राप्ती स्िास््य विज्ञान प्रशततठान 1,398 1,570 1,570 0 0 1,600 1,600 0 0 1,700 1,700 0 0 2 1 3 1 3
४२ 37061017 पोखरा स्िास््य विज्ञान प्रशततठान 3,065 4,780 4,780 0 0 5,000 5,000 0 0 5,250 5,250 0 0 2 1 3 1 3

237,901 606,788 454,107 152,681 0 584,904 394,572 190,332 0 616,012 417,946 198,066 0
5.3 खानपेानी तथा सरसफाइ

१ 31300011 खानपेानी मन्त्रालय 1,005 785 741 44 0 832 785 47 0 882 833 49 0 9 1 6 2 1
२ 31300101 मेलम्ची खानपेानी आयोजना 39,192 54,645 810 53,835 0 71,186 1,186 70,000 0 86,242 1,242 85,000 0 1 1 6 2 1
३ 31301011 खानपेानी वििाग 897 27,082 25,559 1,523 0 11,270 10,786 484 0 12,722 11,296 1,426 0 2 1 6 2 2
४ 31301012 जनसािन विकास काययक्रम 373 382 296 86 0 320 155 165 0 361 162 199 0 8 2 6 1 2

५ 31301013
संघीय खानपेानी तथा ढल 
ब्यिस्थापन आयोजनाहरु

1,407 2,072 1,877 195 0 2,532 2,164 368 0 2,858 2,266 592 0 2 1 6 3 3

६ 31301101
राविय सूचना व्यिस्थापन तथा 
अनगुमन आयोजना

123 1,150 122 1,028 0 1,219 129 1,090 0 1,300 100 1,200 0 8 2 6 2 1

७ 31301102
खानपेानी सेिा विस्तार तथा 
पनुस्थायपना काययक्रम

17,103 30,850 31 30,819 0 23,947 54 23,893 0 27,033 56 26,977 0 2 1 6 2 1

८ 31301103
खानपेानी तथा गणुस्तर सिुार  
काययक्रम

2,523 5,580 90 5,490 0 5,778 103 5,675 0 6,523 108 6,415 0 2 1 6 1 1

९ 31301104
तेस्रो साना सहरी खानपेानी तथा 
सरसफाई आयोजना

7,392 7,626 107 7,519 0 103 103 0 0 108 108 0 0 2 1 5 1 2

१० 31301105
जलिाय ुअनकुुधलत िहृत 
खानपेानी आयोजना

20,922 34,121 371 33,750 0 42,335 354 41,981 0 47,799 371 47,428 0 2 2 5 1 1

११ 31301106
ढल धनमायण तथा प्रिोिन 
काययक्रम

6,040 19,987 140 19,847 0 22,972 148 22,824 0 24,351 157 24,193 0 2 2 6 2 2

१२ 31301107
खानपेानी तथा सरसफाई सह-
लगानी काययक्रम

14,007 25,835 385 25,450 0 26,741 397 26,344 0 30,015 416 29,599 0 2 1 6 1 1

१३ 31301108
सहरी खानपेानी तथा सरसफाइ 
(के्षरगत) आयोजना

17,353 39,266 901 38,365 0 44,974 434 44,540 0 50,805 455 50,350 0 2 1 6 3 3

१४ 31301113 केशन्त्रय खानपेानी आयोजना 73 19,157 0 19,157 0 19,157 0 19,157 0 19,157 0 19,157 0 2 1 6 1 2

जम्मा
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१५ 31301114
एवककृत खानपेानी तथा ढल 
व्यिस्थापन आयोजना

0 1,050 0 1,050 0 1,267 27 1,240 0 1,427 27 1,400 0 2 1 6 1 1

१६ 31351011
ग्राधमण खानपेानी तथा सरसफाइ 
कोष

10,638 11,222 1,145 10,077 0 16,663 1,310 15,353 0 21,959 1,372 20,587 0 2 1 6 2 1

१७ 50113101 खानपेानी उत्पादन बवृि काययक्रम 11,573 12,050 0 0 12,050 10,000 0 0 10,000 11,292 0 0 11,292 2 2 6 1 2

१८ 50113102
खानपेानी तथा ढल धनकास 
काययक्रम

8,948 14,110 0 0 14,110 4,778 0 0 4,778 5,395 0 0 5,395 2 2 6 1 1

१९ 50113103
काठमांिौ उपत्यका खानपेानी 
व्यिस्थापन बोिय

10,934 19,970 0 0 19,970 29,838 0 0 29,838 33,689 0 0 33,689 2 1 6 2 2

२० 50113105
काठमाण्िौं उपत्यका खानपेानी 
सिुार आयोजना

28,818 38,878 0 0 38,878 36,769 0 0 36,769 39,000 0 0 39,000 2 1 6 2 2

२१ 50113106
काठमािौं उपत्यका ढल 
व्यिस्थापन आयोजना

22,504 20,000 0 0 20,000 22,000 0 0 22,000 22,000 0 0 22,000 2 1 6 2 1

२२ 50113107 ढल प्रिोिन केन्त्र 19,853 1,200 0 0 1,200 1,686 0 0 1,686 1,904 0 0 1,904 2 1 6 1 1

२३ 50147101
नगर विकास कोष - खानपेानी 
के्षर

3,675 6,800 0 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 3 2

२४ 50147102
नगर  विकास कोष -मझौला 
िहरी ३३७१८७

735 0 0 0 0 3 1 11 3 3

२५ 50147105 एवककृत िहरी विकास आयोजना 735 0 0 0 0 3 1 11 2 3
246,823 393,818 32,575 248,235 113,008 396,368 18,136 273,160 105,071 446,822 18,969 314,573 113,280

5.4 यिुा तथा खेलकूद
१ 34300011 यिुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 369 444 441 3 0 471 467 3 0 499 496 3 0 9 1 4 2 3
२ 34300101 राविय यिुा पररचालन काययक्रम 591 206 206 0 0 1,500 1,500 0 0 1,500 1,500 0 0 3 1 4 2 3
३ 34300102 खेलकुद विकास काययक्रम 1,757 213 213 0 0 700 700 0 0 700 700 0 0 3 1 4 2 3
४ 34300103 नपेाल स्काउट 0 550 550 0 0 583 583 0 0 618 618 0 0 2 1 4 3 3
५ 34341011 राविय खेलकुद पररषद् 36,413 14,768 12,860 1,908 0 15,654 13,632 2,022 0 16,593 14,449 2,144 0 6 1 4 2 3
६ 34341012 राविय यिुा पररषद् 803 950 939 11 0 1,007 995 12 0 1,067 1,055 12 0 6 1 4 3 3
७ 34351011 यिुा स्िरोजगार कोष 992 1,264 1,256 8 0 1,340 1,331 8 0 1,420 1,411 9 0 1 1 1 2 3

40,925 18,395 16,465 1,930 0 21,255 19,209 2,046 0 22,398 20,229 2,169 0
5.5 मवहला ,बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक

१ 34000011
मवहला,बालबाधलका तथा जेष्ठ 
नागररक मन्त्रालय

681 965 945 20 0 1,023 1,002 21 0 1,084 1,062 22 0 9 1 5 1 3

२ 34000012 पिपुती ििृाश्रम 229 290 287 3 0 330 322 8 0 363 355 8 0 5 1 3 2 3
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३ 34000101
लैविक वहंसा धनिारण तथा मानि 
बेचविखन धनयन्त्रण काययक्रम

342 423 423 0 0 510 510 0 0 520 520 0 0 6 1 5 1 3

४ 34000102 सामाशजक विकास काययक्रम 1,124 1,869 1,435 434 0 3,800 800 3,000 0 4,477 1,240 3,237 0 5 1 10 2 3
५ 34000103 बाल विकास काययक्रम 394 1,265 903 362 0 1,355 905 450 0 1,625 1,150 475 0 6 1 1 2 3

६ 34000104
लैविक वहंसा धनिारण काययक्रम 
(वििाग)

45 0 0 0 0 6 1 5 1 3

७ 34000105
रािपधत मवहला सिशिकरण 
पररयोजना

1,453 2,500 2,390 110 0 2,711 2,100 611 0 2,973 2,300 673 0 1 1 5 1 3

८ 34001101 मवहला तथा बालबाधलका वििाग 267 665 440 225 0 705 466 239 0 747 494 253 0 6 1 5 1 3
९ 34041011 समाज कल्याण पररषद् 34 80 25 55 0 85 27 58 0 90 28 62 0 6 2 16 2 3
१० 34081011 राविय बाल अधिकार पररषद् 835 532 532 0 0 564 564 0 0 598 598 0 0 6 2 1 2 3

5,404 8,589 7,380 1,209 0 11,083 6,696 4,387 0 12,477 7,747 4,730 0
5.6 श्रम, रोजगार तथा सामाशजक सरुक्षा

१ 37100011
श्रम, रोजगार तथा सामाशजक 
सरुक्षा मन्त्रालय

1,950 4,769 4,535 234 0 5,055 4,807 248 0 5,358 5,096 263 0 9 1 8 2 3

२ 37100012 िैदेशिक रोजगार न्त्यायाधिकरण 142 263 233 30 0 279 247 32 0 296 262 34 0 6 2 8 2 3
३ 37100101 रोजगार प्रिियन काययक्रम 1,935 3,141 3,105 36 0 3,740 3,700 40 0 3,801 3,758 44 0 1 2 8 2 3
४ 37100102 प्रिानमन्त्री रोजगार काययक्रम 10,105 68,328 68,328 0 0 76,527 76,527 0 0 81,119 81,119 0 0 5 1 8 3 3

५ 37101011
श्रम तथा ब्यिसायजन्त्य सरुक्षा 
वििाग

146 324 306 18 0 343 324 19 0 364 344 20 0 5 1 8 2 3

६ 37101012 श्रम  तथा रोजगार कायायलयहरु 1,374 1,245 1,016 229 0 1,320 1,077 243 0 1,399 1,142 257 0 5 1 8 2 3

७ 37101102
व्यिसायजन्त्य सरुक्षा तथा 
स्िास््य केन्त्र

375 214 209 5 0 227 222 5 0 240 235 6 0 2 1 8 2 3

८ 37102011 िैदेशिक रोजगार वििाग 1,430 1,428 1,392 36 0 1,514 1,476 38 0 1,605 1,564 40 0 8 1 8 2 3

९ 37103011
व्यािसावयक तथा सीप विकास 
ताधलम प्रधतष्ठान

1,645 4,046 4,011 35 0 4,289 4,252 37 0 4,546 4,507 39 0 2 1 8 1 3

१० 37131011 िैदेशिक रोजगार बोिय 133 182 182 0 0 193 193 0 0 204 204 0 0 5 2 8 3 2
११ 37151011 सामाशजक सरुक्षा कोष 2,070 0 0 0 0 5 1 1 2 2

21,305 83,940 83,317 623 0 93,486 92,824 662 0 98,933 98,229 703 0
892,796 1,670,219 1,148,712 408,499 113,008 1,734,344 1,138,144 491,129 105,071 1,862,732 1,201,651 547,801 113,280
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5.1 शिक्षा , ववज्ञान तथा प्रववधि
१ 35000011 शिक्षा, ववज्ञान तथा प्रववधि मन्त्रालय 5,686 5,686 0 0 6,027 6,027 0 0 6,389 6,389 0 0
२ 35000012 पसु्तकालयहरु-३ (धिल्लीरमण, केिर, राविय) 1,307 1,307 0 0 1,385 1,385 0 0 1,847 1,847 0 0

३ 35000101
शिक्षाका लाधि खाद्य काययक्रम(प्राथधमक ववद्यालय 
पौविक आहार)

4,578 1,007 3,571 0 4,853 619 4,234 0 5,339 5,339 0 0

४ 35000102 सबैका लाधि शिक्षा- शिि ुववकास काययक्रम 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

५ 35000103
व्यवसावयक शिक्षा तथा ताधलम अधिववृि योजना- 
दोस्रो

28,794 94 0 28,700 29,173 6,406 0 22,767 0 0 0 0

६ 35000104 पढाई सीप प्रवर्द्यन काययक्रम 1,243 143 1,100 0 1,243 143 1,100 0 1,243 143 1,100 0
७ 35000108 ववद्यालय के्षर ववकास काययक्रम- केन्त्र स्तर 100,583 31,846 11,899 56,838 118,518 103,281 5,486 9,751 152,807 134,807 6,000 12,000
८ 35001011 शिक्षा तथा मानव स्रोत ववकास केन्त्र 17,750 17,750 0 0 21,033 21,033 0 0 24,036 24,036 0 0
९ 35001013 शिक्षा ववकास तथा समन्त्वय इकाई 6,550 6,550 0 0 6,943 6,943 0 0 7,360 7,360 0 0
१० 35002011 पाठ्यक्रम धबकास केन्त्र 610 610 0 0 647 647 0 0 685 685 0 0
११ 35003011 िैशक्षक िणुस्तर परीक्षण केन्त्र 203 203 0 0 213 213 0 0 224 224 0 0
१२ 35004011 ववद्यालय शिक्षक वकतावखाना 321 321 0 0 340 340 0 0 361 361 0 0
१३ 35004012 शिक्षक सेवा धनवतृ्त सवुविा 179,992 179,992 0 0 190,000 190,000 0 0 200,000 200,000 0 0
१४ 35021011 ववश्वववद्यालय अनदुान आयोि 164,614 154,114 10,500 0 174,491 163,466 11,025 0 184,960 184,960 0 0
१५ 35021012 शिक्षक सेवा आयोि 1,518 1,518 0 0 1,609 1,609 0 0 1,706 1,706 0 0
१६ 35021013 यूनसे्कोका धनधमत्त नपेाल राविय आयोि 166 166 0 0 173 173 0 0 185 185 0 0
१७ 35021014 शिवकत्सा शिक्षा आयोि 5,442 5,442 0 0 12,100 12,100 0 0 13,000 13,000 0 0
१८ 35021101 उच्ि शिक्षा सिुार पररयोजना 17,514 0 0 17,514 18,000 0 0 18,000 19,000 0 0 19,000
१९ 35031011 राविय परीक्षा बोिय 3,000 3,000 0 0 3,000 3,000 0 0 3,200 3,200 0 0

२० 35041011
प्राववधिक शिक्षा तथा व्यवसावयक ताधलम पररषद् 
(वविेष काययक्रम समेत)

14,750 4,272 10,478 0 32,500 16,500 16,000 0 38,000 22,000 16,000 0

२१ 35061011 नपेाल ववज्ञान तथा प्रववधि प्रज्ञा प्रधतष्ठान 3,908 3,908 0 0 5,000 5,000 0 0 5,750 5,750 0 0
558,689 417,929 37,708 103,052 627,249 538,886 37,845 50,518 666,091 611,991 23,100 31,000

5.3 स्वास््य तथा जनसंख्या
१ 37000011 स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय 26,873 26,873 0 0 28,485 28,485 0 0 30,195 30,195 0 0
२ 37000013 पिपुधत होधमयो शिवकत्सालय र यनुानी औषिालय 181 181 0 0 192 192 0 0 203 203 0 0
३ 37000101 काशन्त्त बाल अस्पताल 4,588 4,588 0 0 4,700 4,700 0 0 5,000 5,000 0 0
४ 37000102 िकु्रराज ट्रवपकल अस्पताल 1,776 1,776 0 0 1,900 1,900 0 0 2,100 2,100 0 0
५ 37000103 परोपकार प्रसतुी अस्पताल 4,557 4,542 15 0 4,800 4,800 0 0 5,100 5,100 0 0
६ 37000104 नपेाल आखााँ अस्पताल 300 300 0 0 340 340 0 0 375 375 0 0
७ 37000105 बी.पी. कोईराला मेमोररयल क्यान्त्सर अस्पताल 2,407 2,407 0 0 2,800 2,800 0 0 3,136 3,136 0 0

जम्मा

अनसूुिी ५.२
सामाशजक के्षरको धरवषीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.िी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.व. २०७७/७८ को स्रोत अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोत प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण

324



(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण
क्र.सं. ब.उ.िी.नं. काययक्रम/आयोजना

आ.व. २०७७/७८ को स्रोत अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोत प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण

८ 37000106
मनमोहन काधिययोथेराधसक िस्कुलर तथा ट्रान्त्स््लान्त्ट 
केन्त्र, महाराजिंज

2,868 2,868 0 0 3,629 3,629 0 0 4,064 4,064 0 0

९ 37000107 िवहद िंिालाल ह्रदय केन्त्र 4,651 4,651 0 0 4,900 4,900 0 0 5,268 5,268 0 0

१० 37000108
धर. वव.शिक्षण अस्पताल (सरेुि वाग्ले स्मधृत क्यान्त्सर 
केन्त्द समेत)

4,423 2,783 1,640 0 4,600 3,800 800 0 4,900 4,900 0 0

११ 37000109 स्वास््य कर कोषबाट संिाधलत काययक्रमहरु 4,000 4,000 0 0 4,480 4,480 0 0 5,018 5,018 0 0
१२ 37000110 आयवेुद शिवकत्सालय, नरदेवी 753 753 0 0 900 900 0 0 1,050 1,050 0 0
१३ 37000111 धसहंदरबार वैद्यखाना 255 110 145 0 450 450 0 0 480 480 0 0
१४ 37000112 बी.पी. कोईराला लायन्त्स नरे अध्ययन केन्त्र 100 100 0 0 112 112 0 0 125 125 0 0
१५ 37000113 नपेाल नरे ज्योधत संघ 430 430 0 0 336 336 0 0 376 376 0 0
१६ 37000114 स्वास््य के्षर सिुार काययक्रम 114,464 19,401 63 95,000 124,631 53,448 1,182 70,000 137,806 86,658 1,148 50,000
१७ 37000115 मानव अंि प्रत्यारोपण केन्त्र 4,165 3,590 575 0 4,674 4,674 0 0 4,900 4,900 0 0
१८ 37000116 एवककृत स्वास््य पूवायिार ववकास काययक्रम 143,494 5,652 43,272 94,570 177,391 57,504 19,887 100,000 185,890 129,535 6,355 50,000
१९ 37000118 कोधिि-१९ रोकथाम तथा धनयन्त्रण काययक्रम 60,000 30,000 0 30,000 10,000 5,000 0 5,000 0 0 0 0
२० 37001011 स्वास््य सेवा वविाि 1,228 1,228 0 0 1,302 1,302 0 0 1,380 1,380 0 0
२१ 37001101 क्षयरोि धनयन्त्रण 8,045 3,050 2,995 2,000 6,593 1,178 5,415 0 7,275 584 6,690 0
२२ 37001102 एड्स तथा यौन रोि धनयन्त्रण 5,672 1,432 4,240 0 5,641 238 5,403 0 6,037 337 5,700 0

२३ 37001103
एकीकृत मवहला स्वास््य तथा प्रजनन स्वास््य 
काययक्रम

30,661 3,250 17,411 10,000 4,894 2,942 1,952 0 5,172 4,368 804 0

२४ 37001105 महामारी तथा रोि धनयन्त्रण काययक्रम 7,104 2,933 1,171 3,000 5,242 442 4,800 0 7,190 443 6,748 0
२५ 37001107 औषधि र उपकरण आपूधतय 3,434 2,716 718 0 2,165 1,768 396 0 2,403 2,007 396 0
२६ 37001109 राविय स्वास््य शिक्षा, सूिना तथा संिार केन्त्र 1,080 859 221 0 1,246 1,016 230 0 1,369 1,140 230 0
२७ 37001110 राविय ताधलम काययक्रम 1,128 885 243 0 1,037 787 250 0 1,162 82 1,080 0

२८ 37001111 वकटजन्त्य रोि धनयन्त्रण अनसुन्त्िान तथा ताधलम केन्त्र 216 216 0 0 229 229 0 0 243 243 0 0

२९ 37001112 राविय जनस्वास््य प्रयोििाला 2,754 2,734 20 0 2,348 2,348 0 0 2,641 2,641 0 0
३० 37001115 उपिारात्मक सेवा काययक्रम 969 969 0 0 1,711 1,682 29 0 1,917 1,889 29 0
३१ 37001116 नधसयङ तथा सामाजवक सरुक्षा सेवा काययक्रम 25,583 563 20 25,000 28,138 1,638 0 26,500 29,763 3,763 0 26,000
३२ 37002011 औषधि व्यवस्था वविाि 1,654 1,559 95 0 1,753 1,707 46 0 1,858 1,813 46 0
३३ 37003011 आयवेुद तथा वैकशल्पक शिवकत्सा वविाि 1,000 1,000 0 0 633 621 11 0 668 656 11 0
३४ 37031101 स्वास््य वीमा बोिय 75,000 25,000 0 50,000 77,000 27,000 0 50,000 80,000 50,000 0 30,000
३५ 37041011 स्वास््य अनसुन्त्िान पररषद् 1,986 1,986 0 0 1,064 1,007 57 0 1,192 1,157 34 0
३६ 37061011 केशन्त्रय अस्पताल तथा प्रधतष्ठान 19,761 19,497 264 0 21,456 21,456 0 0 24,031 24,031 0 0

३७ 37061012
शिवकत्सा ववज्ञान राविय प्रधतष्ठान ( वीर अस्पताल 
समेत)

19,534 19,534 0 0 22,487 22,487 0 0 23,662 23,662 0 0
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३८ 37061013 बी.पी कोईराला स्वास््य ववज्ञान प्रधतष्ठान 6,800 6,800 0 0 7,200 7,200 0 0 7,560 7,560 0 0
३९ 37061014 कणायली स्वास््य ववज्ञान प्रधतष्ठान 4,811 4,401 410 0 5,047 5,047 0 0 5,652 5,652 0 0
४० 37061015 पाटन स्वास््य ववज्ञान प्रधतष्ठान 1,733 1,733 0 0 1,800 1,800 0 0 1,900 1,900 0 0
४१ 37061016 राप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रशततठान 1,570 1,555 15 0 1,600 1,600 0 0 1,700 1,700 0 0
४२ 37061017 पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रशततठान 4,780 4,732 48 0 5,000 5,000 0 0 5,250 5,250 0 0

606,788 223,637 73,581 309,570 584,904 292,945 40,458 251,500 616,012 430,741 29,271 156,000
5.4 खानपेानी तथा सरसफाइ

१ 31300011 खानपेानी मन्त्रालय 785 785 0 0 832 832 0 0 882 882 0 0
२ 31300101 मेलम्िी खानपेानी आयोजना 54,645 29,341 0 25,304 71,186 26,306 0 44,880 86,242 16,242 0 70,000
३ 31301011 खानपेानी वविाि 27,082 27,057 25 0 11,270 11,270 0 0 12,722 12,722 0 0
४ 31301012 जनसािन ववकास काययक्रम 382 382 0 0 320 320 0 0 361 361 0 0

५ 31301013 संघीय खानपेानी तथा ढल ब्यवस्थापन आयोजनाहरु 2,072 2,072 0 0 2,532 2,532 0 0 2,858 2,858 0 0

६ 31301101 राविय सूिना व्यवस्थापन तथा अनिुमन आयोजना 1,150 1,150 0 0 1,219 1,219 0 0 1,300 1,300 0 0
७ 31301102 खानपेानी सेवा ववस्तार तथा पनुस्थायपना काययक्रम 30,850 30,850 0 0 23,947 23,947 0 0 27,033 27,033 0 0
८ 31301103 खानपेानी तथा िणुस्तर सिुार  काययक्रम 5,580 5,550 30 0 5,778 5,778 0 0 6,523 6,523 0 0

९ 31301104 तेस्रो साना सहरी खानपेानी तथा सरसफाई आयोजना 7,626 1,899 0 5,727 103 103 0 0 108 108 0 0

१० 31301105 जलवाय ुअनकुुधलत वहृत खानपेानी आयोजना 34,121 34,121 0 0 42,335 42,335 0 0 47,799 47,799 0 0
११ 31301106 ढल धनमायण तथा प्रिोिन काययक्रम 19,987 19,957 30 0 22,972 22,972 0 0 24,351 24,351 0 0
१२ 31301107 खानपेानी तथा सरसफाई सह-लिानी काययक्रम 25,835 25,835 0 0 26,741 26,741 0 0 30,015 30,015 0 0

१३ 31301108 सहरी खानपेानी तथा सरसफाइ (के्षरित) आयोजना 39,266 10,222 0 29,044 44,974 6,974 0 38,000 50,805 10,805 0 40,000

१४ 31301113 केशन्त्रय खानपेानी आयोजना 19,157 19,157 0 0 19,157 19,157 0 0 19,157 19,157 0 0
१५ 31301114 एवककृत खानपेानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना 1,050 1,050 0 0 1,267 1,267 0 0 1,427 1,427 0 0
१६ 31351011 ग्राधमण खानपेानी तथा सरसफाइ कोष 11,222 1,249 3,627 6,346 16,663 16,663 0 0 21,959 21,959 0 0
१७ 50113101 खानपेानी उत्पादन बवृि काययक्रम 12,050 12,050 0 0 10,000 10,000 0 0 11,292 11,292 0 0
१८ 50113102 खानपेानी तथा ढल धनकास काययक्रम 14,110 1,610 12,500 0 4,778 4,778 0 0 5,395 5,395 0 0
१९ 50113103 काठमांिौ उपत्यका खानपेानी व्यवस्थापन बोिय 19,970 19,970 0 0 29,838 29,838 0 0 33,689 33,689 0 0
२० 50113105 काठमाण्िौं उपत्यका खानपेानी सिुार आयोजना 38,878 27,592 0 11,286 36,769 18,727 0 18,042 39,000 23,748 0 15,252
२१ 50113106 काठमािौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना 20,000 16,448 0 3,552 22,000 12,000 0 10,000 22,000 12,000 0 10,000
२२ 50113107 ढल प्रिोिन केन्त्र 1,200 1,200 0 0 1,686 1,686 0 0 1,904 1,904 0 0
२३ 50147101 निर ववकास कोष - खानपेानी के्षर 6,800 1,836 0 4,964 0 0 0 0 0 0 0 0

393,818 291,383 16,212 86,223 396,368 285,446 0 110,922 446,822 311,570 0 135,252

जम्मा

जम्मा
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5.5 यवुा तथा खेलकूद
१ 34300011 यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 444 444 0 0 471 471 0 0 499 499 0 0
२ 34300101 राविय यवुा पररिालन काययक्रम 206 206 0 0 1,500 1,500 0 0 1,500 1,500 0 0
३ 34300102 खेलकुद ववकास काययक्रम 213 213 0 0 700 700 0 0 700 700 0 0
४ 34300103 नपेाल स्काउट 550 550 0 0 583 583 0 0 618 618 0 0
५ 34341011 राविय खेलकुद पररषद् 14,768 14,768 0 0 15,654 15,654 0 0 16,593 16,593 0 0
६ 34341012 राविय यवुा पररषद् 950 950 0 0 1,007 1,007 0 0 1,067 1,067 0 0
७ 34351011 यवुा स्वरोजिार कोष 1,264 1,264 0 0 1,340 1,340 0 0 1,420 1,420 0 0

18,395 18,395 0 0 21,255 21,255 0 0 22,398 22,398 0 0
5.6 मवहला ,बालबाधलका तथा जेष्ठ नािररक

१ 34000011 मवहला,बालबाधलका तथा जेष्ठ नािररक मन्त्रालय 965 965 0 0 1,023 1,023 0 0 1,084 1,084 0 0
२ 34000012 पिपुती विृाश्रम 290 290 0 0 330 330 0 0 363 363 0 0

३ 34000101
लैविक वहंसा धनवारण तथा मानव बेिववखन धनयन्त्रण 
काययक्रम

423 423 0 0 510 510 0 0 520 520 0 0

४ 34000102 सामाशजक ववकास काययक्रम 1,869 1,869 0 0 3,800 3,800 0 0 4,477 4,477 0 0
५ 34000103 बाल ववकास काययक्रम 1,265 1,265 0 0 1,355 1,355 0 0 1,625 1,625 0 0
६ 34000105 रािपधत मवहला सिशिकरण पररयोजना 2,500 2,500 0 0 2,711 2,711 0 0 2,973 2,973 0 0
७ 34001101 मवहला तथा बालबाधलका वविाि 665 665 0 0 705 705 0 0 747 747 0 0
८ 34041011 समाज कल्याण पररषद् 80 80 0 0 85 85 0 0 90 90 0 0
९ 34081011 राविय बाल अधिकार पररषद् 532 491 41 0 564 474 90 0 598 518 80 0

8,589 8,548 41 0 11,083 10,993 90 0 12,477 12,397 80 0
5.7 श्रम, रोजिार तथा सामाशजक सरुक्षा

१ 37100011 श्रम, रोजिार तथा सामाशजक सरुक्षा मन्त्रालय 4,769 4,769 0 0 5,055 5,055 0 0 5,358 5,358 0 0
२ 37100012 वैदेशिक रोजिार न्त्यायाधिकरण 263 263 0 0 279 279 0 0 296 296 0 0
३ 37100101 रोजिार प्रवियन काययक्रम 3,141 0 3,141 0 3,740 3,702 38 0 3,801 3,801 0 0
४ 37100102 प्रिानमन्त्री रोजिार काययक्रम 68,328 5,633 0 62,695 76,527 11,527 0 65,000 81,119 21,119 0 60,000
५ 37101011 श्रम तथा ब्यवसायजन्त्य सरुक्षा वविाि 324 324 0 0 343 343 0 0 364 364 0 0
६ 37101012 श्रम  तथा रोजिार कायायलयहरु 1,245 1,245 0 0 1,320 1,320 0 0 1,399 1,399 0 0
७ 37101102 व्यवसायजन्त्य सरुक्षा तथा स्वास््य केन्त्र 214 214 0 0 227 227 0 0 240 240 0 0
८ 37102011 वैदेशिक रोजिार वविाि 1,428 1,428 0 0 1,514 1,514 0 0 1,605 1,605 0 0
९ 37103011 व्यावसावयक तथा सीप ववकास ताधलम प्रधतष्ठान 4,046 4,046 0 0 4,289 4,289 0 0 4,546 4,546 0 0
१० 37131011 वैदेशिक रोजिार बोिय 182 182 0 0 193 193 0 0 204 204 0 0

83,940 18,104 3,141 62,695 93,486 28,448 38 65,000 98,933 38,933 0 60,000
1,670,219 977,996 130,683 561,540 1,734,344 1,177,973 78,431 477,940 1,862,732 1,428,029 52,451 382,252

जम्मा

जम्मा

जम्मा
कुल जम्मा
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6.1.1 ऊजाा

१ 30800011
ऊजाा, जलस्रोत तथा स िंचाई 
मन्त्रालय

5,961 1,674 1,569 105 0 1,774 1,663 111 0 1,899 1,780 119 0 9 1 7 3 3

२ 30800101
बढुी गण्डकी जलविद्यतु 
आयोजना

55,749 80,084 352 79,732 0 140,300 300 140,000 0 190,300 300 190,000 0 1 1 7 1 1

३ 30800102
विद्यतु विका  दशक  म्बन्त्धी 
कायायोजना

1,393 750 119 631 0 795 126 669 0 843 134 709 0 4 1 7 3 3

४ 30800103 िैकल्पपक उजाा प्रिर्द्ान केन्त्र 8,708 10,403 10,240 163 0 11,027 10,854 173 0 15,586 15,398 188 0 4 1 7 1 1

५ 30800104
राविय ग्रामीण तथा 
निीकरणीय उजाा कायाक्रम

12,958 23,883 23,883 0 0 25,715 25,715 0 0 28,544 28,544 0 0 4 1 7 1 1

६ 30801011 विद्यतु विका  विभाग 874 1,270 825 445 0 1,346 875 472 0 1,427 927 500 0 4 1 7 3 3

७ 30801101
विद्यतु विका मा सनजी के्षरको 
प्रिर्द्ान

20 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 1 1

८ 30801102  प्तकोशी बहउुदे्दश्यीय आयोजना 514 653 151 502 0 1,860 160 1,700 0 1,986 266 1,720 0 1 2 7 2 1

९ 30801103 पिंचेश्वर बहउुदे्दश्यीय आयोजना 60 89 57 32 0 87 87 0 0 91 91 0 0 1 2 7 2 1
१० 30801104 जलविद्यतु आयोजना अध्ययन 5,757 9,903 0 9,903 0 10,131 0 10,131 0 10,891 0 10,891 0 3 1 7 1 1

११ 30801105
जलविद्यतु आयोजना  म्बन्त्धी 
मापदण्ड

25 0 0 0 0 8 2 7 2 1

१२ 30801106 बढुीगिंगा जलविद्यतु आयोजना 7,542 16,394 261 16,133 0 20,418 345 20,073 0 21,943 364 21,579 0 4 1 7 1 1
१३ 30821011 विद्यतु सनयमन आयोग 394 0 0 0 0 8 2 7 3 2
१४ 30821012 जल तथा ऊजाा आयोग 527 683 323 360 0 724 342 382 0 767 363 404 0 8 1 7 2 3

१५ 30821013
नदद बेस न योजना तथा 
जलविद्यतु विका  गरुुयोजना 
तजुामा आयोजना

2,638 2,382 29 2,353 0 2,483 0 2,483 0 2,620 0 2,620 0 7 1 7 2 1

१६ 50108101
१३२ के.भी. तथा अन्त्य 
प्र ारण लाईन विस्तार

136,096 199,431 0 0 199,431 250,000 0 0 250,000 230,000 0 0 230,000 3 1 7 2 3

१७ 50108102
थानकोट-चापागाउिं -भक्तपरु 
१३२ के.भी

1,995 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 2 3

१८ 50108103
अन्त्य ३३ के.भी. तथा  ि-
स्टेशन आयोजनाहरु

23,691 78,615 0 0 78,615 64,800 0 0 64,800 64,800 0 0 64,800 3 1 7 3 3

१९ 50108104 जलविद्यतु  दुृढीकरण आयोजना 3,459 2,230 0 0 2,230 2,700 0 0 2,700 3,866 0 0 3,866 4 1 7 1 2

२० 50108105
 ामदुावयक तथा अन्त्य ग्रामीण 
विद्यतुीकरण

24,588 40,000 0 0 40,000 10,000 0 0 10,000 30,000 0 0 30,000 3 1 7 3 2

२१ 50108106
कुलेखानी तेस्रो जलविद्यतु 
आयोजना (१४ मे.िा.)

1,496 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 2 2

२२ 50108107
चमेसलयागाड जल विद्यतु 
आयोजना (३० मे.िा.)

1,442 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 2 2
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पूिााधार के्षरको सरिर्षीय खचाको अनमुान तथा प्रके्षपण एिम ्कायाक्रमको प्राथसमकीकरण तथा  ािंकेतीकरण
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आ.ि. २०७७/७८ को विसनयोजन आ.ि. २०७८/७९ को खचा प्रके्षपण आ.ि. २०७९/८० को खचा प्रके्षपण
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२३ 50108108
जलाशययकु्त आयोजनाहरुको 
छनौट तथा  िंभाव्यता अध्ययन

7,276 900 0 0 900 3,000 0 0 3,000 3,000 0 0 3,000 7 1 7 2 1

२४ 50108109
ठुला तथा मझौला जलविद्यतु 
अध्ययन आयोजना

599 500 0 0 500 1,206 0 0 1,206 1,206 0 0 1,206 4 1 7 2 2

२५ 50108110
मासथपलो तामाकोशी जलविद्यतु 
आयोजना (४५६ मे. िा.)

9,976 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 2 2

२६ 50108111
मासथपलो सरशलुी (३ए) 
जलविद्यतु आयोजना (६० 
मे.िा.)

4,611 11,000 0 0 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 2 2

२७ 50108112
राहघुाट जलविद्यतु आयोजना 
(२७ मे.िा. )

7,849 16,589 0 0 16,589 20,000 0 0 20,000 20,000 0 0 20,000 4 1 7 2 2

२८ 50108113
तनहुुँ  जलविद्यतु आयोजना 
(१४० मे.िा.)

45,387 41,300 0 0 41,300 81,500 0 0 81,500 103,000 0 0 103,000 1 1 7 2 2

२९ 50108114
मासथपलो मोदी जल विद्यतु 
आयोजना

1,995 800 0 0 800 10,000 0 0 10,000 12,000 0 0 12,000 4 1 7 3 2

३० 50108115 नपेाल भारत विद्यतु  प्रशारण 13,540 47,406 0 0 47,406 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 3 3

३१ 50108116
पनुानविकरणीय तथा क्षमता 
विस्तार आयोजना

36,370 49,800 0 0 49,800 49,062 0 0 49,062 7,000 0 0 7,000 3 1 12 2 2

३२ 50108117
तामाकोशी पाचौँ  जलसबद्यतु 
आयोजना

10,864 1,750 0 0 1,750 30,000 0 0 30,000 35,000 0 0 35,000 1 1 7 2 2

३३ 50108118
जलविद्यतु लगानी तथा विका  
कम्पनी सलसमटेड

10,411 3,192 0 0 3,192 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 9 3 3

३४ 50108119
जलविद्यतु उत्पादन, प्रशारण र 
ब्यापार  म्बन्त्धी कम्पनीहरु

210 0 0 0 0 4 1 7 2 1

३५ 50108120 विद्यतु उत्पादन कम्पनी सलसमटेड 2,494 2,500 0 0 2,500 5,513 0 0 5,513 5,513 0 0 5,513 4 1 7 3 3

३६ 50108121
राविय प्रशारण ग्रीड कम्पनी 
सलसमटेड

4,988 5,000 0 0 5,000 15,000 0 0 15,000 20,000 0 0 20,000 3 1 7 3 3

३७ 50108122
अपर अरुण जलविद्यतु 
आयोजना कम्पनी सलसमटेड

4,988 2,000 0 0 2,000 60,000 0 0 60,000 60,000 0 0 60,000 1 1 7 2 2

३८ 50108123
पािर  ेक्टर ररर्ा म ऐण्ड 
 स्टेनबल हाईड्रोपािर 
डेभलपमेन्त्ट प्रोजेक्ट

5,436 8,821 0 0 8,821 1,000 0 0 1,000 1,000 0 0 1,000 4 1 7 3 3

३९ 50108124
नलगाड हाइड्रोपािर कम्पनी 
सलसमटेड

2,232 4,000 0 0 4,000 20,000 0 0 20,000 25,000 0 0 25,000 4 1 7 2 1

४० 50108127
विद्यतु विका  दशक  म्बन्त्धी 
कायायोजना

17,074 10,605 0 0 10,605 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 3 3

४१ 50108128
 ा ेक- विद्यतु प्रशारण तथा 
वितरण प्रणाली  दुृढीकरण 
आयोजना

0 10,250 0 0 10,250 15,000 0 0 15,000 30,000 0 0 30,000 4 1 7 1 1

४२ 50108129
वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा 
विस्तार आयोजना

0 24,580 0 0 24,580 35,000 0 0 35,000 35,000 0 0 35,000 4 1 7 1 1
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४३ 50108130 दधुको ी जलाशययकु्त आयोजना 0 5,450 0 0 5,450 15,000 0 0 15,000 21,000 0 0 21,000 1 1 7 1 1

482,187 726,003 37,825 110,359 577,819 905,442 40,467 176,194 688,781 984,281 48,166 228,730 707,385
6.1.2 जलस्रोत

१ 30803106 नदी सनयन्त्रण 14,182 28,864 210 28,654 0 30,596 223 30,373 0 32,287 287 32,000 0 7 1 11 2 1

२ 30803107
जल उत्पन्न प्रकोप सनयन्त्रण 
प्रविसध पररयोजना

532 978 43 935 0 1,037 46 991 0 1,577 77 1,500 0 7 2 11 2 1

३ 30803108
भारतीय अनदुान  हयोगमा 
 िंचासलत नदी सनयन्त्रण 
आयोजना ( बागमती)

3,209 10,500 0 10,500 0 30,000 0 30,000 0 25,080 80 25,000 0 7 1 11 2 2

४ 30803118
टार - बजार  िंरक्षण कायाक्रम 
(इन्त्रािती बगर कोररडोर  
 मेत)

1,826 2,600 0 2,600 0 4,000 0 4,000 0 4,500 0 4,500 0 7 1 11 2 1

५ 30803126
नयाुँ प्रविसधमा आधाररत नदद 
सनयन्त्रण कायाक्रम

3,549 9,194 114 9,080 0 10,160 80 10,080 0 11,085 85 11,000 0 7 1 11 2 1

६ 30804101
जलस्रोत अन ुन्त्धान तथा 
विका  केन्त्र

1,417 1,263 262 1,001 0 1,200 280 920 0 1,200 280 920 0 7 1 13 3 3

७ 30881011 भसूमगत जलस्रोत विका   समसत 476 559 380 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 16 2 2

25,191 53,958 1,009 52,949 0 76,993 628 76,364 0 75,729 809 74,920 0
6.1.3 स ुँचाइ

१ 30803011 जलस्रोत तथा स िंचाइ विभाग 1,876 2,604 2,592 12 0 2,760 2,748 13 0 2,926 2,912 13 0 7 1 2 2 3

२ 30803012
स िंचाइ व्यिस्थापन सडसभजन - 
८

796 994 962 32 0 1,054 1,020 34 0 1,117 1,081 36 0 8 1 2 2 3

३ 30803013 याल्न्त्रक कायाालय-३ 196 266 225 41 0 282 239 43 0 299 253 46 0 8 2 2 1 1

४ 30803101
स िंचाइ   िंस्थागत विका  
कायाक्रम

196 266 160 106 0 282 170 112 0 299 180 119 0 4 2 2 2 1

५ 30803102
स िंचाइ  तथा जलस्रोत 
व्यिस्थापन आयोजना (स िंचाइ )

301 261 126 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1

६ 30803103
स िंचाइ  िंभाव्यता अध्ययन तथा 
सनमााण गणुस्तर कायाक्रम

666 3,007 16 2,991 0 1,426 26 1,400 0 1,581 31 1,550 0 4 2 2 1 1

७ 30803104 याल्न्त्रक व्यिस्थापन कायाक्रम 148 191 8 183 0 390 48 342 0 490 58 432 0 4 2 2 2 3

८ 30803105
 मदुाय व्यिल्स्थत स िंल्चत कृवर्ष 
के्षर आयोजना

1,810 2,860 225 2,635 0 3,600 250 3,350 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1

९ 30803109 ममात  िंभार आयोजनाहरु 1,721 2,764 134 2,630 0 2,930 142 2,788 0 3,164 153 3,011 0 4 1 2 1 1

१० 30803110
बहृत  रकारी स िंचाई 
योजनाको पनुस्थाापना तथा 
व्यिस्थापन हस्तान्त्तरण

2,885 4,095 75 4,020 0 4,502 80 4,422 0 4,862 86 4,776 0 4 1 2 1 2

११ 30803111 बागमती स िंचाइ आयोजना 3,022 8,060 305 7,755 0 9,629 323 9,306 0 70,500 500 70,000 0 4 1 2 2 2
१२ 30803112 बबई स िंचाइ आयोजना 10,667 14,991 280 14,711 0 16,310 310 16,000 0 20,000 325 19,675 0 1 1 2 1 1

१३ 30803113
महाकाली स िंचाइ आयोजना 
(कन्त्चनपरु)

3,137 4,373 262 4,111 0 5,450 450 5,000 0 7,500 500 7,000 0 4 1 2 2 3

जम्मा

जम्मा
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१४ 30803114
 नु्त् री मोरङ स िंचाइ आयोजना 
(तेस्रो)

2,896 3,950 357 3,593 0 4,187 378 3,809 0 4,561 61 4,500 0 4 1 2 2 2

१५ 30803115
प्रगन्ना तथा बड्कापथ  स िंचाइ 
आयोजना, दाङ

1,451 2,994 94 2,900 0 3,174 100 3,074 0 3,823 223 3,600 0 4 1 2 2 2

१६ 30803116 स क्टा स िंचाइ आयोजना 10,374 15,574 318 15,256 0 12,336 336 12,000 0 13,370 370 13,000 0 1 1 2 2 2

१७ 30803117
पालङुटार- कुण्डटुार स िंचाइ 
आयोजना

322 655 58 597 0 785 85 700 0 905 85 820 0 4 1 2 2 2

१८ 30803119
रानी जमरा  कुलररया स िंचाइ 
आयोजना ( प्रणाली 
आधसुनकीकरण  मेत)

16,423 21,756 506 21,250 0 24,538 538 24,000 0 31,592 592 31,000 0 1 1 2 2 2

१९ 30803120
भेरी - ििई  डाइभ ान 
बहउुदे्दश्यीय आयोजना

29,809 31,117 282 30,835 0 45,000 275 44,725 0 55,000 275 54,725 0 1 1 2 2 2

२० 30803121
प्राथासमकता प्राप्त नदद बेल्शन 
बाढी जोल्खम ब्यिस्थापन 
आयोजना

3,539 9,410 229 9,181 0 37,249 249 37,000 0 10,500 274 10,226 0 4 1 2 2 1

२१ 30803122
स िंचाइ पनुस्थाापना आयोजना 
(कुिेत र्ण्ड)

1,641 270 93 177 0 1,225 125 1,100 0 0 0 0 0 4 1 2 1 2

२२ 30803123
 मरृ्द् तराई मधे  स िंचाइ 
विशेर्ष कायाक्रम

6,485 23,140 189 22,951 0 14,225 125 14,100 0 17,630 130 17,500 0 4 1 2 1 1

२३ 30803124
 नुकोशी मररन डाईभ ान 
बहउुदे्दल्शय आयोजना

10,306 24,585 128 24,457 0 30,180 180 30,000 0 138,789 207 138,582 0 1 1 2 3 3

२४ 30803125
बहृद् दाङ उपत्यका स िंचाई 
आयोजना

673 3,034 97 2,937 0 5,250 250 5,000 0 7,300 300 7,000 0 4 1 2 2 2

२५ 30803127
एकीकृत उजाा तथा स िंचाई 
विर्षशे कायाक्रम

10,877 13,122 216 12,906 0 13,650 150 13,500 0 18,160 160 18,000 0 4 1 2 2 2

२६ 30803148
पिुी राप्ती लोथर-  ौराहा नदद 
सनयन्त्रण आयोजना

142 400 0 400 0 410 0 410 0 430 0 430 0 4 1 11 2 2

122,359 194,739 7,937 186,802 0 240,823 8,595 232,228 0 414,797 8,756 406,041 0
6.1.३ जल तथा मौ म विज्ञान

१ 30802011 जल तथा मौ म विज्ञान विभाग 5,846 7,908 1,211 6,697 0 8,382 1,284 7,099 0 8,885 1,361 7,525 0 7 1 13 1 1

२ 30802101
जल तथा मौ म विज्ञान 
कायाक्रम

1,194 2,508 1,174 1,334 0 2,658 1,244 1,414 0 2,818 1,319 1,499 0 7 1 13 3 3

३ 30802102
जलिाय ुप्रकोप  मतु्थान 
सनमााण आयोजना

5,319 7,832 3,743 4,089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 13 2 1

12,359 18,248 6,128 12,120 0 11,041 2,528 8,513 0 11,703 2,680 9,024 0

6.2 भौसतक पूिााधार तथा यातायात

१ 33700011
भौसतक पूिााधार तथा यातायात 
मन्त्रालय

765 1,161 1,056 105 0 1,200 700 500 0 1,300 750 550 0 9 1 16 1 3

२ 33700012 नपेाल पानीजहाज कायाालय 699 730 174 556 0 800 250 550 0 900 300 600 0 3 1 9 3 3

३ 33700101
काठमािंडौ-तराई मधेश र्ाष्ट 
ट्रयाक

31,689 89,388 984 88,404 0 106,330 2,030 104,300 0 407,400 2,020 405,380 - 1 1 9 2 3

४ 33700102 जल मागा 191 83 29 54 0 83 83 0 0 83 83 0 0 3 1 9 1 3
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५ 33701011  डक विभाग 3,938 3,138 1,807 1,331 0 3,452 1,988 1,464 0 3,797 2,186 1,611 0 3 1 11 1 3
६ 33701012 सडसभजन  डक कायाालयहरु 5,732 6,238 6,030 208 0 6,440 6,262 178 0 6,669 6,481 188 0 3 1 11 1 3
७ 33701013 हेभी इल्क्िप्मेन्त्ट सडसभजनहरु 4,143 5,119 4,386 733 0 5,562 4,689 874 0 5,774 4,853 922 0 3 2 11 1 3
८ 33701014 मेकासनकल तासलम 146 234 229 5 0 250 250 0 0 280 280 0 0 2 2 11 1 3

९ 33701015
गणुस्तर अन ुन्त्धान तथा 
विका  केन्त्र

364 472 260 212 0 500 200 300 0 550 220 330 0 4 2 11 3 3

१० 33701101
 गरमाथा राजमागा(गाईघाट-
ददके्तल खण्ड)

3,139 1,800 100 1,700 0 4,104 104 4,000 0 4,609 109 4,500 0 3 1 9 2 3

११ 33701102
िी.पी. राजमागा ( युाविनायक-
धसुलखेल, धसुलखेल-स न्त्धलुी- 
बददािा   डक आयोजना)

6,006 5,307 157 5,150 0 6,132 132 6,000 0 6,139 139 6,000 0 3 1 9 2 3

१२ 33701103
महाकाली कोररडोर (ब्रम्हदेि-
झलुाघाट-दाच ुाला-वटङकर)

2,334 3,245 113 3,132 0 6,121 121 6,000 0 7,127 127 7,000 0 3 1 9 2 3

१३ 33701104 काल्न्त्त राजपथ 4,333 1,873 123 1,750 0 4,137 137 4,000 0 4,609 109 4,500 0 3 1 1 2 3

१४ 33701105
गिंगटे- मनु्त्रटार-गपरु्भन्त््याङ 
 डक

453 550 0 550 0 575 0 575 0 600 0 600 0 3 1 1 2 3

१५ 33701106
कक्रहिा- रुरपरु-  ालझण्डी-
 ल्न्त्धखका - ढोरपाटन  डक

1,819 1,799 99 1,700 0 3,098 98 3,000 0 3,604 104 3,500 0 3 1 1 2 3

१६ 33701107 दमक-ल्च ापानी  डक 3,215 2,700 0 2,700 0 3,000 0 3,000 0 3,300 0 3,300 0 3 2 1 2 3

१७ 33701108
मदन भण्डारी राजमागा 
(बाहनुडाुँगी देल्ख रुपाल  म्म)

27,535 30,770 619 30,151 0 50,573 573 50,000 0 50,602 602 50,000 0 1 1 9 2 3

१८ 33701109
गपछी-सरशलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रिेशी-
र िुागढी  डक आयोजना

11,204 13,719 116 13,603 0 21,091 91 21,000 0 30,096 96 30,000 0 1 1 9 2 3

१९ 33701110 टनकपरु सलिंक  डक 613 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 9 2 3
२० 33701111  डक  धुार आयोजना 36,234 94,448 637 93,811 0 95,468 708 94,760 0 107,822 743 107,079 0 3 2 9 2 3

२१ 33701112
११वकलो छेपेटार-भालसु्िारा-
बारपाक  डक

1,910 1,604 104 1,500 0 1,914 114 1,800 0 2,319 119 2,200 0 3 1 1 2 3

२२ 33701113
शवहद मागा (घोराही- निुागाउुँ- 
सतला- घसतागाउ- थिाङ- 
मसु कोट-मैकोट)

2,230 3,089 129 2,960 0 3,626 126 3,500 0 4,132 132 4,000 0 3 1 1 2 3

२३ 33701114
पषु्पलाल राजमागा(मध्य पहाडी 
राजमागा)

69,157 82,740 995 81,745 0 150,930 930 150,000 0 175,086 986 174,100 0 1 1 9 2 3

२४ 33701115

नपेालगिंज-  खेुत- दैलेख बजार-
 महािलेुक- गापजे भात्तडी, 
रतडा- नाग्म- गमगढी- 
नाक्चेलाग्ना  डक

3,684 1,821 0 1,821 0 5,925 0 5,925 0 6,370 0 6,370 0 3 1 9 2 3

२५ 33701116
भेरी कररडोर (जाजरकोट-दनैु-
मररम-सतन्त्जे धो)

1,909 1,806 0 1,806 0 6,000 0 6,000 0 7,000 0 7,000 0 3 1 9 2 3

२६ 33701117  डक के्षर विका  आयोजना 11,951 2,559 177 2,382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 2 3

२७ 33701118
उत्तर दल्क्षण राजमागा(कणााली, 
कालीगण्डकी र कोशी)

34,175 40,967 569 40,398 0 80,407 407 80,000 0 110,454 454 110,000 0 1 1 9 2 3
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२८ 33701119
बेनीघाट-आरुघाट-लाके 
भन्त््याङ  डक

1,644 800 0 800 0 2,500 0 2,500 0 2,800 0 2,800 0 3 1 1 2 3

२९ 33701120
काठमाडौं उपत्यका  डक 
विस्तार आयोजना

16,020 12,024 225 11,799 0 15,180 180 15,000 0 17,223 223 17,000 0 3 2 9 2 3

३० 33701121
डमु्र-े बेशीशहर- चामे -मनाङ 
 डक

2,287 2,554 156 2,398 0 4,422 422 4,000 0 8,445 445 8,000 0 3 1 9 2 3

३१ 33701122 स्थासनय  डक पलु सनमााण 62,283 68,596 0 68,596 0 90,000 0 90,000 0 130,000 0 130,000 0 3 1 1 2 3

३२ 33701123
रणनैसतक  डक पलुहरुको 
विस्ततृ  िंभाव्यता अध्ययन

3,525 6,615 0 6,615 0 6,450 0 6,450 0 6,934 0 6,934 0 3 2 9 2 3

३३ 33701124 काठमाडौ बावहरी चक्रपथ 142 350 0 350 0 5,000 0 5,000 0 6,000 0 6,000 0 3 2 9 3 3

३४ 33701125 महाकाली पलु सनमााण आयोजना 5,025 8,789 84 8,705 0 7,084 84 7,000 0 2,080 80 2,000 0 3 1 9 2 3

३५ 33701126
 ेती राजमागा(वटकापरु -लोडे-
चैनपरु-ताक्लाकोट)

3,075 3,153 153 3,000 0 3,563 163 3,400 0 4,172 172 4,000 0 3 1 9 2 3

३६ 33701127
चेपाङ मागा (ठोरी-भण्डारा-
लोथर-मलेख)ु

935 1,020 0 1,020 0 2,000 0 2,000 0 3,000 0 3,000 0 3 1 1 2 3

३७ 33701128 हलुाकी राजमागा (पलुहरु  मेत) 83,059 70,152 819 69,333 0 90,030 530 89,500 0 120,091 591 119,500 0 3 1 9 2 3

३८ 33701130
औद्योसगक कोररडोर (व्यापारीक 
मागा) विस्तार आयोजना

30,270 19,679 517 19,162 0 22,478 478 22,000 0 26,502 502 26,000 0 3 1 9 2 3

३९ 33701132
रणनीसतक  डक पलु सनमााण 
तथा पलु पलेु ा  िंरक्षण

22,096 40,533 531 40,002 0 85,542 542 85,000 0 75,569 569 75,000 0 3 1 9 2 3

४० 33701133
 ा ेक मलु्ग्लङ - पोखरा 
 डक योजना

6,689 5,291 139 5,152 0 1,345 145 1,200 0 1,152 152 1,000 0 3 1 9 3 3

४१ 33701134 चक्रपथ विस्तार आयोजना 10,729 7,877 87 7,790 0 70,057 57 70,000 0 60,059 59 60,000 0 3 1 9 3 3

४२ 33701135
नपेाल भारत के्षरीय व्यापार 
तथा यातायात आयोजना: 
मलु्ग्लङ नारायणगढ  डक खण्ड

3,308 4,938 88 4,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 3 3

४३ 33701136  डक तथा ट्रावर्क  रुक्षा 2,610 3,111 74 3,037 0 6,071 71 6,000 0 6,525 75 6,450 0 8 1 11 3 2

४४ 33701137  डक पूिााधार विका  कायाक्रम 34,162 19,680 0 19,680 0 30,000 0 30,000 0 40,000 0 40,000 0 3 1 9 2 3

४५ 33701138
राजमागा  स्तरोन्नती तथा 
पनुस्थाापना कायाक्रम

60,391 91,080 0 91,080 0 110,000 0 110,000 0 140,000 0 140,000 0 3 1 9 3 3

४६ 33701139
नागढुङ्गा  रुुङमागा सनमााण 
आयोजना

29,350 64,218 136 64,082 0 57,665 165 57,500 0 34,173 173 34,000 0 1 1 9 3 3

४७ 33701140  ा ेक  डक  धुार आयोजना 38,258 73,785 484 73,301 0 91,041 456 90,584 0 60,479 479 60,000 0 3 1 9 3 2

४८ 33701141
मनाङ्ग-मसु्ताङ्ग-डोपपा-जमु्ला 
 डक

1,771 890 0 890 0 2,849 0 2,849 0 3,062 0 3,062 0 3 1 1 3 2
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४९ 33701142
स्िणा  गरमाथा िहृत चक्रपथ 
(ओखलढुिंगा- ोल ु पलेरी- 
खोटाङ ददके्तल-ओखलढुिंगा)

935 1,400 0 1,400 0 1,700 0 1,700 0 2,000 0 2,000 0 3 1 1 3 2

५० 33701143
तराई मधे   डक पिुााधार 
विशेर्ष कायाक्रम

28,622 18,320 0 18,320 0 30,000 0 30,000 0 33,000 0 33,000 0 3 1 9 3 2

५१ 33701144
 ाुँघटुार- ओखलढुङ्गा- कुइसभर 
 डक

1,948 1,300 0 1,300 0 1,600 0 1,600 0 1,950 0 1,950 0 3 1 9 2 2

५२ 33701145  ा ेक राजमागा  धुार आयोजना 26,654 43,819 254 43,565 0 86,067 353 85,714 0 128,871 371 128,500 0 3 1 9 3 3

५३ 33701146
दोश्रो पलु  धुार तथा  िंभार 
आयोजना

9,238 12,000 0 12,000 0 16,125 0 16,125 0 17,834 0 17,834 0 3 1 9 2 2

५४ 33701167
के्षरीय ब्यापाररक मागा विस्तार 
आयोजना

1,974 34,977 0 34,977 0 100,055 1,055 99,000 0 167,103 1,113 165,990 0 3 1 9 2 2

५५ 33701168  रुुङ्ग मागा विका  कायाक्रम 4,180 5,300 0 5,300 0 12,211 211 12,000 0 30,223 223 30,000 0 1 1 9 3 1

५६ 33701169
बैकल्पपक  हायक राजमागा 
विका  कायाक्रम

12,948 28,063 283 27,780 0 30,089 289 29,800 0 31,305 305 31,000 0 3 1 9 2 2

५७ 33701170
 ा ेक मलु्ग्लङ - पोखरा 
 डक योजना

12,326 43,720 82 43,638 0 60,069 69 60,000 0 120,073 73 120,000 0 3 1 9 2 2

५८ 33701171
काकरसभट्टा इनरुिा, पथलैया 
नारायणघाट खण्ड

0 10,375 0 10,375 0 90,500 500 90,000 0 200,600 600 200,000 0 2 1 9 1 2

५९ 33701172 समचैया कटारी घमुी 0 1,000 0 1,000 0 2,000 0 2,000 0 3,000 0 3,000 0 2 1 9 2 2

६० 33701173
 युाविनायक धसुलखेल र 
कोटेश्वर बानशे्वर सरपरेुश्वर  डक

0 10,020 0 10,020 0 21,000 500 20,500 0 102,600 600 102,000 0 2 1 8 2 2

६१ 33701174
चतरा मूलघाट माझीटार 
दोभान ओलािंगच ुिंगगोला (तमोर 
कोररडोर)	

0 11,050 0 11,050 0 14,000 1,000 13,000 0 21,200 1,200 20,000 0 2 1 9 2 2

६२ 33701175
केचना किं चनजिंघा (मेची 
कररडोर )

0 1,000 0 1,000 0 2,500 0 2,500 0 4,500 0 4,500 0 2 1 9 2 1

६३ 33701176 सनिााचन के्षर रणनैसतक  डक 0 33,020 0 33,020 0 38,000 0 38,000 0 45,000 0 45,000 0 2 1 9 2 2
६४ 33702011 रेलिे विभाग 554 2,417 350 2,067 0 2,562 371 2,191 0 2,716 393 2,322 0 3 1 16 1 3

६५ 33702101
रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल 
विका  आयोजना

40,709 86,666 237 86,429 0 110,051 251 109,800 0 140,066 266 139,800 0 1 1 9 2 3

६६ 33703011 यातायात व्यिस्था विभाग 312 399 399 0 0 440 440 0 0 484 484 0 0 8 1 16 1 3
६७ 33703013  िारी परीक्षण कायाालयहरु 239 340 340 0 0 360 360 0 0 382 382 0 0 8 1 16 3 1

६८ 33703101
यातायात व्यिस्था  दुृढीकरण 
आयोजना

10,421 22,463 6,830 15,633 0 18,940 1,040 17,900 0 31,200 11,400 19,800 0 3 1 11 2 3

६९ 33731011  डक बोडा 52,002 72,500 72,500 0 0 96,800 96,800 0 0 106,480 106,480 0 0 3 1 9 2 3

७० 50137101
पूिााधार विका  तथा सनमााण 
कम्पनी

0 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 5,000 2,000 0 0 2,000 1 1 9 1 3

890,259 1,347,944 103,661 1,239,283 5,000 2,011,063 126,524 1,879,539 5,000 2,891,476 148,305 2,741,172 2,000
6.3  ञ्चार तथा  ूचना प्रविसध

जम्मा
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१ 35800011
 ञ्चार तथा  ूचना प्रविसध 
मन्त्रालय

3,520 4,577 4,463 114 0 4,852 4,731 121 0 5,143 5,015 128 0 9 1 16 2 3

२ 35800101 राविय  ूचना प्रविसध केन्त्र 4,335 5,034 1,582 3,452 0 8,219 1,219 7,000 0 10,292 1,292 9,000 0 3 1 9 3 3
३ 35801011 मरुण विभाग 865 1,176 774 402 0 1,247 820 426 0 1,321 870 452 0 4 2 16 3 3
४ 35802011  ूचना तथा प्रशारण विभाग 895 2,588 2,529 59 0 2,743 2,681 63 0 2,908 2,842 66 0 8 1 16 2 3
५ 35802012  िंचार केन्त्रहरु 114 0 0 0 0 3 1 16 2 3
६ 35803011 हलुाक  ेिा विभाग 1,696 1,404 1,340 64 0 1,488 1,420 68 0 1,578 1,506 72 0 8 1 16 3 3
७ 35803012 हलुाक सनदेशनालयहरु 2,132 2,350 2,338 12 0 2,491 2,478 13 0 2,640 2,627 13 0 8 2 16 3 3
८ 35803013 गोश्वारा हलुाक 1,955 2,124 2,020 104 0 2,600 2,100 500 0 2,700 2,200 500 0 8 1 16 3 3
९ 35803014 ल्जपला हलुाक कायाालयहरु 26,694 32,018 31,619 399 0 33,939 33,516 423 0 35,975 35,527 448 0 8 1 16 3 3
१० 35803015 हलुाक प्रल्शक्षण केन्त्र 210 165 163 2 0 170 170 0 0 175 175 0 0 8 2 16 3 3
११ 35803016 केन्त्रीय धनादेश कायाालय 113 137 136 1 0 168 143 25 0 182 152 30 0 8 2 16 3 3

१२ 35803017
केन्त्रीय वटकट भण्डार तथा 
वर्लाटेसलक ब्यूरो

342 410 408 2 0 514 464 50 0 552 492 60 0 8 2 16 2 3

१३ 35804011  चुना प्रविसध विभाग 1,146 3,158 392 2,766 0 3,347 416 2,932 0 3,548 440 3,108 0 3 1 16 2 3

१४ 35805011
प्रमाणीकरण सनयन्त्रकको 
कायाालय

727 556 145 411 0 589 154 436 0 625 163 462 0 8 2 9 3 3

१५ 35821011 राविय  ूचना आयोग 463 502 492 10 0 532 522 11 0 564 553 11 0 8 2 16 2 3
१६ 35841011 प्र े काउल्न्त् ल 337 479 479 0 0 508 508 0 0 538 538 0 0 8 2 16 2 3
१७ 35881011 राविय  माचार  समसत 835 1,383 1,383 0 0 1,466 1,466 0 0 1,554 1,554 0 0 8 2 16 2 3

१८ 35881012
न्त्यूनतम पाररश्रसमक सनधाारण 
 समसत

51 74 73 1 0 79 66 13 0 85 70 15 0 5 2 16 3 3

१९ 35881013
रेसडयो प्र ार  ेिा विका  
 समसत

1,885 2,400 2,400 0 0 2,544 2,544 0 0 2,697 2,697 0 0 8 1 9 2 3

२० 35881014  रुक्षण मरुण केन्त्र 4,049 10,807 165 10,642 0 50,203 203 50,000 0 77,156 66 77,090 0 8 1 9 3 3
२१ 50158101 नपेाल टेलीसभजन 798 1,500 0 0 1,500 1,000 0 0 1,000 1,000 0 0 1,000 8 1 9 2 3

53,162 72,842 52,901 18,441 1,500 118,700 55,620 62,079 1,000 151,233 58,777 91,456 1,000
6.4 शहरी विका 

१ 34700011 शहरी विका  मन्त्रालय 1,289 1,560 1,513 47 0 1,654 1,604 50 0 1,753 1,700 53 0 9 1 11 2 3
२ 34700101 बागमती  धुार आयोजना 25,891 23,296 1,390 21,906 0 32,200 1,200 31,000 0 29,300 1,300 28,000 0 3 1 15 2 1

३ 34701011
शहरी विका  तथा भिन 
सनमााण सबभाग

841 921 921 0 0 1,000 1,000              - 0 1,100 1,100              - 0 3 1 11 3 3

४ 34701012
 िंघीय  ल्चिालय सनमााण तथा 
ब्यिस्थापन कायाालय

3,884 4,503 1,827 2,676 0 4,773 1,937 2,837 0 5,060 2,053 3,007 0 8 1 11 3 3

५ 34701013
 िंल्घय  हरी विका  आयोजना 
कायाान्त्ियन कायाालयहरु

1,067 2,066 1,296 770 0 2,190 1,374 816 0 2,321 1,456 865 0 3 1 11 2 2

६ 34701101 आिा  व्यिस्था कायाक्रम 4,857 37,000 36,000 1,000 0 38,850 37,800 1,050 0 38,850 37,800 1,050 0 3 2 11 1 2

७ 34701102
एकीकृत कायामूलक योजना 
(शहरी विका )

2,894 4,020 3 4,017 0 4,384 6 4,379 0 6,006 6 6,000 0 8 2 11 2 3

८ 34701103  घन शहरी विका  कायाक्रम 66,852 96,157 676 95,481 0 105,773 744 105,029 0 116,350 818 115,532 0 3 1 11 2 3

९ 34701104
शहरी तथा िातािरणीय  धुार 
आयोजना

3,572 0 0 0 0 3 1 11 2 2

जम्मा
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२०७६/७७ को 
 िंशोसधत अनमुान

१० 34701105
भिन सनमााण  िंवहता,  रकारी 
भिन सनमााण

17,757 20,551 350 20,201 0 22,606 385 22,221 0 24,867 424 24,443 0 8 1 11 3 3

११ 34701106
गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र 
स्तम्भ

141 0 0 0 0 8 1 11 3 3

१२ 34701107
नपेाल - भारत  ीमा एकीकृत 
जाुँच चौकी विका  आयोजना

637 135 34 101 0 330 30 300 0 393 33 360 0 8 2 17 2 3

१३ 34701108
शहरी शा कीय क्षमता विका  
कायाक्रम

729 2,039 264 1,775 0 2,500 1,700 800 0 4,000 2,800 1,200 0 8 1 16 2 3

१४ 34701109
एकीकृत शहरी विका  
आयोजना

2,782 0 0 0 0 3 1 11 2 3

१५ 34701110 नयाुँ  हर आयोजना 15,609 20,011 906 19,105 0 23,200 1,200 22,000 0 36,570 1,570 35,000 0 3 2 11 2 3
१६ 34701111 के्षरीय शहरी विका  कायाक्रम 34,900 52,878 23,241 29,637 0 29,500 13,000 16,500 0 35,100 15,300 19,800 0 3 1 11 1 2

१७ 34701114 एवककृत बस्ती विका  कायाक्रम 3,542 3,500 0 3,500 0 6,000            - 6,000 0 7,500            - 7,500 0 7 1 11 2 3

१८ 34701117 विशेर्ष भिन सनमााण आयोजना 21,388 38,617 174 38,443 0 42,479 191 42,287 0 44,603 201 44,402 0 8 1 11 1 3
१९ 34701118 शहरी कोररडोर आयोजना 0 1,268 68 1,200 0 25,600 600 25,000 0 68,000 3,000 65,000 0 2 1 11 3 3
२० 34751101 नगर विका  कोर्ष 2,657 2,700 2,700 0 0 2,835 2,835 0 0 2,977 2,977 0 0 3 2 11 2 3

२१ 34771101
काठमाण्डौ उपत्यका विका  
प्रासधकरण

10,368 8,335 945 7,390 0 9,169 1,040 8,129 0 10,085 1,143 8,942 0 3 1 11 3 3

२२ 34771102
धोविखोला कोररडोर  धुार 
आयोजना

2,274 2,504 56 2,448 0 2,754 62 2,693 0 3,030 68 2,962 0 3 2 9 2 2

२३ 50147106 नगर विका  कोर्ष 9,976 6,155 0 0 6,155 8,000 0 0 8,000 10,000 0 0 10,000 3 2 11 2 3
233,907 328,216 72,364 249,697 6,155 365,796 66,706 291,090 8,000 447,864 73,748 364,116 10,000

6.5 पनुसनामााण
१ 39200011 राविय पनुसनामााण प्रासधकरण 703,069 550,000 160,494 389,506 0 110,000 32,099 77,901 0 0 0 0 0 7 1 11 3 3

703,069 550,000 160,494 389,506 0 110,000 32,099 77,901 0 0 0 0 0
2,522,493 3,291,950 442,319 2,259,157 590,474 3,839,857 333,167 2,803,909 702,781 4,977,084 341,241 3,915,458 720,385

जम्मा
कुल जम्मा

जम्मा
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6.1.1 ऊर्ाा
१ 30800011 ऊर्ाा, र्लस्रोत तथा ससिंचाई मन्त्रालय 1,674 1,674 0 0 1,774 1,774 0 0 1,899 1,899 0 0
२ 30800101 बढुी गण्डकी र्लववद्यतु आयोर्ना 80,084 80,084 0 0 140,300 140,300 0 0 190,300 190,300 0 0
३ 30800102 ववद्यतु ववकास दिक सम्बन्त्धी कायायोर्ना 750 750 0 0 795 795 0 0 843 843 0 0
४ 30800103 वैकशपपक उर्ाा प्रवर्द्ान केन्त्र 10,403 10,403 0 0 11,027 11,027 0 0 15,586 15,586 0 0

५ 30800104
राविय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्ाा 
कायाक्रम

23,883 11,408 10,775 1,700 25,715 11,624 10,948 3,143 28,544 14,044 10,500 4,000

६ 30801011 ववद्यतु ववकास ववभाग 1,270 1,270 0 0 1,346 1,346 0 0 1,427 1,427 0 0
७ 30801101 ववद्यतु ववकासमा सनर्ी के्षरको प्रवर्द्ान 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
८ 30801102 सप्तकोिी बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 653 153 500 0 1,860 60 1,800 0 1,986 1,986 0 0
९ 30801103 पिंचेश्वर बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 89 89 0 0 87 87 0 0 91 91 0 0
१० 30801104 र्लववद्यतु आयोर्ना अध्ययन 9,903 9,803 100 0 10,131 10,131 0 0 10,891 10,891 0 0
११ 30801106 बढुीगिंगा र्लववद्यतु आयोर्ना 16,394 1,629 0 14,765 20,418 6,818 0 13,600 21,943 1,143 0 20,800
१२ 30821012 र्ल तथा ऊर्ाा आयोग 683 683 0 0 724 724 0 0 767 767 0 0

१३ 30821013
नदद बेससन योर्ना तथा र्लववद्यतु ववकास 
गरुुयोर्ना तर्ुामा आयोर्ना

2,382 2,382 0 0 2,483 2,483 0 0 2,620 2,620 0 0

१४ 50108101
१३२ के.भी. तथा अन्त्य प्रसारण लाईन 
ववस्तार

199,431 19,260 21,012 159,159 250,000 2,894 23,806 223,300 230,000 26,383 13,279 190,338

१५ 50108102 थानकोट-चापागाउिं-भक्तपरु १३२ के.भी 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१६ 50108103
अन्त्य ३३ के.भी. तथा सव-स्टेिन 
आयोर्नाहरु

78,615 10,685 8,050 59,880 64,800 23,500 7,100 34,200 64,800 13,500 17,100 34,200

१७ 50108104 र्लववद्यतु सदुृढीकरण आयोर्ना 2,230 2,000 0 230 2,700 2,700 0 0 3,866 3,866 0 0
१८ 50108105 सामदुावयक तथा अन्त्य ग्रामीण ववद्यतुीकरण 40,000 35,000 0 5,000 10,000 10,000 0 0 30,000 30,000 0 0

१९ 50108106
कुलेखानी तेस्रो र्लववद्यतु आयोर्ना (१४ 
मे.वा.)

500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२० 50108107
चमेसलयागाड र्ल ववद्यतु आयोर्ना (३० 
मे.वा.)

500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२१ 50108108
र्लािययकु्त आयोर्नाहरुको छनौट तथा 
सिंभाव्यता अध्ययन

900 900 0 0 3,000 3,000 0 0 3,000 3,000 0 0

२२ 50108109
ठुला तथा मझौला र्लववद्यतु अध्ययन 
आयोर्ना

500 500 0 0 1,206 1,206 0 0 1,206 1,206 0 0

२३ 50108110
मासथपलो तामाकोिी र्लववद्यतु आयोर्ना 
(४५६ मे. वा.)

10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0

२४ 50108111
मासथपलो सरिलुी (३ए) र्लववद्यतु आयोर्ना 
(६० मे.वा.)

11,000 500 0 10,500 0 0 0 0 0 0 0 0

२५ 50108112 राहघुाट र्लववद्यतु आयोर्ना (२७ मे.वा. ) 16,589 500 0 16,089 20,000 8,000 0 12,000 20,000 8,000 0 12,000
२६ 50108113 तनहुुँ  र्लववद्यतु आयोर्ना (१४० मे.वा.) 41,300 1,300 0 40,000 81,500 700 0 80,800 103,000 2,200 0 100,800
२७ 50108114 मासथपलो मोदी र्ल ववद्यतु आयोर्ना 800 800 0 0 10,000 10,000 0 0 12,000 12,000 0 0

अनसूुची ६.२
पूवााधार के्षरको सरवर्षीय स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सिं. ब.उ.िी.निं. कायाक्रम/आयोर्ना
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२८ 50108115 नपेाल भारत ववद्यतु  प्रिारण 47,406 3,500 1,805 42,101 0 0 0 0 0 0 0 0

२९ 50108116 पनुानववकरणीय तथा क्षमता ववस्तार आयोर्ना 49,800 2,000 0 47,800 49,062 8,312 0 40,750 7,000 7,000 0 0

३० 50108117 तामाकोिी पाचौँ  र्लसबद्यतु आयोर्ना 1,750 1,000 750 0 30,000 1,599 0 28,401 35,000 646 0 34,354

३१ 50108118
र्लववद्यतु लगानी तथा ववकास कम्पनी 
सलसमटेड

3,192 3,192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

३२ 50108120 ववद्यतु उत्पादन कम्पनी सलसमटेड 2,500 2,500 0 0 5,513 5,513 0 0 5,513 5,513 0 0
३३ 50108121 राविय प्रिारण ग्रीड कम्पनी सलसमटेड 5,000 5,000 0 0 15,000 15,000 0 0 20,000 20,000 0 0

३४ 50108122
अपर अरुण र्लववद्यतु आयोर्ना कम्पनी 
सलसमटेड

2,000 2,000 0 0 60,000 10,000 0 50,000 60,000 10,000 0 50,000

३५ 50108123
पावर सेक्टर ररर्ा म ऐण्ड सस्टेनबल 
हाईड्रोपावर डेभलपमेन्त्ट प्रोरे्क्ट

8,821 121 0 8,700 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 0 0

३६ 50108124 नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी सलसमटेड 4,000 4,000 0 0 20,000 20,000 0 0 25,000 25,000 0 0
३७ 50108127 ववद्यतु ववकास दिक सम्बन्त्धी कायायोर्ना 10,605 1,305 0 9,300 0 0 0 0 0 0 0 0

३८ 50108128
सासेक- ववद्यतु प्रिारण तथा ववतरण प्रणाली 
सदुृढीकरण आयोर्ना

10,250 750 9,500 0 15,000 1,500 13,500 0 30,000 3,000 27,000 0

३९ 50108129
ववतरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा ववस्तार 
आयोर्ना

24,580 2,000 500 22,080 35,000 2,400 600 32,000 35,000 2,200 800 32,000

४० 50108130 दधुकोसी र्लािययकु्त आयोर्ना 5,450 2,000 3,450 0 15,000 7,000 0 8,000 21,000 10,000 0 11,000
726,003 222,257 56,442 447,304 905,442 321,493 57,754 526,194 984,281 426,110 68,679 489,492

6.1.2 र्लस्रोत
१ 30803106 नदी सनयन्त्रण 28,864 28,864 0 0 30,596 30,596 0 0 32,287 32,287 0 0

२ 30803107 र्ल उत्पन्न प्रकोप सनयन्त्रण प्रववसध पररयोर्ना 978 978 0 0 1,037 1,037 0 0 1,577 1,577 0 0

३ 30803108
भारतीय अनदुान सहयोगमा सिंचासलत नदी 
सनयन्त्रण आयोर्ना ( बागमती)

10,500 500 10,000 0 30,000 5,000 25,000 0 25,080 80 25,000 0

४ 30803118
टार - बर्ार सिंरक्षण कायाक्रम (इन्त्रावती 
बगर कोररडोर  समेत)

2,600 2,600 0 0 4,000 4,000 0 0 4,500 4,500 0 0

५ 30803126
नयाुँ प्रववसधमा आधाररत नदद सनयन्त्रण 
कायाक्रम

9,194 9,194 0 0 10,160 10,160 0 0 11,085 11,085 0 0

६ 30804101 र्लस्रोत अनसुन्त्धान तथा ववकास केन्त्र 1,263 1,263 0 0 1,200 1,200 0 0 1,200 1,200 0 0
७ 30881011 भसूमगत र्लस्रोत ववकास ससमसत 559 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53,958 43,958 10,000 0 76,993 51,993 25,000 0 75,729 50,729 25,000 0
6.1.3 ससुँचाइ

१ 30803011 र्लस्रोत तथा ससिंचाइ ववभाग 2,604 2,604 0 0 2,760 2,760 0 0 2,926 2,926 0 0
२ 30803012 ससिंचाइ व्यवस्थापन सडसभर्न - ८ 994 994 0 0 1,054 1,054 0 0 1,117 1,117 0 0
३ 30803013 याशन्त्रक कायाालय-३ 266 266 0 0 282 282 0 0 299 299 0 0
४ 30803101 ससिंचाइ  सिंस्थागत ववकास कायाक्रम 266 266 0 0 282 282 0 0 299 299 0 0

५ 30803102
ससिंचाइ  तथा र्लस्रोत व्यवस्थापन आयोर्ना 
(ससिंचाइ )

261 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

र्म्मा

र्म्मा
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६ 30803103
ससिंचाइ सिंभाव्यता अध्ययन तथा सनमााण 
गणुस्तर कायाक्रम

3,007 3,007 0 0 1,426 1,426 0 0 1,581 1,581 0 0

७ 30803104 याशन्त्रक व्यवस्थापन कायाक्रम 191 191 0 0 390 390 0 0 490 490 0 0

८ 30803105 समदुाय व्यवशस्थत ससिंशचत कृवर्ष के्षर आयोर्ना 2,860 731 0 2,129 3,600 1,500 0 2,100 0 0 0 0

९ 30803109 ममात सिंभार आयोर्नाहरु 2,764 2,764 0 0 2,930 2,930 0 0 3,164 3,164 0 0

१० 30803110
बहृत सरकारी ससिंचाई योर्नाको पनुस्थाापना 
तथा व्यवस्थापन हस्तान्त्तरण

4,095 4,095 0 0 4,502 4,502 0 0 4,862 4,862 0 0

११ 30803111 बागमती ससिंचाइ आयोर्ना 8,060 6,760 0 1,300 9,629 9,629 0 0 70,500 70,500 0 0
१२ 30803112 बबई ससिंचाइ आयोर्ना 14,991 5,991 0 9,000 16,310 16,310 0 0 20,000 20,000 0 0
१३ 30803113 महाकाली ससिंचाइ आयोर्ना (कन्त्चनपरु) 4,373 4,373 0 0 5,450 5,450 0 0 7,500 7,500 0 0
१४ 30803114 सनु्त्सरी मोरङ ससिंचाइ आयोर्ना (तेस्रो) 3,950 3,950 0 0 4,187 4,187 0 0 4,561 4,561 0 0

१५ 30803115 प्रगन्ना तथा बड्कापथ  ससिंचाइ आयोर्ना, दाङ 2,994 2,994 0 0 3,174 3,174 0 0 3,823 3,823 0 0

१६ 30803116 ससक्टा ससिंचाइ आयोर्ना 15,574 7,434 0 8,140 12,336 7,336 0 5,000 13,370 8,370 0 5,000
१७ 30803117 पालङुटार- कुण्डटुार ससिंचाइ आयोर्ना 655 655 0 0 785 785 0 0 905 905 0 0

१८ 30803119
रानी र्मरा  कुलररया ससिंचाइ आयोर्ना ( 
प्रणाली आधसुनकीकरण समेत)

21,756 5,509 0 16,247 24,538 2,220 0 22,318 31,592 14,768 0 16,824

१९ 30803120 भेरी - ववई  डाइभसान बहउुदे्दश्यीय आयोर्ना 31,117 11,117 0 20,000 45,000 45,000 0 0 55,000 55,000 0 0

२० 30803121
प्राथासमकता प्राप्त नदद बेशिन बाढी र्ोशखम 
ब्यवस्थापन आयोर्ना

9,410 619 931 7,860 37,249 1,949 4,800 30,500 10,500 1,500 0 9,000

२१ 30803122 ससिंचाइ पनुस्थाापना आयोर्ना (कुवेत र्ण्ड) 270 186 0 84 1,225 19 0 1,206 0 0 0 0
२२ 30803123 समरृ्द् तराई मधेस ससिंचाइ वविेर्ष कायाक्रम 23,140 23,140 0 0 14,225 14,225 0 0 17,630 17,630 0 0

२३ 30803124
सनुकोिी मररन डाईभसान बहउुदे्दशिय 
आयोर्ना

24,585 7,585 0 17,000 30,180 30,180 0 0 138,789 138,789 0 0

२४ 30803125 बहृद् दाङ उपत्यका ससिंचाई आयोर्ना 3,034 3,034 0 0 5,250 5,250 0 0 7,300 7,300 0 0
२५ 30803127 एकीकृत उर्ाा तथा ससिंचाई ववर्षिे कायाक्रम 13,122 13,122 0 0 13,650 13,650 0 0 18,160 18,160 0 0

२६ 30803148
पवुी राप्ती लोथर- सौराहा नदद सनयन्त्रण 
आयोर्ना

400 400 0 0 410 410 0 0 430 430 0 0

194,739 112,048 931 81,760 240,823 174,899 4,800 61,124 414,797 383,974 0 30,824
6.1.३ र्ल तथा मौसम ववज्ञान

१ 30802011 र्ल तथा मौसम ववज्ञान ववभाग 7,908 7,908 0 0 8,382 8,382 0 0 8,885 8,885 0 0
२ 30802101 र्ल तथा मौसम ववज्ञान कायाक्रम 2,508 2,508 0 0 2,658 2,658 0 0 2,818 2,818 0 0
३ 30802102 र्लवाय ुप्रकोप समतु्थान सनमााण आयोर्ना 7,832 994 4,056 2,782 0 0 0 0 0 0 0 0

18,248 11,410 4,056 2,782 11,041 11,041 0 0 11,703 11,703 0 0
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6.2 भौसतक पूवााधार तथा यातायात
१ 33700011 भौसतक पूवााधार तथा यातायात मन्त्रालय 1,161 1,161 0 0 1,200 1,200 0 0 1,300 1,300 0 0
२ 33700012 नपेाल पानीर्हार् कायाालय 730 730 0 0 800 800 0 0 900 900 0 0
३ 33700101 काठमािंडौ-तराई मधेि र्ाष्ट ट्रयाक 89,388 29,388 0 60,000 106,330 106,330 0 0 407,400 157,400 0 250,000
४ 33700102 र्ल मागा 83 83 0 0 83 83 0 0 83 83 0 0
५ 33701011 सडक ववभाग 3,138 3,138 0 0 3,452 3,452 0 0 3,797 3,797 0 0
६ 33701012 सडसभर्न सडक कायाालयहरु 6,238 6,238 0 0 6,440 6,440 0 0 6,669 6,669 0 0
७ 33701013 हेभी इशक्वप्मेन्त्ट सडसभर्नहरु 5,119 5,119 0 0 5,562 5,562 0 0 5,774 5,774 0 0
८ 33701014 मेकासनकल तासलम 234 234 0 0 250 250 0 0 280 280 0 0
९ 33701015 गणुस्तर अनसुन्त्धान तथा ववकास केन्त्र 472 472 0 0 500 500 0 0 550 550 0 0
१० 33701101 सगरमाथा रार्मागा(गाईघाट-ददके्तल खण्ड) 1,800 1,800 0 0 4,104 4,104 0 0 4,609 4,609 0 0

११ 33701102
वी.पी. रार्मागा (सयुाववनायक-धसुलखेल, 
धसुलखेल-ससन्त्धलुी- बददावास सडक आयोर्ना)

5,307 2,607 2,700 0 6,132 6,132 0 0 6,139 6,139 0 0

१२ 33701103
महाकाली कोररडोर (ब्रम्हदेव-झलुाघाट-
दाच ुाला-वटङकर)

3,245 3,245 0 0 6,121 6,121 0 0 7,127 7,127 0 0

१३ 33701104 काशन्त्त रार्पथ 1,873 1,873 0 0 4,137 4,137 0 0 4,609 4,609 0 0
१४ 33701105 गिंगटे-समनु्त्रटार-गपरु्भन्त््याङ सडक 550 550 0 0 575 575 0 0 600 600 0 0

१५ 33701106
कक्रहवा- रुरपरु- सालझण्डी-सशन्त्धखका - 
ढोरपाटन सडक

1,799 1,799 0 0 3,098 3,098 0 0 3,604 3,604 0 0

१६ 33701107 दमक-शचसापानी सडक 2,700 2,700 0 0 3,000 3,000 0 0 3,300 3,300 0 0

१७ 33701108
मदन भण्डारी रार्मागा (बाहनुडाुँगी देशख 
रुपाल सम्म)

30,770 15,770 0 15,000 50,573 50,573 0 0 50,602 50,602 0 0

१८ 33701109
गपछी-सरिलुी-मैलङु्ग-स्याफु्रवेिी-रसवुागढी 
सडक आयोर्ना

13,719 13,719 0 0 21,091 21,091 0 0 30,096 30,096 0 0

१९ 33701110 टनकपरु सलिंक सडक 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
२० 33701111 सडक सधुार आयोर्ना 94,448 14,448 0 80,000 95,468 15,468 0 80,000 107,822 17,822 0 90,000

२१ 33701112 ११वकलो छेपेटार-भालसु्वारा-बारपाक सडक 1,604 1,604 0 0 1,914 1,914 0 0 2,319 2,319 0 0

२२ 33701113
िवहद मागा (घोराही- नवुागाउुँ- सतला- 
घसतागाउ- थवाङ- मसुसकोट-मैकोट)

3,089 3,089 0 0 3,626 3,626 0 0 4,132 4,132 0 0

२३ 33701114 पषु्पलाल रार्मागा(मध्य पहाडी रार्मागा) 82,740 32,740 0 50,000 150,930 150,930 0 0 175,086 175,086 0 0

२४ 33701115
नपेालगिंर्- सखेुत- दैलेख बर्ार- महावलेुक- 
गापरे् भात्तडी, रतडा- नाग्म- गमगढी- 
नाक्चेलाग्ना सडक

1,821 1,821 0 0 5,925 5,925 0 0 6,370 6,370 0 0

२५ 33701116 भेरी कररडोर (र्ार्रकोट-दनैु-मररम-सतन्त्रे् धो) 1,806 1,806 0 0 6,000 6,000 0 0 7,000 7,000 0 0

२६ 33701117 सडक के्षर ववकास आयोर्ना 2,559 2,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

२७ 33701118
उत्तर दशक्षण रार्मागा(कणााली, कालीगण्डकी 
र कोिी)

40,967 20,967 0 20,000 80,407 45,407 0 35,000 110,454 90,454 0 20,000

२८ 33701119 बेनीघाट-आरुघाट-लाके भन्त््याङ सडक 800 800 0 0 2,500 2,500 0 0 2,800 2,800 0 0
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२९ 33701120 काठमाडौं उपत्यका सडक ववस्तार आयोर्ना 12,024 12,024 0 0 15,180 15,180 0 0 17,223 17,223 0 0

३० 33701121 डमु्र-े बेिीिहर- चामे -मनाङ सडक 2,554 2,554 0 0 4,422 4,422 0 0 8,445 8,445 0 0
३१ 33701122 स्थासनय सडक पलु सनमााण 68,596 68,596 0 0 90,000 90,000 0 0 130,000 130,000 0 0

३२ 33701123
रणनैसतक सडक पलुहरुको ववस्ततृ सिंभाव्यता 
अध्ययन

6,615 6,615 0 0 6,450 6,450 0 0 6,934 6,934 0 0

३३ 33701124 काठमाडौ बावहरी चक्रपथ 350 350 0 0 5,000 5,000 0 0 6,000 6,000 0 0
३४ 33701125 महाकाली पलु सनमााण आयोर्ना 8,789 8,789 0 0 7,084 7,084 0 0 2,080 2,080 0 0

३५ 33701126
सेती रार्मागा(वटकापरु -लोडे-चैनपरु-
ताक्लाकोट)

3,153 3,153 0 0 3,563 3,563 0 0 4,172 4,172 0 0

३६ 33701127 चेपाङ मागा (ठोरी-भण्डारा-लोथर-मलेख)ु 1,020 1,020 0 0 2,000 2,000 0 0 3,000 3,000 0 0
३७ 33701128 हलुाकी रार्मागा (पलुहरु समेत) 70,152 20,152 20,000 30,000 90,030 85,030 5,000 0 120,091 60,091 20,000 40,000

३८ 33701130
औद्योसगक कोररडोर (व्यापारीक मागा) 
ववस्तार आयोर्ना

19,679 14,679 0 5,000 22,478 22,478 0 0 26,502 26,502 0 0

३९ 33701132
रणनीसतक सडक पलु सनमााण तथा पलु 
पलेुसा सिंरक्षण

40,533 14,532 0 26,001 85,542 15,542 0 70,000 75,569 5,569 0 70,000

४० 33701133 सासेक मशुग्लङ - पोखरा सडक योर्ना 5,291 3,492 0 1,799 1,345 1,345 0 0 1,152 1,152 0 0
४१ 33701134 चक्रपथ ववस्तार आयोर्ना 7,877 1,881 5,996 0 70,057 10,057 30,000 30,000 60,059 59 0 60,000

४२ 33701135
नपेाल भारत के्षरीय व्यापार तथा यातायात 
आयोर्ना: मशुग्लङ नारायणगढ सडक खण्ड

4,938 88 0 4,850 0 0 0 0 0 0 0 0

४३ 33701136 सडक तथा ट्रावर्क सरुक्षा 3,111 3,111 0 0 6,071 6,071 0 0 6,525 6,525 0 0
४४ 33701137 सडक पूवााधार ववकास कायाक्रम 19,680 19,680 0 0 30,000 30,000 0 0 40,000 40,000 0 0

४५ 33701138 रार्मागा  स्तरोन्नती तथा पनुस्थाापना कायाक्रम 91,080 76,080 0 15,000 110,000 50,000 0 60,000 140,000 67,400 0 72,600

४६ 33701139 नागढुङ्गा सरुुङमागा सनमााण आयोर्ना 64,218 4,123 0 60,095 57,665 7,665 0 50,000 34,173 4,173 0 30,000
४७ 33701140 सासेक सडक सधुार आयोर्ना 73,785 12,460 0 61,325 91,041 31,041 0 60,000 60,479 10,479 0 50,000
४८ 33701141 मनाङ्ग-मसु्ताङ्ग-डोपपा-र्मु्ला सडक 890 890 0 0 2,849 2,849 0 0 3,062 3,062 0 0

४९ 33701142
स्वणा सगरमाथा वहृत चक्रपथ (ओखलढुिंगा-
सोल ुसपलेरी- खोटाङ ददके्तल-ओखलढुिंगा)

1,400 1,400 0 0 1,700 1,700 0 0 2,000 2,000 0 0

५० 33701143 तराई मधेस सडक पवुााधार वविरे्ष कायाक्रम 18,320 18,320 0 0 30,000 30,000 0 0 33,000 33,000 0 0
५१ 33701144 साुँघटुार- ओखलढुङ्गा- कुइसभर सडक 1,300 1,300 0 0 1,600 1,600 0 0 1,950 1,950 0 0
५२ 33701145 सासेक रार्मागा सधुार आयोर्ना 43,819 3,820 0 39,999 86,067 26,067 0 60,000 128,871 38,871 0 90,000
५३ 33701146 दोश्रो पलु सधुार तथा सिंभार आयोर्ना 12,000 0 0 12,000 16,125 13,125 0 3,000 17,834 13,834 0 4,000
५४ 33701167 के्षरीय ब्यापाररक मागा ववस्तार आयोर्ना 34,977 2,183 0 32,794 100,055 20,055 0 80,000 167,103 47,103 0 120,000
५५ 33701168 सरुुङ्ग मागा ववकास कायाक्रम 5,300 3,800 1,500 0 12,211 7,711 4,500 0 30,223 30,223 0 0

५६ 33701169 बैकशपपक सहायक रार्मागा ववकास कायाक्रम 28,063 28,063 0 0 30,089 9,253 0 20,837 31,305 1,187 0 30,118

५७ 33701170 सासेक मशुग्लङ - पोखरा सडक योर्ना 43,720 3,719 0 40,001 60,069 69 0 60,000 120,073 30,073 0 90,000

५८ 33701171
काकरसभट्टा इनरुवा, पथलैया नारायणघाट 
खण्ड

10,375 375 0 10,000 90,500 10,500 0 80,000 200,600 80,600 0 120,000
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५९ 33701172 समचैया कटारी घमुी 1,000 1,000 0 0 2,000 2,000 0 0 3,000 3,000 0 0

६० 33701173
सयुाववनायक धसुलखेल र कोटेश्वर बानशे्वर 
सरपरेुश्वर सडक

10,020 320 0 9,700 21,000 1,000 0 20,000 102,600 2,600 0 100,000

६१ 33701174
चतरा मूलघाट माझीटार दोभान 
ओलािंगच ुिंगगोला (तमोर कोररडोर)	

11,050 5,050 0 6,000 14,000 6,000 0 8,000 21,200 9,200 0 12,000

६२ 33701175 केचना किं चनर्िंघा (मेची कररडोर ) 1,000 1,000 0 0 2,500 2,500 0 0 4,500 4,500 0 0
६३ 33701176 सनवााचन के्षर रणनैसतक सडक 33,020 8,020 0 25,000 38,000 13,000 0 25,000 45,000 10,000 0 35,000
६४ 33702011 रेलवे ववभाग 2,417 2,417 0 0 2,562 2,562 0 0 2,716 2,716 0 0

६५ 33702101
रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल ववकास 
आयोर्ना

86,666 36,666 0 50,000 110,051 50,051 0 60,000 140,066 90,066 0 50,000

६६ 33703011 यातायात व्यवस्था ववभाग 399 399 0 0 440 440 0 0 484 484 0 0
६७ 33703013 सवारी परीक्षण कायाालयहरु 340 340 0 0 360 360 0 0 382 382 0 0
६८ 33703101 यातायात व्यवस्था सदुृढीकरण आयोर्ना 22,463 18,463 0 4,000 18,940 13,940 0 5,000 31,200 26,200 0 5,000
६९ 33731011 सडक बोडा 72,500 72,500 0 0 96,800 96,800 0 0 106,480 106,480 0 0
७० 50137101 पूवााधार ववकास तथा सनमााण कम्पनी 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 0 0 2,000 2,000 0 0

1,347,944 659,184 30,196 658,564 2,011,063 1,164,726 39,500 806,837 2,891,476 1,532,758 20,000 1,338,718
6.3 सञ्चार तथा सूचना प्रववसध

१ 35800011 सञ्चार तथा सूचना प्रववसध मन्त्रालय 4,577 4,577 0 0 4,852 4,852 0 0 5,143 5,143 0 0
२ 35800101 राविय सूचना प्रववसध केन्त्र 5,034 5,034 0 0 8,219 8,219 0 0 10,292 10,292 0 0
३ 35801011 मरुण ववभाग 1,176 1,176 0 0 1,247 1,247 0 0 1,321 1,321 0 0
४ 35802011 सूचना तथा प्रिारण ववभाग 2,588 2,588 0 0 2,743 2,743 0 0 2,908 2,908 0 0
५ 35803011 हलुाक सेवा ववभाग 1,404 1,404 0 0 1,488 1,488 0 0 1,578 1,578 0 0
६ 35803012 हलुाक सनदेिनालयहरु 2,350 2,350 0 0 2,491 2,491 0 0 2,640 2,640 0 0
७ 35803013 गोश्वारा हलुाक 2,124 2,124 0 0 2,600 2,600 0 0 2,700 2,700 0 0
८ 35803014 शर्पला हलुाक कायाालयहरु 32,018 32,018 0 0 33,939 33,939 0 0 35,975 35,975 0 0
९ 35803015 हलुाक प्रशिक्षण केन्त्र 165 165 0 0 170 170 0 0 175 175 0 0
१० 35803016 केन्त्रीय धनादेि कायाालय 137 137 0 0 168 168 0 0 182 182 0 0

११ 35803017 केन्त्रीय वटकट भण्डार तथा वर्लाटेसलक ब्यूरो 410 410 0 0 514 514 0 0 552 552 0 0

१२ 35804011 सचुना प्रववसध ववभाग 3,158 3,158 0 0 3,347 3,347 0 0 3,548 3,548 0 0
१३ 35805011 प्रमाणीकरण सनयन्त्रकको कायाालय 556 556 0 0 589 589 0 0 625 625 0 0
१४ 35821011 राविय सूचना आयोग 502 502 0 0 532 532 0 0 564 564 0 0
१५ 35841011 प्रसे काउशन्त्सल 479 479 0 0 508 508 0 0 538 538 0 0
१६ 35881011 राविय समाचार ससमसत 1,383 1,383 0 0 1,466 1,466 0 0 1,554 1,554 0 0
१७ 35881012 न्त्यूनतम पाररश्रसमक सनधाारण ससमसत 74 74 0 0 79 79 0 0 85 85 0 0
१८ 35881013 रेसडयो प्रसार सेवा ववकास ससमसत 2,400 2,400 0 0 2,544 2,544 0 0 2,697 2,697 0 0
१९ 35881014 सरुक्षण मरुण केन्त्र 10,807 10,807 0 0 50,203 50,203 0 0 77,156 77,156 0 0
२० 50158101 नपेाल टेलीसभर्न 1,500 1,500 0 0 1,000 1,000 0 0 1,000 1,000 0 0

72,842 72,842 0 0 118,700 118,700 0 0 151,233 151,233 0 0
6.4 िहरी ववकास

१ 34700011 िहरी ववकास मन्त्रालय 1,560 1,560 0 0 1,654 1,654 0 0 1,753 1,753 0 0
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२ 34700101 बागमती सधुार आयोर्ना 23,296 11,513 152 11,631 32,200 1,050 650 30,500 29,300 500 800 28,000
३ 34701011 िहरी ववकास तथा भवन सनमााण सबभाग 921 921 0 0 1,000 1,000 0 0 1,100 1,100 0 0

४ 34701012
सिंघीय सशचवालय सनमााण तथा ब्यवस्थापन 
कायाालय

4,503 4,503 0 0 4,773 4,773 0 0 5,060 5,060 0 0

५ 34701013
सिंशघय सहरी ववकास आयोर्ना कायाान्त्वयन 
कायाालयहरु

2,066 2,066 0 0 2,190 2,190 0 0 2,321 2,321 0 0

६ 34701101 आवास व्यवस्था कायाक्रम 37,000 37,000 0 0 38,850 38,850 0 0 38,850 38,850 0 0

७ 34701102 एकीकृत कायामूलक योर्ना (िहरी ववकास) 4,020 4,020 0 0 4,384 4,384 0 0 6,006 6,006 0 0

८ 34701103 सघन िहरी ववकास कायाक्रम 96,157 96,157 0 0 105,773 105,773 0 0 116,350 116,350 0 0
९ 34701105 भवन सनमााण सिंवहता, सरकारी भवन सनमााण 20,551 20,551 0 0 22,606 22,606 0 0 24,867 24,867 0 0

१० 34701107
नपेाल - भारत सीमा एकीकृत र्ाुँच चौकी 
ववकास आयोर्ना

135 135 0 0 330 330 0 0 393 393 0 0

११ 34701108 िहरी िासकीय क्षमता ववकास कायाक्रम 2,039 901 0 1,138 2,500 1,300 0 1,200 4,000 4,000 0 0
१२ 34701110 नयाुँ सहर आयोर्ना 20,011 20,011 0 0 23,200 23,200 0 0 36,570 36,570 0 0
१३ 34701111 के्षरीय िहरी ववकास कायाक्रम 52,878 11,852 0 41,026 29,500 9,400 0 20,100 35,100 10,100 0 25,000
१४ 34701114 एवककृत बस्ती ववकास कायाक्रम 3,500 3,500 0 0 6,000 6,000 0 0 7,500 7,500 0 0
१५ 34701117 वविरे्ष भवन सनमााण आयोर्ना 38,617 8,617 0 30,000 42,479 14,979 27,500 0 44,603 16,603 10,000 18,000
१६ 34701118 िहरी कोररडोर आयोर्ना 1,268 1,268 0 0 25,600 2,600 0 23,000 68,000 8,000 0 60,000
१७ 34751101 नगर ववकास कोर्ष 2,700 900 1,800 0 2,835 2,835 0 0 2,977 2,977 0 0
१८ 34771101 काठमाण्डौ उपत्यका ववकास प्रासधकरण 8,335 8,335 0 0 9,169 9,169 0 0 10,085 10,085 0 0
१९ 34771102 धोववखोला कोररडोर सधुार आयोर्ना 2,504 2,504 0 0 2,754 2,754 0 0 3,030 3,030 0 0
२० 50147106 नगर ववकास कोर्ष 6,155 6,155 0 0 8,000 8,000 0 0 10,000 10,000 0 0

328,216 242,469 1,952 83,795 365,796 262,846 28,150 74,800 447,864 306,064 10,800 131,000
6.6 पनुसनामााण

१ 39200011 राविय पनुसनामााण प्रासधकरण 550,000 240,825 64,938 244,237 110,000 110,000 0 0 0 0 0 0
550,000 240,825 64,938 244,237 110,000 110,000 0 0 0 0 0 0

3,291,950 1,604,993 168,515 1,518,442 3,839,857 2,215,698 155,204 1,468,955 4,977,084 2,862,571 124,479 1,990,034
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7.1 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्
१ 30100011 मन्त्न्त्रपररषद् 765 798 798 0 0 978 978 0 0 1,012 1,012 0 0 9 1 16 3 3
२ 30100012 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 3,918 3,378 3,109 269 0 3,648 3,358 291 0 3,989 3,559 430 0 9 1 16 3 3
३ 30101011 महान्त्यायाधधिक्ताको कायाालय 1,278 1,490 1,437 53 0 1,579 1,523 56 0 3,165 1,615 1,550 0 6 1 16 3 3
४ 30101012 उच्च सरकारी िवकल कायाालयहरु 1,834 2,420 2,067 353 0 2,503 2,130 373 0 2,598 2,204 393 0 6 1 16 3 3
५ 30101013 विशेष सरकारी िकील कायाालय 200 1,009 297 712 0 1,015 315 700 0 347 334 13 0 6 1 16 3 3
६ 30101014 न्त्जल्ला सरकारी िवकल कायाालयहरु 5,145 6,803 5,495 1,308 0 7,721 5,825 1,896 0 8,174 6,174 2,000 0 6 1 16 3 3
७ 30102011 सािाजधनक खररद अनगुमन कायाालय 1,052 784 697 87 0 831 739 92 0 881 783 98 0 8 1 16 3 3
८ 30103011 नपेाल ट्रष्टको कायाालय 432 473 465 8 0 500 491 9 0 518 508 10 0 9 1 16 3 3
९ 30104011 राविय सतका ता केन्त्र 958 1,013 991 22 0 1,157 1,050 107 0 1,186 1,073 112 0 8 1 16 3 3
१० 30105011 राजस्ि अनसुन्त्धान विभाग 1,120 1,618 1,563 55 0 1,715 1,657 58 0 1,818 1,756 62 0 8 1 16 3 3
११ 30105012 राजस्ि अनसुन्त्धान ईकाई कायाालयहरु 1,074 0 0 0 0 8 1 16 3 3
१२ 30106011 सम्पन्त्त्त शवुिकरण अनसुन्त्धान विभाग 758 771 754 17 0 817 799 18 0 866 847 19 0 8 1 10 3 3
१३ 30107011 राविय अनसुन्त्धान विभाग 15,465 15,780 13,869 1,911 0 16,727 14,701 2,026 0 17,730 15,583 2,147 0 8 1 16 3 3
१४ 30131011 लगानी बोर्ाको कायाालय 3,128 6,548 6,128 420 0 5,249 4,712 537 0 5,444 4,877 567 0 8 1 9 3 3

37,127 42,885 37,670 5,215 0 44,441 38,278 6,163 0 47,728 40,327 7,401 0
7.2 संघीय माधमला तथा सामान्त्य प्रशासन

१ 36500011
संघीय माधमला तथा सामान्त्य प्रशासन 
मन्त्रालय

3,463 3,144 3,046 98 0 3,333 3,229 104 0 6,309 5,873 436 0 9 1 16 2 3

२ 36500012 अधतररक्त समूह 797 1,877 1,877 0 0 1,990 1,990 0 0 2,116 2,116 0 0 9 2 16 2 3

३ 36500102 संघीय शासन प्रणाली ब्यिस्थापन कायाक्रम 62 64 64 0 0 97 97 0 0 100 100 0 0 8 2 16 1 3

४ 36500104 स्थानीय पूिााधार विकास साझेदारी कायाक्रम 63,198 66,000 66,000 0 0 69,960 69,960 0 0 69,960 69,960 0 0 3 1 9 1 3

५ 36500105 न्त्जल्ला समन्त्िय सधमधतको कायाालयहरु 6,385 10,400 10,400 0 0 11,024 11,024 0 0 12,226 12,226 0 0 8 2 9 2 3
६ 36500106 बहकेु्षरीय पोषण कायाक्रम 3,280 13,370 13,370 0 0 15,246 15,246 0 0 15,752 15,752 0 0 2 1 3 1 2
७ 36500107 तराई मधेस समवृि कायाक्रम 140 164 161 3 0 170 170 0 0 180 180 0 0 6 1 9 3 3

८ 36500108 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायाक्रम 8,515 5,790 4,504 1,286 0 36,854 34,702 2,152 0 38,333 35,854 2,479 0 8 1 16 2 3

९ 36500109
उत्तरीके्षर पूिााधार विकास तथा जीिनस्तर 
सधुार कायाक्रम

0 20,000 20,000 0 0 22,755 22,755 0 0 23,511 23,511 0 0 3 1 1 2 2

१० 36500110 साना विकास पररयोजना 0 4,800 4,800 0 0 4,800 4,800 0 0 0 0 0 0 2 1 12 1 3
११ 36501011 स्थानीय पूिााधार विभाग 945 2,058 256 1,802 0 2,227 348 1,879 0 2,525 360 2,165 0 3 1 8 1 3
१२ 36501101 ग्रामीण जलस्रोत व्यिस्थापन पररयोजना 130 169 168 1 0 228 228 0 0 235 235 0 0 3 1 6 1 1
१३ 36501102 ग्रामीण सर्क सञ्जाल सधुार आयोजना 29,226 57,133 1,041 56,092 0 66,286 1,286 65,000 0 71,328 1,328 70,000 0 3 1 9 2 3
१४ 36501103 झोलुंगे पलु के्षरगत कायाक्रम 15,740 29,503 260 29,243 0 31,308 308 31,000 0 15,319 319 15,000 0 3 1 9 2 3
१५ 36501104 ग्रामीण पहुंच कायाक्रम 149 142 32 110 0 34 34 0 0 35 35 0 0 3 1 1 2 3

१६ 36501106
स्थानीय स्तरका सर्कपलु तथा सामदुावयक 
पहुंच सधुार पररयोजना

6,926 6,907 25 6,882 0 7,530 30 7,500 0 8,531 31 8,500 0 3 2 9 2 3
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१७ 36501107
पूिी न्त्चतिन नदद व्यिस्थापन तथा 
जीविकोपाजान सधुार कायाक्रम

135 425 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2 2

१८ 36501108
राविय ग्राधमण यातायात सदुृढीकरण 
कायाक्रम

1,819 0 0 0 0 3 1 9 2 3

१९ 36501109 साना धसंचाई कायाक्रम 463 1,497 24 1,473 0 3,033 33 3,000 0 2,634 34 2,600 0 4 1 2 2 2

२० 36501111
स्थानीय तह प्रशासकीय भिन पूिााधार 
धबकास कायाक्रम

0 8,000 41 7,959 0 11,461 63 11,398 0 13,194 65 13,129 0 8 1 11 2 3

२१ 36501112
प्रादेन्त्शक तथा स्थानीय सर्क सधुार 
कायाक्रम

354 50,000 500 49,500 0 387,349 0 387,349 0 446,161 0 446,161 0 3 1 9 2 3

२२ 36502011 धनजामती वकताबखाना 762 584 482 102 0 619 511 108 0 656 542 115 0 8 1 16 2 3
२३ 36561011 स्थानीय विकास प्रन्त्शक्षण प्रधतष्ठान 816 896 896 0 0 950 950 0 0 1,007 1,007 0 0 8 2 4 2 3
२४ 36561012 नपेाल प्रशासधनक प्रन्त्शक्षण प्रधतष्ठान 1,463 2,455 2,455 0 0 2,602 2,602 0 0 2,758 2,758 0 0 8 2 16 2 3

२५ 36561013
आददिाधस / जनजाधत उत्थान राविय 
प्रधतष्ठान

521 588 525 63 0 623 557 67 0 661 590 71 0 6 1 10 2 3

२६ 36581011 धनजामती कमाचारी अस्पताल विकास सधमधत 2,079 4,960 4,960 0 0 5,258 5,258 0 0 5,573 5,573 0 0 2 1 3 2 3

147,368 290,926 136,312 154,614 0 685,736 176,179 509,557 0 739,104 178,449 560,655 0
7.3 कानून , न्त्याय तथा संसदीय माधमला

१ 31100011
कानून, न्त्याय तथा संसदीय माधमला 
मन्त्रालय

3,455 4,133 4,097 36 0 4,381 4,343 38 0 4,644 4,603 40 0 9 1 16 3 3

२ 31101011 न्त्याय सेिा ताधलम केन्त्र 214 300 290 10 0 318 308 10 0 341 330 11 0 8 2 16 2 3
३ 31121011 नपेाल कानून आयोग 326 354 344 10 0 375 365 10 0 376 365 11 0 8 1 16 3 3

3,995 4,787 4,731 56 0 5,074 5,015 58 0 5,361 5,298 62 0
7.4 गहृ

१ 31400011 गहृ मन्त्रालय 4,311 3,809 3,077 732 0 4,038 3,262 776 0 4,280 3,457 822 0 9 1 16 3 3
२ 31400101 राहत तथा पनुास्थापना कायाक्रम 115 935 935 0 0 1,035 1,035 0 0 1,092 1,092 0 0 6 1 16 3 3
३ 31400102 लागू औषध धनयन्त्रण कायाक्रम 79 80 79 1 0 124 115 9 0 131 121 9 0 6 1 3 2 3

४ 31400103
रावष्टय विपद जोन्त्खम न्त्यधुनकरण तथा 
व्यिस्थापन प्राधधकरण

0 500 355 145 0 530 422 108 0 561 445 116 0 7 1 13 2 2

५ 31401011 राविय पररचयपर तथा पञ्जीकरण विभाग 39,595 28,476 21,813 6,663 0 34,000 28,000 6,000 0 10,000 8,500 1,500 0 8 1 16 2 3
६ 31401012 सामान्त्जक सरुक्षा तथा संरक्षण 419,269 675,000 675,000 0 0 740,000 740,000 0 0 790,000 790,000 0 0 5 1 1 1 2
७ 31402011 कारागार व्यिस्थापन विभाग 3,849 5,307 2,174 3,133 0 5,727 243 5,484 0 6,037 251 5,786 0 8 1 16 2 3
८ 31402012 कारागार कायाालयहरु 13,763 17,664 16,366 1,298 0 18,320 16,857 1,463 0 19,412 17,868 1,544 0 8 1 16 3 3
९ 31403011 अध्यागमन विभाग 1,418 1,400 618 782 0 2,788 817 1,971 0 2,925 845 2,079 0 8 1 16 3 3
१० 31403012 अध्यागमन कायाालयहरु 1,842 1,870 1,820 50 0 2,290 2,181 110 0 2,373 2,257 116 0 8 1 16 3 3
११ 31404011 प्रहरी प्रधान कायाालय 67,199 50,455 39,904 10,551 0 53,904 42,298 11,606 0 57,139 44,836 12,302 0 6 1 16 3 3
१२ 31404012 महानगरीय प्रहरी 48,081 56,500 51,791 4,709 0 58,847 53,345 5,502 0 62,350 56,545 5,804 0 6 1 16 2 3
१३ 31404013 राविय प्रहरी प्रन्त्शक्षण प्रधतष्ठान 14,355 8,176 7,142 1,034 0 8,400 7,200 1,200 0 8,904 7,632 1,272 0 8 1 16 2 3
१४ 31404014 प्रदेश प्रहरी कायाालयहरु 54,253 60,377 59,007 1,370 0 64,895 60,777 4,118 0 68,768 64,424 4,344 0 6 1 16 2 3
१५ 31404015 नपेाल  प्रहरी अस्पताल 6,327 9,072 6,132 2,940 0 9,377 6,316 3,061 0 9,924 6,695 3,229 0 2 2 16 2 3
१६ 31404016 न्त्जल्ला प्रहरी कायाालयहरु 176,567 216,279 208,176 8,103 0 230,817 214,421 16,396 0 244,584 227,287 17,298 0 6 1 16 2 3

१७ 31404103
धर-िवषाय अपराध धनयन्त्रण तथा अनसुन्त्धान 
कायायोजना

632 897 106 791 0 962 112 850 0 1,032 118 914 0 6 1 16 3 3
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१८ 31405011 सशस्त्र प्रहरी बल 29,700 15,922 14,083 1,839 0 19,141 16,267 2,874 0 19,869 16,837 3,032 0 8 1 16 2 3
१९ 31405013 के्षरीय सशस्त्र प्रहरी बल कायाालय 125,562 147,802 139,688 8,114 0 148,847 143,938 4,909 0 154,155 148,976 5,180 0 8 1 16 3 3
२० 31405014 सशस्त्र प्रहरी बल ताधलम केन्त्रहरु 8,311 10,616 9,232 1,384 0 10,847 9,451 1,397 0 11,255 9,781 1,473 0 8 1 16 3 3
२१ 31405015 नपेाल ए.पी.एफ अस्पताल 3,780 3,284 2,682 602 0 3,481 2,843 638 0 3,690 3,013 676 0 2 1 16 3 3

२२ 31405016
सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्त्सार तथा 
औद्योधगक सरुक्षा बल

18,979 21,475 21,358 117 0 22,238 22,120 118 0 23,019 22,895 124 0 8 1 16 3 3

२३ 31406011 प्रहरी वकताबखाना 192 224 216 8 0 245 233 12 0 254 241 12 0 8 1 16 2 3
२४ 31491011 समरजंग कम्पनी कायाालय 109 140 139 1 0 145 141 3 0 150 146 3 0 8 2 16 3 3
२५ 31492011 न्त्जल्ला प्रशासन कायाालयहरु 14,781 16,887 13,225 3,662 0 18,040 13,928 4,112 0 18,754 14,415 4,339 0 8 1 16 3 3
२६ 31492012 सीमा प्रशासन कायाालयहरु 229 262 259 3 0 269 266 3 0 278 275 3 0 8 1 16 2 3
२७ 31492013 इलाका प्रशासन कायाालयहरु 3,380 5,420 3,584 1,836 0 5,629 3,799 1,830 0 5,958 4,027 1,931 0 8 1 16 2 3
२८ 31493011 जिु िारुणयन्त्र कायाालय 141 154 153 1 0 166 160 6 0 172 165 7 0 7 1 11 3 3

1,056,819 1,358,983 1,299,114 59,869 0 1,465,101 1,390,547 74,555 0 1,527,063 1,453,147 73,916 0
7.5 रक्षा

१ 34500011 रक्षा मन्त्रालय 1,117 1,139 715 424 0 1,207 758 449 0 1,280 803 476 0 9 1 16 3 3
२ 34500012 राविय सरुक्षा पररषद् 408 506 491 15 0 536 520 16 0 569 552 17 0 8 1 16 3 3
३ 34501011 जंगी अड्डा 463,631 469,231 417,189 52,042 0 485,654 431,791 53,863 0 502,652 446,903 55,749 0 8 1 16 2 3
४ 34501012 सैधनक हिाई महा-धनदेशनालय 4,878 8,812 6,531 2,281 0 9,341 6,923 2,418 0 9,901 7,338 2,563 0 8 1 16 3 3

५ 34501013
िीरेन्त्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीरे्न्त्ट सेन्त्टर 
समेत)

6,365 15,098 13,732 1,366 0 16,004 14,556 1,448 0 16,964 15,429 1,535 0 2 2 16 2 3

६ 34501014 सैधनक कमाण्र् तथा स्टाफ कलेज 750 1,631 1,278 353 0 1,729 1,355 374 0 1,833 1,436 397 0 8 1 16 2 3
७ 34501015 राविय सेिा दल 5,201 4,045 3,965 80 0 4,288 4,203 85 0 4,545 4,455 90 0 8 2 16 3 3
८ 34501016 अधत विन्त्शष्ट व्यन्त्क्तहरुको सरुक्षा 87 2,124 2,066 58 0 2,124 2,124 0 0 2,124 2,124 0 0 8 1 16 3 3

482,437 502,586 445,967 56,619 0 520,883 462,229 58,654 0 539,867 479,041 60,826 0
7.6 परराि

१ 32600011 परराि मन्त्रालय 4,506 6,897 3,823 3,074 0 9,600 5,515 4,085 0 6,074 5,985 89 0 9 1 17 3 3

२ 32600012
नपेाली राजदूतािासहरु, स्थायी धनयोगहरु 
र महािान्त्णज्य दूताबासहरु

32,738 44,166 35,769 8,397 0 47,572 37,915 9,657 0 51,295 40,190 11,105 0 8 1 17 3 3

३ 32600013 सीमा नापी टोली 459 667 300 367 0 735 310 425 0 850 324 526 0 8 2 17 3 3
४ 32601011 राहदानी विभाग 5,213 10,945 10,920 25 0 11,603 11,575 28 0 12,299 12,270 29 0 8 2 17 2 3
५ 32602011 कन्त्सलुर सेिा विभाग 174 223 207 16 0 240 230 10 0 255 244 11 0 8 1 17 3 3

43,090 62,898 51,019 11,879 0 69,751 55,545 14,206 0 70,773 59,012 11,761 0

जम्मा

जम्मा

जम्मा
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7.7 योजना तथा तथयांक
१ 39100011 राविय योजना आयोग 1,822 2,101 2,018 83 0 2,416 2,321 95 0 2,561 2,460 101 0 8 1 16 2 3
२ 39100101 योजना तथा जनशन्त्क्त विकास कायाक्रम 136 252 245 7 0 267 260 7 0 283 275 8 0 8 2 16 2 3
३ 39101011 केन्त्रीय तथयांक विभाग 787 1,062 1,060 2 0 1,126 1,124 2 0 1,193 1,191 2 0 8 1 16 3 3
४ 39101012 न्त्जल्ला तथयांक कायाालयहरु 2,001 2,536 2,489 47 0 2,688 2,638 50 0 2,849 2,797 53 0 8 1 16 3 3
५ 39101101 आधथाक तथयांक विकास कायाक्रम 226 1,170 1,163 7 0 6,865 6,000 865 0 4,165 4,000 165 0 8 2 10 3 3
६ 39101102 सामान्त्जक तथयांक विकास कायाक्रम 270 209 207 2 0 500 475 25 0 550 522 28 0 8 1 10 2 3
७ 39101103 राविय जनगणना २०७८ 2,403 25,240 24,494 746 0 1,656 1,638 18 0 1,479 1,467 12 0 8 1 16 1 3

7,645 32,570 31,676 894 0 15,518 14,455 1,063 0 13,081 12,712 369 0
1,778,481 2,295,635 2,006,489 289,146 0 2,806,504 2,142,250 664,254 0 2,942,977 2,227,986 714,990 0

जम्मा
कुल जम्मा
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7.1 प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्
१ 30100011 मशन्त्रपररषद् 798 798 0 0 978 978 0 0 1,012 1,012 0 0
२ 30100012 प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कार्ाालर् 3,378 3,378 0 0 3,648 3,648 0 0 3,989 3,989 0 0
३ 30101011 महान्त्र्ार्ाधधवक्ताको कार्ाालर् 1,490 1,490 0 0 1,579 1,579 0 0 3,165 3,165 0 0
४ 30101012 उच्च सरकारी वककल कार्ाालर्हरु 2,420 2,420 0 0 2,503 2,503 0 0 2,598 2,598 0 0
५ 30101013 कविषे सरकारी वकील कार्ाालर् 1,009 1,009 0 0 1,015 1,015 0 0 347 347 0 0
६ 30101014 शिल्ला सरकारी वककल कार्ाालर्हरु 6,803 6,803 0 0 7,721 7,721 0 0 8,174 8,174 0 0
७ 30102011 सावािधनक खररद अनगुमन कार्ाालर् 784 784 0 0 831 831 0 0 881 881 0 0
८ 30103011 नपेाल ट्रष्टको कार्ाालर् 473 473 0 0 500 500 0 0 518 518 0 0
९ 30104011 राकिर् सतका ता केन्त्र 1,013 1,013 0 0 1,157 1,157 0 0 1,186 1,186 0 0
१० 30105011 रािस्व अनसुन्त्धान कवभाग 1,618 1,618 0 0 1,715 1,715 0 0 1,818 1,818 0 0
११ 30106011 सम्पशि िकुिकरण अनसुन्त्धान कवभाग 771 771 0 0 817 817 0 0 866 866 0 0
१२ 30107011 राकिर् अनसुन्त्धान कवभाग 15,780 15,780 0 0 16,727 16,727 0 0 17,730 17,730 0 0
१३ 30131011 लगानी बोर्ाको कार्ाालर् 6,548 3,618 2,930 0 5,249 5,249 0 0 5,444 5,444 0 0

42,885 39,955 2,930 0 44,441 44,441 0 0 47,728 47,728 0 0
7.2 संघीर् माधमला तथा सामान्त्र् प्रिासन

१ 36500011 संघीर् माधमला तथा सामान्त्र् प्रिासन मन्त्रालर् 3,144 3,144 0 0 3,333 3,333 0 0 6,309 6,309 0 0

२ 36500012 अधतररक्त समूह 1,877 1,877 0 0 1,990 1,990 0 0 2,116 2,116 0 0
३ 36500102 संघीर् िासन प्रणाली ब्र्वस्थापन कार्ाक्रम 64 64 0 0 97 97 0 0 100 100 0 0
४ 36500104 स्थानीर् पूवााधार कवकास साझेदारी कार्ाक्रम 66,000 66,000 0 0 69,960 69,960 0 0 69,960 69,960 0 0
५ 36500105 शिल्ला समन्त्वर् सधमधतको कार्ाालर्हरु 10,400 10,400 0 0 11,024 11,024 0 0 12,226 12,226 0 0
६ 36500106 बहकेु्षरीर् पोषण कार्ाक्रम 13,370 26 13,344 0 15,246 9,030 6,216 0 15,752 14,052 1,700 0
७ 36500107 तराई मधेस समकृि कार्ाक्रम 164 164 0 0 170 170 0 0 180 180 0 0

८ 36500108 प्रदेि तथा स्थानीर् िासन सहर्ोग कार्ाक्रम 5,790 169 5,621 0 36,854 6,154 30,700 0 38,333 16,833 21,500 0

९ 36500109
उिरीके्षर पूवााधार कवकास तथा िीवनस्तर 
सधुार कार्ाक्रम

20,000 0 20,000 0 22,755 2,755 20,000 0 23,511 8,511 15,000 0

१० 36500110 साना कवकास पररर्ोिना 4,800 0 4,800 0 4,800 0 4,800 0 0 0 0 0
११ 36501011 स्थानीर् पूवााधार कवभाग 2,058 2,058 0 0 2,227 2,227 0 0 2,525 2,525 0 0
१२ 36501101 ग्रामीण िलस्रोत व्र्वस्थापन पररर्ोिना 169 169 0 0 228 228 0 0 235 235 0 0
१३ 36501102 ग्रामीण सर्क सञ्जाल सधुार आर्ोिना 57,133 17,684 0 39,449 66,286 11,187 0 55,099 71,328 11,328 0 60,000
१४ 36501103 झोलुंगे पलु के्षरगत कार्ाक्रम 29,503 27,003 2,500 0 31,308 31,308 0 0 15,319 12,819 2,500 0
१५ 36501104 ग्रामीण पहुंच कार्ाक्रम 142 32 110 0 34 34 0 0 35 35 0 0

िम्मा

अनसूुची ७.२
िासकीर् व्र्वस्था तथा अन्त्तरसम्बशन्त्धत कवषर् के्षरको धरवषीर् स्रोतको अनमुान तथा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.िी.नं. कार्ाक्रम/आर्ोिना

आ.व. २०७७/७८ को स्रोत अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोत प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण
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१६ 36501106
स्थानीर् स्तरका सर्कपलु तथा सामदुाकर्क 
पहुंच सधुार पररर्ोिना

6,907 3,707 3,200 0 7,530 4,530 3,000 0 8,531 5,531 3,000 0

१७ 36501107
पूवी शचतवन नदद व्र्वस्थापन तथा 
िीकवकोपािान सधुार कार्ाक्रम

425 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0

१८ 36501109 साना धसंचाई कार्ाक्रम 1,497 24 1,473 0 3,033 33 3,000 0 2,634 134 2,500 0

१९ 36501111
स्थानीर् तह प्रिासकीर् भवन पूवााधार धबकास 
कार्ाक्रम

8,000 8,000 0 0 11,461 11,461 0 0 13,194 13,194 0 0

२० 36501112 प्रादेशिक तथा स्थानीर् सर्क सधुार कार्ाक्रम 50,000 10,000 0 40,000 387,349 37,349 50,000 300,000 446,161 46,161 70,000 330,000

२१ 36502011 धनिामती ककताबखाना 584 584 0 0 619 619 0 0 656 656 0 0
२२ 36561011 स्थानीर् कवकास प्रशिक्षण प्रधतष्ठान 896 896 0 0 950 950 0 0 1,007 1,007 0 0
२३ 36561012 नपेाल प्रिासधनक प्रशिक्षण प्रधतष्ठान 2,455 2,455 0 0 2,602 2,602 0 0 2,758 2,758 0 0

२४ 36561013 आददवाधस / िनिाधत उत्थान राकिर् प्रधतष्ठान 588 588 0 0 623 623 0 0 661 661 0 0

२५ 36581011 धनिामती कमाचारी अस्पताल कवकास सधमधत 4,960 4,960 0 0 5,258 5,258 0 0 5,573 5,573 0 0
290,926 160,004 51,473 79,449 685,736 212,921 117,716 355,099 739,104 232,904 116,200 390,000

7.3 कानून , न्त्र्ार् तथा संसदीर् माधमला

१ 31100011 कानून, न्त्र्ार् तथा संसदीर् माधमला मन्त्रालर् 4,133 4,133 0 0 4,381 4,381 0 0 4,644 4,644 0 0

२ 31101011 न्त्र्ार् सेवा ताधलम केन्त्र 300 300 0 0 318 318 0 0 341 341 0 0
३ 31121011 नपेाल कानून आर्ोग 354 354 0 0 375 375 0 0 376 376 0 0

4,787 4,787 0 0 5,074 5,074 0 0 5,361 5,361 0 0
7.4 गहृ

१ 31400011 गहृ मन्त्रालर् 3,809 3,809 0 0 4,038 4,038 0 0 4,280 4,280 0 0
२ 31400101 राहत तथा पनुास्थापना कार्ाक्रम 935 935 0 0 1,035 1,035 0 0 1,092 1,092 0 0
३ 31400102 लागू औषध धनर्न्त्रण कार्ाक्रम 80 80 0 0 124 124 0 0 131 131 0 0

४ 31400103
राकष्टर् कवपद िोशखम न्त्र्धुनकरण तथा 
व्र्वस्थापन प्राधधकरण

500 500 0 0 530 530 0 0 561 561 0 0

५ 31401011 राकिर् पररचर्पर तथा पञ्जीकरण कवभाग 28,476 21,484 0 6,992 34,000 24,000 0 10,000 10,000 10,000 0 0
६ 31401012 सामाशिक सरुक्षा तथा संरक्षण 675,000 660,000 15,000 0 740,000 740,000 0 0 790,000 790,000 0 0
७ 31402011 कारागार व्र्वस्थापन कवभाग 5,307 5,307 0 0 5,727 5,727 0 0 6,037 6,037 0 0
८ 31402012 कारागार कार्ाालर्हरु 17,664 17,664 0 0 18,320 18,320 0 0 19,412 19,412 0 0
९ 31403011 अध्र्ागमन कवभाग 1,400 1,400 0 0 2,788 2,788 0 0 2,925 2,925 0 0
१० 31403012 अध्र्ागमन कार्ाालर्हरु 1,870 1,870 0 0 2,290 2,290 0 0 2,373 2,373 0 0
११ 31404011 प्रहरी प्रधान कार्ाालर् 50,455 50,455 0 0 53,904 53,904 0 0 57,139 57,139 0 0
१२ 31404012 महानगरीर् प्रहरी 56,500 56,500 0 0 58,847 58,847 0 0 62,350 62,350 0 0
१३ 31404013 राकिर् प्रहरी प्रशिक्षण प्रधतष्ठान 8,176 8,176 0 0 8,400 8,400 0 0 8,904 8,904 0 0
१४ 31404014 प्रदेि प्रहरी कार्ाालर्हरु 60,377 60,377 0 0 64,895 64,895 0 0 68,768 68,768 0 0
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िम्मा
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१५ 31404015 नपेाल  प्रहरी अस्पताल 9,072 9,072 0 0 9,377 9,377 0 0 9,924 9,924 0 0
१६ 31404016 शिल्ला प्रहरी कार्ाालर्हरु 216,279 216,279 0 0 230,817 230,817 0 0 244,584 244,584 0 0

१७ 31404103
धर-वकषार् अपराध धनर्न्त्रण तथा अनसुन्त्धान 
कार्ार्ोिना

897 897 0 0 962 962 0 0 1,032 1,032 0 0

१८ 31405011 सिस्त्र प्रहरी बल 15,922 15,922 0 0 19,141 19,141 0 0 19,869 19,869 0 0
१९ 31405013 के्षरीर् सिस्त्र प्रहरी बल कार्ाालर् 147,802 147,802 0 0 148,847 148,847 0 0 154,155 154,155 0 0
२० 31405014 सिस्त्र प्रहरी बल ताधलम केन्त्रहरु 10,616 10,616 0 0 10,847 10,847 0 0 11,255 11,255 0 0
२१ 31405015 नपेाल ए.पी.एफ अस्पताल 3,284 3,284 0 0 3,481 3,481 0 0 3,690 3,690 0 0

२२ 31405016
सिस्त्र प्रहरी बल रािश्व भन्त्सार तथा 
औद्योधगक सरुक्षा बल

21,475 21,475 0 0 22,238 22,238 0 0 23,019 23,019 0 0

२३ 31406011 प्रहरी ककताबखाना 224 224 0 0 245 245 0 0 254 254 0 0
२४ 31491011 समरिंग कम्पनी कार्ाालर् 140 140 0 0 145 145 0 0 150 150 0 0
२५ 31492011 शिल्ला प्रिासन कार्ाालर्हरु 16,887 16,887 0 0 18,040 18,040 0 0 18,754 18,754 0 0
२६ 31492012 सीमा प्रिासन कार्ाालर्हरु 262 262 0 0 269 269 0 0 278 278 0 0
२७ 31492013 इलाका प्रिासन कार्ाालर्हरु 5,420 5,420 0 0 5,629 5,629 0 0 5,958 5,958 0 0
२८ 31493011 ििु वारुणर्न्त्र कार्ाालर् 154 154 0 0 166 166 0 0 172 172 0 0

1,358,983 1,336,991 15,000 6,992 1,465,101 1,455,101 0 10,000 1,527,063 1,527,063 0 0
7.5 रक्षा

१ 34500011 रक्षा मन्त्रालर् 1,139 1,139 0 0 1,207 1,207 0 0 1,280 1,280 0 0
२ 34500012 राकिर् सरुक्षा पररषद् 506 506 0 0 536 536 0 0 569 569 0 0
३ 34501011 िंगी अड्डा 469,231 469,231 0 0 485,654 485,654 0 0 502,652 502,652 0 0
४ 34501012 सैधनक हवाई महा-धनदेिनालर् 8,812 8,812 0 0 9,341 9,341 0 0 9,901 9,901 0 0

५ 34501013
वीरेन्त्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीरे्न्त्ट सेन्त्टर 
समेत)

15,098 15,098 0 0 16,004 16,004 0 0 16,964 16,964 0 0

६ 34501014 सैधनक कमाण्र् तथा स्टाफ कलेि 1,631 1,631 0 0 1,729 1,729 0 0 1,833 1,833 0 0
७ 34501015 राकिर् सेवा दल 4,045 4,045 0 0 4,288 4,288 0 0 4,545 4,545 0 0
८ 34501016 अधत कवशिष्ट व्र्शक्तहरुको सरुक्षा 2,124 2,124 0 0 2,124 2,124 0 0 2,124 2,124 0 0

502,586 502,586 0 0 520,883 520,883 0 0 539,867 539,867 0 0
7.6 परराि

१ 32600011 परराि मन्त्रालर् 6,897 6,897 0 0 9,600 9,600 0 0 6,074 6,074 0 0

२ 32600012
नपेाली रािदूतावासहरु, स्थार्ी धनर्ोगहरु र 
महावाशणज्र् दूताबासहरु

44,166 44,166 0 0 47,572 47,572 0 0 51,295 51,295 0 0

३ 32600013 सीमा नापी टोली 667 667 0 0 735 735 0 0 850 850 0 0
४ 32601011 राहदानी कवभाग 10,945 10,945 0 0 11,603 11,603 0 0 12,299 12,299 0 0
५ 32602011 कन्त्सलुर सेवा कवभाग 223 223 0 0 240 240 0 0 255 255 0 0

62,898 62,898 0 0 69,751 69,751 0 0 70,773 70,773 0 0
7.7 र्ोिना तथा तथर्ांक

१ 39100011 राकिर् र्ोिना आर्ोग 2,101 2,101 0 0 2,416 2,416 0 0 2,561 2,561 0 0
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण
क्र.सं. ब.उ.िी.नं. कार्ाक्रम/आर्ोिना

आ.व. २०७७/७८ को स्रोत अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोत प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण

२ 39100101 र्ोिना तथा िनिशक्त कवकास कार्ाक्रम 252 252 0 0 267 267 0 0 283 283 0 0
३ 39101011 केन्त्रीर् तथर्ांक कवभाग 1,062 1,062 0 0 1,126 1,126 0 0 1,193 1,193 0 0
४ 39101012 शिल्ला तथर्ांक कार्ाालर्हरु 2,536 2,536 0 0 2,688 2,688 0 0 2,849 2,849 0 0
५ 39101101 आधथाक तथर्ांक कवकास कार्ाक्रम 1,170 1,170 0 0 6,865 6,865 0 0 4,165 4,165 0 0
६ 39101102 सामाशिक तथर्ांक कवकास कार्ाक्रम 209 209 0 0 500 500 0 0 550 550 0 0
७ 39101103 राकिर् िनगणना २०७८ 25,240 25,240 0 0 1,656 1,356 300 0 1,479 1,479 0 0

32,570 32,570 0 0 15,518 15,218 300 0 13,081 13,081 0 0
2,295,635 2,139,791 69,403 86,441 2,806,504 2,323,389 118,016 365,099 2,942,977 2,436,777 116,200 390,000

िम्मा
कुल िम्मा
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8.1 राष्ट्रपततको कायाालय
१ 10100001 राष्ट्रपतत 61 81 81 0 0 81 81 0 0 81 81 0 0 9 1 16 3 3

२ 10100011
राष्ट्रपततको कायाालय (प्रशासतिक खचा 
समेत)

1,338 1,540 1,217 323 0 1,632 1,290 342 0 1,730 1,367 363 0 9 1 16 3 3

1,399 1,621 1,298 323 0 1,713 1,371 342 0 1,811 1,448 363 0
8.2 उपराष्ट्रपततको कायाालय 

१ 10200001 उपराष्ट्रपतत 48 67 67 0 0 67 67 0 0 67 67 0 0 9 1 16 3 3

२ 10200011
उपराष्ट्रपततको कायाालय (प्रशासतिक खचा 
समेत)

347 443 426 17 0 464 446 18 0 483 464 19 0 9 1 16 3 3

395 510 493 17 0 531 513 18 0 550 531 19 0
8.3 संघीय संसद

१ 20200001 संघीय संसद 199 250 250 0 0 250 250 0 0 250 250 0 0 9 1 16 3 3
२ 20200011 संघीय संसद 7,448 8,511 8,511 0 0 9,022 9,022 0 0 9,563 9,563 0 0 8 1 16 3 3
३ 20200012 संघीय संसद सचचिालय 3,340 3,796 3,477 319 0 4,024 3,686 338 0 4,265 3,907 358 0 8 1 16 3 3

10,987 12,557 12,238 319 0 13,295 12,957 338 0 14,078 13,720 358 0
8.4 अदालत

१ 20400001 सिोच्च अदालत 351 558 558 0 0 591 591 0 0 627 627 0 0 9 1 16 3 3

२ 20400011 सिोच्च अदालत (प्रशासतिक खचा समेत) 11,595 12,092 4,445 7,647 0 59,712 4,712 55,000 0 76,994 4,994 72,000 0 6 1 16 3 3

३ 20400012 मेलतमलाप पररषद 171 174 169 5 0 184 179 5 0 196 190 6 0 6 2 16 3 3
४ 20461011 रावष्ट्रय न्यावयक प्रततष्ठाि 552 850 850 0 0 901 901 0 0 955 955 0 0 8 2 16 3 3
५ 20491011 उच्च अदालतहरु 11,027 12,603 10,714 1,889 0 13,359 11,357 2,002 0 15,420 12,166 3,253 0 6 1 16 3 3
६ 20492011 विशेष अदालत 357 609 496 113 0 648 573 75 0 745 607 137 0 6 1 16 3 3
७ 20493011 प्रशासकीय अदालत 143 225 221 4 0 246 234 11 0 262 248 14 0 6 1 16 3 3
८ 20494011 श्रम अदालत 93 189 184 5 0 198 195 3 0 205 197 8 0 6 1 16 3 3
९ 20495011 फैसला कायाान्ियि तिदेशिालय 136 179 175 4 0 189 186 4 0 229 197 33 0 6 1 16 3 3
१० 20496011 राजस्ि न्यायातिकरणहरु 352 603 585 18 0 644 620 24 0 730 700 30 0 6 1 16 3 3
११ 20497011 चजल्ला अदालतहरु 27,439 39,730 29,926 9,804 0 40,906 31,840 9,066 0 45,991 30,769 15,222 0 6 1 16 3 3

52,216 67,812 48,323 19,489 0 117,578 51,388 66,190 0 142,354 51,652 90,702 0
8.5 अचततयार दरुुपयोग अिसुन्िाि आयोग

१ 20600001 अचततयार दरुुपयोग अिसुन्िाि आयोग 70 99 99 0 0 99 99 0 0 99 99 0 0 9 1 16 3 3

२ 20600011
अचततयार दरुुपयोग अिसुन्िाि आयोग 
(प्रशासतिक खचा समेत)

11,453 13,205 9,406 3,799 0 13,997 9,970 4,027 0 14,892 10,569 4,323 0 8 1 16 3 3

11,523 13,304 9,505 3,799 0 14,096 10,069 4,027 0 14,991 10,668 4,323 0

अिसूुची ८.१
संिैिातिक अंग तथा तिकायको तििषीय खचाको अिमुाि तथा प्रके्षपण एिम ्कायाक्रमको प्राथतमकीकरण तथा सांकेतीकरण

क्र.सं. ब.उ.शी.िं. कायाक्रम/आयोजिा

आ.ि. २०७७/७८ को वितियोजि आ.ि. २०७८/७९ को खचा प्रके्षपण आ.ि. २०७९/८० को खचा प्रके्षपण
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8.6 महालेखा परीक्षकको कायाालय
१ 20800001 महालेखा परीक्षकको कायाालय 19 27 27 0 0 27 27 0 0 27 27 0 0 9 1 16 3 3

२ 20800011
महालेखा परीक्षकको कायाालय 
(प्रशासतिक खचा समेत)

5,121 6,205 4,832 1,373 0 6,577 5,122 1,455 0 6,972 5,429 1,543 0 8 1 16 3 3

5,140 6,232 4,859 1,373 0 6,604 5,149 1,455 0 6,999 5,456 1,543 0
8.7 लोक सेिा आयोग

१ 21000001 लोक सेिा आयोग 67 76 76 0 0 76 76 0 0 76 76 0 0 9 1 16 1 3

२ 21000011 लोक सेिा आयोग (प्रशासतिक खचा समेत) 2,836 6,054 5,934 120 0 6,575 6,290 285 0 6,962 6,667 295 0 8 1 16 1 3

३ 21091011 लोक सेिा आयोग, कायाालयहरु 3,095 2,996 2,894 102 0 3,209 3,068 141 0 3,404 3,252 152 0 8 1 16 1 3
5,998 9,126 8,904 222 0 9,860 9,434 426 0 10,442 9,995 447 0

8.8 तििााचि आयोग
१ 21200001 तििााचि आयोग 57 70 70 0 0 70 70 0 0 70 70 0 0 9 1 16 3 3
२ 21200011 तििााचि आयोग (प्रशासतिक खचा समेत) 2,488 1,140 845 295 0 1,240 927 313 0 1,314 983 331 0 8 1 16 3 3

३ 21200012
मतदाता िामािली अध्याितिक संकलि -
मतदाता पररचय पि समेत

1,656 479 479 0 0 508 508 0 0 538 538 0 0 8 1 16 3 3

४ 21291011
तििााचि कायाालयहरु (प्रशासतिक खचा 
समेत)

2,421 3,112 3,041 71 0 3,425 3,223 202 0 3,631 3,417 214 0 8 1 16 3 3

6,622 4,801 4,435 366 0 5,243 4,728 515 0 5,553 5,008 546 0
8.9 रावष्ट्रय मािि अतिकार आयोग

१ 21400001 रावष्ट्रय मािि अतिकार आयोग 57 71 71 0 0 71 71 0 0 71 71 0 0 9 1 16 1 3

२ 21400011
रावष्ट्रय मािि अतिकार आयोग 
(प्रशासतिक खचा समेत)

1,950 2,504 2,469 35 0 2,654 2,617 37 0 2,900 2,861 39 0 6 1 16 1 3

2,007 2,575 2,540 35 0 2,725 2,688 37 0 2,971 2,932 39 0
8.10 रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग

१ 22000001 रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग 59 86 86 0 0 86 86 0 0 86 86 0 0 9 1 16 3 3
२ 22000011 रावष्ट्रय प्राकृततक स्रोत तथा वित्त आयोग 649 794 767 27 0 842 813 29 0 892 862 30 0 8 1 16 3 3

708 880 853 27 0 928 899 29 0 978 948 30 0
8.11 रावष्ट्रय मवहला आयोग

१ 22200001 रावष्ट्रय मवहला आयोग 60 80 80 0 0 80 80 0 0 80 80 0 0 9 1 5 1 3
२ 22200011 रावष्ट्रय मवहला आयोग 722 1,134 1,124 10 0 947 947 0 0 1,047 1,047 0 0 6 1 5 1 3

782 1,214 1,204 10 0 1,027 1,027 0 0 1,127 1,127 0 0
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8.12 रावष्ट्रय दतलत आयोग
१ 22400001 रावष्ट्रय दतलत आयोग 55 71 71 0 0 71 71 0 0 71 71 0 0 9 1 16 2 3
२ 22400011 रावष्ट्रय दतलत आयोग 242 257 257 0 0 272 272 0 0 289 289 0 0 6 1 16 2 3

297 328 328 0 0 343 343 0 0 360 360 0 0
8.13 रावष्ट्रय समािेशी आयोग

१ 22600001 रावष्ट्रय समािेशी आयोग 55 70 70 0 0 70 70 0 0 70 70 0 0 9 1 16 2 3
२ 22600011 रावष्ट्रय समािेशी आयोग 235 271 254 17 0 287 269 18 0 304 285 19 0 6 1 16 2 3

290 341 324 17 0 357 339 18 0 374 355 19 0
8.14 आददिासी जिजातत आयोग

१ 22800001 आददिासी जिजातत आयोग 55 70 70 0 0 70 70 0 0 70 70 0 0 9 1 16 2 3
२ 22800011 आददिासी जिजातत आयोग 190 245 221 24 0 260 234 25 0 275 248 27 0 6 1 16 2 3

245 315 291 24 0 330 304 25 0 345 318 27 0
8.15 मिेशी आयोग

१ 23000001 मिेशी आयोग 55 63 63 0 0 63 63 0 0 63 63 0 0 9 1 16 2 3
२ 23000011 मिेशी आयोग 254 283 266 17 0 300 282 18 0 318 299 19 0 6 1 16 2 3

309 346 329 17 0 363 345 18 0 381 362 19 0
8.16 थारू आयोग

१ 23200001 थारू आयोग 55 79 79 0 0 79 79 0 0 79 79 0 0 9 1 16 2 3
२ 23200011 थारू आयोग 266 368 328 40 0 390 348 42 0 413 369 45 0 6 1 16 2 3

321 447 407 40 0 469 427 42 0 492 448 45 0
8.17 मचुस्लम आयोग

१ 23400001 मचुस्लम आयोग 56 71 71 0 0 71 71 0 0 71 71 0 0 9 1 16 2 3
२ 23400011 मचुस्लम आयोग 284 373 317 56 0 395 336 59 0 419 356 63 0 6 1 16 2 3

340 444 388 56 0 466 407 59 0 490 427 63 0
8.18 न्याय पररषद्

१ 21800001 न्याय पररषद् 17 20 20 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0 9 1 16 3 3
२ 21800011 न्याय पररषद् 423 449 428 21 0 476 454 22 0 504 481 24 0 9 1 16 3 3

440 469 448 21 0 496 474 22 0 524 501 24 0
8.19 प्रदेश प्रमखु

१ 10300001 प्रदेश प्रमखु- प्रदेश िं. १ 38 51 51 0 0 54 54 0 0 57 57 0 0 9 1 16 3 3
२ 10300002 प्रदेश प्रमखु- प्रदेश िं. २ 38 52 52 0 0 55 55 0 0 58 58 0 0 9 1 16 3 3
३ 10300003 प्रदेश प्रमखु- बागमती प्रदेश 38 51 51 0 0 54 54 0 0 57 57 0 0 9 1 16 3 3
४ 10300004 प्रदेश प्रमखु- गण्डकी प्रदेश 36 51 51 0 0 54 54 0 0 57 57 0 0 9 1 16 3 3
५ 10300005 प्रदेश प्रमखु- प्रदेश िं. ५ 38 51 51 0 0 54 54 0 0 57 57 0 0 9 1 16 3 3
६ 10300006 प्रदेश प्रमखु- कणााली प्रदेश 38 51 51 0 0 54 54 0 0 57 57 0 0 9 1 16 3 3
७ 10300007 प्रदेश प्रमखु- सदूुरपचिम प्रदेश 38 51 51 0 0 54 54 0 0 57 57 0 0 9 1 16 3 3
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८ 10300011
प्रदेश प्रमखु- प्रदेश िं. १ (प्रशासतिक 
खचा समेत)

226 275 263 12 0 292 279 13 0 309 296 13 0 9 1 16 3 3

९ 10300012
प्रदेश प्रमखु- प्रदेश िं. २ (प्रशासतिक 
खचा समेत)

226 274 262 12 0 290 278 13 0 308 294 13 0 9 1 16 3 3

१० 10300013
प्रदेश प्रमखु- बागमती प्रदेश (प्रशासतिक 
खचा समेत)

226 278 266 12 0 295 282 13 0 312 299 13 0 9 1 16 3 3

११ 10300014
प्रदेश प्रमखु- गण्डकी प्रदेश (प्रशासतिक 
खचा समेत)

227 275 259 16 0 292 275 17 0 309 291 18 0 9 1 16 3 3

१२ 10300015
प्रदेश प्रमखु- प्रदेश िं. ५ (प्रशासतिक 
खचा समेत)

228 275 254 21 0 292 269 22 0 309 285 24 0 9 1 16 3 3

१३ 10300016
प्रदेश प्रमखु- कणााली प्रदेश (प्रशासतिक 
खचा समेत)

228 277 257 20 0 294 272 21 0 311 289 22 0 9 1 16 3 3

१४ 10300017
प्रदेश प्रमखु- सदूुरपचिम प्रदेश 
(प्रशासतिक खचा समेत)

226 277 254 23 0 294 269 24 0 311 285 26 0 9 1 16 3 3

1,851 2,289 2,173 116 0 2,426 2,303 123 0 2,572 2,442 130 0
101,870 125,611 99,340 26,271 0 178,852 105,166 73,686 0 207,394 108,697 98,697 0

जम्मा
कुल जम्मा
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8.1 राष्ट्रपतिको कार्ाालर्
१ 10100001 राष्ट्रपति 81 81 0 0 81 81 0 0 81 81 0 0
२ 10100011 राष्ट्रपतिको कार्ाालर् (प्रिासतनक खर्ा समेि) 1,540 1,540 0 0 1,632 1,632 0 0 1,730 1,730 0 0

1,621 1,621 0 0 1,713 1,713 0 0 1,811 1,811 0 0
8.2 उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर् 

१ 10200001 उपराष्ट्रपति 67 67 0 0 67 67 0 0 67 67 0 0
२ 10200011 उपराष्ट्रपतिको कार्ाालर् (प्रिासतनक खर्ा समेि) 443 443 0 0 464 464 0 0 483 483 0 0

510 510 0 0 531 531 0 0 550 550 0 0
8.3 संघीर् संसद

१ 20200001 संघीर् संसद 250 250 0 0 250 250 0 0 250 250 0 0
२ 20200011 संघीर् संसद 8,511 8,511 0 0 9,022 9,022 0 0 9,563 9,563 0 0
३ 20200012 संघीर् संसद सशर्वालर् 3,796 3,796 0 0 4,024 4,024 0 0 4,265 4,265 0 0

12,557 12,557 0 0 13,295 13,295 0 0 14,078 14,078 0 0
8.4 अदालि

१ 20400001 सवोच्र् अदालि 558 558 0 0 591 591 0 0 627 627 0 0
२ 20400011 सवोच्र् अदालि (प्रिासतनक खर्ा समेि) 12,092 12,092 0 0 59,712 59,712 0 0 76,994 76,994 0 0
३ 20400012 मेलतमलाप पररषद 174 174 0 0 184 184 0 0 196 196 0 0
४ 20461011 राष्ट्रष्ट्रर् न्र्ाष्ट्रर्क प्रतिष्ठान 850 850 0 0 901 901 0 0 955 955 0 0
५ 20491011 उच्र् अदालिहरु 12,603 12,603 0 0 13,359 13,359 0 0 15,420 15,420 0 0
६ 20492011 ष्ट्रविेष अदालि 609 609 0 0 648 648 0 0 745 745 0 0
७ 20493011 प्रिासकीर् अदालि 225 225 0 0 246 246 0 0 262 262 0 0
८ 20494011 श्रम अदालि 189 189 0 0 198 198 0 0 205 205 0 0
९ 20495011 फैसला कार्ाान्वर्न तनदेिनालर् 179 179 0 0 189 189 0 0 229 229 0 0
१० 20496011 राजस्व न्र्ार्ातिकरणहरु 603 603 0 0 644 644 0 0 730 730 0 0
११ 20497011 शजल्ला अदालिहरु 39,730 39,730 0 0 40,906 40,906 0 0 45,991 45,991 0 0

67,812 67,812 0 0 117,578 117,578 0 0 142,354 142,354 0 0
8.5 अशतिर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग

१ 20600001 अशतिर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग 99 99 0 0 99 99 0 0 99 99 0 0

२ 20600011
अशतिर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग (प्रिासतनक 
खर्ा समेि)

13,205 13,205 0 0 13,997 13,997 0 0 14,892 14,892 0 0

13,304 13,304 0 0 14,096 14,096 0 0 14,991 14,991 0 0

जम्मा

जम्मा

जम्मा

जम्मा

जम्मा

अनसूुर्ी ८.२
संवैिातनक अंग िथा तनकार्को तिवषीर् स्रोिको अनमुान िथा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.िी.नं. कार्ाक्रम/आर्ोजना

आ.व. २०७७/७८ को स्रोि अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोि प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोि प्रके्षपण
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आ.व. २०७७/७८ को स्रोि अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोि प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोि प्रके्षपण

8.6 महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्
१ 20800001 महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् 27 27 0 0 27 27 0 0 27 27 0 0

२ 20800011
महालेखा परीक्षकको कार्ाालर् (प्रिासतनक खर्ा 
समेि)

6,205 6,205 0 0 6,577 6,577 0 0 6,972 6,972 0 0

6,232 6,232 0 0 6,604 6,604 0 0 6,999 6,999 0 0
8.7 लोक सेवा आर्ोग

१ 21000001 लोक सेवा आर्ोग 76 76 0 0 76 76 0 0 76 76 0 0
२ 21000011 लोक सेवा आर्ोग (प्रिासतनक खर्ा समेि) 6,054 6,054 0 0 6,575 6,575 0 0 6,962 6,962 0 0
३ 21091011 लोक सेवा आर्ोग, कार्ाालर्हरु 2,996 2,996 0 0 3,209 3,209 0 0 3,404 3,404 0 0

9,126 9,126 0 0 9,860 9,860 0 0 10,442 10,442 0 0
8.8 तनवाार्न आर्ोग

१ 21200001 तनवाार्न आर्ोग 70 70 0 0 70 70 0 0 70 70 0 0
२ 21200011 तनवाार्न आर्ोग (प्रिासतनक खर्ा समेि) 1,140 1,140 0 0 1,240 1,240 0 0 1,314 1,314 0 0

३ 21200012
मिदािा नामावली अध्र्ावतिक संकलन -मिदािा 
पररर्र् पि समेि

479 479 0 0 508 508 0 0 538 538 0 0

४ 21291011 तनवाार्न कार्ाालर्हरु (प्रिासतनक खर्ा समेि) 3,112 3,112 0 0 3,425 3,425 0 0 3,631 3,631 0 0
4,801 4,801 0 0 5,243 5,243 0 0 5,553 5,553 0 0

8.9 राष्ट्रष्ट्रर् मानव अतिकार आर्ोग
१ 21400001 राष्ट्रष्ट्रर् मानव अतिकार आर्ोग 71 71 0 0 71 71 0 0 71 71 0 0

२ 21400011
राष्ट्रष्ट्रर् मानव अतिकार आर्ोग (प्रिासतनक खर्ा 
समेि)

2,504 2,504 0 0 2,654 2,654 0 0 2,900 2,900 0 0

2,575 2,575 0 0 2,725 2,725 0 0 2,971 2,971 0 0
8.10 राष्ट्रष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आर्ोग

१ 22000001 राष्ट्रष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आर्ोग 86 86 0 0 86 86 0 0 86 86 0 0
२ 22000011 राष्ट्रष्ट्रर् प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रवत्त आर्ोग 794 794 0 0 842 842 0 0 892 892 0 0

880 880 0 0 928 928 0 0 978 978 0 0
8.11 राष्ट्रष्ट्रर् मष्ट्रहला आर्ोग

१ 22200001 राष्ट्रष्ट्रर् मष्ट्रहला आर्ोग 80 80 0 0 80 80 0 0 80 80 0 0
२ 22200011 राष्ट्रष्ट्रर् मष्ट्रहला आर्ोग 1,134 834 300 0 947 947 0 0 1,047 1,047 0 0

1,214 914 300 0 1,027 1,027 0 0 1,127 1,127 0 0
8.12 राष्ट्रष्ट्रर् दतलि आर्ोग

१ 22400001 राष्ट्रष्ट्रर् दतलि आर्ोग 71 71 0 0 71 71 0 0 71 71 0 0
२ 22400011 राष्ट्रष्ट्रर् दतलि आर्ोग 257 257 0 0 272 272 0 0 289 289 0 0

328 328 0 0 343 343 0 0 360 360 0 0

जम्मा

जम्मा

जम्मा

जम्मा

जम्मा

जम्मा
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क्र.सं. ब.उ.िी.नं. कार्ाक्रम/आर्ोजना

आ.व. २०७७/७८ को स्रोि अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोि प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोि प्रके्षपण

8.13 राष्ट्रष्ट्रर् समावेिी आर्ोग
१ 22600001 राष्ट्रष्ट्रर् समावेिी आर्ोग 70 70 0 0 70 70 0 0 70 70 0 0
२ 22600011 राष्ट्रष्ट्रर् समावेिी आर्ोग 271 271 0 0 287 287 0 0 304 304 0 0

341 341 0 0 357 357 0 0 374 374 0 0
8.14 आददवासी जनजाति आर्ोग

१ 22800001 आददवासी जनजाति आर्ोग 70 70 0 0 70 70 0 0 70 70 0 0
२ 22800011 आददवासी जनजाति आर्ोग 245 245 0 0 260 260 0 0 275 275 0 0

315 315 0 0 330 330 0 0 345 345 0 0
8.15 मिेिी आर्ोग

१ 23000001 मिेिी आर्ोग 63 63 0 0 63 63 0 0 63 63 0 0
२ 23000011 मिेिी आर्ोग 283 283 0 0 300 300 0 0 318 318 0 0

346 346 0 0 363 363 0 0 381 381 0 0
8.16 थारू आर्ोग

१ 23200001 थारू आर्ोग 79 79 0 0 79 79 0 0 79 79 0 0
२ 23200011 थारू आर्ोग 368 368 0 0 390 390 0 0 413 413 0 0

447 447 0 0 469 469 0 0 492 492 0 0
8.17 मशुस्लम आर्ोग

१ 23400001 मशुस्लम आर्ोग 71 71 0 0 71 71 0 0 71 71 0 0
२ 23400011 मशुस्लम आर्ोग 373 373 0 0 395 395 0 0 419 419 0 0

444 444 0 0 466 466 0 0 490 490 0 0
8.18 न्र्ार् पररषद्

१ 21800001 न्र्ार् पररषद् 20 20 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0
३ 21800011 न्र्ार् पररषद् 449 449 0 0 476 476 0 0 504 504 0 0

469 469 0 0 496 496 0 0 524 524 0 0
8.19 प्रदेि प्रमखु

१ 10300001 प्रदेि प्रमखु- प्रदेि नं. १ 51 51 0 0 54 54 0 0 57 57 0 0
२ 10300002 प्रदेि प्रमखु- प्रदेि नं. २ 52 52 0 0 55 55 0 0 58 58 0 0
३ 10300003 प्रदेि प्रमखु- बागमिी प्रदेि 51 51 0 0 54 54 0 0 57 57 0 0
४ 10300004 प्रदेि प्रमखु- गण्डकी प्रदेि 51 51 0 0 54 54 0 0 57 57 0 0
५ 10300005 प्रदेि प्रमखु- प्रदेि नं. ५ 51 51 0 0 54 54 0 0 57 57 0 0
६ 10300006 प्रदेि प्रमखु- कणााली प्रदेि 51 51 0 0 54 54 0 0 57 57 0 0
७ 10300007 प्रदेि प्रमखु- सदूुरपशिम प्रदेि 51 51 0 0 54 54 0 0 57 57 0 0

८ 10300011 प्रदेि प्रमखु- प्रदेि नं. १ (प्रिासतनक खर्ा समेि) 275 275 0 0 292 292 0 0 309 309 0 0

९ 10300012 प्रदेि प्रमखु- प्रदेि नं. २ (प्रिासतनक खर्ा समेि) 274 274 0 0 290 290 0 0 308 308 0 0
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१० 10300013 प्रदेि प्रमखु- बागमिी प्रदेि (प्रिासतनक खर्ा समेि) 278 278 0 0 295 295 0 0 312 312 0 0

११ 10300014 प्रदेि प्रमखु- गण्डकी प्रदेि (प्रिासतनक खर्ा समेि) 275 275 0 0 292 292 0 0 309 309 0 0

१२ 10300015 प्रदेि प्रमखु- प्रदेि नं. ५ (प्रिासतनक खर्ा समेि) 275 275 0 0 292 292 0 0 309 309 0 0

१३ 10300016 प्रदेि प्रमखु- कणााली प्रदेि (प्रिासतनक खर्ा समेि) 277 277 0 0 294 294 0 0 311 311 0 0

१४ 10300017
प्रदेि प्रमखु- सदूुरपशिम प्रदेि (प्रिासतनक खर्ा 
समेि)

277 277 0 0 294 294 0 0 311 311 0 0

2,289 2,289 0 0 2,426 2,426 0 0 2,572 2,572 0 0
125,611 125,311 300 0 178,852 178,852 0 0 207,394 207,394 0 0

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
1 50200001 राविय बचत पत्र 0 52745 0 0 52745 63294 0 0 63294 75952.8 0 0 75952.8 9 1 3 3
2 50200002 विकास ऋण 0 60000 0 0 60000 80000 0 0 80000 96000 0 0 96000 9 1 3 3
3 50200003 टे्रजरी बबल 0 340000 0 0 340000 408000 0 0 408000 489600 0 0 489600 9 1 3 3
4 50201001 राविय बचत पत्र 35,266 4500 4500 0 0 5625 5625 0 0 6750 6750 0 0 9 1 3 3
5 50201002 विकास ऋण 217,376 139323 139323 0 0 167187.6 167187.6 0 0 172024.13 172024.13 0 0 9 1 3 3
6 50201003 टे्रजरी बबल 369,521 125602 125602 0 0 164424.96 164424.96 0 0 197309.95 197309.95 0 0 9 1 3 3
7 50201004 राविय ऋण कबमशन 1,293 1422 1422 0 0 1706.4 1706.4 0 0 2234.304 2234.304 0 0 9 1 3 3
8 50300001 एशशयाली विकास बैंक 0 103577 0 0 103577 129471.25 0 0 129471 161839.06 0 0 161839.06 9 1 3 3
9 50300002 अन्तरााविय विकास संस्था 0 90186 0 0 90186 110730 0 0 110730 138412.5 0 0 138412.5 9 1 3 3

10 50300003 ओपेक ऋण 0 6564 0 0 6564 7876.8 0 0 7876.8 9846 0 0 9846 9 1 3 3
11 50300004 यरुोपीय आबथाक समदुाय 0 30 0 0 30 36 0 0 36 45 0 0 45 9 1 3 3
12 50300005 अन्तरााविय कृवि विकास कोि 0 3766 0 0 3766 4519.2 0 0 4519.2 5649 0 0 5649 9 1 3 3
13 50300006 नबडाक विकास कोि 0 1122 0 0 1122 1346.4 0 0 1346.4 1683 0 0 1683 9 1 3 3
14 50301001 एशशयाली विकास बैंक 139,974 21705 21705 0 0 26095.57 26095.57 0 0 32619.463 32619.463 0 0 9 1 3 3
15 50301002 अन्तरााविय विकास संस्था 88,988 16,877 16,877 0 0 20,291 20,291 0 0 25,364 25,364 0 0 9 1 3 3
16 50301003 ओपेक ऋण 9,440 679 679 0 0 816 816 0 0 1,020 1,020 0 0 9 1 3 3
17 50301004 यरुोपीय आबथाक समदुाय 346 29 29 0 0 35 35 0 0 44 44 0 0 9 1 3 3
18 50301005 अन्तरााविय कृवि विकास कोि 4,975 788 788 0 0 947 947 0 0 1,184 1,184 0 0 9 1 3 3
19 50301006 नबडाक विकास कोि 1,463 216 216 0 0 259 259 0 0 324 324 0 0 9 1 3 3
20 50301007 यरुोवपयन इन्भेष्टमेण्ट बैंक 1,707 1,878 1,878 0 0 2,348 2,348 0 0 2,934 2,934 0 0 9 1 3 3
21 50400002 जापानी ऋण -१९८८  देशखको 0 14,240 0 0 14,240 19,418 0 0 19,418 24,272 0 0 24,272 9 1 3 3
22 50400003 कुिेती ऋण 0 507 0 0 507 634 0 0 634 792 0 0 792 9 1 3 3
23 50400004 साउदी कोि 0 1,020 0 0 1,020 1,275 0 0 1,275 1,594 0 0 1,594 9 1 3 3
24 50400005 फ्रान्सेली ऋण 0 1,041 0 0 1,041 1,301 0 0 1,301 1,627 0 0 1,627 9 1 3 3
25 50400006 बेशजजयम ऋण 804 652 0 0 652 815 0 0 815 1,019 0 0 1,019 9 1 3 3
26 50400007 अविया 201 221 0 0 221 276 0 0 276 345 0 0 345 9 1 3 3
27 50400010 थप व्यिस्था 0 7,855 0 0 7,855 9,819 0 0 9,819 12,273 0 0 12,273 9 1 3 3
28 50401002 जापानी ऋण -१९८८  देशखको 13,865 1,046 1,046 0 0 1,258 1,258 0 0 1,572 1,572 0 0 9 1 3 3
29 50401003 कुिेती ऋण 1,382 46 46 0 0 56 56 0 0 69 69 0 0 9 1 3 3
30 50401004 साउदी कोि 3,999 113 113 0 0 141 141 0 0 177 177 0 0 9 1 3 3
31 50401005 फ्रान्सेली ऋण 983 43 43 0 0 52 52 0 0 64 64 0 0 9 1 3 3
32 50401010 थप व्यिस्था 42,335 3,790 3,790 0 0 4,556 4,556 0 0 5,695 5,695 0 0 9 1 3 3

933,918 1,001,583 318,057 0 683,526 1,234,608 395,797 0 838,811 1,470,334 449,385 0 1,020,949
9.2 अथा मन्त्रालय - विविध (साधारण )

१ 60100011 बनितृ्तभरण 299,014 490,000 490,000 0 0 528,471 528,471 0 0 546,967 546,967 0 0 9 1 1 1 3
२ 60100012 उपदान 9,750 15,000 15,000 0 0 16,068 16,068 0 0 16,631 16,631 0 0 9 1 1 1 3
३ 60100013 संशचत बबदा 39,002 100,000 100,000 0 0 110,000 110,000 0 0 120,000 120,000 0 0 9 1 8 1 3
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अनसूुची ९.१
साुँिा ब्याज भकु्तानी तथा अथा विविधको बत्रििीय खचाको अनमुान तथा प्रके्षपण एिम ्कायाक्रमको प्राथबमकीकरण तथा सांकेतीकरण

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७७/७८ को विबनयोजन आ.ि. २०७८/७९ को खचा प्रके्षपण आ.ि. २०७९/८० को खचा प्रके्षपण

रण
नी
बतक

 स्
तम्

भ

प्राथ
बम
क
ता
  

क्र
मआ. ि. 

२०७६/७७ 
को संशोबधत 

अनमुान

जम्मा

ददग
ो 
विक

ास
 ल

क्ष्य
 सं

के
त

अथा मन्त्रालय - ऋणको साुँिा व्याज भकु्तानी

360



(रकम रू. लाखमा)

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत
वित्तीय 
व्यिस्था

कुल चालु प ुुँजीगत वित्तीय व्यिस्था

लैंब
गक

 सं
के
त

जल
िा
य ु

संके
त

क्र.सं. ब.उ.शी.नं. कायाक्रम/आयोजना

आ.ि. २०७७/७८ को विबनयोजन आ.ि. २०७८/७९ को खचा प्रके्षपण आ.ि. २०७९/८० को खचा प्रके्षपण
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बतक

 स्
तम्
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प्राथ
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क
ता
  

क्र
मआ. ि. 

२०७६/७७ 
को संशोबधत 

अनमुान

ददग
ो 
विक

ास
 ल

क्ष्य
 सं

के
त

४ 60100014 मतृ कमाचारी सहायता 3,250 6,000 6,000 0 0 6,500 6,500 0 0 7,000 7,000 0 0 9 1 1 1 3
५ 60100015 कमाचारी सवुिधा 239,171 86,000 86,000 0 0 166,274 166,274 0 0 180,000 180,000 0 0 9 1 1 1 3
६ 60100016 औिधी उपचार 57,252 130,000 130,000 0 0 140,000 140,000 0 0 150,000 150,000 0 0 9 1 3 1 3

७ 60200001
दण्ड जररिाना विताा (अदालतहरुको 
घरौटी विताा समेत )

325 500 500 0 0 536 536 0 0 554 554 0 0 9 1 16 1 3

८ 60200011 विशशष्ट ब्यशक्तको भ्रमण खचा 758 600 600 0 0 643 643 0 0 665 665 0 0 9 2 16 2 3

९ 60200012
प्रबतबनबध मण्डलको भ्रमण तथा 
स्िागत खचा

1,480 2,200 2,200 0 0 2,357 2,357 0 0 2,439 2,439 0 0 9 2 16 2 3

१० 60200013 अबतबथ सत्कार 316 554 554 0 0 600 600 0 0 650 650 0 0 9 2 16 2 3
११ 60200015 आबथाक सहायता 1,225 3,000 3,000 0 0 3,200 3,200 0 0 3,500 3,500 0 0 9 2 1 2 3
१२ 60200016 भन्सार विताा 1,918 3,500 3,500 0 0 3,749 3,749 0 0 3,881 3,881 0 0 9 2 16 2 3
१३ 60200017 कर विताा 6,500 5,000 5,000 0 0 8,000 8,000 0 0 10,000 10,000 0 0 9 1 16 1 3
१४ 60200018 अन्य विताा (िैदेशशक समेत) 755 1,500 1,500 0 0 1,607 1,607 0 0 1,663 1,663 0 0 9 2 16 2 3
१५ 60200020 भौबतक सवुिधा 50,837 157,799 0 157,799 0 100,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 0 9 2 11 2 3
१६ 60200021 महशूल तथा अन्य भकु्तानी 4,030 5,000 5,000 0 0 5,500 5,500 0 0 6,000 6,000 0 0 9 2 11 2 3
१७ 60200022 भैपरी आउन े-साधारण प्रशासन 40,860 140,000 140,000 0 0 160,000 160,000 0 0 170,000 170,000 0 0 9 2 11 2 3

756,443 1,146,653 988,854 157,799 0 1,253,504 1,153,504 100,000 0 1,319,951 1,219,951 100,000 0
9.3 अथा मन्त्रालय - विविध (विकास )

१ 60200014 मआुव्जा 19,854 20,000 5,000 15,000 0 32,069 5,356 26,713 0 43,544 5,544 38,000 0 3 2 9 2 3
२ 60200019 भिन खरीद बनमााण र सधुार 340 500 0 500 0 534 0 534 0 564 0 564 0 8 2 9 2 3
३ 60200024 विपद,  राहत तथा पनुस्थाापना 49,653 51,800 10,000 41,800 0 60,000 30,000 30,000 0 70,000 35,000 35,000 0 7 1 11 1 3
४ 60200025 भैपरर आउने- विकास कायाक्रम 27,617 35,000 0 35,000 0 40,000 20,000 20,000 0 45,000 22,500 22,500 0 3 2 9 2 1

५ 60200026
संघीय संरचना पूिााधार विकास 
कायाक्रम

28,243 35,000 5,000 30,000 0 38,500 5,500 33,000 0 42,350 6,050 36,300 0 8 1 16 1 3

६ 60200027 प्रदेश तथा स्थानीय तह अनदुान 6,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 1 2

७ 60200028 अधरुा आयोजना कायाान्ियन कायाक्रम 23,644 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0 3 1 9 2 2

155,455 242,300 120,000 122,300 0 271,103 160,856 110,247 0 301,457 169,094 132,364 0
1,845,816 2,390,536 1,426,911 280,099 683,526 2,759,216 1,710,158 210,247 838,811 3,091,742 1,838,429 232,364 1,020,949

जम्मा
कुल जम्मा

जम्मा
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण

9.1 अर्थ मन्त्रालय - ऋणको सााँवा व्याज भकु्तानी
1 50200001 राष्ट्रिय बचत पर 52,745 52,745 0 0 63,294 63,294 0 0 75,953 75,953 0 0
2 50200002 ष्ट्रवकास ऋण 60,000 60,000 0 0 80,000 80,000 0 0 96,000 96,000 0 0
3 50200003 टे्रजरी बबल 340,000 340,000 0 0 408,000 408,000 0 0 489,600 489,600 0 0
4 50201001 राष्ट्रिय बचत पर 4,500 4,500 0 0 5,625 5,625 0 0 6,750 6,750 0 0
5 50201002 ष्ट्रवकास ऋण 139,323 139,323 0 0 167,188 167,188 0 0 172,024 172,024 0 0
6 50201003 टे्रजरी बबल 125,602 125,602 0 0 164,425 164,425 0 0 197,310 197,310 0 0
7 50201004 राष्ट्रिय ऋण कबमिन 1,422 1,422 0 0 1,706 1,706 0 0 2,234 2,234 0 0
8 50300001 एशियाली ष्ट्रवकास बैंक 103,577 103,577 0 0 129,471 129,471 0 0 161,839 161,839 0 0
9 50300002 अन्त्तराथष्ट्रिय ष्ट्रवकास संस्र्ा 90,186 90,186 0 0 110,730 110,730 0 0 138,413 138,413 0 0

10 50300003 ओपेक ऋण 6,564 6,564 0 0 7,877 7,877 0 0 9,846 9,846 0 0
11 50300004 यरुोपीय आबर्थक समदुाय 30 30 0 0 36 36 0 0 45 45 0 0
12 50300005 अन्त्तराथष्ट्रिय कृष्ट्रि ष्ट्रवकास कोि 3,766 3,766 0 0 4,519 4,519 0 0 5,649 5,649 0 0
13 50300006 नबडथक ष्ट्रवकास कोि 1,122 1,122 0 0 1,346 1,346 0 0 1,683 1,683 0 0
14 50301001 एशियाली ष्ट्रवकास बैंक 21,705 21,705 0 0 26,096 26,096 0 0 32,619 32,619 0 0
15 50301002 अन्त्तराथष्ट्रिय ष्ट्रवकास संस्र्ा 16,877 16,877 0 0 20,291 20,291 0 0 25,364 25,364 0 0
16 50301003 ओपेक ऋण 679 679 0 0 816 816 0 0 1,020 1,020 0 0
17 50301004 यरुोपीय आबर्थक समदुाय 29 29 0 0 35 35 0 0 44 44 0 0
18 50301005 अन्त्तराथष्ट्रिय कृष्ट्रि ष्ट्रवकास कोि 788 788 0 0 947 947 0 0 1,184 1,184 0 0
19 50301006 नबडथक ष्ट्रवकास कोि 216 216 0 0 259 259 0 0 324 324 0 0
20 50301007 यरुोष्ट्रपयन इन्त्भेष्टमेण्ट बैंक 1,878 1,878 0 0 2,348 2,348 0 0 2,934 2,934 0 0
21 50400002 जापानी ऋण -१९८८  देशखको 14,240 14,240 0 0 19,418 19,418 0 0 24,272 24,272 0 0
22 50400003 कुवेती ऋण 507 507 0 0 634 634 0 0 792 792 0 0
23 50400004 साउदी कोि 1,020 1,020 0 0 1,275 1,275 0 0 1,594 1,594 0 0
24 50400005 फ्रान्त्सेली ऋण 1,041 1,041 0 0 1,301 1,301 0 0 1,627 1,627 0 0
25 50400006 बेशजजयम ऋण 652 652 0 0 815 815 0 0 1,019 1,019 0 0
26 50400007 अष्ट्रिया 221 221 0 0 276 276 0 0 345 345 0 0
27 50400010 र्प व्यवस्र्ा 7,855 7,855 0 0 9,819 9,819 0 0 12,273 12,273 0 0
28 50401002 जापानी ऋण -१९८८  देशखको 1,046 1,046 0 0 1,258 1,258 0 0 1,572 1,572 0 0
29 50401003 कुवेती ऋण 46 46 0 0 56 56 0 0 69 69 0 0

अनसूुची ९.२
सााँवा ब्याज भकु्तानी तर्ा अर्थ ष्ट्रवष्ट्रवधको बरविीय स्रोतको अनमुान तर्ा प्रके्षपण

क्र.सं. ब.उ.िी.नं. कायथक्रम/आयोजना

आ.व. २०७७/७८ को स्रोत अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोत प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण
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(रकम रू. लाखमा)

कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण कुल नपेाल सरकार
वैदेशिक 
अनदुान

वैदेशिक ऋण
क्र.सं. ब.उ.िी.नं. कायथक्रम/आयोजना

आ.व. २०७७/७८ को स्रोत अनमुान आ.व. २०७८/७९ को स्रोत प्रके्षपण आ.व. २०७९/८० को स्रोत प्रके्षपण

30 50401004 साउदी कोि 113 113 0 0 141 141 0 0 177 177 0 0
31 50401005 फ्रान्त्सेली ऋण 43 43 0 0 52 52 0 0 64 64 0 0
32 50401010 र्प व्यवस्र्ा 3,790 3,790 0 0 4,556 4,556 0 0 5,695 5,695 0 0

1,001,583 1,001,583 0 0 1,234,608 1,234,608 0 0 1,470,334 1,470,334 0 0
9.2 अर्थ मन्त्रालय - ष्ट्रवष्ट्रवध (साधारण )

१ 60100011 बनवतृ्तभरण 490,000 490,000 0 0 528,471 528,471 0 0 546,967 546,967 0 0
२ 60100012 उपदान 15,000 15,000 0 0 16,068 16,068 0 0 16,631 16,631 0 0
३ 60100013 संशचत बबदा 100,000 100,000 0 0 110,000 110,000 0 0 120,000 120,000 0 0
४ 60100014 मतृ कमथचारी सहायता 6,000 6,000 0 0 6,500 6,500 0 0 7,000 7,000 0 0
५ 60100015 कमथचारी सषु्ट्रवधा 86,000 86,000 0 0 166,274 166,274 0 0 180,000 180,000 0 0
६ 60100016 औिधी उपचार 130,000 130,000 0 0 140,000 140,000 0 0 150,000 150,000 0 0

७ 60200001
दण्ड जररवाना ष्ट्रिताथ (अदालतहरुको घरौटी ष्ट्रिताथ 
समेत )

500 500 0 0 536 536 0 0 554 554 0 0

८ 60200011 ष्ट्रवशिष्ट ब्यशक्तको भ्रमण खचथ 600 600 0 0 643 643 0 0 665 665 0 0
९ 60200012 प्रबतबनबध मण्डलको भ्रमण तर्ा स्वागत खचथ 2,200 2,200 0 0 2,357 2,357 0 0 2,439 2,439 0 0
१० 60200013 अबतबर् सत्कार 554 554 0 0 600 600 0 0 650 650 0 0
११ 60200015 आबर्थक सहायता 3,000 3,000 0 0 3,200 3,200 0 0 3,500 3,500 0 0
१२ 60200016 भन्त्सार ष्ट्रिताथ 3,500 3,500 0 0 3,749 3,749 0 0 3,881 3,881 0 0
१३ 60200017 कर ष्ट्रिताथ 5,000 5,000 0 0 8,000 8,000 0 0 10,000 10,000 0 0
१४ 60200018 अन्त्य ष्ट्रिताथ (वैदेशिक समेत) 1,500 1,500 0 0 1,607 1,607 0 0 1,663 1,663 0 0
१५ 60200020 भौबतक सषु्ट्रवधा 157,799 157,799 0 0 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0
१६ 60200021 महिूल तर्ा अन्त्य भकु्तानी 5,000 5,000 0 0 5,500 5,500 0 0 6,000 6,000 0 0
१७ 60200022 भैपरी आउन े-साधारण प्रिासन 140,000 140,000 0 0 160,000 160,000 0 0 170,000 170,000 0 0

1,146,653 1,146,653 0 0 1,253,504 1,253,504 0 0 1,319,951 1,319,951 0 0
9.3 अर्थ मन्त्रालय - ष्ट्रवष्ट्रवध (ष्ट्रवकास)

१ 60200014 मआुव्जा 20,000 20,000 0 0 32,069 32,069 0 0 43,544 43,544 0 0
२ 60200019 भवन खरीद बनमाथण र सधुार 500 500 0 0 534 534 0 0 564 564 0 0
३ 60200024 ष्ट्रवपद,  राहत तर्ा पनुस्र्ाथपना 51,800 10,000 0 41,800 60,000 20,000 0 40,000 70,000 30,000 0 40,000
४ 60200025 भैपरर आउने- ष्ट्रवकास कायथक्रम 35,000 35,000 0 0 40,000 40,000 0 0 45,000 45,000 0 0
५ 60200026 संघीय संरचना पूवाथधार ष्ट्रवकास कायथक्रम 35,000 35,000 0 0 38,500 38,500 0 0 42,350 42,350 0 0
६ 60200027 प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तह अनदुान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
७ 60200028 अधरुा आयोजना कायाथन्त्वयन कायथक्रम 100,000 0 0 100,000 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 0 0

242,300 100,500 0 141,800 271,103 231,103 0 40,000 301,457 261,457 0 40,000
2,390,536 2,248,736 0 141,800 2,759,216 2,719,216 0 40,000 3,091,742 3,051,742 0 40,000कुल जम्मा

जम्मा

जम्मा

जम्मा
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अनसूुची १0 

प्रति एकाइ लागि अनमुान 
 

प्रतिफल एकाई 

प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

१. कृफि, वन िथा भतूमसधार 

रासायतनक मल 

अन्िरााफिय मूल्य र फवतनमय दर 
िथा  ओभरहेड खचाको आधारमा 
औिि लागि 

यरुीया  मे.टन ४२ 

तड.ए.पी मे.टन ५८.१२ 

पोटास मे.टन ४१.३५ 

प्राङ्गाररक मल 

बजारमा उपलब्ध फवतभन्न ब्रान्ड 
िथा गणुका प्राङ्गारीक मल को 

औिि मलु्यको आधारमा  
Compost (धलुो) के.जी .०१५-.०२० 

Compost (दानादार) के.जी .०२०-.०२५ 

Vermicompost के.जी .०२५-.०३० 

बीउ 

धान के.जी ०.०२१ फवतभन्न खाद्यान्न वीउ फवउहरुको 
उत्पादन लागि औिि को 

आधारमा   

गहुुँ के.जी ०.०३ 

मकै के.जी ०.०२४ 

िरकारीको उन्नि  वीउ के.जी २.८६६ 

वीउहरुको उत्पादन लागि औिि 
को आधारमा 

िरकारीको मलु वीउ के.जी १.९७८ 

दलहन वीउ के.जी ०.०८१ 

िेलहन वीउ के.जी 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   

पोतलपटको िरकारी  फवरुवा गोटा ०.०१४ 
 

साना  कृफि यन्र 

तमतन फटलर गोटा ४०-१२५ बजारमा उपलब्ध औिि मूल्यको 
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प्रतिफल एकाई 

प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

पावर फिलर गोटा १५०-१८० आधारमा  

मल्टी क्रप थ्रसेर गोटा ८५ 

ररपर गोटा १८०-१४० 

पशपुन्छी 

चचतलङ्ग भ्याट ३००० तलटर संख्या ४००   

चचतलङ्ग भ्याट २००० तलटर संख्या ३००   

चचतलङ्ग भ्याट १००० तलटर संख्या २००   

सहकायामा नमूनाको रुपमा तमचल्कङ पालार स्थापना संख्या १०००   

बाख्रा फविरण  गोटा ७   

बाख्राको खोर तनमााण  गोटा ६   

ड्युल प्रपोजका कुखरुाको चल्ला फविरण गोटा ०.०६   

कुखरुाको खोर तनमााण गोटा ६   

बङ गरुको पाठापाठी फविरण  गोटा ५   

खोर तनमााणमा सहयोग संख्या १०   

गाई भैंसीलाई सतु्केरी भत्ता संख्या २.५   

साइलो फपट तनमााण ४००० घन फफट साइजको संख्या ५००   

साइलो फपट तनमााण ८०० घन फफट साइजको संख्या १००   

उच्च प्रजनन मानका वोका फविरण गोटा १५   

थमुा फविरण  गोटा २०   

२. भतूम व्यवस्था 

प्रथम दजाा तनयन्रण फवन्दकुो पूवेक्षण/सभेक्षण फवन्द ु २०० 

खगोल िथा भ-ूमापन कायाक्रम समिलन पूवेक्षण Monumentation सभेक्षण फक.तम. ६५ 

भ-ू आकािाणका तबन्दहुरुमा पूवेक्षण monumentation 
काया 

फवन्द ु ३३ 

गाुँउ ब्लक नापी  हेक्टर ३.८ 

फकत्ता नापी कायाक्रम िफा  
पनु: नापी  हेक्टर ७.१६ 

तडचजटल नापी  हेक्टर ४.३२ 

द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्ि भतूम लगि पनु:स्थापना हेक्टर २.४ 

फवियगि नक्सा ियार सीट २०० स्थलरुप नापी कायाक्रम 

365



प्रतिफल एकाई 

प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

स्थलरुप नक्सा अद्यावतधक  सीट २५ 

फफल्ड भेररफफकेशन सीट ३०० 

नक्सा पनुःछपाइ सीट ३५ 

प्रदेशको डाटावेस ियार सेट ३५८ राफिय भौगोतलक सूचना पूवााधार 
कायाक्रमिफा  Interactive web mapping फविय २५.५ 

फवतभन्न चजल्लाका एमोतनया नक्शा संकलन तसट २०० 

  

प्लट रचजष्टर इन्िी/स्क्यान इमेज सफहि तसट ३००० 

अतभलेचखकृि नक्शाको lamination Scan िथा index 
Database ियार गने 

फकत्ता ३७५० 

फवतभन्न नापी कायाालयहरुमा रहेका नया नापीको 
फफल्डबकु स्क्यान गने   

फकत्ता ४०० 

अनलाइन सेवा शरुु हनु ेमालपोि कायाालयको  # लाख 
फकत्ता रोक्का फकत्ता तडचजटाइाज अध्यावतधक गने 

फकत्ता ११४५५ 

अनलाइन सेवा शरुु हनुे मालपोि कायाालयको २९ लाख 
मोठ फकत्ता तडचजटाइाज अद्यावतधक गने 

फकत्ता १४०८२ 

क्षमिा फवकास िातलम(कमाचारी दक्षिा बफृि िातलम 
(प्रमाण पर ददन े

जना ३०० 
  

जग्गा खररद  लाख/पररवार २ 

घर तनमााण (िराई) लाख/पररवार २.२५  

  

घर ममाि  लाख/पररवार १.२५ 

सीप फवकास जना ५००० 

काठ फविरण लाख/पररवार १ 

घर तनमााण हजार/पररवार ५५ 

३. सहकारी िथा गररबी तनवारण 

सहकारी चशक्षा र प्रचशक्षण (उद्यमशीलिा, रोजगारी 
मूलक/ सशक्तीकरण/सीप फवकास िथा क्षमिा अतभवफृि 
िातलम) 

 
७५००   

सहकारी प्रचशक्षक प्रचशक्षण, 15 ददन,े केन्रस्िर वटा ७५००   

सहकारी संघसंस्थाको रणनीतिक योजना िजुामा िातलम, 

15 ददने, केन्रस्िर 
वटा ७५००   

सहकारी व्यवसाय प्रविान िातलम, 15 ददने, केन्रस्िर वटा ७५००   

सहकारी नेितृ्व िथा व्यवस्थापन फवकास िातलम, 15 
ददन,े केन्रस्िर 

 

वटा ७५००   
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४. चशक्षा, फवज्ञान िथा प्रफवतध 

कक्षा कोठा तनमााण 
चशक्षा िथा फवज्ञान 

प्रफवतध 
८०० 

  

कक्षा कोठाको सबलीकरण वटा १५०० 

पाठ्यपसु्िक फवकास प्रति ब्लक ३००   

कायाशाला (३ देचख ५ ददने) प्रति फविय २२   

कायाशाला (३ देचख ५ ददने) प्रति सहभागी १५   

चशक्षक िातलम १० ददने  प्रति सहभागी  २० प्रदेश िहमा सञ्चालन गदाा 

छोटो अवतधको िातलम ३९० घण्टे प्रति सहभागी २१   

सन्दभा सामग्री फवकास  प्रति सहभागी २५०   

सेवाकालीन िातलम ३० कायाददन े प्रति फवियगि ५५   

५. स्वास््य िथा जनसंख्या 

स्वास््य चौकी तनमााण (टाइप डी) वटा 10,000 ३ हजारसम्म जनसंख्या 

स्वास््य चौकी तनमााण (टाइप सी) वटा 15,000 ७ हजारसम्म जनसंख्या 

स्वास््य चौकी तनमााण (टाइप बी) वटा 20,000 १२ हजारसम्म जनसंख्या 

स्वास््य चौकी तनमााण (टाइप ए) वटा 25,000   

प्राथतमक स्वास््य केन्र वटा 50,000   

१५ शैया अस्पिाल वटा 150,000   

चजल्ला अस्पिाल वटा 300,000   

एक्सरे मेचशन (साधारण) वटा 500   

एक्सरे मेचशन (तडचजटल) वटा 2000 देखी 10000   

तसफटस्क्यान मेतसन वटा 3000   

एमआरआइ मेचशन वटा 5,000   

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 
विासम्म 

क्षयरोगीको बाफिाक औितध खचा         (एक्सडीआर) जना 600 
तनको हनु प्रति तबरामी २ 
विासम्म 

मगृौला डायलातसस प्रतिव्यचक्त प्रतिपटक पटक 2.5   

मगृौला प्रत्यारोपण जना 550   
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तनदेचशकाअनसुार फवपन्नलाई कडारोग उपचार सहयोग जना 100   

एचआइभी संक्रतमिहरूलाई बाफिाक औितध (आठवटाको 
औिि) खचा 

ट्याप्लेट 0.01626  

एचआइभी प्रभाफवि १५ विामतुनका बालबातलका िथा 
गभाविी मफहलाहरूका लातग पौफष्टक आहार 

फक.ग्रा. 155.4  

चारपटक गभा जाुँच सेवा तलएवापि 
 

0.4   

स्वास््य संस्थामा सतु्केरी सेवा तलएवापि (फहमाल) 
यािायाि खचा 

जना 1.5   

स्वास््य संस्थामा सतु्केरी सेवा तलएवापि (पहाड) 
यािायाि खचा 

जना 1   

स्वास््य संस्थामा सतु्केरी सेवा तलएवापि (िराई) 
यािायाि खचा 

जना 0.5   

शल्यफक्रयामाफा ि सतु्केरी सेवा 
 

7   

एयरतलफ्टमाफा ि उिार 
 

150-200 

स्थान अनसुार फरक पने । 
तनजी कम्पनीले बढी  

तलने । 

आङ खसेको रोग पफहचान जना 40 
 ७५३ वटा िहमा  कम्िीमा एक 
क्याम्प प्रत्येकमा कम्िीमा ४० 
जना 

आङ्ग खसेको पफहचानपश्चाि ररङ्गपेसरी सेवा जना 0.35   

आङ्ग खसेको उपचार (शल्यफक्रया) क्याम्प 12.5 िराई 

आङ्ग खसेको उपचार (शल्यफक्रया) जना 13.5 पहाड 

न्यानो झोला फविरण जना 2.3   

तनशलु्क गभापिन सेवा जना 1   

सरभाइभर क्यान्सर जाुँच जना 50   

थमो काउडलेुटोर जना 350 सरभाइभर क्यान्सर जाुँच मेचशन 

इन्सेचक्टसाइड झलु चजल्ला 0.2   

एचन्टरेतभज प्रतिभाइल चजल्ला 0.00261   

एचन्टस्नके भेनम प्रतिभाइल गोटा 0.537   

खानेपानी गणुस्िर परीक्षण(फकटसफहि) मेचशन भाइल 203   

इन्सेचक्टसाइड  भायल 1.5   

बी.सी.जी. खोप वटा 0.1715  

ओ.पी.भी. खोप फक.ग्रा. 0.2077  
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दादरुा रुवेला खोप भाएल 0.6758  

जे.ई खोप भाएल 0.35  

टी.टी. खोप भाएल 0.0933  

आई.पी.भी. खोप भाएल 0.3024  

पेण्टा खोप भाएल 1.3146  

पी.सी.भी. खोप भाएल 0.3805  

रोटा खोप भाएल 0.2258  

तभटातमन ए  क्याप्सलु 0.004  

तभटातमन ए (गभाविी िथा सतु्केरी) क्याप्सलु    

आइरन फोतलक एतसड (गभाविी िथा सतु्केरी) क्याप्सलु 0.00065  

आइरन फोतलक एतसड (फकशोरी) क्याप्सलु 0.00065  

सकु्ष्मपोिण धलुो (बालतभटा) स्यासेट 0.0015  

सवोत्तम फपठो फक.ग्रा. 0.082  

एफ हन्रेड क्यान 0.04145  

एफ सेभेन्टीफाइभ क्यान 0.12753  

ररसोमल स्यासेट    

अलवेन्डा झोल (जकुाफवरुि) ट्याबलेट 0.0018  

अलवेन्डा झोल (जकुाफवरुि) ट्याबलेट 0.0018 
 

अलवेन्डा झोल (जकुाफवरुि) ट्याबलेट 0.0018 
 

६. खानपेानी िथा सरसफाइ 

सरुुङ तनमााण फक. तम. ३०८३३६   

प्रति आयोजना (फवकास चरण) 
 

१०००   

प्रति आयोजना (कायाान्वयन चरण) 
 

५५००   

खानेपानी उत्पादन वफृि  प्रति एम. एल. तड. ३२६०० समदुाय पररचालन 

ढल प्रशोधन केन्रको लातग जग्गा अतधग्रहण  रोपनी ६१००  

७. यवुा िथा खेलकुद 

यवुा प्रतिभा सम्मान जना १००  

स्वरोजगार व्यवसायको बीमा वटा ३.२५   

  जना १००   
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खेलकुदका राफिय प्रतिभा सम्मान जना १२.५   

स्काउट िथा फवपद् व्यवस्थापन िातलम सञ्चालन वटा २०००००० 

दशाक क्षमिाअनसुार 
राफियस्िरको रंगशालाको रु. १ 

अबा र अन्िरााफष्टयस्िरको 
रंगशालाको रु.२ अबा 

७ प्रदेशमा अन्िरााफियस्िरको रंगशाला तनमााण वटा ६००००   

कभडा हल तनमााण वटा २३००००   

८. मफहला बालबातलका िथा ज्येष्ठ नागररक 

 विृविृालाई आश्रय प्रदान जना 19   पशपुति बिृाश्रम 

लैफङ्गक सम्पका  व्यचक्तहरुलाई िातलम  पटक 100 
सबै संघीय मन्रालयका िथा 
संवैधातनक तनकाय र आयोगका 
लैफङ्गक सम्पका  व्यचक्त 

बाल हेल्पलाइन संचालन  चजल्ला 300 
भौगोतलकिा र प्रगतिको आधारमा 
बाफिाक प्रति चजल्ला ३ लाख देचख 
३ लाख ६६ हजार सम्म 

दीघाकालीन पनुस्थाापना केन्रमा सेवा प्राप्त गने मफहला जना 277 
मङ्गला साहना दीघाकालीन 
पनुस्र्थापना केन्र 

प्रदेशस्िरीय अपाङ्गिा स्याहार केन्र स्थापना   वटा 10000   

प्रदेशस्िरीय ज्येष्ठ नागररक मैरी आश्रम वटा 10000   

सीमान्िकृि मफहलालाई उद्यमचशलिा कायाक्रम संचालन  जना 46.667 
 २ बिाको रोजगार प्रत्याभतूि 
सफहिको िातलम प्रदान   

९. श्रम िथा रोजगार मन्रालय 

व्यवसाफयकिथा सीपफवकास िातलम पटक ६००   

सामाचजक सरुक्षा योजना कायाान्वयन 
 

१२००००   

श्रम संझौिा र समझदारी पटक ४५००   

बालश्रम उन्मूलन चेिनामूलक कायाक्रम वटा ५००   

१०. उजाा, जलश्रोि िथा तसचाइ 

रानी जमरा कुलररया तसचाई आयोजना इन्टेक तनमााण 
काया  

वटा १७२००००   

मूल नहर िथा संरचना तनमााण काया  फक.तम. १७२५   

भेरर बबई बहउुदे्दश्यीय डाइभजान तसुँचाइ आयोजना सरुूङ 
तनमााण काया 

तमटर ८००   

तसक्टा तसुँचाइ आयोजना हेक्टर ५८४   

बबई तसुँचाइ आयोजना, जग्गा प्रातप्त हेक्टर २,६०   
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सतभास सडक तनमााण फक.तम. २०,००   

मूलनहर तनमााण काया फक.तम. ४,२०,००   

नहर प्रणाली ररमोडतलंग काया फक.तम. ८,२५,००   

शाखा उपशाखा नहर तनमााण फक.तम. २०,००   

नहर सञ्चालन, जलमापन िथा गजे तनमााण प्रतिशि ५,००   

बागमिी तसुँचाइ आयोजना, नहर तनमााणको लातग जग्गा 
खररद 

हेक्टर ५०००   

तसुँचचि क्षेर बचावट काया फक.तम. ४००००   

तसुँचचि क्षेर फवकास काया हेक्टर ३००   

नहर संचालन िथा ममाि प्रतिशि १५००   

सतभास रोड ममाि िथा बचावट फक.तम. ५००   

महाकाली तसुँचाइ आयोजना, जग्गा अतधग्रहण हे १००००   

मूल नहरको तनमााण फक.तम. १२१३००   

अन्वेिण तडप ट्यूववेल तनमााण िथा पम्पटेष्ट वटा २४००   

ग्राउण्ड वाटर मतनटररङ्ग संख्या ०.९७   

चजयोफफचजकल सभे संख्या ३००   

वाटर क्वालीटी÷आसेतनक अध्ययन वटा ३००   

जलस्रोि अनसुन्धान िथा फवकास केन्र वटा ४००   

जलवायू पररविान सम्बन्धी अध्ययन काया वटा ९००   

प्राफवतधक िातलम वटा ५००   

सैया शचक्त प्रयोग गरी टार तलफ्ट वटा २००००   

पफहरो अनमुान िथा प्रक्षपेण सम्बन्धी प्रफवतध फवकास वटा १००   

तसपेज तनयन्रणको प्रफवतध फवकास प्रति तम. ३०००   

Ram Pump प्रयोग गरर प्रफवतध फवकास संख्या ४००   

िटबन्ध तनमााण (महाकाली नदी, कञ्चनपरु) फक.तम. १४००००   

िटबन्ध तनमााण (कणााली नदी, बददाया) फक.तम. १५००००   

िटबन्ध तनमााण  

(नारायणी नदी, चचिवन र नवलपरासी) फक.तम. १०००००   

िटबन्ध तनमााण (बबई नदी, बददाया) फक.तम. २५००००   
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प्रतिफल एकाई 

प्रति एकाइ लागि 
(रू हजारमा) 

कैफफयि 

११. भौतिक पूवााधार िथा यािायाि 

फपच सडक फक.तम. 
५००००-
१००००० 

डबल लेन 

ग्राभेल सडक फक.तम. ५०००-१०००० डबल लेन 

पलु फक.तम. १०००-२००० डबल लेन 

रेलवे फक.तम. ५००००० रेलवे ियाक 

१२. महालेखा परीक्षकको कायाालय 

  

लेखापरीक्षण सम्बन्धी िातलम प्रदान 
प्रति व्यचक्त ०.३३४  

  

फवधिुीय कायापरको माध्यमबाट लेखापरीक्षण काया प्रति फाईल ९.६  

लेखापरीक्षणको गणुस्िर आश्वस्ििा मूल्याकंन प्रति फाईल २  

१३. लोकसेवा आयोग 

भवन तनमााण संख्या १८७५०   

फोटोकपी मेचशन खररद संख्या 194   

पाठ्यक्रम तनमााण  संख्या 150   

प्रादेचशक लोक सेवा सम्बन्धी कायाक्रम स्थान 1400   

परीक्षा सञ्चालन 
 

रा.प.प्रथम (प्राफवतधक/अप्राफवतधक), स्वास््य सेवा 
एघारौं, नवौं    

संख्या 150   

रा.प.दद्विीय (प्राफवतधक/अप्राफवतधक),  संख्या 150   

रा.प.ििृीय (प्राफवतधक/अप्राफवतधक),  स्वास््य सािौं, 
आठौं 

संख्या 300   

रा.प.अनं. प्रथम (प्राफवतधक/अप्राफवतधक), स्वास््य 
चौथो, पाुँचौ  

संख्या 300   

रा.प.अनं. दद्विीय (प्राफवतधक/अप्राफवतधक)  संख्या 300   

सरुक्षा तनकायहरु  पटक 10000   

१४. संघीय मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 
िातलम सञ्चालन जना (हजारमा) ३   

ग्रामीण सडक कालोपरे तनमााण फक. मी. २७,५००   

नयाुँ सडकपलु तनमााण मी. १,५००   

झोलङु्गेपलु तनमााण (िइुन फवस्थापन समेि) मी. १००   

साना तसंचाई आयोजना तनमााण हेक्टर ३००   
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अनसूुची १1  

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 अिस्थाैः                 (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 र्ोर्ेानैः               (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 र्ोर्ेानैः              (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 कार्यैः         (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 

 

376



(ख) क्षरेर्त आधारहरू  

(अ) आमथयक क्षरे 

(पद्योर्, िािणज्र्, आपूमतय, पर्यटन, अथय, र श्रम) 

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 र्ोर्ेानैः            (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) 

!= 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 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 र्ोर्ेानैः            (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 र्ोर्ेानैः            (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 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 र्ोर्ेानैः                   (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 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 
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२. देर्ो विकासको क्षरेर्त लक्ष्र् प्रामप्तमा र्ोर्ेानैः            (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 १२ 

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, परज्ा 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  । 
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